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Adolfas Hitleris
(1889-1945)

•Vokietijos nacionalistų darbininkų 

partijos įkūrėjas ir vadas.
•1933m. įtvirtino šalyje diktatūrą.
•Sukėlė IIPK, jam teko atsakomybė už IIPK 
padarinius. 
•Karo pabaigoje nusižudė.

A.Hitleris:
“Vokietija nebus Vokietija, kol ji netaps visa 
Europa.”

“Kiekvienas, kuris piešia dangų žalią, o 
laukus mėlynus turi būti sterilizuotas.”



Benito Musolinis
(1883-1945)

•Italijos fašistų lyderis.

• Fašistinės idealogijos autorius.
• Diktatorius 1922-1943m. 
• 1936m. sudarė Berlyno – Romos ašį.
• Įtraukė Italiją į IIPK. 
•Nužudytas partizanų.

B.Musolinis:
“Demokratija yra pūvantis lavonas.”

“Šaukit man į krūtinę.” — Paskutiniai žodžiai



Josifas Stalinas
(1879-1953)

• Sovietų Sąjungos (SSRS) diktatorius 1924-

1953m. 
• Ideologas.
• Planinės ekonomikos, kolektyvizacijos, 
industrializacijos SSRS sumanytojas. 
• 1939m. su Vokietija pasirašė draugystės ir 
nepuolimo sutartį.
•Okupavo dalį Lenkijos.
• Aneksavo Baltijos šalis.
• SSRS pergalę IIPK laikė savo nuopelnu.

J. Stalinas:
“Žmonės, kurie balsuoja, nieko nesprendžia. Viską 
sprendžia žmonės, skaičiuojantys tuos balsus.”

“Mirtis išsprendžia visas problemas – nėra 
žmogaus, nėra problemos.”



Viačeslavas Molotovas
(1890-1986)

• SSRS valstybės ir komunistų partijos veikėjas.

• 1933-1957m. SSRS užsienio reikalų ministras.
• 1939m. pasirašė su J. Ribentropu SSRS-
Vokietijos draugystės ir bendradarbiavimo 
sutartį ir jos slaptuosius protokolus.



Joachimas Ribentropas
(1893-1946)

•Vokietijos politikas. 

•Nacionalistų partijos veikėjas. 
• 1938-1945m. Vokietijos užsienio reikalų 
ministras. 
• Sudarė Berlyno – Romos ašies sutartį.
• 1939m. pasirašė su V. Molotovu SSRS-
Vokietijos draugystės ir bendradarbiavimo 
sutartį ir jos slaptuosius protokolus.



Franklinas Delanas Ruzveltas
(1882-1945)

• JAV prezidentas 1932-1945m.

• Parengė socialinių ir ūkinių reformų planą  -
“Naujojo kurso” programą.
• IIPK metu vykdė lendlizo programą – tai 
parama antihitlerinės koalicijos narėms.
• Pasiūlė sukurti Jungtinių Tautų Organizaciją 
(JTO)
• Teherano ir Jaltos konferencijų dalyvis.

R.D. Ruzveltas:
“Žmonės nėra savo likimo kaliniai. Jie savo 
minčių kaliniai.”



Haris Trumenas
(1884-1972)

• JAV prezidentas 1945-1953m. po 

F. Ruzvelto mirties.
• Demokratas. 
• Dalyvavo Potsdamo konferencijoje.
• Įsakė ant Japonijos numesti atomines 
bombas.
• Priimta jo sukurta politinė programa -
Trumeno doktrina, kuria JAV įsipareigojo 
visomis galimomis priemonėmis ginti 
demokratiją ir teisėtai išrinktas įvairių šalių 
vyriausybes.
• Jam valdant įkurta Šiaurės Atlanto sąjunga 
(NATO).



Vinstonas Leonardas   
Čerčilis

(1874-1965)

•D. Britanijos ministras pirmininkas ir 

gynybos ministras 1940-1945m.
• Aktyvus antihitlerinės koalicijos veikėjas.
•Demokratijos ginėjas.
•Dalyvavo Jaltos ir Potsdamo konferencijoje.

V. L. Čerčilis:
“Karas yra per daug svarbus dalykas, kad jį 
patikėtume kariams.”



Šarlis de Golis

(1890-1970)

•Prancūzijos generolas, ministras pirmininkas, 

nuo 1958m. Prezidentas.
•Vienas iš antinacistinės rezistencijos vadovų

Š. de Golis:
“Aš gerbiu tuos, kurie man priešinasi, bet negaliu 
jų toleruoti.”



Antanas Smetona
(1874-1944)

• Pirmasis Lietuvos valstybės prezidentas.

• Lietuvos tautininkų sąjungos lyderis.
• Įvedė autoritarinį režimą Lietuvoje.
• 1940 birželio 14d. šalies okupacijos išvakarėse 
paliko prezidento postą ir pasitraukė į Vokietiją, 
vėliau į JAV.

A. Smetona:
“Geras ginklas – lietuvių dvasia. Meilė Lietuvai jų 
tarpe dar neužgeso.”



Juozas Ambrazevičius

(1903-1974)

• 1941 birželio 23d. sudarytos Laikinosios 
Lietuvos vyriausybės ministras 

pirmininkas.
• Švietimo ministras.
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