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VERGŲ VALSTYBĖ

’ . "Sovietinėje santvarkoje išnaikin
ta bet kurios formos eksploatacija” 
- Stalinas 1933.IIol9 d.

!♦ Sovietinės santvarkos bruožai.II.Vergijos institutas.III.Vergu 
gyvenimas, IV."Vergu pramonė". V.NKVD siautėjimas Lietuvoje. VT.Di- 
dysis sovietu nusikaltimas.

Šio rašinio^Litraštė nelaikytina kalbine figūra,, j# reikia suprasti 
tiesiogine prasme: vergija šiais laikais egzistuoja didžiausioje šių 
dienu valstybėje - Sovietu Sąjungoje. Prancūzu 1789 m. revoliucija de
klaravo pasauliui žmogaus ir piliečio teises, o 1917 m. rusu revoliu
cijų sekęs bolševiku pučas ir ju primestoji Rusijai santvarka panie
kino žmog#, paneigė jo teises, paversdama jį priverstinio darbo sto
vyklos įnamiu, vergu.

Priverstinio darbo sistema SS-je nėra laikina anomalija, bet nor
mali sovietinės santvarkos sudėtinė dalis. Ja SS-ga patikrina komu
nistu partijos diktatūra, laiduoja sovietinę santvarkų, išnaudoja dar- < 
bo jėgų valstybei turtėti bei jos militarinei galiai stiprinti. Be ■' 
sovietinės santvarkos nebūtu darbo vergu Sovietu Rusijoje, be vergijos 
negalėtu išgyventi sovietinė santvarka.

I. SOVIETINES SANTVARKOS BRUOŽAI

1.8 ocialinė struktūra 
a. Sovietiniu luomu kūrimas.

« Bolševikinė revoliucija, griaudama senosios Rusijos santvarkų, su
ardė jos socialinius pagrindus ir padėjo naujas siekiamai "socialis
tinei visuomenei”. Privačios nuosavybės nacionalizavimu sužlugdyta 
pasiturinčiųjų luomas; žemės nusavinimu ir kclchozinimu sugriauta že
mės ūkis ir atimta bet kuri galimybė atsirasti ekonomiškai pajėgesniam 
ūkininkui; teroru ir žudymais išnaikinta.- intelektualinis krašto šluok- 

* ’ snis; krašto pramoninimu kurta miesto proletariatas - tariamoji ’’pro
letariato diktatūros* atrama; režimo priešai ir net galimi oponentai 
sugrūsta į kalėjimus-ir priverčiamojo darbo stovyklas; vienintelės le
galios kompartijos nariam suteikta ypatingu teisi# ir privilegiją Vi
sa tai padaryta labai forsuotu tempu, kad tik veikiau išryškintu nau
josios santvarkos bei socialinės struktūros kontūrus - "socializmo lai
mėjimu viename krašte*.

1914 metais buvęs gyventoju pasiskirstymas - ūkininku 74 o/o, dar- 
binink# 13 o/o, laisvu profesijų, valdininku 2 o/o, viduriniojo luo
mo 4 o/o, kilmingųjų ir kt, 3 o/o ~ pakito iš pagrindu. Po 23 met# 
sovietinio režimo met# 1940 metais gyventojai buvo paskirstyti šiaip; 
kolchozinink# ir dirbančiu žemės ūkyje 53 o/o, darbininku 20-22 o/o, 
valdžios įstaigų tarnautoj# ir intelektualu 12-14 o/o, verg# 8-11 o/o 
ir aukštuj# pareigūn# o,o2-0,03 o/o. (plg.W.C.Bullitt,The Great Globe 
Itself, New York 1946, 68 p.).

1941 m, birželio 14-21 d. lietuvi# deportacijai prisiminti Lozoraičių 
biblioteka
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Priešingai skelbiamam reikalavimai sukurti "belaominų visuomenę", 
bolševikai senųjų luomų vietoj išugdė naujus, savo tarpe dar labiau 
besiskiriančius pajamų dydžiu bei gyvenimo sąlygomis ir būdu., Tie 

'luomai -jų tarpe ir vergų luomas - savo antagonizmu sukūrė didesnę 
tarpluominę prarajų, nei jos esama bet kurioje kitoju santvarkoje. 
"Uravnilovkos" mintis (visi lygiai atlyginami už bet kurį darbų)garė
jusi būti tam tikru etapu "beluominei visuomenei'’ sudaryti, del josios 

.,negyvenimiškumo tapo "generalinės politikos linijos* pasmerkta ir tuo 
formaliai atsisakyta "beluomiškumo" idėjos '(1931) T "Socializmas* yra^r-*^ 
nelygybė” - tilpo nauja vyriausybės paskelbtoji sovietinė ”tiesa”o Esa
moj j. luomų antagonizmu paaiškina sovietinės visuomenės diferencijavi
mos! raktas: ”Iš kiekvieno imtina pagal jo gabumus, kiekvienam duoti- 
na pagal jo darbų*. Pagal šių- taisyklęj&irbanticsiem svyruoja 1 ir 50 
skalėje, . atlyginimus

Naujieji luomai sovietinėj santvarkoj susidarė ne pagal įprasti
nius požymius - nuosavybės disponavimo teises ar išsimokslinimo lygį, 
gabumus ar tradicijas, Jų atsiradimų. labiausiai apsprendė bolševikinė 
ideologija ir ypač priemonės jai realizuoti. Sovietinius luomus išryš
kino naujai atsiradusiu grupių vykdomos funkcijos visuomenėje ar ūkyje 
ir su tuo susijęs pa j any. bei privilegijų skirtingumas.Lygiagreta nau
jieji luomai išugdė ir savy luojjinę sąmonę išryškino ’luominius in- 

. teresus ”. Ypatingai ryškūs Sovietų Rusijoje yra trys luomai: 'eksploa
tatorių - kompartijos narių ir jų palydų luomus, darbininkų - valstybės 
samdinių luomas ir vergų luomas.

b« Eksploatatorių luomas MvNaV fIK IMT O V sudgrė

Kompartija, būdama valstybinio ir ūkinio gyvenimo diriguotojo, su
sidarė visais požiūriais išimtinų padėtį sovietinėje visuomenėje, Jo.s 
nariu vykdomos funkcijos valstybiniame, ukiiiiame bei visuomeniniame gy
venime, o taip pat jų turimos medžiaginės pirmenybės ^atitinkamas sąly
gas įsitvirtinti bei davė didesnes galimybes liktis privilegijuotojo 
luomo sudėtyje. Tasai luomas turi labai didelę faktinę galių savo pa
valdiniam - žymiai didesnę, negu kad jų turi valdantieji ar įtakingieji 
sluoksniai kituose kraštuose, pav., Jungtinėse Valstybėse. Kadangi tik 
kompartija SS~goje kontroliuoja visas gyvenimo sritis, suprantama, kad 
vadovaujančiais žmonėmis tegali būti "patikrinti” ir režimui bei paro
ti jai "ištikimi* komunistai ir jų patikini.ejio

. Pradžioje "neproleturiškos” kilmės asmenys negalėjo būti komparti
jos nariais. Tačiau intelektualinių pajėgų reikalingumas (jos buvo 
išnaikintos ar eliminuotos teroru ir deportacijom pirmom bolševikų 
viešpatijos dienom), o taip pat reikalas darnumo tarp partijos parei
gūnų ir administracinio bei ūkinio gyvenimo tvarkytojų vertė nesiskai
tyti su partijos "darbininkiškumu”? partijon pradėta priiminėti ir 
"neproleturiškos” kilmės "patikimieji* pareigūnai ir net jų vaikai. 
Tuo būdu kompartija virto valdančiųjų, "manngcrių” luomu dargi su be- 
sireiškiančiom paveldėjimo žymėm,užėmusiu ’’buržuazijos" luomo vietų. 
Kompartija su savo šešiais milijonais narių (1947) stovi *doriokretiš
kiausios ss m tvarko s”, būdingos totaliniu ūkiniu planavimu, socialinės 
hiorzircliijos viršūnėje prieš amorfinę "nepartinių* žmonių musų, visiš
kai bejėgę paveikti diktatūrinės partijos vedamų politikų, jau nekal
bant apie kokių nors galimybę jų kontroliuoti, šis komp.-irtijos narių 
ir jų satelitų luomas yra vienatinė eksploatatorių kategorija sovie
tinėje santvarkoje, kur ji yra pačios valstybės remiama ir globojama. 
To "elitinio” luomo narių - kompartijos ir jų palydų Dailinus priskai
tė buvus 1940 metais 12-13 milijonų žmonių,arba „ 12-14 o/o visų dir-
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bangiųjų (plgoBullitt, op,cit089 po). Kiti šaltiniai, pasirėmę so
vietinės statistikos domenu rūpestinga analize: skelbia, kad vado
vaujantis luomas Sigoje, sudirę.s 11-12 o/o gyventoją skaičiaus, f.•sV , 
tiškal ga‘xna 50 o/o visų tautos pajamų? taigi žymiai daugiau nei ' '
JV-sOj kur 15 o/o gyventojų. turi maždaug apie 35 o/o tautos pa. t, įų" 
(plgo ■’iMSue Auslese* N 7, 2 Jgr . r

Co Laisvėje esaru/.ą dirbančiąjų luomas

Antruoju - darbininku luomu 33-goje galime laikyti dirbančiuosius 
pramonėie,- transporte ir kr, n taip pat ir dirbančiuosius žemės ūkyje. 
Vieny, ir antrų padėtis teisiriu požiūriu yrą beveik tokia pat, ners 
pirmieji materlianiu atžvilgiu turi daugiau galimybių, atitikę tam tik-, 
ras sęlygas, pasinaudoki teikiamomis medžiaginėmis pirmenybėmis, SS-go~ 
■je nėra ūkininkaujančiu savo galva ir rizika - jie visi yra valstybės 
samdiniai. Visi jie -■ pramonės darbininkai, kolohozininkai ir kt, yra 
aprėžtu teisių; jie neturi jokios priemonės pasipriešinti darbdaviui 
-valstybei (streikas draudžiama-s įstatymu) ir yra tapę aklu komparti
jos valdrmu Įrankiu. Kompur .ija ir valstybė, norėdamos patikrinti są
lygas ūkiniam siekimam, ėmusi eilės.priemonių naujai sukurtam proleta
riatui valdyti ii- nurodyti, kas jam—* gyvento jų masei yru naudinga. 
Tos priemenės iš vienos pusės reiškėsi .skatinimais, premijom, privi
legijom, iš antros pusės - teroru, kalinimais, deportavimais. Darbi
ninkų turimai darbo jėgai pilniau išnaudoti skatinta darbo našumas (sta- 
chanovizmus ir bausmės už ^sabotažų1), kelta gaminiu kokybė, (progresy
vinė premiją sistema ir ’’parodomieji teismai*), stiprinta darbo dis
ciplina (’’putevkos” ir baųsmėš už 20 min« vėlavimų Į darbų), Pagaliau, ' 
1938 m, įvesta *darbo knygelė”? pririšusi darbininkę prie darbovietės; 
1940 m, ’’brokinė gamyba® priskaityta prie ^socialistinės nuosavybės 
grobimo” nusikaltimui kategorijos, baudžiama katorga ligi 8.metu. Tai 
yra svarbiausi darbo teisės nuostatai, nusakę darbininko viet / sovie
tinėje visuomenė e - jis savo padėtimi nedaug kuo skirias- r‘Ji darbu 
vergę vegetavimo priverčiamojo darbu (koncentracijos) ą^ovyKiose#

Bet kurt darbo jėga SS-geje yra iš ankšto organizuojama, siekiant 
jų galim'.., daugiau išnaudoti (akordine atlyginimo ’si t tema) ne tik ne
duodant jai tinkamo, jos uždirbto atlyginimo špagai, darbo kiekybe ir 
kokyoę*, kaip sako sovietinės konstitucijos 118 sir,, bet ir pasilai
kant ’’viršuvertę” valstybės, pakeitusios ”/,apitaj istę*5, naudai0 Žemas 
darbininko pragyvenimo lygis, maži uždarbiai, ne ajėgumas Įpirkti -rei
kalingiausia prekių, imtis darbo verči/ ir kit'^ Šeimos narius - mo
teris ir pa-j įgilus ar vaikus.

Jau aukščiau buvom pažymėję dirba'čiujų - darbininkę ir kolchozi- 
ninkę skaičių, Nors jie savo skaičiumi sudaru tris ketvirtadalius visų 
dirbančiųjų SS-gojo, tačiau bendrų tautos pajamų gauna maždaug tiek 
pat kiek ir valdantysis luomas,,

' d° VeJgV... l uomą '/

Kaip niekur pasaulyje nėra jokioj visuomenėj tokio galingo luomo, 
kaip kompartijos diriguojamas! / ’'elitas”, taip niekur nėra tiktai so
vietinei santvarkai budingo i) naudojamųjų luomo - darbo vergę luomo. 
Šiuodu luomu charakterizuoja jolŠevikinę socialinę struktūrų; vienas 
iš jų savo rankose turi, absc iutinę, niekieno neribojamų galių išnau
doti ne tik ; antrųjų- išnaudojamųjų luomų
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žymi visiškas beteisiškumą.? 3 Šį vergą luomą sudaro kaliniai, de
portuotieji, iškeldintieji Įvairiem prievartes darbm ar neapgyven
tiem plotam kotonizuotio . (

Darbo vergą.luomo atsiradimą sovietinėje santvarkoje lemia v£i'-. 
tybės isxySkintas interesas būti ekonomiškai stipriai bei pajėgu ii« J ' 
Paprastai tautos ūkis siekia patikrinti gyventoji* medžiaginę gerovę. 
To nėra BS-goje; joje tautos ūkis yra pajungtas visokeriopai valsty- ‘j. 
bčs galiai stiprinti, bet ne jos gyventoją medžiaginei naudai siek
ti ar ju 1: .• tūriniam reikalam rūpinti* Tat siekiama pigiausiom prie- < 
monėm. kaštojančiom gyventoj# žemę pragyvenimo lygį (išskyrus, žino
ma, valdantįjį luomąj ir vergijos instituciją*

2O Ekonominiai SS-gcs pagrindai

acSovietinis planingasis ūkis

Bolševikinės ūkio politikos pasistatytasis pirminis tikslas buvo . 
sukurti prielaidas ‘’socialistinei visuomenei’5 atsirasti, toy« savo 
jėgom supramoninti kraštą ir sumoderninti žemės ūkį* Tai pradėta sku
biai realizuoti, idant būt# išjungta bet kokia galimybė tautos ūkiui 
tvarkyti-s kapitalistiniais pagrindais. Visa tai buvo galima pasiekti . 
tik iš anksto nustatytu ir betarpiškai vykdomu planu, apimančiu vi
sas ūkinio gyvenimo sritis - gamybą, paskirstymą, vartojimą pačiai 
kompartijai kontroliuojant jo vykdymą* Pilietini# karą nuvargintam 
ūkiui buvo leista trumpam (ligi 1925 mft ) atkasti (NSP), laikinai ei
nant į kompromisą du pasistatytuoju uždaviniu* Netrukus duotosios 
laisvės c'-vo panaikintos, ir 1928aIIIo28 d, buvo paskelbtas pirma- . 
sis penkmečio planas ’’sudaryti sąlygas socializmui įgyvendinti”3 pra
dėta kurti sunkioji bei ginklavimosi pramonė* Planinguoju ūkiu papras
tai siekiama naudos visiem, išsaugant žmogaus laisvę, o ne ją panei
giant ir patį žmogą naikinant*

Suprantama, kai visosr gamybos priemonės priklauso valstybei, kai 
iš gyvenimo yra eliminuota asmens ar visuomenės iniciatyva, tada 
nelieka nieko kita, kaip pačiai valstybei per savo valdininkus imtis 
ūkininkavimo * Tai pareikalavo bolševikinės santvarkos ’’būti ar ne
būti”* Nesiėmimas ūkininkauti pagal iš anksto nustatyt# ūkinį pla
ną reikštu grįžimą. į kapitalistinio pobūdžio tvarkymąsi arba, mažiau
sia, atsisakymą nuo komunistą siekimą* Reikiamam visapusiškam totali
niam ūkininkavimui Rusija turėjo žaliavą ir dideli# darbo jėgos nepa
naudotą- išteklią, tašiau jai trūko atitinkamą gamybos priemonią. Rei
kiamos mašinos pradėta įsivežti iš kitą kraštą, mokant tautos ūkio 
pajamom, nutraukiant iš pačią gyventoją uždarbi#*

Penkmetinią planą tikslas pagal sovietinę konstituciją (11 str0) 
yra didinti visuomeninį turtą, kelti dirbančiąją materialinį ir kul
tūrinį lygį, stiprinti valstybės nepriklausomybę ir ugdyti krašto 
gynybą.-, pastarasis uždavinys yra pirminis* pats svarbiausias - jam 
yra pajungti visi kiti siekimai* Gyvendinant totalinį planingąjį 
ūkį vieninoelė partija valstybėje tapo valstybinės galios įrankiu vi- • 
suomeninei struktūrai performuoti ir naujai ūkinei santvarkai praves
ti. Partija, tapusi permanentinės revoliucijos ’’iš viršaus” vykdyto
ja, reikalavo besąlyginio krašto pasidavimo savo valiai, nesiskai- 
tydama su jokiom priemonėm* Todėl, planas sovietinėje santvarkoje 
yra įstatymas* Planingasis ūkis SS-goje yra sovietinės sistemos pa
grindas, ,~is nėra ekonomini# sąlygą išdavu, bet prievarta primestos 
politinės jėgos padaras, kuriam pateisinti nogdljma auką nei žmo-
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nių. Vėliau valstybių pradėtų. ūkinį rikiavimų bei planavimu 
(ne totalini'; kaip priemonę- lėmė susidar’asios aplinkybės, pažeidii-. , 
sios ekonominio gyvenimo ūkiško vyksmo stabilumų. Sovietų planinga a 
ūkyje pa»;i valstybė yra tapusi lemiančiu veiksniu ūkinį bei visi -j i-
nį gyvenimą pertvarkant, o tų darbų inspiratorius yra kompartija, vie
nintelis SŠ-gos nekontroliuojamasis, viešpats.

bo Aukos planingam ūkiui ■ ■ *

Ūkiškai atsilikus.}. kraštu supramoninti be svetimųjų kapitalu, bi
jantis ’’kapitalistu ekonominio imperializmo”/reiškia pakelti visų, naš
tų paties krašto medžiaginiais ištekliais. Krašto resursu nepakankant, 
ypa& karo, pilietinių kovų, nacionalizacijų nualintoje Rusijoje rei
kalingi kapitalai pradėta sudarinėti, krašto gyventojų materialiniais 
nepritekliaisj jų gyvybės ir laisvės. aukom. Tie kapitalai buvo sudary
ti palaikant žemų gyventojų pragyvenimo lygį, net žemesnį, nei egzis-- 
tencminimumas privalėtų,kad tuo būdu tautos pajamų dalis atsirastų 
valstybės dispozicijoje ir būtų užkišta investicinių kapitalų spraga. 
Žemas atlyginimas, priverstinės maisto produktų pyliavos turėjo patik
rinti GPU organų prižiūrimų penkmečio plano realizavimų,

Lygiagreta su investicinio kapitalo sudarymu iškilo ir darbo jėgos 
problema. Neturint pakankamai darbininkų dirbtiniu būdu ugdomai pramo
nei, pradėta reikalingus darbininkus verbuoti, o vėliau ir prievarta \ 
gabenti į pramonės sritis. Žemės kolchozinimo *»praktiškas Į/rivalumas”, 
greta ęolitiškai-idejihio motyvo sunaikinti '’buožių” luom^. bei įlie- . 
dinti žemės ūkį į sovietinę ūkio sistemų, buvo kaimo gyventojus poli
tiniais motyvais transformuoti į miesto proletariatų,, Naujai sukurtų 
kaimo proletariatų, netekusį žemės ūkyje pagrindo pragyventi? buvo 
lengva nukreipti į pramonę kaip darbininkaso įsteigtasis komisariatas 
darbo reikalam rūpinosi, GHT talkinamas, išimtinai darbo,Jėgos suradi
mu ar jos mobilizacija bei nukreipimu ten, kur jos reikėjo^

Dėl tinkamai apmokytų darbininkų trūkumo pramonės gamybinis -.lygis 
buvo labai žemas ir, suprantama, užsibrėžti planai negalėjo būti įvyk
dyti. Pramonės gamybineurnai, darbo našumui pakelti bei darboėdisoipli- 
nai įdiegti didinta nepralavinių darbininkų būriai.

II. VERGUOS INSTITUCIJA SS-GO.JE ■ '

l.V orgijos pradžia

Žmogaus pavergimas SS-goje savo formalių užuomazgą gavo,. 1917.XII. 
20 d. aktu, kuriuo buvo sudaryta bolševikinė slaptoji politinė polici
ja čeką ir administracinė teisena. Mat, Leninas pamatė, .kad proleta
riato diktatūra gali būti patikrinta ne demokratiniu būdu, bet rusų 
caru slaptosios policijos tradiciniais metodais,, siekiančiais IVANO - 
IV Žiauriojo (1544-1584) despotijos metų. Nors ir kito bolševikinės 
slaptosios policijos vardas (čeką, GPU,OGFJ,NKVDSNKGB,MVD,MGB), tačiau 
josios priemonės tikslams siekti likosi tokios, kokios buvo ’’opricinos” 
Įvestos ir ”ochrankosrt palaikytos. Ivano Žiauriojo "opridinos” regimi 
ženklai buvo šuns galva ir šluota - iššniukštinėti, kas priešinga des
poto valiai,' ir iššluoti caro priešus. Tai labai gyva §ių dienų so
vietinėje Rusijoje.
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Cekistiškrs teroras buvo pripažintas bolševikinės taktikos integra
liu elementu, padedančiu primesti gyventojams kompartijos valių, Le- 
nino žodžiui, kad ”jokia proletariato diktatūra nėra Įmanoma be ts. n A 4 
ir prievartos’- atskleidžia bolševikinės santvarkos pagrindą* ' v •< '

Jau 1918 mosausio mėnesĮ atgaivinta senoji rusiška tradicija - 
naudoti kalinius Įvairiem valstybės darbam* Pastebėtina, kad vergijos , 
institutas visą laikų lydi naujųjų Rusijos istorijų. Intai, Petrapilis, < 
Paldiski, Rygos, Tolino, Tagonrogo uostai statyti rankom katorginiu- '* ‘ 
kų, kurių tarpe buvo ir Petro I-jo (1689-1725) Įsakymu tam kartui vi
soje Rusijoje sugaudyti vagišiai. Vėliau, XVIII a.vidury, prievartos 
darbai - katorga nebebuvo vien tik didžiųjų kriminaliniu nusikaltėliu 
bausmė, bet jau išryškėjusi institucija, skirta organizuotai išnaudoti 
kalinamu žmonių darbo jėgų valstybės vykdomiem darbam. Švelnesnė prie
vartiniu darbai forma jau tada reiškėsi trėmimu ligi gyvos galvos Į re
tai apgyvendintas Rusų imperijos rytines sritis. Sergejevski 1887 m. 
rašė, kad ’’tremtiniai žūdavo masėm ir praliedavo kraujo upes,- tašiau 
jie atliko savo paskirtį., pasitarnaudami tėvynei” (D.J«Daij.in,B.Ib 
Nicolaevsky, Forced Labor in Soviet Russia, New Huven 1947Į 301 p.)s 
atseit, patikrino sąlygas rusų Įtakai plisti ir sudarė barjerų nuo 
kaimyninių tautų eventualaus antplūdžio. Bolševikai ir vienų ir antrų 

. Rusijos carų palikimų panaudojo savo valdžiai bei galiai Įtvirtinti, 
tik žymiai žiauresniais ir.sadistiškesniais metodais,

2. Vergijos ” Į p i 1 i e tlim i;m as*

1934.VII.10 do GPU vardas buvo pakeistas Į NKVD - esu ’’sovietinė 
valstybė jau sumalė savo priešus ir sustiprino diktatūrų, todėl gali 
pakeisti savo kovos metodus su priešais”. Pareiškimas pasirodė nepa
grįstas: "kovts metodai” anaiptol nepakito, jie net pagriežtėjo. NKVD 
galia buvo sustiprinta,.ir kalėjimai bei priverčiamųjų darbų stovyklos 
buvo pervestos jos žinion. Prie NKVD komisaro buvo Įsteigta plačių 
Įgaliojimų specialioji taryba ’’kovai su kontr-revoliucija”, kurion 
nariu Įėjo SS-gos prokuroras A,I,Višinskis, Taryba turėjo teisų savo 
sprendimu ’’kaltinamąjį” pasmerkti vergų darbam, deportuoti ar ištremti. 
Tuo motu jau pradėta ’’suprasti” vergų reikšmę -penkmetiniam planam pyk
dyti, Bet kokis ’’liberalizmas”-kalinimo sistemoje esu galėjęs palauž
ti kuriamų planingąjį ūkį, Kų-reiškė ”perauklėjimas” sovietinėje san
tvarkoje vėliau (1934 m.) paaiškino pats Višinskis: ’’Dvidešimtaisiais 
metais tai reiškė kultūrą, o trisdešimtaisiais. - darbų” (Dailia, 233p,), 
reikia suprasti ’’katorgų”. Bevykdant ūkinį planų paaiškėjo klaidos, 
bei trūkumai pačiame plane ir vykdomų darbų organizacijoje, komprimi- 
tuoju pieningojo ūkio idėja. Žemės ūkio kolektyvinimo išdavos - ”go- 
lod i cholod” neigiamai veikė gyventojų nusiteikimų režimo atžvilgiu. 
Dėl tų priežasčių pradėta dairytis ’’kaltųjų’4,, kuriems galima būtų su
versti vedamosios politikos padarinių nesėkme’. Netrukus atsirado -ir 
proga: 1934 m. gruodžio mėn, Įvykęs Folitbiuro nario Kirovo nužudymas 
davė Jikstinų pravesti ligi to laiko nematyto masto žudynes, areštus 
bei deportacijas. Kova su "liaudies priešais” buvo atnaujinta: visi 
’’liaudies priešai" e n bloc buvo pakaltintivdėl Kirovo mirties,. 
Režimo priešų eilėse atsirado ne tik išlikę ”b^uožės”, ’’individualis
tui”, socialistai, bet ir patys komunistai, ’’senosios gvardijos” na
riai, Įtarti ’’nukrypimais” ar ’’nuslinkimais”-nuo Stalino politikos 
"generalinės linijos^. Bausmės, ypatingai už sovietinei santvarkai bū
dingus nusikaltimas (sabotažas, valstybinio turto grobimas) buvę pa- 
griežtintos: imta bausti ligi 25 metų prievartos darbų ar mirtimi.
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1935.IV.7 do įvesta mirties bausmė ir dvylikamečiam vaikam (Dallin, 
256), - kas rodo režimo •’kovingumu*’« Pradėtajai keršto akcijai vado
vavo mūsą minėtas Višinskis, SS-gos vyr.prokuroras, kurio žinioje ta
vo "GPU (vėliau NKVD) veiklos priežiūra teisėtumo ir teisingumo po
žiūriais-' {ib,250 po)o Višinskis, pats išbuvęs 15 metu menševiką /pi'1** 
so, skubėjo, naikindamas savo idėjos draugus, išpirkti savo "pak-y’ii- 
mą’- ir įgyti Stalino pasitikėjimą. Netrukus Višinskis gavo "darbo rau
donosios vol lavos" ordinę "už kovą su kontr-revoliuciją". 0 kontrro- 
voliucijos sąvoka sodietiniame režimo yra pritaikomojo pobūdžio: SS-go- * 
je bet kurio žmogaus abejingumas režimui yra netoleruojamas, bet kokis 
neapdairumas ar apsirikimas kvalifikuojamas nusikaltimu.

Višinskis ir šiandieną nepavargdamas teigia, kad "nei viena, net 
pažangiausia ir demokratiškiausia valstybė pasaulyje neturi tokio de
mokratinio liaudies teismo, kokį turi sovietai”,, Teisingumas, esą vyk
domas viešai, pačiu žmonią rinktą teisėją, • patikrinant teisę gintis, 
apeliuoti ir t.t. Tai tėra tušti žodSai, neatitinką sovietinės prakti
kos, Tai yr bolševikiniam galvojimui būdingas reiškinys: įprastinei 
sąvokai duoti kitokią prasmę, priešingą turinį,

Višinskis, pats 193* m, redagavęs leidinį "Nuo kalėj imą ligi auklė
jimo instituciją", nuteisė teisingumo komisarą už tai, kad pastarasis 
drįso abejoti, ar nusikaltėlius galina pataisyti darbu, "Kaiinią 
darbo išnaudojimas, gamybinią įmonių organizavimas kalinimo vietovėse 
jokiu būdu neleistinas soviatintense kalėjimuose", ktlbėjo vienas iš 
sovietą baudžiamojo kodekso ko-autorią, vėliau per "valymus" "likvi
duotas". "Priverstinas darbas kalėjime", skelbė bolševiką vadai, - 
yra vergija". "Bausmės negalima pakeisti aukojimu, - rašė Višinskis,
- nemanykime, kad mokykla nesiskiria nuo kalėjimo?" (ib.259p0)o Pa
žiūra, skelbusi, kad "liaudies priešą" galima išauklėti naudingu visuo
menės nariu, buvo paskelbta antikomunistine (ibo202p)o Prisiėmus nau
jąsias pažiūras - prie ko nemažai prisidėjo ir SS-gos vyr.prokiroras
- darbo vergą institucija pradėjo klestėti ir prieš 1939 m., karą buvę 
pasiekusi didelės apimties,

Višinskis drauge su kitais, vėliau Stalino likviduotais teisininkais, 
padėjo pagrindus sovietinei pažiūrai į nusikaltimus, penitenciarinią 
Įstaigą uždavinius ir kt0. sustiprino vergijos institutą, "įteisino" '■ 
jį, padarydavus pastoviu ir būdingu sovietinio režimo atributu. Vergą 
3istuūa, sovietinės socialinės bei ekonominės santvarkos iškelta, Vi
šinskio dėka, gavo, jei taip galina pasakyti, ideologinį nuspalvinimą, 
išeinant iš komunistą siekiamą tikslą0 Vergija sovietinėje santvarkoje 
turi ne tik sąlygas tarpti, bet ji turi ir "idėją". Višinskio išryš
kintą.

Višinskį-i priklauso tarą tikra vjeta moderniosios vergijos istori
joje. Greta jo rikiuojasi Čeką, GPU, NKVD, MGB šefai ii GULAGO tresto 
valdytojais, flankuojami sovietinio plano komisiją ir NKVD specialistą ’ 
vergam, darbo jėgai "organizuoti"..

/ • ' '■

7 3O Vergai valstybės tarnyboje

Paskelbus pirmąjį pcnknetinį planą, paliepta laikytis taupumo, nau
dojant kaliniu darbą. Jau 1929 n.baigiantis, kaiinią darbas buvo virtęs 
ekonominio planavimo objektu, ir planavimo įstaigom buvo įsakyta "įjung
ei laisvės nustojusią asmeną darbą į planingą krašto ūkį ir i penkmečio 
plano vykdymą*(Dallin, p). Nuo šio laiko prievartiniai darbai virto 
tolydžio, didėjančios reikšmės veiksniu ūkiniame planavimeo Tuo laiku dar■ 
. takas nenu nė svarbos, kurią turės prievartiniai darbai SS-gos ūkyje.
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Netrukus; 1930oIV*7 do Įsakas nustatė; kad ’‘darbo pataisos stovyk
lose bausme turi atlikti? 1) asmenyss teismo nubausti laisvės atėmimu 
ne mažiau kaip 3 matams ir 2) asmenys, nuteisti OGPU specialiu spren-? ' ’ 
dimu” (tallin,2O7). Tuo būdu buvo patikrintas darbo pataisos s+d /t-. - 
lose k ■’i/.cc'U. asmeny, kontingento pastovumas ir, antra, stovykl as Mjję* . * 
pastoviu Šaltiniu reikalingai darbo jėgai semtio * . >

GPU savo įplinamiom žmonėm komerciškai eksploatuoti suorganizavo 
naują departamentą GULAG - Glavnoje Upravlenije Lager e j - milžiniško ‘ 
masto trestą kalintą darbo jėgai išnaudoti, Mat, pradžioje, GPU tebuvo ■ 
išnuomuojaučia darbo jėgą Įstaiga santykyje su Įmonėm, ’’verbuotoju” 
santykyje su darbo komisariatu, ir tik ilgainiui pasidarė pačią dar
bu vykdytoju, rangovu,, 1930 m0pirmą kartą GPU buvo pavesta iškasti B&e- 
moro kanalą, jungianti Baltąją ir Baltijos jūras, Kanalą kasė 300.000 
darbo vergi.' tiesioginėje GPU priežiūroje,, Kaliniai, baigą darbą, bu
vo pristatyti prie kitą darbą,, Vergus pradėta naudoti didiesiem dar
bam, kur reikalinga daug darbo ranką - geležinkeliam, keliam, kana
lam, miškui ir t,t. Darbo ranką tokiem sunkiem darbam nikkados netrū
ko: GPUj vėliau^NEVD, ją pasirūpindavo labai greitai, jai būdingom 
priemonėm - areštais ir deportacijom.

4 o' GULAG o pramonė

Vergą trestas GULAG savo žinioje turi Įvairiausio tipo pramoną, 
kur dirba išimtinai priverčiamojo dn-^o kaliniai* GULAGO
padaliniuose esama šią pramonės šaką ^plg*”Plain Talk. Donu-Map , 
New York 1947)?

1» Sorokskij (šiaurėje, ties Suomija) - lengvąją metalą kasyklos* 
geležinkelią, tunelią- kanalą statyba; elektros jėgainės; aerodromai; 
plytinės; medžio apdirbimo pramonė; žvejyba; *

2= Severo--Nikei (i pietus nuo Murmansko) - aliuminijo, nikelio, 
vario, švino, cinko kasyklos;

30 B elomor- B ai t i j ski - Belomoro kanalo statyba ir priežiūra;
4u Solovkij Onega, Kargopol, Sev-Dyina, Kolojski, Vytegra, Ust-vym, 

Unža - t -’-tyblnės medžiagos ir popieriaus pramonė; gelezinkelią ir 
kanalą statyba; aerodromą statyba; kelią tiesimas;

5. šiaurės gęležinkelią . s t peryklos •=• geležinkelią tiesimas ir ją 
priežiūra nuo Siaurinės DvfnoslXgi Arktikos.(Vorkuta);

6. Volgastroj, Uchta, Pečora, Vorkutst.ro j, Viatka - Volgos - Balti- 
jos kanalo tiesimas ir priežiūra; jėgainės ir geležinkeliai; nafta; 
cemento s geležies pramonė; anglies ir naftos kasyklos; sunkiojo van
dens gamyba (atominei bombai); kelią tiesimas; statybinės medžiagos 
pramonė; kolchozai; plytinės,, akmens laužyklos;) aerodromą statyba;

7. Usolski, Bezimianski, Temnikovski? Juž->KaVkaz - karo pramonė, 
požominią aerodromą’statybu'TF'fortifikacijos; pylimą statyba; kelią 
tiesimas; medžio pramonė; statybiniu medžiagą pramonė; kolchozai; ak
mens laužyklos ir plytinės; gelezinkelią tiesimas;

83 . Sverdlovsk, Narįmj Tobolsk, Norilsk izoliacinės stovyk
loj. - geležies,, anglies ir tauriąją metalą kasyklos; lėktuvą fabrikai; 
aerodromą statyba; metalurgijos pramonė; geležinkelią ir kelią staty
ba; statybinės modži'igos pramonė ir kolchozai: akmens laužyklos ir ply
tinės;
9".Jbr/asnoj.ars_kts_ Juž-Sibirski - anglies, 

geležies, lengvąją metalą kasyklos; fabriką ir baraką statyba; teks
tilės pramonė ir kuiliadirbystė; spirito varyklos; akmens laužyki os 
ir plytines; statybinė medžiaga ir kolchozai; gelezinkelią ir kelią 
statyba;
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- 3=0® Yakutsk, Sgv-Vojgtooni (žfagaėlan-Kolyma)., Cuchotski, Kamoatka - 
aukso, platinos ię "švino kasyklos; kelių tiesimas ir aerodromu sta
tyba; statybinės medžiagos pramonė; akmens laužyklos; žuvų pramonė;

11; Bur»nski? Dalne-ypstočni, Nižni-.Amur, S^chalin - uosto daj’bJ/.; 
geležini i; ir’ kelių tiesimasf "fortifikacijos ir aerodromai; k'if>*' 
niai .įrengi, tai;

12, No va j a -Zemlia (sala arktikoje) ~ anglies kasyklos, žuvų pramo- 
monė. Tai yra. labiausiai izoliuota sritis visoje ss-gojeo

Tai nėra nei išsamus GULAGO padalinių sąrašas nei tikslus vergai 
tresto valdomų pramonės rūšių išvardinimas, tačiau pakankamas apytik
riam vaizdui susidarytio Karo metu pi’adėtasis pramonės perkeldinimas 
Sibiran sutvirtino Kremliaus valdovu mintį azijatinėje Rusijos dalyje 
kurti sunkiųjų pramonę - prie pat žaliavų šaltinių (anglies, geležies 
kasyklų), kur ir darbo jėgos problema, turint pašonėje darbo vergus, 
nėra paini spręsti,

GULAGO trestas savo įmones valdo jo žinioje esamomis darbo jėgomis 
- kalinamųjų ir deportuotųjų .įvairių specialistu (inžinierių, techni
kų, ekonomistu ir kt.) ir ’’laisvųjų* darbininkų sugebėjimų ir darbo 
jėgos išnaudojimu, GULAGui trūkstant kurių nors specialistų, dar esa
mų laisvėje, duodamas atitinkamas įsakymas NKVD'-is tams parūpinti klau
siamos ppeoialybės žmonių, taip kad Įmonės nelieka be reikiamo aptar
navimo.

Visas Sibiras, o taip pat europinė SS-gos dalis, yrą suskirstyta 
į didžiulius GULAGO padalinius, apimančius tam tikros srities priver
čiamųjų darbų stovyklas <> Darbo, gyvenimo sąlygos, elgsena su kaliniais 
stovyklose nėra vienoda - tai pareina stovyklos administracijos, esan
čios čekisto žiniojeo Yra žinoma eilė eksterminacinių stovyklų, pagar
sėjusių ypatingai blogomis sąlygomis ir žiauriu kalinių traktavimu. 
Jų kelias pamini Dailinus (72-7.? pp)$ .■ .. *

l.Dzido ' stovyklos rytiniame Sibire - del blogo maisto ir žiauraus 
traktavimo esama daug bandymų pabėgti, todėl režimas stovyklose ne
paprastai kietas, • "

2» Baudžiamosios stovyklos prie Kolynos upės ir prie Jenisiejaus 
žiočių peši žymi kalinių aukštu mirtingumu, siekiančia 30 o/o^per me
tus,

3o Strd.ingorskio motorų stovykla, pagarsėjusi del prastų-gyvenimo 
sąlygų ir blogo traktavimo.. Moterys dirba Tūlos rajono geležies ir 
anglies kasyklose.,

4« Vorkutstrojaus stovyklose labai žymus mi.rtingumas0 .
5, Stovykla ties Komsomol skis. įtolimuose rytuose,yra pavadinta ’’iš

davikų stovykla"., Ten"kalinaml*vyrai ir moterys, nubausti už ’’neloja- . 
lumų*SS-gai katorgos darbams ligi 25 m.etųo Maistas prastas, sunkios 
baudos, mirtingumas labai didelis»

6a ■Prorvinsko stovykla ties Kaspijos jūra, pagarsėjusi blogomis 
sąlygomis,,

7O Peporos stovyklose ypatingai Žiaurus kalinių traktavimas.,
8e Krasnojarsko stovyklose bevelk nėra mediciniškos pagalbos.
Kalbama apie paslaptingas stovyklas Ledjxijįptbįo^^in^]į£no pakran

tėse esančiose kasyklose, kur kaliniai ne Vik dirba, bet ir gyvena, 
pasmerkti lėtai mirčiai., Nei vienas iš tų stovyklų nėra išėjęs. zaka- 
mensko stovyklose rytų Sibire daug yra vaikų, nuteistų už kriminali-' 
uius nusižengimus darbams kasyklose ir geležies fabrikuose., Iš viso, 
visas šiaurės Sibiras laikomas eksterminacinlų stovyklų - kalinamų 
darbo vergų lėtos mirties vieta..
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5. V e r g ą gamint a 3 miškus ir
« amerikiečiai

Kuri- nt pirmąsias priverčiamojo darbo stovyklas tolimoje šia’i •« 
Je sovi .tą manyta, kad apie jas vakarą Europa nieko nesužinos, fe.t'U. 
nežinios metas truko neilgai; vakarą spauda 1930 metais praneš V>a-W 
šauliui apie sovietinę vergiją, Jungtinės Valstybės, gavusios Žinią 
apie vergui darbą SS~gojos uždraudė įvežti iš SS-gos vergu gamintu 
miško medžiagą. Mat, pagal 1922 m0įstatymu kalinią ar priverčiamąją 
darbininką gamintos prekės negali būti įvežamos’į Jungtines Valstybes 
iždo departamento 1935.VII.25 do atitinkamam patvarkymui pasiprieši
no popierio pramoninkai, patvarkymas, nepritarus JV užsieniu reikalu 
ministerial, buvo atšauktas,.Žmoniškumo sumetimai nepajėgė nulemti 
kitokiu išskaičiavimu ir tuo būdu viena iš efektyviu priemonių pa
kirsti vergu rankom plečiamą miško medžiagos eksportą nuėjo niekais, 
kaip ir kitos, tarptautiniu mastu organizuotos priemonės, pavyzdžiui, 
užpuolikui sudrausti o

Tuo metu S3-gos komisarų pirmininku buvo paskirtas Molotovas, da
bartinis sovietą užs.reikalą ministeris, kurs 1931.I-II.8 d. sovietu 
VIII-me kongrese, kalbėdamas apie vergą darbą, nurodinėjo žmoniškas 
gyvenimo sąlygas priverčiamojo darbo stovyklose, 8 vnl.darbo dieną, 
gerą aprūpinimą, pakankamą maistą, normnlą atlyginimą, judėjimo lais
vą ir pan..e Esą "daugelio kapitalistiniu valstybių darbininkai turį 
pavydėti ■ (sovietą) šiaurės sričią kalinią turimom gyvenimo ir darbo 
sąlygom'’. Toje kalboje Molotovas nepaneigė, kad sovietai naudoja ver
gą darbą ir netgi pareiškė, kad "jie tai seniau darė, daro dabar ir ' 
taip darysią ir ateityje, nes tai yra naudinga ją visuomenei". (Dai
liu, 223 p.) ir esą nė vienas ka]inys nedirbąs eksportui ir prašąs 
tuo įsitikinti... Rusai, laukdami atvyksiant "netikėliu1’, stovyklas 
iškilnojo į kitus vietas, panaikindami net ją pėdsakus, Jie taip elg
davosi, laukdami suaranžuotą M.Gorkio ar G.B.Shaw apsilankymą.

Byla del vergą rankom paruošiamą eksportinių prekių po dveją metą 
baigėsi sovietą laimėjimu prekybos srityje; amerikiečiai vėl pirko 
vergą gamintą mišką, tačiau viešoji opinija patyrė, kad Sovietų Ru- 
-sijoje esama plačiu mastu organizuotos vergijos.

6* R ūsą pastangos legalizuoti ve r - 
gijos institutą tarptautiniame, 

forume . ' .

Bolševikai, po pastarojo karo pradėję aktyviau reikštis tarptau
tinėje politikoje, keliais atvejais bandė savo valdomose žemėse prak
tikuojamąja! darbo vergijai gauti '’tarptautinį pripažinimą". .1935 m. .. 
amerikiečių embargo (kad ir laikinis) sovietinių vergą gamintam miš
kui savo laika buvo sudaręs nepatogumą besiskelbiant kraštu, kur jo
kios eksploatacijos nesą. Panašus dalykas galėtą pasikartoti rusams 
ilgainiui pradėjus pasaulinėje rinkoje vergų rankom gamintą prekių 
dempingą. Apie sovietą bandymus pažymėta prasme kalba buv, JV užs. 
reik.ministeris J.FoByrnes savo knygoje ’’Speaking Frankly", New York 
and London, 1947.

Byrnes rašo, kad ; ■ T
"Jaltos’konferencijos (1945 m.sausio-vasario mėn.) baigiamajame

• protokole, paskutinę konferencijos dieną pateiktame vyriausybių, 
galvoms aprobuoti, buvo įrašyt *s pareiškimas, k<.d rcp 'raoiją ••
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komisija gali svarstyti"darbo jėgos panaudojimą (“the use of labor") 
kaip galima reparaciją šaltinio Sis pasiūlymas konferencijoje nebuvo ■ 
svarstytas,o tik prezidento (Rooseveito) buvo užsiminta, kad JV "neg; 
linti panaudoti darbo jėgos, kaip tat gali SS-ga". Vėliau patyriau;,' 
rašo toliau Byrnes, - kad tat balso papildomai prašyta sovietu atstojo’. .■ 
p.Maiskio siūlymu/su kuo buvo sutikta ir kitę delegatus Kiekvienu a* • 
veju aš, išvykdamas iš Jaltos, apie tai nežinojau. Jei aš būčiau apie 
tai žinojęs, tai būčiau prašęs prezidento (Rooseveito) pasipriešinti bu 
kuriam nuostatui, leidžiančiam naudoti dideles žm<jiię grupes priversti
niam arba vergę darbume Reparacija komisijos vėl'^u paruoštoje progra
moje nebuvo jokio nuostato apie "darbo jėgos naauojimą". Tašiau apgai
lestaudamas pastebiu, kad vokiečiai ir japonai tebelaikomi ulijantę ži
nioje ir yru naudojami kaip darbo jėga" (Byrnes, 29 p..),

Iš aukščiau pacituoto Byrneso pasisakymo galima pasidaryti išbadą, kad 
vakarę valstybių (o gal tik vieny. JV?) intervencijos dėka iš Jaltos konfe
rencijos protokolo apie priverstinius darbus jokią praktišką išvadą.tokiam 
nutarimui vykdyti nebuvo pud-try tu.

Tas pats ’’darbo jėgos'5 klausimas, Jaltos konferencijoje kontrabandiniu 
būdu rusę "prašmugeliuotas" kaip eventualus šaltinis Vokietijos reparaci
jom mokėti, buvo dov kartę iškilęs Potsdamo 1945 mo liepos mėn» konferen
cijoje ir ten jau galutinai prJLaidotas. Potsdamo konferencijos protokole 
neminimu ir nerti jokio nuostato apie-d^rbo. jėgos, atso^i,darbo vergę nau
dojimą reparacijom mokėti (l'yrnas, 167 p),

"Deja, kartoja Byrnes, apgaliėtIn-3 faktas, kad vokiečiu ir prancūzę 
tūkstančiui tebelaikomi (Sovietą Rusijoje) kaip privoisuirdai darbinin
kai, laužant iškilmingus tarptautinius pasižadėjimus" (167 p).

Pastebėtina, kad pasikalbėjimai Jaltos ir Potsdamo konferencijose 
apie vergę darbo panaudojimą bent ligi 1947 m,kovo mėn. viešumai nebuvo' 
žinomi. (plg.DaJlin, 291),

III, VERGŲ GYVENIMAS

l.V ergę skaičius ir stovyklą tinklas

Darbo vergę bei j u internavimo stovyklą skaičiui didėjant vis tankesnė 
paslaptingumo skraistė dengė žinias, kurios galėjo kad ir netiesiogiai iš
aiškinti slepiamos institucijos apimtį. 19j^ m.gyvrantoję surašinėjimo davi
niai, galėję praskleisti uždangą, nebuvo jjjąskdlbti. Tačiau iš skelbiamo 
miesto gyventoją skaičiaus augimo, ypač Siblfe, gulima spręsti ir apie vergę 
bei deportuotąją skaičius, 1926 m,miestuose gyvenusią skaičius 26 mil, pa
didėjo ligi 55,9 mil, 1939 metais, tai reiškia, kad per dvylika metę per
kelta 23 milijonai kaimo gyventoją į miestus - istorijoje dmj negirdėtas 
neiš.-,inyso Koncentracijos stovyklą tinklo plitimas yra viena svarbiąją 
"miestą augimo" priežasčią. mat, stovyklos, kuriose kalinama daugiau nei 
3.000 žmonię, jau laikomi ^miestais”.

Iš "Europa Archiv" N 6,1947, paskelbtą davinię apie gyventoją skaičiaus 
pasiskirstymą miestuose ir kaimuose 1926 -1939 metais matyti, kad

gyventa? 1926 mo 1939 m,
miestuose 26,3 milo 55,9 milo
Ruimuose 120^7 " J.14^6

-
'.viso 147,0 milo 170,5 milo, kas sudaro bendrą prie

auglį procentais? miestuose 212,5 0/0, o kaimu, nežiūrint natūralaus prie
auglio, gyventoją skaičius 1939 m. tesiekė 95 0/0 1926 m.skaičiaus. Žinant 
sovietinio gyvenimo sąlygas, numanu, kad tai nėra natūralios migracijos iš - 
dav~ ~ -riverstinio žmonię kilnojimo padaras. Pastebėtina, kad miestu
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gyventoją skaičius žyniai didėja ne, kaip galima būtu, tikėtis, neeurooinės 
Rusijos pramoninėse srityse, bet šiaurėje ir tolimuose rytuose, kur k'ip 
tik ir esama stovyklą, vergam eksploatuoti ir kur esama nemaža naujai j; 
teigtu pramonės įnoniy, aptarnaujamu išimtinai darbo vergu® Sakysim.; V 25, 
ryty. Sibiro miestuose buvo 891.000 gyventoją, o 1939 m.jau 2.978.0C3 2r?> / 
niy. Ties Lediniuotoju vandenynu esančioj Karelo-Murmansko srityje .* J 
1926-1939 metus "miestą" gyventoją skaičius padidėjo 553 o/o, šiaurės 
tą srityje 335 o/o, ryty. Sibiro 384 o/o, tolimuose rytuose 329 o/o (Dal- * 
lin, 51), •JoLuganin savo brošiūroje sako (op.cit.12 pQ), kad 1927-1939 m.) 
būvyje bendras gyventoją skaičius padidėjo 15,9 o/o-, o atskirtose sritys. * 
Urale 25 o/o, vakarą Sibire 20 o/o, ryty Sibire (47 o/o ir tolimuose ry
tuose net 81 o/ o * • ,

Iš ištrukusiu iš SS-gos enkavedistą ar sovietinės spaudos Žinučią, 1941 
metais amnestuotą lenką ar 1945-1946 metais išleistą žydą parodymy Daili
nus savo knygoje įvardina (62-71 pp.) 125 priverčiamojo darbo stovyklas, 
nurodydamas jy vietoves bei kaliniy dirbamo darbo rūšį.

Į kiaušiny, kiek, iš viso, esama vergą, tiksliai atsakyti nėra galima. 
Spėjama, kad jy esama 12,15,20 (Kravčenko) ir net 30 milijoną žmonią, 
įskaitant ir vado "pereselencus" (iškeldintuosius) bei įvairiais titulais 
deportuotus žmones. Vergy 11 judėjimas1* yra labai gyvas: antai, 1940 metais 
iš Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos deportuota daugiau kaip l,8^TSiie- 
ny. 1942 ir 1943 metais buvęs nepaprastai didelis kalini y mirt i ilguma s ir 
jy panaudojimas fronto pirmose linijose karo metu žymiai praretino vergy 
eiles. Tačiau, 1946 metais ’’autonominiy' respubliką" gyventoją deportavi
mai, repatrianty iš vakarą Europos grąžinimas, atgautu rūsy karo belaisvią 
panaudojimas vėl žymiai papildė praretėjusias vergy gre/taso

2. K a s jie yra?

Dailinus darbo vergy skiria (4 po) tris dideles grupes; 1) kriminali
niai nusikaltėliai, sudarę žymią mažumą (apie 10 o/o), 2) vad. "bytovyl.i”, 
buvę soviety valdininkai bei tarnautojai, nusikaltę sovietiniam įstaty/vi, 
dažniausiai dirbą stovykly administracijoje ir 3) politiniai nusikaltėli ii, 
"liaudies priešai". Čia pažymėsime, kad vad0 "stalininės" konstitucijos 
131 str® "liaudies priešu" laiko kiekvieną asmenį, besikėsinantį j. socia
listinę ar visuomeninę nuosavybę, taip kad toji sąvoka nėra vien "teminus 
technicus", Beje, toji sąvoka labai tąsi: ji praktiškai pritaikoma pagal 
reikalą pav.. sabotažininkam ir pan., o nuo 1940 m.VII.10 d, ir tiem, kurie 
tyšla ar netyčia sugadina mašiną ar darbo įnagį, arba pagamina prekę, nu 
pagal nustatytas sąlygas. Paskutiniąją kaliniy "liaudies priešą" kategori
ją sudaro; 1) ūkininkai, įtarti esą "individualiniy pažiūrą", dažniausiai 
apolitiniai žmonės, visa širdimi nekenčiu sovietinio režimo, 2) asmenys, 
buvę užsieniuose, svetimšaliai komunistai, 3) SS-gon inkorporuotu valsty- 
biy gyventojai, 4) asmenys, patekę stovyklon del savo religiniy įsitikini
mą, 5) politiškai nusikaltę soviety valdininkai, kompartijos nariai, 6) as- - 
menys karo motu bendradarbiavę su priešu, grįžę karo belaisviai ir pasta
rais laikais rusu okupuotą valstybią piliečiai®

Kaliniy sudėtis tautiniu požiūriu labai marga; nėra^nei vienos tautybės 
iš Rusijos valdomą žemiy. kurios atstovą didesni ar mažesni skaičiai nubū
tą kalinami darbo stovyklose, o tą tautą Maskva vien savo 1939 metą sienose 
priskaito ligi 200s Lygiai marga sudėtis ir kaliniy turėtos padėties atž
vilgiu ;• nuo universiteto profesoriaus ligi naivaus paauglio analfabeto. No-, 
ginčijamas ffiktas, kad kaliniy tarpe vyrauja intelektualai, kaip "demaska.'- 
ti" "liaudies priešai" ar "liaudies priešai" esą potencijoje. Už ką būnu 
eiliniai žmonės pasmerkiami vergijon nurodo Z.Višinskis; virėja, nedasū- 
džiusi sriubos; kolchozininkas, kaltas, kad jo prižiūrimi veršiai naša]
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ausis - tatai kva]ifikuojaxna "apsileidiiM valstybinėse pareigose’*, baus
tinu priverčiamąją darbą stovykla-JDalliū, 239 )„

•3e V e g ą gyvenimo sąlygos J

Apie vergo- gyvenimą, darbo sąlygas patirta iš kalėjusią priverč-’v 
darbo stovyklose, kurie vienu ar kitu būda ištruko'iš vergijos, tarp* 
netenka abejoti ją pateiktą žinią tikrumu., Daugiausia žinią pateikė len- 
kai 1940 metais deportuoti (1,6 milo) Rusijon, vėliau Stalino-Sikorskio 
1941OVIII.21 do susitarimu leisti išvykti už.SS-gos ribą talkinti kovai, 
su ašies valstybėmis, Nors 14o000 lenką parodymai kalba apie Įvairias 
stovyklas plačioje Rusijoje, tačiau ją žodžiai beveik tie antys, taip kad 
iš j u pareiškimą turima tikras vaizdas apie sovietinėje v ■ '.joje gyvenan
čio žmogaus vcgętavimo sąlygas.

Pastogė., Visi kaliniai "politiniai ir kriminaliniai,'kaig taisyklė, gy
vena drauge, spygliuota viela ujjtvertose, NKVD dalinią ir šoną saugomose 
stovyklose., Stovyklos tai mediniai barakai, palapinės ar”zemliankos”, pa
čią kalinią išsiraiistos žemėje. Barakai nešvarūs, pilni parazitą, be van
dens, be šviesos ir sanitarinią Įrengimą., Miegamu keliaaukščiuose naruose, 
dažniausiai, be jokio apkloto, ant pliką lentą (šiaudą šiaurėje nėra), už
siklojus dėvimais rūbais, šildantis vienas kito ku.no Šilima. Barakuose šal
ta, nes administracija n^p;-rūpina kuro vieninteliam barake esamam pečiu
kui, kurs ir šiaip neupšildytą didžiulės patalpos, •i-c.l vienas iš dažną so
vietinio gyvenimo paradoksą; stovyklos neturi kuro, nors gyvena miškuose. 
Mat, stovyklos administracija visiškai nesidomi kalinią patalpų šildymu 
-jai terūpi išpildyti stovyklai nustatytąjį "gamybinį plona” ir kitiems 
reikalams ’’neturi laiko”.

Maistus o Kalinys per visą parą gauna du kartu po trečdalį litro ’’sriu
bos”, t,yo karšto vandens, atmiešto rūgintą miltą sauja, ir vieną kartą 
per dieną duonos apie pusą kilogramo, jei jis, žinoma, yra atlikąs nusta
tytąją darbo normą» Vakare gaunamos duonos turi pakakti ir "pusryčiams”, 
kurią neduodama., "Duona geriausia slėpti pilve” pataria kriminalistai, 
dažniausia apvagią savo kaimyną.

Sanitarinės sąlygos ir medicinos -oagalba yra visiškai nepakankamos ir 
nepatenkinamos del medikamentą chroniško trūkumo, muilo, skalbyklos nebu
vimo., Kalinią atsparumas ligoms labai menkas, trūksta vitaminą. Influence, 
bronchitis, mažakraujystė', džiova, maliarija, skorbutas yra nuolatinės-ka
linią ligos. Kasdienis nedasimaitihlmus yra nuolatinis reiškinys. Beveik 
visi kaliniai yra ištiną, badmiriauja, Kalinią mirtingumas labai didelis: 
deportuotą 1,6 milo. lenką per vienerius metus žuvo 40 o/of "Sanpunkt” be
veik neturi jokią Įrengimą ir jis niekuo nesiskiria nuo kitą baraką ar 
šuns būdą, Vergą gyvenime ranką, koją, našą].imas laikomas ”1 .Ine”,' mat, to
kiu atveju gali pavykti gauti darbo pačioje stovykloje, kas reiškia dau
giau tikimybės likti gyvam, Bendrai, žmogus, nuteistas ponkeriems ar. aš- 
tuoneriems metams vergu ar gali tikėtis ištiksiąs gyvas - tai liudininką 
tvirtinimaso Laikoma, kad vidutinis darbo vergą mirtingumas yra 12-15 o/o, 
atseit, kas šeštl-aštunti metai išmiršta visi kalinamieji.,

Rūbaig.apavas/ Geresnius atvykusio stovyklon kalinio ar deportuotojo 
rūbus, batus ir kitus daiktus atima pati stovyklos administracija arba 
pavagia likimo ondrui. Kaliniams duodami apdėvėti rūbai - švarkas arba 
paltasp pamuštas vata: žiemos metu— vatinės kelnės. -Tais rūbais kalinys 
išbūva dieną naktį, tad suprantama, kad rūbas labai greitai susidėvi ir 
kaliniai vaikšto skaixialuotl, su kyšančiais iš drabužio vatos gabalai s _ - 
Odos batą kalinys nežino; dėvi veltiniais arba sunkiais guminiais batais, 
kurie yra nepatogūs basai kojai ir jais avėti vasarą labai karšta, o žiemą’ 
jie šilimos nelaiko.
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_ U tam tikry premiją,paprastai 
’tokiu btrc-jd. likviduojamas

NKVD, kaliniu tarpe.Kiekvienoj priverčiamy. darby, stovykloje, lygiai kaip 
ir visoje SS-goje, yra NKVD agentai (ISOjP^įišbandyti* kompartijos noriai, 
sovietinės santvarkos ’’akys ir ausys^, tfoks - enkavedistas paprastai turi < 
savo agenty, pranešėju tinklu iš pačiu kaliniu?-kurie del duonos plutelės 
ar sriubos lėkštės įdavinėjo savo likimo draugus. To agento prisibijo i, ~' 
stovyklos administracija ir net pats stovyklos vadovas, taip pat enkėvt’r '-k 
distas, kurio darbu bei plano vykdymą itin stropiai -seks ‘'valstybė: •* ’
resy dabotojas" NKVD patikėtinis. NKVDisto ir jo agentu pereiga sekti, i-r ■ 
nėra kur sabotažo, ar kas iš kaliniu negalvoja (I) bėgti. Kalinys ištruk-J. 
ti iš stovyklos, ypač iš tolimesniuose Sibiro srityse esančiu stovyklų? 
neturi jokiu šansu; jį pagauna jei ne enkavedistai? tai šunos, išdresi- * 

_ruoti pulti kiekvienų neuniformuoty žmogy, ar pagaliau^"laisvėje" esą gy- 
1 ventojai, tuo įrodę savo "lojalumu" Stalinui ir gaunū\)ne tik bandys pabėg
ti kalinys, bet ir tas, kurs, NKVD nuomone, galėjęs apie tai žinoti; Prie 
"likvidavimo" veda taip pat ir bet kokis nepasitenkinimo reiškimas.

Kal iai y t arpus ayio s antykiai. Kaliniu tarpe vyrauja nepasitikėjimas 
vienas kitu; nei solidarumo nei drougiškumo nėra, Solidariu; ■ faktai paste- 

rbimi tik vienos kurios tautybės žmonėse, kurie palaiko vienas antry bent 
moraliai. Nuolatinis kaliniu kilnojimas iš vienos brigados į kitą, iš vie
nos stovyklos į kitą nesudaro salygy draugiškumui atsirasti ar jam tirpti. 
Šeimos nariai, kaip taisyklė, išskiriami. Bendrai, stovyklos atmosferai 
"tony" duoda kriminaliniai nusikaltėliai, pačios administracijos laikomi 
"visuomenės aukomis", o ne "liaudies priešais'1, nes j y tarpe niekados nosy 
’-’buržujy". Kiekvieną dieny stovykloje vyksta zoologine kova del būvio ir 
ją laimi tas, kas yra be jokiy mur-linią skrupulu. Stovykla yra fiziniu 
ir moraliniu kančių vieta; milijonai žūva badu, išsekimu, del šalčio, ar 
žudosi kad ir pakėlę naciy kalėjimu kankinimus.

Darbo diena. Kaliniai keliami 4 valanda ryto. Jiems rengtis netenka; 
turimy rūby beveik niekuomet nonusivelka. Sudrėkintą veidy nusišluostę 
rankove ar skvernu, pusnuogiai, kartais basi, leisgyvi? po "pusryčiu", 
jei iš vakaro buvo pasilikę nesuvalgytos duonos, skuba patikrinimo - ri
kiuojasi lauke laukdami "razvodo". Čia jie paskirstomi brigadomis ir -sar~ ' 
gyby, kartais ir šuny, lydimi, nežiūrint oro, šalčio, pūgy ar lietaus, va
romi darbams, Kalinys visą. savo manty - maišelį ir skardinę sriubai įsi
pilti nešasi su savimi,

Kiekvienas kalinys turi dirbti: "kas nedirba, tas ir nevalgo". Atsisa
kymas dirbti baudžiamas "vienute" su 300 gr,duonos per parą arba net mir
timi- Negalįs dirbti kalinys yra pasmerktas lėtai mirčiai: jo gaunamas 
maistas yra labai menkas. Kaliniai darbams paskirstomi brigadomis po 20- 
-30 žmoniy, kuriems vadovauja vyresnysis, hliariadčikas", paprastai iš kri
minalistu tarpo. "Nariadčikas"? savo žiaurumu lenktyniuojys su administra
cija, dažnai’ sargybos raginamas, paskirsto atskiriems kaliniams iš anksto 
nustatytą darbo uždavinį ir, darbo dienai pasibaigus, suregistruoja, kas 
kiek atliko skirtojo darbo. Pagal atlikto darbo kiekį Išduodama maisto 
norma vakare, grįžus stogyklon iš darbovietės, kuri paprastai būva gana 
toli nuo gyvenamyj y patalpy. Darbos yra sunkus, reikalaująs antžmoniško 
■jėgy įtempimo pav., ant savo pačią tempti rastus, nešioti akmenis, geležin
kelio bėgius.N-pajėgumas dirbti kvalifikuojamas "sabotažu" ir tokiu atsi
tikimu kalinys siunčiamas į disciplinarinę stovyklą, iš kurios išeiti gy
vom reikia ypatingos laimės. Darbo rūšis na visiems vergams yra vienoda: 
teisingumo komisariato 1933 n,potvarkymu■"darbo klasei priešiški elementai 
griežtoje priežiūroje siystini ypatingai sunkiems darbams" (Dallin, 24 p.). 
.Trūkstant poprastę, j y darbininku NKVD vykdomiems darbams realizuoti, prie 

. darby pristatomi inteloktualiniy profesiją žmonės.
Priverstiniam darbam pasmerktasis, atlikęs bausmę, nėra automatiSkai 

paleidžiamas į laisvę. Jam paleisti reikalingas specialus Maskvos sutiki
mas. Maskva paprastai politiniams kaliniams bausmės laikę pratęsia, o 
bausmę atlikusią kriminaliniu nusikaltėliu ig}aidimas del didelio biuro-
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kratizmu delsiamas ir dažnai ^pamirštamas-'’. Išėjęs iš priverčiamąją dar
bą stovykl.cs nebeatgauna, visiškos laisvės; .jis turi liktis NKVD žinioje, 
gyventi kur nurodytas ir dirbti paskirtą darbą. Dažniausiai politinis 
kalinys,- turėjęs laimės išeit gyvas iš stovyklos, Įeina Į "specpercs L n«*... 
cą” kategoriją, Įkurdinamą kur netoliese kalintos vietos. ‘

Baigdami nusakyti darbo vergu gyvenimo sąlygas, dar pastebėsime ,’*.<ad - 
carinėje Rusijoje 1913 metais buvo iŠ viso 32.753 kalinią, iš kurią poli
tiniu kalinią priskaityta 5.000 asmeną (plg.Bullit.op.cit.) „ Taip pat pažy-i 
mesime, kad tada pats Leninas, būdamas nutremtas Sibiran, gyveno patogiai,, 
galėjo medžioti, skaityti, rašyti ir net iš dalies vadovauti bolševikini ’̂ 
pogrindžiuio«»

4c ”B ai tosio s mirties. Šalis”

Šitaip Įvardino Dailinęs ir Nicolaevskys vieną savo knygos ’’Forced . . 
Labor in Soviet Russia* skyrią (108-146 pp») apie tolimąją rytą bei šiau
rės sritis, kur devynis mėnesius per metus yra žiema, kur poliarinės nak
tys tęsiasi po 10 savaišią, kur* žemė yra amžinai Įšalusi., Ten esančioj Ko- 
lymos srityje 1926 m. buvo vos 1-2 žmonės ant 100 kvc mylią, o šiandieną 
ten daug priverčiamąją darbo stovyklą ir retas iš tą stovyklą Įnamią grįž
ta iš "baltosios mirties šalies”, kur gausu mineral<nią turtą, ypaS auk
so. Atrastiems aukso klodams eksploatuoti dar tada neturėta darbininką, su
tinkančią gyventi nepi ke” lamose arktinėse srityse. Tačiau prasidėjęs ūki
ninką visuotino "nubuožinimo* procesas ir ’’anti-socialaas elemento* pas- . -. 
merkimas prievartos darbams, o taip pat reikalus realizuoti penkmetinį 
planą, parūpino klausiamos darbo jėgos. GPU žinioje esąs D-Lštrojus ^L932m. • 
pradėjo ruoštis eksploatuoti Tolimąją šiaurės rytą Sibiro .turtus, j Dals- 
troją sovietinė vyriausybė iš karto atkreipė dėmesį dėl esamą toje srityje; 
didelią turtą. LniVais iš Vladivostoko gabenta-darbo vergai, kurią pats 
pirmasis uždavinys buvo beveik plikom rankom pastatyti *su dideliu ehtūv 
ziazmu” Naga javo uostą ir jo Įrengimus, o jau vėliau gyvenamuosius būstus., 
ir sauoa<r’Tiek tas uostas, tiek tos srities centrasvMugadan, tiek Kolyma 
ir kitos vietovės bei pastatyti keliai yra nukloti žuvūsiąją vergą; pir
mais "herojiškais” metais iš šimtą tūkstanbią žmonią, nusiustą į Dalstrojo 
scitis, grįžo vos 50-100 asmeną. Siaurės jūros-kelias pirmą kartą pradėtas 
komerciškai naudoti vargūs transportuojant Į Dalstroją. Porą metą .vėliau 
(1934 m.) Siaurės jura plaukąs iš Leningrado Į Vladivostoką ekspedicinis 
laivas "Čeliuskin” nuskendo, tačiau jo Įgulu išsigelbėjo opt-..ledo lyties. 
Visas pasaulis tada siūlėsi rusams gelbėti lėktuvais ekspedicijos dalyvius. 
Rusai prisiėmė techniškas priemones, tačiau skrido patys leduose Įkliuvu
sią žmoni# gelbėti. Priežastis buvo ši; nedaugiau 200 mylią nuo "Celiuski.- • 
no” žuvimo vietos žiemojo kitas laivas "Džiurma", slėpęs sąyyje alkstan
čius ir šąlančius 12.030 darbo vergą. Maskva bijojo, kad: atsitiktinai neiš
kiltą aikštėn tą kankinią paslaptis.

Reikiamos įmonės, uostas, miestai, keliai Dalst.r o j ujo buvo pastatyti, 
ir 1937 metais pirmąjį Dalstrojaus vadovą laukė Maskvos atpildas. Krem
lius pranešė apdovanojęs Dalstrojaus vadovą ir jo bendradarbius ir kvie
čiąs Maskvon. išvykstančius Dalstrojaus valdovus aerodrome areštuoja NKVD, 
nugabena į Maskvą, kur jie sušaudomiHuž šnipinėj imą”.'Tai atpildas, kaip 
sako Dailina®, ■ "ė. la Stalin*... Kolymojo netrukus prasidėję "valymai* dau
geli Maskvos patikėtinią ir vergą kankintoją ^likvidavo” ar pavertė tais 
pačiais vergais .̂ ’

Magadanas šiandieną yra vergą "karalijos” sostinė su 70.000 gyventoją,, > j*- 
o pats Dulstrojąg dabar turi per 10.000 žihbmą vietovią pavadinimą, kur ■ 
esama anglies; aukso, Švino ir kitą metalą kasyklą, Įvairią įmonią, labo
ratoriją, miško pramonės ir t.t. Bo to, esama dar bovardžią,numeriais te- ;
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pažymėtu vietovių, kad jy pobūdį paslapty mio__smaLsiy akly.
~ ~ū>edr75^o4aiis ’’suklestėjimas” tebuvo galimas tik-<£Kį_bai^NKVD vadovau

jamos organlzrKd^įos^z-^aiaiiiės administracinės Padėties ir^odioinįy prlė.^ 
moniy dėka. Kiek Standienę n jn ^y-t.^nn ^.mnniij. nežinoma,
aišku, kad jy nepaprastai padidėjo darbo vergy sęskaiton: vieno sovietu > 
jūrininko pranešimu per ketverius metus (1937-1940) iš Vladivostoko į Ma- *

tadanę 4 laivais nugabenta ne mažiau kaip 1,5 milijono darbo vergy. Kintas 
altinis nurodo laivę buvus žymiai daugiau, taip, kad per dešimtį metę 

ten nugabenta milijonai vergu darbam pasmerktojy. žmoniy (apie 5 mil.). 
Vergę gabenimas pastarojo karo metu buvo susilpnėjęs, tačiau 1944. m.vėl 
padidėjo. Neskaitant NKVD ar MVD specially kolegiją pasmerktojo,.daugelis 
deportuotojo buvo priversti kurdintis plačiose tolimojo ryty erdvėse kaip 
”poreselencai”, Net ir kaliniai, atlikę savo bausmę, turi ten liktis. 
Jvairįy kategorijy darbo vergo Dalstrojuje šiandienę priskaitoma nuo 1,5 
mil. ligi 2 mil.žmonię, vadinas, žuvusio skaičius siekia apie 3 milcžmo- 
niy. Tik vienai iš daugelio mirtingumo prieŽasčiy nurodyti, tepažymėsimo 
kad ryto Sibire vasara, vkaip ir žiema, yru. labai apgaulinga: saulėje yra 
tropinė temperatūra, o šešėlyje šyla vanduo. Pasmerktasis, dirbęs, pav^z- 

_džiui, prie kelio tiesimo tundrose, pelkėtose vietose, negali ilgai išA y 
tverti: žemė jį šaldo, o saulė negailestingai kopine, neskaitant uodo į 
spiačię.

Dailinus sako (139-140 pp.), kad numatytieji pravesti per tundro pei
kęs keliai arktinėse srityse Beringo sęsicurio link 1939-1940 metais pa
reikalavo daug darbo tanky* Maskva būty j y parūpinusi ir iŠ neseniai ji?- • 
šio s aneksuoto ir '*likviduo jamę” rytinės Lenkijos sričiy ir Baltijos vai-/ 
stybiy, tačięu karas su Vokietija tai sutrukdęs, Gal pravartu priminti, \ / 
kad per 1941 m.birželio mėnesio atmintinas šerias dienas bolševikai išguli, 
beno apie 40.000 lietuvio, kuriy nemaža dalis buvo deportuota į Sibiro \
rytines taigas - Dalstrojy. Nepaprastai sunkios darbo ir gyvenimo sylygos • 
buvo apibudintos aukščiau. Visos aukos, žmonio .gyvybėm dedamos vienu 
tikslu - gauti daugiau žemės turty, ypač aukso, papildančiy Kremliaus ižA į 
dę ir įgalinčiy komunistinę veiklę bei propaganda užsienyje. Neabejotina/ J. 
kad aukso gamyba yra padidėjusi ir manoma, kad šiuo metu ji siekia 16-lb\ j 
nilijony uncijy (146 p.), kas sudaro beveik 50 o/o pasaulinės aukso gomy-H 
bos kiekio., ' j V •

Komunistai pirmom revoliucijos dienom skelbėsi atsisakysię aukso; žmo
gus sovietinėje santvarkoje būsięs ne aukso vergas, bet jo viešpats. SiHnę 
dieno tie patys komunistai vienam aukso kilogramui gauti aukoja vieno žmoV 
gaus gyvybę.. Daug vandens nubėgo nuo revoliucijos pirmyjy dleny, ir, dej>ip x 
ne tik vandens... \

Atpasakojome vienos'iš SS-gos vergijos "karaljjy” ’’suklestėjimę”, kad > <
būty bendras vaizdas apie sovietinės santvarkos žmogaus išnaudojimu vyk
domus uždavinius, paties žmogaus nebranginimę «ir pagaliau tai santvarkai 
būdingy t y paciy vergę egzekutoriy menkystę prieš visagalį NKVD ir jo 
viešpatį Stalinę.

IV."VERGŲ PRAMONĖ

1. Nauda iš vergy darbo

Medžiaginė nauda iš vergy darbo - galėjimas turėti savo dispozicijoje 
lengvai apvaldonę darbo jėgę ir tuo pačiu galėjimas patikrinti ūkiniy pla- 
ny realizavimę palaiko vergiję Soviety Sęjungoje.

Vergas išlaikyti SS-gai yra labai pigu: pigiau nei bet kuris pramonės 
ar žemės ūkio darbininkas - jam maitinti bei jo gyvybei palaikyti valsty
bė išleidžia tik labai mažę dalį t y pinigy, kuriuos' vergas uždirba. Pri-
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sietinus, kad vergę SS-goju skaitoma milijonais, lengva įsivaizduoti, ko
kius pelnus turi valstybė iš ”vergę pramonės”, Be abejo, ir pelno motyvas, 
kaip kapitalu šaltinis/ bus vienas svariųjų sumetimu laikyti vergus krašto, 
kur esą Išnykęs ’’žmogaus išnaudojimas žmogumi”,.. v

Menkas investuotas į ’’vergę pramonę” kapitalas labai žemomis gamybinė
mis išlaidomis- pasiekia"labai didelius, tiesiog milžiniškus pelnus. Pa
vyzdžiui* žuvę trestas ”Rybprom”, pardavęs vergę sugautas žuvis (700 tonę) 
ir tiek pat ’’nupirkęs” iš žveję, viso 1.400 tonę, 1930 metais turėjo gry
no pelno vichę milijonę rublię. Kitas žuvę trestas, nenaudojęs vergę d;ir- 
bo, pagavęs 48.000 tonę žuvies, pelnė mažiau kaip milijonę rublię, atseit, 
35 kartus mažiau (Dallin* 90 p).

Trečia ’’vergę pramonės* savybė yra galėjimas vergus disciplinuoti taip, 
kaip dar nesugebama sudrausminti ’’laisvėje” esančię pramonės ar žemės ūkio 
darbininkę. Nei prastas maistas, nei ilgos darbo valandos, nei blogas būs
tas, nei kitos dirbančiojo pajėgumę pakertančios aplinkybės GULAGO trestui 
neegzistuoja. Vergas galima kelti ten, kur įsigeidžia durbę vykdytojai. 
Tasai darbo jėgos judrumas turi didelę reikšmę ūkiniam uždaviniam vykdyti 
ir juo SS-ga plačiai naudojasi.

Kad vergas ir pigu išlaikyti ir jo darbo vaisiais valstybė plačiai nau
dojasi, jai ir to maža; ji nori iš vergo išspausti visa, kas galima. Jvai-* 
rlom prievartos priemonėm bei pažadę vilionėm norėta pakelti darbo produk- 
tingumę nors ligi normalaus ”laisvėje” gyvenančio darbininko pasiekiamo 
lygio, Visos tos priemonės, tolydžio augant pramonei, nedaug tepadėjo, 
tačiau jos pasirodė efektingos priverčiamojo darbo stovyklose. Darbo našu
mo klausimę stovyklose sovietai išsprendė labai drastišku būdu: nustatėm, 
kad vergo gaunamo kasdienio maisto kiekis priklauso nuo jo atliktojo dar
bo dydžio. Vergas, atlikęs jam nustatyto darbo kiekį, gauna jam skirtę 
maisto normę, kurios vos pakanka gyvybei palaikyti, o darbo normos neatli
kęs žmogus gauna atitinkamai mažesnę dalį. Mažiausios normos nepakanka žmo
gui išgyventi. Vergo sveikatos ir net jo gyvybės kaina sovietinė vyriau
sybė spaudžia iš savo kalinio maksimunę jo turimos darbo jėgos. Iš švent
raščio pasiskolintu posakiu ,fkas nedirba, tas nevalgo” bolševikai teisina 
savo nehumaniškę elgesį. Šitokiom aplinkybėm - maisto normę, o taip pat 
gyvenimo sęlygę diferenciavimu, lėtajai mirčiai pasmerktas žmogus dedu vi
ses pastangas dirbti ’’našiau”, kad palaikytę savo vegetavimę.

Kaip matyti, grynai ūkišku požiūriu vergę sistema sovietę ūkiui pasi
rodė esanti labai naudinga, nors ir ne tokia naši, kaip ’’laisvėje” tobe- 
sančię darbininkę. Tatai davė progos Stalinui viešai pasigirti, kad sovie
tinė socialinė ir politinė santvarka įgalinusi SS-gę laimėti karę. Stali
nas tuo būdu bando pateisinti pasaulio akyse vergiję komunistę valdomoje 
valstybėje,

2. Paskutinysis p e -n k m e č i o planas

1946.111,18 d. SS-'gos Aukščiausioji Taryba priėmė nauję penkmečio pla«' 
nę 1946-1950 metams. Ta proga buvo pareikšta, kad norima ’’patikrinti kraš
to saugumę”(EA 4,1947), nors oficialiai tvirtinama, jog siekiama ’’karo mo
to ūkį pritaikinti taikos metui”. Naujame plane numatyta, kad pramonės

• gamyba 1950 metais viršys 1940 metę ganybę 48 o/o, pastatant 5.900 stambię 
įmonię. Be pramoninės gamybos padidinimo šiuo planu siekiamas antras pa- 
žy/mėtinas tikslas: perkeldinti pramonę į rytus - -Uralę, Sibirę ir toli
muosius rytus, kur liekasi karo metu perkeldintos1'įmonės. Pramonė perkol- 
dinama, pabrėžiama,ne tam, kad ję apsaugotę karo atveju, bet esę tam, kad 
išnaudotę milžiniškus anglies, geležies rudos išteklius rytuose. Anglies 
gamyba 1950 metais turinti pasiekti 250 mil.tonę, palyginti su 166 mil. 
tonę 1940 m, Ypatingai norima išplėsti geležies, plieno, naftos produktę 
gamyba. Visas gamybos pakėlimas norima pasiekti Lytuose esančioje pramo-
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nėję (Luganin, Die Sowj et Industrie, Ihrc Planting, Leitung and Entwick
lung, Berlin 1947, 24 p.). MaŠinę statyba 1950 metais būsianti 25 kartus 
didesnė nei jy gamyba 1928 metais (ib.25 p.), Pagal nauję planę numatomu 
pakelti darbo našumu 36 o/o, palyginti su prieškariu, panaudojant ’’so
cialistinėje santvarkoje” vertinamu (!) akordinį atlyginimę ir’progresy
vinio premijavimo sistėmę.

Dar pažymėsime, pasinaudodami "Europa-Archiv” NN 4 ir 8/8,1947 pateikia
mais santraukiniais daviniais, numatomus realizuoti planus, susijusius 
su žymesniu darbo jėgos panaudojimu. Ugdant sunkięję pramonę, keliant jo
sios gamybę, ypatingas dėmesys esę kreiptinas "į tauptmę, darbininkę mc~ 
džiaginię ir darbo sęlygę gerinimę, gamybos kaštę muŽinimę, darbo jėgos 
paruošimą ir darbo našumo kėliny”. Esę, reikia ”darbo našumę pakelti, iš- 
spaudžiant kas galima per aštuonię (sicJ) valandy darbo dienę. 1946/1950 
metę plano santraukoje (žr. EA N 8/9,1947) labai dažnai minimos Sibiro, 
tolimęjy ryty, sritys, kur numatoma eksploatuoti kasyklos, pastatyti nauję 
fabriky; pravesti naujy kelię ir 1.1. Minimieji plane vardai, sutinkami 
Dailino knygoje (62-71 pp), žinomi, kaip koncentracijos bei priverČiamyję 
darby stovykly vietovės, k.a.Karaganda, Pečora, Kisil, ChabaroVskj Kazachs
tanas, Altajaus sritis ir kt., kur esę užplanuota naujos kasyklos, nauji 
fabrikai, atseit, naujos vergę telkimo, jy sveikatos naikinimo bei lėtos 
mirties vietovės,. Miško kirtimo vietovėse* (Kotlas ir kt.) numatyta ’’pasto
viai dirbančię darbininkę skaičię padidinti, kad būty pakeltas darbo na
šumas 75 o/o”, Miško kirtimę ir miško medžiagos transport^, kur vyrauja r 
ranky darbas, esę ”reikalinga aprūpinti pastoviu kvalifikuoty darbininkę 
štabu. "Miško kirtimo 75 o/o ir miško transporto 55 o/o turi būti mecha
nizuota"- (miško transportas, anot Dallin (28 p)f vykstęs ant vergy peč'iy). 
Esęureikalinga sumechaninti laiško plukdymę". "Žvejyba šiaurės ir tolimęjy 
ryty vandenyse turinti būti žymiai padidinta”, ypač pietę.Sachalįne. Iš 
Šiy kelię pacituotę sakinię galima matyti, kokiose sęlygdšė vėrgę dabar 
dirbama ir kokios jy armijos laukiamos penkmečio plane numatytiems darbams 
atlikti. '

Apskritai, 1950 m.numntoma, kad "palygint su 1940 metę.gamyba, sunkio
ji pramonė pagaminsianti už 137 milijardus rublię (84 miljrd.)9 o vartojimo 
prekiy - lygiai t/čdolį visos gamybos, už 68 milijardus (54 miljrd-) rub- - 
liy atseit, gamyba numatoma padidinti 163 o/o, resp. 126 o/o (EA N6,1947). 
Planui realizuoti, ypač spartesniam promoninimui pasiekti susiduriama, ži
noma, ir su darbo jėgos klausimu. Luganinas sako (op,cit., 29 p), kad "tai 
esanti itin sunki problema, tačiau ir ji numatyta išspręsti”. Priemones 
galime aiškiai numanyti. Plane sakoma, kad dirbančięję SS-goje 1950 metais 
numatoma turėti 33,5 milljonus."Svarbiausiu šaltiniu darbo jėgai papildy
ti numatoma išleisti darbo rezervo įstatymas”, leidžięs mobilizuoti moky- 
linį jauninę pramonės darbam, "Ligi 1950 metę turį būti pateikta valsty
bei 4,5 mil. jaunę darbininkę”. Iš to seka, kad plano pradžioje, 1945 m. 
darbininkę būta 27 mil, kas atitinka 1935 metę davinius. Apie vergę skai
čius šiame plane visiškai neužsimenama - tai tėra žinoma tik NKVD - GULAGui, 
vergę trestui.

Planavimo komisijos pirmininkas Voznesenskis ypatingę dėmesį kreipia į 
"sunkumus darbo jėgai parūpinti" ir siūlė sudarinėti "individualines ir ■ 
kolektyvines'darbo samdos sutartis”, šios praktikos rusai,'kaip žinome, 
ėmėsi deportuodami kvalifikuotus vokiečiy darbininkus iŠ jy .užimtę Vokie
tijos sričiy drauge su demontuojamomis įmonėmis.

Trumpai tariant, naujasis SS-gos ; penkmečio planas numatomiems 
ūkiniams uždaviniams įgyvendinti plačiau panaudos jy "išbandytę".ir apsi- 
mokančię priemonę - vergę darby ir j y sveikutę bei gyvybę.

SS-ga iš seno tari nerealizuotę savo šūkį "dip" ("dognat i peregnat")
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"pavyti ir pralenkti" kapitalistinius kraštus . Tuo lozungu, nusakančiu 
sovietinės santvarkos "misijos” idėjų, bolševikai dar ilgai eksploatuos re 
žino paniekintu žmogų,

Manomo, jog šioje vietoje bus pravartu palyginti SSrgos ir JJ.V svar
besniu gamybos šakų davinius su SS-gos 1950 metais numatomu realizuoti ga~ 
mybiniu planu (plg.E.1 NN 4 ir 8/9,1947, Luganin, 23*24 pp), o taip pat su 
sovietiniu "idealu", kuri, pasiekus, anot Stalino, nebūsiu baisūst*bet kurie 
netikėtinumai”: . - .

SS—gOS 
gamyba 
1940 m.

rw c« M w« •» « rw ~ ■ —

SS-gos 
planas 
1950 n.

SS~gos 
”idealus" 
(1955 n.) •

J.eV
. gsmyba

1944 m.

1. Elektros ener
gija 

milijardais Kwh ,48o0 .82.0 o 230,7

2. Anglis
nix o "tson^io o p»«o« 166.0 250.0 500 .O 683,7 ‘

3. Nafta
nil utony.© c o o o o o ' 31.0 35o0 ‘ . 60o0 • 234,2(1946)

4 © Geležis 
milotonų....... >15.0 19.5 50.0 61.0

5. Pilonas
Hilo *bon&o o v a o a o * <’ .18,3 25.4 60.0 89.6

'Savo plonus SS~gn laiko realiais, įgyvendinamais. Jų fiksuoti skaičiai 
reiškia, kad planų realizavimas visu sunkumu gula ant darbininkų - "lais
vųjų" ir ypač ant darbo vergų pučių.žodžiu, ant gyvo žmogaus, kurio fizinė 
jėga sovietinėje santvarkoje čiulpiama visokeriopo paVid-ilo teroro ir 
prievartos būdais.

3o Darbo v e r g ų parūpini n o būdai
Didelis priveršiamųjų stovyklų kalinių ir deportuotųjų mirtingumas 

(12-15 o/o)3 vergų fizinių jėgų išsekimas, mažas jų darbo efektingumas 
šalinamas sovietams labai paprastu būdu - naujais areštais ir trėmimais. 
"Likvidavus” "būožių” klasę ir kitas "liaudies priešus!? atseit, pavertus 
juos vergais, naujus šaltinis darbo jėgai rasta prie 3S~gos prijungtose 
valstybėse - Lietuvoj, Latvijoj, Estijoje, Lenkijoje, (Bosarabijoje}lr ki
tur: pradėta į lėtos mirties ir naikinimo stovyklas gabenti ir. kitus na 
sovietinių kraštų piliečius.

Jau buvo pažymėta, kad 1929 m.darbo jėgos parūpinimns yra virtęs "pla
navimo objektu”: tatai MVD,ITKVI> "planavimų” sritis, NKVD areštus vykdo 
pagal planų, pagal iš anksto nustatytų "grafikų*’o Antai, bolševikai pir
mosios okupacijos metu buvo pasišovę deportuoti-’VOO.OOO Lietuvos (gyvento
jų, kad įvykdytų Maskvos nustatytųjį ir tik 1941 motais prasidėjusių ka
ro veiksmų sutrukdytų vykdyti planų,

ao Deportacija

Deportavimas ar pri/verstlnis iškeldinimas savi ’tinėje praktikoje yra 
"švelnesnė”, nei priverčiamųjų darbų bausmės forma0 Deja, tos "švelnesnės" 
baudimo formos yru įgavusias milžiniškų proporcijų ir vykdomos tokiais
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metodais, kad jos nedaug kuo tesiskiria nuo įprastinio vargą "p/orūpinimo” 
areštais® 1920 m® paskelbus įstatymą apie tai;, kad *trėmimas turi būti ■ 
sujungtas su privurčiariuo j u darbu* (Dailia, 40 p®)s galimus faktinis skir“ 
tarias išnyko® .šalia deportaciją pradėta plačiu mostu praktikuoti "privers" / 
tinius įkurdinimus”® žemės kolchozinino rietu milijonui ūkininką buvo iš
tremti* is savo gyvenamą vietąs dalis vergą darbam, dalis kolonizaciniam 
reikalam; Deportuoti on ar iškeldinamiem neleidžiama kurtis miestuose drau
go su vietos gyventojais* jie turi kurdintis atskirai, be jokios paramos 
iš valstybės pusės, NKVD prižiūrimi ir norodomi, kur nors Uralo stepėse, 
Sibiro taigose ar centrinės Azijos dykumose, ir imtis paskirtojo darbo, 
paprastai draugo su kalinamais darbo vergais® Sity ’’spospsreseiGncą” g?1“ 
vonimas ne ką geresnis už vergą gyvenimą sargybą ir šuny saugomose sto« 
vykiose® Ir šitiems žmonoms, kaip ir priverčiamą stovyklą kaliniam, tai
komos diferencijuotos maisto normos pagal atlikto darbo kiekį® Visi darbo 
vergą patiriami nepritekliai lydi ir ’’pcresolencas”, ’’kolonistus”, iškel
dintuosius® Prie ją nedalios prisideda ir neviltis .bet kada ištrukti iš 
ištrėmimo viotos0 Jie, tiesa, negyvena spygliuotą vielą užtvarose, tašiau 
ir jie, kaip ir vergai, nėra laisvi nuo NKVD ^globos ir paramos*® Depor
tuotąją gyvenimą nusako deportuotasis Lenkijos žydas droAltbarg? *Mos 
klydome priešindamiesi Hitleriui.® Nieko negali būti balsesnio, kaip mūsą 
vargas šičia” (Dollin, 47 p), Sibiran deportuotą lietuviu prašymas Jmeri- 
kai numesti ant ją atominę bombą ją kančioms baigti apibūdina ją vogeta- 
virio sąlygas®

Bolševikai^ vos karai su vokiečiais prosidėjus9 pradėjo deportuoti ’’po
litiškai ne pu tikimus*’ boi ^nelojalius” vietos gyventojus® .Pirmieji (1941 m® 
rugpiūčio mėn®) buvo prievarta išvežti "autonominės” Volgos vokiečiu 
’’respublikos” gyventojai (1939 ra® - 605®000 gyv®)® Rusams karo eigoje at
davus Kaukazą ir Krymą, rautonominės” Karacliano srities, ”autcnominiy” 
čečėną ir ingušą ’’respubliką”, o taip pat ir Krymo ’’respublikos” gyvento
jai ”už koliaboravima. su priešu” ir ^išdavimą” buvo deportuoti į S3-gos 
rytus bei šiaurę, Taip pat buvo deportuoti ir-Kalmuką "autonominės res
publikos” ir Karačajevo "autonominėss srities gyventojai® Tos didelės 
gyventoją deportacijos, žinoma, nekliudė Stalinui 1943oXT®6 d® pareikš
ti, knd”visos SS-gos tautos vieningai stoja ginti savo tėvynės”®®®

Koks bendras deportuotąją skaičius iš tą "autonominią” sričią, nėra 
žinomas, tačiau aišku, kad labai žymi dalis iš 2®793oOCO gyventoją pavers
ta darbo vergais arba, geriausiu atveju, "specpareseloncnis”® SS-gos 
Aukščiausioji Taryba 1946®VIo25 d® ir formaliai likvidavo minimas "res
publikas”, priskirdama jy žemės plotus kaimyniniams administraciniams vie
netams® ’ '

Reikia pasakyti, kad kurui prasidėjus, europinėje Rusijoje būtoji 
pramonė drauge su josios darbininkais buvo skubiai iškeldintu į Sibirą, 
Uralą® Mūsą anksčiau minėtas Lugunin sako (15 p*), kad pramonės purkai- 
dinimas pareikalavęs iš darbininką,motery, vaiky ir senią "tikrojo he
roizmo” gyventi žemės urvuose prie 40 laipsniu šalčio ir dirbti nuo 16 
ligi 18 valandą® 0 tai buvo "laisvieji*®®®

IŠ viso, karo meta gyventoją priov .rtlniai kilnojimai Sovietą Rusijo- ’ 
jc buvo praktikuojami labai dažnai, mat, j-.is buvo papildomi beišsenką ' 
darbo vergy milijonai, dirbą kariniam potencialui išlaikyti®

Kurui baigiantis Sovietą Rusija okupavo didelius Europos plotus® Opo
ziciniam judėjimui okupuotuose kraštuose užgniaužti rusą MVD griebėsi" 
žinomą metodą - areštą ir deportaciją® Baltijos valstybėse areštus ir 
deportavimus, pradėtus 1941 n® tąsia toliau, kris mėnesį išgabendami iš 
Lietuvos po 2-3000 lietuvią® Sovietai taip pat deportuoja ir ją okupuo
tos Vokietijos dalies gyventojus® Deportuoja ir grįžusius iš vakarą vokio-
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čię karo belaisviuso Vakarę valstyblę protestai Kontrolės Tarytojo neda
vė jokię vaisiu,, Rusę patirti dideli karo moto nuostoliai., ypač žmonėmis 
(7 milokarię užmustę), koriuomenėe nedemobilizaoiju'ir, iš viso, *ruika- 
las išlaikyti budrumę kapitolistiniamo apsupime'’ sunkinu ję planingojo 
ūkio funkcionavimu dėl darbo jėgos trukumo ir dėl to, not žiauresniais 
budais, tęsia vargę uilię rtkomplcktavimus% kad tik nebūtę apstabdytas 
sunkiosios pramonės paruošimus “bet kokiom event ual ūmam’’’o

Deportavimai betgi nekliudo Molotovui pareikšti, kad-’’Masę valstybė0 
apimanti daug tautę, sustiprėjo ir susikonsolldavo, o soviętę tautos su- 
artėjome o . - 

b □ k-Įputrij^tei ja
’r • • . • -

Karus pasibaigus .kuravusios šalies piliečiai, atsiradę svetimose ša
lyse ar vokiūčię išvežti darbam, paprastai ni-okiaiio neraginami, skubėjo 
grįžti savo tėvynėn, ir nė vienui vakarę valstybei neatėjo į gnlvę varto
ti .prievartos saviem pil iočiam gražintiQ Išimtį, sudarė SS~gu0 Jau 1944 
nu , dar vykstant kernui? SS-ga pradėjo diplomatines derybas su vakarę 
valstybėm išgauti ję sutikinę prievarta susigręžinti savus piliečius., 
Vakariečiui, nesuprasdami bei neį vert indam! rusę ru.tkaluvimę prasmės ir 
reikšmės, su tuo sutiko ir Jaltos konferencijoje (1945 m0sausio mėno) 

"■ anglai ir amerikiečiai prisiėmė rusiškęję tezę.
Sovietam parūpo susigrąžinti savus piliečius del dvieję notyvę; gauti 

sau nauję darbo raukę savo pramonei ir, antru, išjungti iš laisvosios vie
šuomenės tarpo savus piliečius, pamačiusius, kad sovietinis režimas yra 
žmogaus pavergimas, priverstino rep/.itriaoija. ss-gu gavo milijonus darbo 
i-ankę, papildydami koncentracijos stovyklas., Repntri juo janib ji, papras
čiausiai .buvo nuanerkiami 1(>>20 metę prievartos darbam ir gabenami į

. Donbnsd anglius kasyklas arba į t'.-astro jaus sritį, ekstorminuoi jai. Kai 
kurio deportuotieji buvo ’■’.•uinestuoti'5, tačiau su.sęlyga liktis trėmimo 
vietose ir atsigabenti savas ap'imuSo Darbo vergę būrius, papildė taip 
pat ir grįžę rusę karo beiaisviaio \

Kokiom aplinkybėm dar karui einant vyko Jkrjrikun patekusię rusę karo 
bcloisvię repatriavimus topaniškojo po karo pulir.ubęo Daugelis gręžinarię 
rusę žudėsi, laivais vežami šoko jūron, 1945 j^spnlię 4 d0 gen0Eisonb.ov;o- 
ris bandė nevykdyti Jaltos susitarimo del priverstinio rusę reputriavino 
nes ^negalįs rizikuoti JiV karię gyvybe, verčiant rusus išvyJrti*'(Dallin, 
.295 p0), tačiau jis turėjo nusileisti Stato Daportnento spaudimui ir pri
sidėti prie priverstinio nenorlnčię grįžti rusę gręžinimo,

Vokietijos .timerikiotinė j e zonoje ar Italijoj osunčię j ę .rusę rėpatria- 
vimas taip pat vyko prievarta, emerikiečię šautuvam-grasant. Ir Čia rusai, 
gabenami į S3”gę, žudėsi (Duobau, Karpten), ėjo•muštynių su amerikiečiais 
(M?inchenu6s Italija), Pastebėt iii a, j?.d. kai kuriose vietovėse amėrikiačię 
kunendantai (Kelhaiu) paliepdavo ir lietuviam vykti į SS«gę taip kad šio 
tik pabėgdami galėjo išsigelbėti nuo «roputriaoijos*!

Jaltos susitarimu, dėl priverstinio BS^-gos piliečiu gręžlnlno buvo su
laužyti pogrindiniai moralės ir žmoniškumo dėsniais v’Už draugiškumę, ku
rio vi stiek nebuvo pasiekta, nokėt-n tūkstančiu rusę krauju*, sako Dai
liu (291 p), Milijonai rusę savo valia ar verčiami grįžo į Rūsiję per 
NKVD ar MVD žinioje esančias-peroinamas stovyklas, kur ten NKVD "tribu- 
uoj.pj buvo wsorosninguojaniK ir pasaerki-imi prievartos darb-vm Tiem, ku~ 
rię bylos r stos ^tvarkoje”, leisto.grįžti vienon mėnesiui į tėviškę, 
žinoma, NKVD priežiūroje, pažymėjus ję asmens dokiimentaose *SO* (snci.nfr- 
tO CJx snyj), kad vėliau *pagal planę* deportuot^m^lvajien motam į specia
lius "*patdtmi>ęv kuv$al_au sovietine
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kfiriuonene, paprastai nuteisiami 15-25 netari katorgos dorbę, 
Prancūzijos vyriausybė, norėdama susigrąžinti rūsy, neišleidžiamus . 

savus karo belaisvius, trokštančius ištrukti iš '’sovietinio rojaus*, 
patekusius rus-im jy okupuotose Vokietijos dalyse, 1944 metais pasirašė 
su bolševikais susitariu^, kuriuo leido NKVD agentams laisvai veikti 
Prancūzijoje gražinant ”nevozvraš8encus!’c Beregint NKVD Beauregarde, 
ties Paryžiumi, įsteigė-savo stovyklą, kurion telkė SS-gos piliečius, 
kad juos išvežtu Rusijon* NKVD elgesys ir siautėjimus Prancūzijoje a taip 
pat SS-gos atstovo kalbos grįžtantiems ’’apie visko dovanojimu” atkreipė 
prancūzu visuomenės dėmesį ir ji privertė savo vyriausybę imtis žygiy 
rusę sauvalei prancūzę. žemėje sudrausti* NKVD Prancūzijos teritorijoje 
buvo likviduota tik 1946 m* gegužės mėnesyje,

c* rValymui

Taip kaip, bolševikinio žodyno žodžiais tariant, *’anti«socialinio 
elemento’9, toye masiniais kurios nors tautos ar jos dalies deportavimais 
siekiama-palaužti liekančiyjy atspnrumę bolševizacijai, taip sovietinės 
valdžios praktikuojamieji kompartijos, administracijos "valymai* (čist- 
ka) siekio eliminuoti iš valstybinio aparato ’’nepatikimuosius* bei ’’neiš
tikimuosius” "generalinei stalininei linijai” ir sutvirtinti valdančiojo 
luomo turiny diktatūrinę galimo šiuo metodu ne.tik išnaikinamas pasiprie
šinimas, net ir eventualus, bet ir parūpinama darbo rankos ar papildomas 
priveršiamvijy. darbo stovyklą administracinis aparatas, ar, pateikiama 
GULAGo trestui reikalingi specialistai*

Valymu, pradžia siekiu 1936 metas, kai kompartijoje viršy paėmęs Sta
linas pradėjo atsiskaitinėti su savo partihiais oponentais, ruošdamas 
jiems, Višinskio talkinamas, "parodomuosius teismus” ar pasmerkdamas juos 
prievartos darbams* Per pirmąjį ”valymy* S&jgoje didelį vaidmenį atliko 
AoLVišinskis, dabartinis SS-gos-užsieni ę. reikuly vice-ministoris, tuo 
pradėdamas "valstybininko” karjeru* "Valymai” 33-goje vyksta periodiškai, 
ypatingai tada, kai atsiranda nepasitenkinimo del vestosios politikos 
išdavę* Tuo įdiegiamas "budrumas” prieš”sovietinius priešus* ir sukuriama 
visuotinio nepasitikėjimo atmosfera* Toji tarpusavio nepasitikėjimo atmos
fera ir skiepijamasis baimės jausmas tiek krašto viduje tiek santykyje 
su kitomis valstybėmis yru pastovi ir net. būtina sovietinei diktatūrai 
išsilaikyti*

Nesiekdami toliau, paminėsime 1946 n0rugsėjo mėn* NKVD generalissimo 
Stalino ir NKVD generolo Ždanovo pradėtąjį didelio masto "valymę* žemės, 
ūkio n.ifri i n i strao i j o .1 e ? kolchozuose tam, kad eliminuotu ’’didžiuosius nu
sikaltėlius” savo veikla "pakenkusius krašto socialinei struktūrai ir 
partijos bei vyriausybės vedamai politikai”* Vienvaldžiai kolchozu. direk
toriai, "pasivogę” žemę ir tuo va^”individuolistuis*, ‘’sabotažininkais* 
ir "kenkė jais”, buvo pakeisti "kolotyvinię organę** Teatras, muzika, spau
da "valoma” nuo vakarietiškos kultūros bei civilizacijos įtakos, "kasan
čios duobę sovietinei santvarkai"* Pastaruos žygiais S3-ga sąmoningai 
izoliuojąs! nuo likusiojo pasaulio, iškeldama savo tautos pranašam? ir 
sėdama nepasitikėjimą tam, kas nerusiška* .Sovietai ir Šitais "valymais” 
patikrina nauję darbo vergę savo stovykloms Sibire*

do Jaunino mobilizacija■ iįii< i mi m i.--.r»cw

Soviet? planingojo, ypač forsuojamoje pramonėje visados būna ypatingai 
aštrus darbo jėgos klausimas* Eiliniai darbininkai ir kvaliflkuotę dar
bininku. dalis S3-goje parūpinama areštais, deportacijomis, tašiau tie no-
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todai nepatenkina kvalifikuotą darbininką paklausose Iš viso, sovieti
nėj a vergijoje esančios aukos labai greitai nyksta* jy mirtingumas labai 
aukštai del sunkaus darbo) ilgo darbo laiko, poilsio neturėjimo, blogo 
ir nepakankamo maisto, prastos mediciniškos priežiūros^ Iš darbo vergo 
neįmanoma paruošti kvalifikuoto darbininko«, Dėl to pastariesiem išmoks
linti puti valstybė ėmėsi paaugliu mobilizacijos, kad pašalintu chroniš
ką kvalifikuotą darbininką trūkumu sovietiniame ūkyje,, 1940 mobuvc iš
leistas Įsakas '’valstybiniam darbo jėgos rezervui sudaryti” pagal kurį 
visoje šalyje ~ o taip pat ir SS-gos aneksuotuose kražtuoao mobilizuoja
mas jaunimas 'Į pramonės ir transporto mokyklas dveją metą apmokymui., Jau
nuolis, .baigęs tokia mokykla, yra Įpareigojamas ketverius metus dirbti 
paskirty darbą pramonėje^ Kasmet i tokias techniško parengimo mokyklas

j sumobilizuojama apie vieną, milijoną jaunimoo Tai irgi yra savo rūšies ver
gę. tarnyba valstybės potencialui stiprinti.

Sovietinės Lietuvos ’’prezidentas* JoPaleokis pranešė, kad Lietuvoj 
1947 m0darbo rezervu mokyklose buvo-sulmta ir mokoma 7o500 jaunimo (ką 
davė tarybą valdžia Lietuvos darbo žmonėms, 1947,37 p0)4

V»NKVD SIAUTĖJIMAS LIETUVOJE

Lo Maskvos Įsakymu

SS-gos vyriausybė savo bei okupuotą kraštą gyventoją deportavimam 
ruošiasi iš anksto, planingai,, Antai, Lietuvos gyventoj y. deportacija Mas
kvos buvo nuspręsta dar tada, kada pasaulis gyveno taikos metę, o tu kryp
timi pirmieji žingsniai, paskatinti Stalino ir Hitlerio palaimintą 1939» 
VTIIC28 ir 1939oIX«23 d4 susitarimui, pradėta daryti vokiečią - lenkę ka
rui preside jas n Kaip žinomaį 1939 mospulią 10 d0 Sovietą Sąjušga išreika
lavo iš Lietuvos draugiškumo ir tarpusavio pagalbos sutartįo Tęja"sutarti
mi, be ko kita, Lietuvai buvo patikrinta, kad SS-ga jokiu, būdu nusitiš Į 
Lietuvos vidaus gyvenimą bei josios reikalus., Tačiau Į antrą dieną, iš
kilmingai pasirašytos sutarties parašams dar neišdžiuvusj atseit, 1939 mo 
spalią 11 dieną, S&-*gos KKVD’vyriausioji vadovybė duoda Įsakymą Nr„001223 
savo agentams Lietuvoje pradėti paruošiamuosius darbūs wantisovietiniom ir 
anti-socinliniam elementui likviduoti*?- Tuo Įsakymu buvo nustatytos ir 
atitinkami,! ”likviduotinąrt asmeny, kategorijos Lietuvoje, n e a t s i ž vel■ 
g i a n t, ar esama kurios inkriminuojamos medžiagos ar josios nesama, žo
džiu, ”na učet” (utaskaiton) imta svetimoje,, nepriklausomojo vals
tybėje -esą gyventojai, kurie sovietiniam, režimui nepritaria, bet ir tie, 
kurie kada nors ateityje,gol būt, galėjo nopritartio,0 Tasai Sovietą -Są-

'Pastebėtina, kad Lietuvos Vidoreikominįvėliau NKVD komisaro) Guce
vičiaus 1940oSIs28 do griežtai slaptame Įsakyme N 0054 pasakyta 
•Vykdant STRSąjungos NKVD Įsakymą N001223’9, tašiau, nutylėta to Įsa
kymo datą; 1939 n0 spalią 11 d□ Tušai maskvinės NKVD Įsakymas su jo 
data paminimas Lietuvos TSR NKVD komisaro 1941OIVO25 d4 griežtai 
slaptame Įsakyme N 0023, kuriuo nurodyta Įvykdyti Maskvos duotą ”ko- 
vingę uždavinį - apvalyti Lietuvos-TSR nuo kontrrevoliucinio ir 
priešiško elemento" (plgoLith0Bull0N 3,1946)„ Kai Lietuva Įau buvo 
kariškai okupuota ir ^formaliai*inkorporuota Į SS-gą, jau nebebuvo 
reikalo slėpti ir nuo-NKVD bendradarbią Maskvos interešuvinosi jąją 
darbais ankstyvosios dutose
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jungos vyriausybės parėdymą ^.939oX0ll d. įsakymas N 001223) yra pirma
sis viešumai žinomas dokumentas, įrodąs Sovietu Sąjungos tarptautinio 
pasižadėjimo bei įsipareigojimo sulaužymąo

Sovietinės Rusijos ir nacią Vokietijos 1939 m. rugpiūčio 23 do ir 
rugsėjo 28 d. susitarimą išdavoje Lietuva, o taip pat Latvija ir Estija, ■ 
1940 m.tirzelio 15-17 d. buvo raudonosios armijos okupuotos, Maskvos emi
saru (Dekanozovo, Višinskio, Ždanovo) Baltijos*valstybėms primestos "liau- 
dies vyriausybės”, kalbėdamos apie ją pastangas valstybės suverenumui 
išlaikyti ir esamai santvarkai nepažeisti, elgėsi priešingai, aklai pa
klusdamos Maskvos nustatytom gairėm ir NKVD sudarytam plmiuio

2o P i r m i o j i masiniai areštai ir 
. trėmimai

Jau pabi^ pirmąją okupacijos dieną, 1940 rubirželio 15 d09 sovietai 
pradėjo liotuvią areštas ir juos, tarpais intensyvindami tąsė visą oku
pacijos metą0 Lietuviai, greitai suvokę sovietinius kėslus pavergti Lie
tuvą, spontaniškai įsijungė į rozistoncinį sąjūdį prieš bolševikini oku
pantą, NKVD, vos trims savaitėms praėjus nuo Lietuvos okupacijos ėmėsi 
teroro priemonių Lietuvos gyventoją pasipriešinimui palaužti a Sniečkus 
1940 uio liepos 7 d0 įsakė naktį iŠ liepos 11 į 12 dieną, 1940 m0vykdyti 

..^priešvalstybinią partiją: tautininką, voldemarininką, liaudininką, krikŠ8o 
demokratą, jaunalietuvią, trookistą, socialdemokratą, eserą, šauliu ir 
kt. vadovaujančio sąstato likvidacijos planą^Liet o Arabo I012-’L6 pp)o 
Tai buvo pirmieji masiniai .areštai, atėmę per vieną naktį laisvą 2000 
asneną, padaryti porą dieną prieš "rinkimus” į"Liaudies Seimą!

Netrukusj 1940 n.liepos 16 d, Gedvilu, Paleckiui pritariant, įsakė 
buv.ministerį pirmininką AoMerkį ir buvoužsienią reikalą ninisterį J„Urb- 

. šį "valstybės saugumo sumetimais” drauge su ją Šeimomis iš
Lietuvos teritorijos, kaip pavojingus Lietuvos valstybei ir Sovietą Są
jungoje apgyvendinti” (Liet0Aroh<,II,16 Po)o. Tai buvo bene pirmieji Mas
kvos nurodymu Rusijon deportuotieji iš Lietuvos asmenys,,

Areštai tais pačiais "valstybės saugumo sumetimais” tapo kasdieniu 
reiškiniu, tarpais didesnėm bangom paliesdami Lietuvos gyvento j usQ AroS-’• 
tai suintensyvėdavo prieš bolševikines šventos, pavobolševikinio lapkri
čio 7 d0 pučo, Lenino mirties ir pan<»suknkSią išvakarėse,, Kriterijuną 
areštam Maskvos nurodoma nustatydavo Lietuvos NKVD. 1940 m0lapkričio 
28 d, Lietuvos TSR vidaus reikalą ministeris, vėliau tapąs formaliu 
NKVD komisaru, Gu 5jvičius, vykdydamas SS-gos NKVD komisaro 1939 mospa- 
lią 11 d (sica) įsakymą N 001223 "anti-sovietinian elementui likviduo- 

' ti" išleido griežtai slaptą įsakymą n 0054o Guz evičius rašė:
• ’’Sąryšyje su Lietuvos respublikos dideliu ^užteršima anti-sovietiniu 
ir socialiniai svetimu elemcntuoo0 paimti ataskaitom,0„ asmenis, kirm { 
rie del savo socialinės ar politinės praeities, tautinią-šovinisti- 
nią nuotaiką, religinią įsitikinimą, moralinio ir politinio nepatva
rumo, yra priešingi socialistinei santvarkai ir todėl galį būti sve
timą valstybią žvalgybą ir kontr-revoliucinią centrą išnaudoti anti- 
sovietiniams tikslams"□

"Ataskaita”, aiQot įsakymo, reikalinga "nustatyti kontrrevoliu- 
• cijos jėgas ir nukreipti mūsą (t<>yoNKVD) operatyvinį - agentūrinį apa
ratą joms apdirbti ir likviduoti” (LietoArciioI0 19-21 pp0)0 "Ataskai- , 
ta", "apdirbimas”, "likvidavimas*9 reiškia ne ką kitą, kaip gyventoją te
rorizavimą, sadistiškai žiaurą tardymą, deportavimą vergą darbams, žu
dymą. Antai, ir "ataskaitos” formuliaruose tėra dvi skiltys "antisovie- 
tiniam elementui” registruoti: areštui ir deportavimuio Minimu Guzovi- 
Siaus nurodymu "S 3 ° g o s priešais" laikyta bent trečdalis Lietuvos
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gyventoją, įskaitant ir filatelistus*

3. 1941m*birželio n, 14 d. deportacijos

1941 m*sausio 21 d, SS-gos NKVD komisaro pavaduotojas Serevas,patiks- 
' 1indamas ankstesnius nurodymus užplanuotu deportaciją reikalu, išleido 
instrukciją, kaip atlikti "didelės politinės reikšmės uždavinį." - "an- 
fisovietinio elemento", "sovietu tautos priešu" deportavimu iŠ Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos "be triukšmo ir panikos" (Lieto Arčiui, 37-45 pp*)0 
Toje išsamioj e instrukcijoje nusakyta "operatyviniu trijulių" instrukta^- 

*vimo tvarka, deportuojamu asmeny suėmimu tvarka, tvarka atskirti šeimos 
galvę nuo kitę šeimos nariy, trcmiamyjy lydėjimas ginkluotąja sargyba, 
tremtiniu pakrovimas į vagonus nugabent į tolimąsias SS-gos sritis*

* 1941 m.birželio 2 d* Lietuvos TSR NKGB komisaras Gladkov’as įsakymu
N 1/1160 papildė savo ankstesnius nurodymus deportacijoms vykdyti* "Ope
racija (t.y. deportavimas į SS-gę) - baigiamas įsakymus. - turi būti at
likta tiksliai, protingai, be triukšmo ir panikos, tiksliai laikantis 
STRSęjungos NKGB komisaro Merkulovo įsakymu"* Suėmimus deportacijoms vyk
dė "operatyvinės trijulės", kurioms tuo pačiu įsakymu minimasis Gladkovas 
kalė į galvę; "Kartojam dar kartę, kad Lietuvos TSR apvalymas nuo kontr
revoliucinio’ elemento yra sudėtingas ir atsakingas uždavinys* J jį nega
lima žiūrėti paviršutiniškai, manant, kad visa savaime susitvarkys* Ope- 

"ratyvinė trijulė yra atsakinga už vykdomos operacijos sėkmingumu* (Lith* 
Boil*N 2, 1946)*

Deportavimu "operacija", pradėta 1941 m*biržėlio 14 dienę ir tik karo 
veiksmu sutrukdyta, atėmė-laisvę 34*260 lietuviu, kur i y tarpe buvo sene
liai, ligonys,vyrai,moterys, vaikai - nuo valstybės vyro ligi motinos 
krūtį žindančio kūdikio* Visi jie - kalti ar nekalti bolševiku primetama 
"kontr-revoliucija" ar "antisovietiniais nusiteikimais" buvo jėga ir te
roru priversti paklusti-Kremliaus užgaidai kankinti žiaogy, užgaidai, vir
tusiai komunistinės partijos ir jo polydę prigimtimi* Visi tremiamieji 
paženklinti "rusę. tautos prlošais'% "liaudies priešais" ne dėl to, kad 
Jie savo darbais būt y to nusipelnę, bet del to, kuo jie yra buvę arba 
galėjo būti* Jy l-^isvę ir gyvybę lomiu konunis|y partija su savo aparatu 
- .NKVD, laikanti save nuolatiniame "apgulos* ur "karo parengties"stovyje 
sovietinėje visuomenėje, laikanti save neklaidžiu ir. žinančia, ko reika
lingi dirbantieji, kariy interesams rūpinti osaiiti ji “pašaukta* Sovieti- 
nėevalstybės viešpačiui savo "žinojimu" pasilaiko, ir veltui Sibiran de
portuojamasis lietuvis iš užkalto vagono išmestume raštelyje klausia; \ 
W|iž kę"?..

s? .4* ’ R o z i s t e n c i n i s sąjūdis

Apie lietuviu tautos rezistencinį sęjūdį prieš bolševikinius okupan
tus pacituosime kai kurias vietas iš Lietuvos TSR NKVD komisaro Gucevi
čiaus 1941 m. balandžio 14 d* raporto Nr 2/1504, paslysto NKVD centrui 
Maskvoje (plg*LithoBull*N 9-10 0 1947)* Lome rašoma;

"Nuo pat sovietinės tvarkos įvedimo Lietuvoje, kontr-revoliucinis tau
tinis judėjimas išvystė aktingę anti-sovietinę veiklę, pasirinkdamas 
savo priešiško sutversyvinio darbo metodu kontr-rovoliuciniu'atsišau- 

. kiny, ir anoniminės spaudos platininę.* Tais spaudiniais raginama nu
versti sovietinę valdžię, vykdyti sabotažu, boikotuoti rinkimas į STRS 
Aukščiausięję Tarybę (1941*1*12 d*)0 skleidžiami pikti melai apie par
tijos (supr*; komunistę partijos) ir vyriausybės (supr*; Maskvos pas- 

, tatytosios) vadus, skleidžiami provokaciniai gandai apie "basinę karę 
tarp STR3 ir Vokietijos" ir kontr-revoliuciniai lapeliai platinami vi-
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sose Lietuvos apskrityse^ Priešiškasis elementas ypatingai masiškai 
paskleidė savo atsišaukimus prieš rinkimus į STRS Aukščiausia Tarybą? \ 
Gaivališkai atsiradęs priešinimasis sovietinėms užmačioms ir maskvi- 

niom terorui ilgainiui atskirose vietovėse įgavo organizacini pavidalę^ 
Tai kėlė Maskvai nerimo, ir ji ragino imtis kietesnių priemonių o’rgani-1 
zuotiems vienetams, ję vadinamom."banditiškoms grupėms, ruošiančioms kofitr- 
revoliucinį sukilimu" likviduoti, NKVD agentai antisovietinius atsišau* 
kimus Kaune pastebėjo 1940 m, rugsėjo pradžioje, o lapkričio mėiu Vilniu
je buvo rasti, kaip raportuoja Gucevičius, atsišaukimai, pasirašyti Lie~ 
tuvos Išlaisvinimo Komiteto, "kontr-revoliucinės organizacijos, siekian
čios nuversti sovietinę valdžią Lietuvoje”, *Mes ėmėmės visę priemonių 
antisovietinėms organizacijoms Vilniuje išaiškinti, mobilizavus tam r^įj- 
kalui visę Vilniaus NKVD personal^", - pranešu Guzevičius Maskvai ir 
teikia smulkius davinius apie pastebėtu- antibolševikinį judėjimu visose 

' Lietuvos apskrityse. f
NKVD stengėsi palaužti į'Fai.tifcia btlda's besireiš.ulanSip rezistenciją 

ir likviduoti ję per savo agentus ir provokatorius, kad lietuviu taųję . 
paverstu brandžia bolševiku primetamai santvarkai, Maskvos NKVD 194įyni, 
birželio 6 d. rašė Lietuvos NKVD (draugui Todesui) "pranešima apie jjįaŽr-’ . j 
tisovietinius-pasireiškimus ryšium su privalomam pyliavom duoniniai^ «l 
javais (ohlebozagotovki)" buvo paminėta apie išuiškinimę ir likvidag-gmę j 
kontr-revoliuciniu sukilėliu organizaciją įvairiose Lietuvos TSR viguose, 
agitavusiu prieš grūdai pyliavas (tezemopostavki) ir ruošusiu kontr-revo- 
liucinį sukilimu. Prašome pranešti apie likviduotas kontr-revoliucines 
organizacijas, -o taip pat informuokite apie išdavas priemonių, kurię im
tasi kovoje su priešę - -buožlyt ir kitę antisovietinię elementu Lietuvos 

‘ TSR teritorijoje - veikla pyliavoms nevykdyti” (LAth,Bull,N 9-10,1947),
NKGB šefas Lietuvoje Gladkov 1941 m,birželio 21 do, vokicčiy.-rusę ka

ro išvakarėse, barė NKGB skyrių viršininkus už tai, kad Lietuvoje buvo 
"banditišku pasireiškimy", o NKGB daliniai "nepadarė atitinkamu operaty^ 
viniy. išvady. ir neišvysto agentūrinio dtvrbo banditinėm grupėm išaiškin-- 
ti bei jom likviduoti*, ♦’Banditinėm grupėm išaiškinti ir likviduoti rei+ 
kalinga4 sužinoti bandity gimines ir artimuosius ir paimti juos * v r aš z- 
r a b o t k u" ("apdirbiman”), o taip pat verbuoti agentus", įlietinus 
provokaciniais tikslais įv”bandity grupes* (Lith,Bull0N 9-10, 1947),

Kitę dienę, 1941 m,birželio 22 dienę,prasidėję karo veiksmai, o su juo 
ir lietuviu tautos sukilimas, išplaukęs iš rezistencijos prieš okupantu, 
kaip parodė vėlesniu įvykiy. eiga, kelerioms metams atidėjo Maskvos už-^d i 
planuotu lietuviu tautos pavergimę ir naikinimy,

5. Užplanuotosios deportacijos ..

Maskvos NKVD centras, patyręs iš NKVD komisaro Lietuvoje Gladkovo r 
apie "buvotautininky, Šauliy, policininkę ir buožiy antisoviotinę ve iki y. 
ryšium su (valdžios organy) intysi priemonių privalomoms pyliavoms a$- 
likti", 1941 m,gegužės 31 dieny. pranešė Gladkovui š'Ittokį Sovietę Sęjūfi- 
gos NKVD komisaro Merkulovo įsak^nę; t

"Antisovietiniy. fiusiteikimy. žmones, vedančius aktingy. kontr-rovolla- 
cinę agitaciją, parengti deportavimui (k vyseleniju) į tolimas sTRSu- 
jungos sritis", v teJ .

Už savaitės, atseit,1941 m,birželio 8 d0, enkavedistas Todesas jau 
buvo davęs atitinkamus nurodymus NKVD agentūrom bei apkomom Merkulovo 
įsakymui pildyti. Kadangi Maskvos 1941,V,31 d, įsakymas kalbėjo apie 
"parengimę deport aviliams", o ne apie patį "deportavimy. vykdymę", tai, tu- 

. rint galvoje “NKVD karinės organizacijos pobūdį, reikia manyti, kad 1941 rų' 
birželio 14-22 d, įvykdyti Lietuvos gyventoją masiniai trėmimai į Sibiru
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nebuvo apėmę -Maskvos įsakyme pa^ymOt^^kate^xci j U asmniy^Plraaj4ų 1941 mo 
biržolio-mėno deportacijų. bangją turėjo sekti antroji ir kitos* Lie^^rras 
gyventoją 75- b/o ’’likviduoti", vykdant Maskvos nustatyt# plonio

. Dešimčių tūkstančię lietuviu deportavimas, keliolikos tūkstanČl# ■ 
kalinimas, tūkstanSię nužudymas turėjo svarbiausiu motyvę. palaužti gyvon- 
.to j y. ’’kontr-revoliuciniškumę”, atseit, atsparom#. sc vi e tinimui, įdiegti 
klusnumu Kremliaus vaitai ir paversti juos bevaliais darbo vergais SS-c.os 
tarnyboje Sibiro priverbiumojo darbo, koncentracijos, stovyklose ir ję 
okupuotose Lietuvos žemėšeo 0 beĮto, soviet# ėlgsenę lėmė ii* utilitarinis 
momentas? papildyti Šviežiom darbo rankom tolydžio nykstanSiy vergu ami- 
ję, Baltijos valstybių gyventoją deportavimus 1941 lietais, anot Dailino 
(274 p#), soviet# akim, buvus *kukli operacija, kasdienis eilinis įvykis- 
rusę. valdomose žamėso”0-«

6. P 1 a n a i t e b e v y k d o m i
Lietuviu tautos planingas, sistemingas ir žiaurus naikinimas - sovie

tams *kasdienis įvykis”, - prasidėjęs 1940 nu birželio 15 do, kai 1939o 
. VIIIo23 ir IZo28 d, stalininė Rusija, susitarusi su hitlerlno Vokietija, 
sulaužydama jos pasirašytus sutartis, klastingai užpuolė Lietuvę,-1obo- 
tęsiamas ir šiandienę, ypatingai intensyviu tempuo

Vos rusam 1944 nulicpos meno antru kartu įsibrovus į Lietuvę, pirmo
sios MVD sakos buvo 1941 šu birželio mėno sukilimo dalyviai, ję artiomia- 
ji ir giminės, o taip pat ir tie, kurie buvo numatyti deportuoti pagal 
SS-gos NKVD komisaro puv0^erovo 1941,, lo 21 do instrukciję, išplaukiamu iš 
Maskvos 19.39ot,H do įsakymo® Por keist# mėnesi# ligi 1944 m„pab-ligos 
buvo nužudytu ar deportuota apie 37o000 lietuvi#.® 1945 -46 movusarę ko-: 
voso su.sovietiniais NKVD ’’istrubilotoliais” žuvo apie 20®000. lietuvi#, 
o taip put mobilizuot# į soviet# kariuomenę - ir kariavusiu prieš Vokieti
ją® ttfis mėnesį reguliariai areštuojama po 2«3<>000 lietuvi# d o por tuo j am# 
į Rusijos gilumęo Doportaoij# ypatingai skaudžiai yra paliesta dvasiniu- 

.. kija ir ukininkija® Apskritai, antra sovietiškoji okupacija ligi 194? m0 
rugsėjo mėno yra paėmusi iš lietuvi# tautos daugiau, kaip 200,000 gyven
to j y. auk#0 Lietuvos gyventoj# potencialas dar daugiau sumažėjo i Šėrių s 
iš Lietuvos apie 100o000 roputriavusi# į Lcnkiję® Minimi skaičiai yru 
paimti iš VLIKo draugo su kitę baltę tautę atstovais 194? h, spali# 25 d0 
įteiktojo. memorandumo Jungtini# T.- uty. Organizacijai, kurios prašyta iš
kalti Baltijos tautę, biologinio naikinimo klausinę, nustatyti badus bei 
priemones gonocidiškai. SS-gos politikai sustabdyti, kad į Rusijos gilu- 
mę deportuotieji lietuviai būt# nedelsiant gražinti ir, kol tai galės 
būti įvykdyta, pavesti tarptautinėm organizacijom ir institucijom, gi-

* nanšiom žmogaus teises, paimti juos savo.globon®
Tai nėra pirmas kreipimasis teisingumo į tJirptautinį areopagu® Ki- 

.. tom progom kreipta pasaulio dėmesys į Lietuvos gyventoj# persekiojimus, . 
suininėjinus, deportavimus, kuriais Sev®Sąjunga laužo savo tarptautinius - 
pasižadėjimus, o taip put ir įsipareigojimus pag?il Atlanto Ciuu’tę, IT0 
Chart#, garantuojančius žmogaus pagrindines laisvos®

Lietuvi# tauta, kad ir okupanto engiama ir naikinama, vedu atkakli# 
kovę, dol tautos ir žmogaus teisi#, sovietinio režimo paminta,, Tie kovo
tojai del laisvės NKVD komisaro Lietuvoje gcn®Bartušiūua_J.94&alI<>15 d® 
įsakyme (plgoDr0N0E0Sūduvis, Sin kičines 9olk wind ausgoloscht, "Zlirich 
1947,96-97 pp) vadinėjai”LLA (Lietuvos Laisvės nrmijosj^-banditais”, ’’lie
tuviškai vokiškę nacionulistę bandomis”, sovietu yra”pasmerkti ”likvi
duoti * o Tradicinės NKVD pramonės liko-nepaki tusios ir per pastaroj# 
okupuc,ijy.o 2. rtaš.iūnus buvo įsakęs -’’bandit#-IrTiuržūūZiškai tautini# or-
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. gfinizaciję dalyvię, kurio nėra pasidavę NKVDist-oms, šeimas suimti ir iš
tremti” a Taip pat įtarti padodę ’’banditam” ar žinę ir nepranešę apie re
zistentus turi būti traktuojami kaip banditai,” Esę “didelė banditę dalis 
savo nusikaltimu prieš tėvynę (ats eit, prieš SS-gę).atgailauja sąžinin
gu darbu“, t,yo deportuoti į. Sibirę vergę darbam, Nors NKVD džiūgauja, kad 
“daugumoje apskričiu sutriuškintos beveik visos gaujos ir nelegalios an« 
ti-sovietinės buržuuziškui nacionalistinės organizacijos”, "heroiškai rau
donajai armijai” ir ^liaudies gynėjams” padedant, tašiau Maskvos agentai 
šia pat prisipažįsta-imęsi “drastiškę priemonių” jiems išnaikinti - iš
rauti iš lietuvię tautos narię meilę laisvei, kad pavertas juos klusniais 
darbo vergais, “Niekas iš asmonę, užnušusię banditę gauję'vadus ar eili
nius banditus, trukdančius• pasiduoti, nebus traukiamas atsakomybėn” - 
tvirtina NKVD gen,Bartušiūnas, leisdamas plisti nesukontroliuojamai sau- - 
valei Lietuvos gyventoju atžvilgiu,

Lietuvię tautos rezistencija ir jos šauksmas gelbėti sovietę pavergtu 
tautę nuo visiško išnaikinamo yru nuskambėjęs per visą pasauli ir sužadi
nęs ilgesį teisėtumui ir žmoniškumui, Sovietinės tikrovės suvokimus šian
dienę dar nėra palengvinęs pavergtę tautę jungo, tašiau negalima pasaky
ti, kad būtę likęs be atgarsio, Galimu tvirtinti, kad VLIKo iškeltas vie
šumai sovietę didysis nusikaltimas genocidas - tautos naikinimas žudy
mais, deportavimais bus paveikęs 1T0 žmogaus teisię komisijos pastaręję 
dienę nutarimę, kuriuo draudžiama naudoti žmones prievartiniam, darbam,, 
Visos vakarę valstybės balsavo už šį natūrinę, ‘’prieš” pasisakius “vergę 
pramonę” kultivuojančiai SS-gdi ir jos palydam Ukrainai■, Gudijai ir Len
kijai, ' . _ . .

■ VI o SOVIETU DIDYSIS NUSIKALTIMAS ŽMONIŠKUMUI

Nusikaltimas prieš žnoniškumę yru; žnenię žudymas, naikinimus, paver
timas vergu, deportavimas, nehumaniški veiksmai gyventoję atžvilgiu'tai
kos ar karo motais , Taip pat nusikaltimas yra gyvento j ę peršaukto j imas 
politiniais, rasiniais arba religiniais sumetimais, Nusikaltęs traukti
nas tieson, neatsižvelgiant į tai, ar nusikalstamieji veiksmai padaryti 
prieštaraujant ar neprieštaraujant krašto įstatymams, Už paminėtus nusi
kaltimus atsako vadai, organizatoriai, kurstytojai, bendrininkai ir ki
ti, planavę ar vykdę tuos nusikaltimus,

Galėtę atrodyti^ kad pacituoti žodžiai yra priimti iš baudžianęję nuos- 
tatę, taikomę aukščiausioms ir kitiems SS-’gos pareigūnams. Deja, kaltina
masis aktas tiems nusikaltėliams dar nėra įteiktas,- 'o nusikaltimo žmoniš
kumui ap ibudinimę esamo paėmę iš tarptautinio tribunolo statuto, sutar
to 1945OVIII,8 do didžięję valstybię, ję tarpe ir SS«&os000

Kaip žinoma, pirmieji 2 g nueię nusikaltėliui buvo pakaltinti taip pat 
ir didžiuoju nusikaltimu prieš žnoniškumę Tarptautinio Karo Tribunolo 
Nlirnborge, ir, reikia manyti, kad kai kurios to Tribunolo sprendimo vie
tos galės liktis noperrodaguotos, kai jos bus paskelbtos sovietiniams 
nusikaltėliams o Tribunolo 1946oX,ldA sprendime skaitome!: ’ .

*Flossonbtirgo koncentracijos stovyklę (joje yra žuvę 2480 liotuvięj) 
’goriausia tinka apibūdinti mirties fabriku. Nors stovykla pirmoj 
eilėj buvo skirta joja kollnomę žmonię d.irbo jėgai išnaudoti - vergę 
darbams, tašiau jos kitus svjirbiausię uždavinię buvo žmogaus gyvybės 
naikinimas kaliniams taikomais būdais. Badas, badmirio maistas^ sa
dizmas, nepakankami drabužiai, prasta mediciniška priežiūra, išprie
vartauti nusižudymai, šaudymai ir taip toliau - yra svarbiausios 
priemonės minimom tikslui siekti. Kalinai buvo savavališkai žudomi.,,, 
Nuodę švirkštui, šūviai pakaušiu buvo kasdienis reiškinys, leistos
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vertės. Žudymas bu'o kasdienis įvykis, taip kad ne
greitos mirties" (plgoJournal Official, Badeų-Baden

9 nacinėje Vokietijoje# Pakeitę Flossenbtirgo kon- 
vardę bet kurios NKVD stovyklos pavadinimu^ turėsime 
šiandienę kenčia deportuotieji į SS-gos ryti- 
j’Visi tie žmonės (toy# deportuotieji darbams) turi

plisti šiltinės epidemijos naikino kalinius, Šioje stovykloje žmogaus gy
vybė neturėjo jokios 
laimingieji tetroško 
N 42,1946,392 p)0 

Visa tai yra b u v 
oentracijos stovyklos 

'.vaizdę ■gyvenimo, kurį 
nes sritis. ' _ , . ___—x------------------------------------- ----------------,------

•būti taip maitinami, rūpinami ir su jais turi būti taip elgiamasi, kad jie 
mažiausiomis iš mūsę pusės pastangomis atneštu galimai didžiausię naudę" 
(ib#388p.) taip skamba vokiečio Sauckelio įsakymas, kurio autoriumi galėjo 
būti pats NKVD šefas#

Didieji 22 nusikaltėliai buvo kaltinami visais sovietę pareigūnę kasdie- 
niais nusikaltimais, kurię sęrašas būtę identiškas nacię nusikaltimams. 
Antai, Funkas buvo pakaltintas buvęs nariu pramonės planavimo įstaigos, ku
ri patvarkė pramonei reikalingus darbininkus parūpinti deportacijomis iš 
okupuotę kraštę vergę darbams; jo žinioje buvęs Reichsbankas buvo paskyręs 
12 mil. RM kreditų pastatyti fabrikams, kur turėjo dirbti kacetuose kali
nami žmonės (ibo 4 34 Po). P.osenbergas prisidėjo prie vokietinimo, žmonię iš
naudojimo ir darbo vergijos politikos suformulyvimo; jis žinojo apie bruta
lu elgesį ir terorę, taikomę okupuotę/kraštę tautoms, apie darbininkę depor
tavimus darbams, apie "rekrutavimo" metodus, apie transporto baisumę. ir ei- . 
gesio su deportuojamais žiaurumę (ib#4280)# Sauckelis mobilizuodavo darbo 
jėgę okupuotuose kraštuose ir sistematiškai ję išnaudodavo vergę darbams, 
deportuodavo jauninę, prievarta įjungdamas į pramonę ar į pagelbinius ka
rinius dalinius. Goėringo pareiškimas - rtmes naudojome okupuotę kraštę dar
bo jėgę saugumo sumutinę vedini, kad ji,-likusi savame krašte, nedirbtę 
prieš mus; antra vertus, ji; mums padėjo vesti ūkinį karę” ,(ib.419 p) - skom- 

. ba prisipažinimu kito maršalą lūpose. Tartum to paties kito maršalo būtę 
ir Hitlerio' žodžiai apie tai, kad nacionalsocialistai niekados neketina ap
leisti okupuotę ktaštę ir tam patikrinti turinčios būti panaudotos "visos 
reikalingos priemonės - šaudymai, iškeldinimas ir t.t,” (,ib#220 p.)« 1

į • Visas vakarę pasaulis stebėjosi nacię Šiurpaus nusikaltimo prieš žmo- 
niškumę didumu, paniekinusia Smogę, pamynusiu jo pagrindines teises,•Žmo
gaus paniekinimu reiškėsi nacię teroras ję okupuotose šulysee kur paliesda
vo ne tik "nuraminę kėlėjus" bet ir ję artimuosius: tintai, Paryžiuje 1942. 
VIIolG d, tokiu asnenę švogeriai ir pusbroliai turėjo būti sušaudyti, o 
šię žmonos deportuotos prievartos-darbams, ir vaikai atiduoti į pataisos 
namus* (Fr&iięois de McMhon kaltinamoji kalba Nllmbcrge).

Vargu ar galina nuginčyti,'kad nacię elgesys su suimtaisiais buvo ne kas 
kita, k-aip planingo nusikaltimo vykdymas, režimo viešpačię įsakytas. Ly
giai ir sovietinėje santvarkoje esanti darbo vergija nėra atsitiktinis 
dalykas, bet organizuotas didysis nusikaltimas žmoniškumui. Ir nacię ir 
sovietę nusikaltimas prieš žmoniškumę turi tuos pačius bruožus, tik kiek 
niuansuotus: nacis žudė savo kalinį, o sovietas, prieš žudydamas žmogę 
dar ciniškai iš&audojavjo darbo jėgę savo valstybės galiai stiprinti.

Nusikaltimas prieš žmoniškumu lygiai ir nusikaltimai prieš taikę bei 
karo teisę ir papročius, kultūringojo pasaulio buvo pasmerkti ir kaltieji 
nubausti# Tuos nusikaltimus išugdė piktosios žmonijos galios: brutalios, 
jėgos ir prievartos viešpatavimas, militarizmas ir neteisė.

Tikėkimės, kai užsilikusios pikto jėgos, atėmusios laisvę ir mūsę tėvy
nei bei mūsę brolius pavertusius darbo vergais bus išnaikintos. Šiuo tarpu 
galime guostis, kad teisingumo pasiilgimas pasaulyje dar nėra išblėsęs, jei 
JV vyr.prokuroras R#H#Jackson kalbėjo Ntlrnb-erge;
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”Mes neturime niekados pamiršti, kad lygiai tuo pat naštų, kurį, nes šian
dienę. taikome nusikaltėliui, rytoj nūs natuos istorija”. Kai tie žoažiai 
buvo tariami, rusai dar sėdėja už teisėj#, stalo.,.

Naudota; l.LIETUVIŲ ARCHYVAS* Bolševizno notai, Kaunas 1942;
2. LITHUANIAN BULLETIN, New York 1946,1947; 3. EUROPA-ARCHIV, Frank
furt a/M 1947; 4. David J.DALLIN and Boris J.NICOLAEVSKY, Forced Labor 
in Soviet Russia, Naw Havon 1947; 5. J..LUGANIN/Die Sowjetindustric, 
ihre Planting, Leitung und Entwicklung, Berlin 1947.
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