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S3KILIMAS_AR_D^ORTACIj;pS?

Nauja ’’Sierovo” laida!

Pasaulio spaudą aplėkė žinia apie sukilimą Lietuvoje, Cituoja
me iš ”Neue Zeitung" budingą tokios žinios redakciją, kurioje yra 
nurodytas ir jos šaltinis;

* Ukininką_ sukilimas_Lįet uvoje

Washington (UP). - Sovietinio žurnalo ’’Tarybą Lietuvos” gruodžio 
mėnesio sąsiuvinyje Lietuvos komunistą partijos centro komiteto 
sekretorius A.S.Trofimovas praneša apie Lietuvos ūki
ninką sukilimą, kuris nukreiptas prieš ūkio kolektyvizaciją.’’Bur
žuaziniai nacionalistai Lietuvoje griebėsi teroro priemonią ir 
žudymą, kad sukliudytą tarybinės liaudies didįjį atstatymo ir pro
dukcijos pakėlimo darbą’’. Toliau Trofimovas -paaiškina, kad nacio
nalistai ėmė kovos prieš kolchozą steigimą, pasipriešinimas esąs 
palaužtas, bet komunistą partija turinti išrauti pogrindinio ju- 
dė jimo ’’likusius” (Nr. 118-119,1948.12.24).
Užsienio radijas ir spauda citavo ministerio Žadeikio pareiškimą, 

kad sovietinė „ spauda pirmąsyk viešai prisipažįstanti, jog Lietuvoje 
vyksta pasipriešinimas sovietiniam režimui, ir kad 95 o/o Lietuvos 
gyventoją esą tam režimui priešingi. - Užuot spėlioję, kuriais su
metimais sovietinis organas ėmė skelbti apie sukilimą Lietuvoje, čia 
pat duodame vertimą sovietinio dokumento, gauto iš patikimą ranką, 
labai panašaus į garsiojo Sierovo instrukciją. Jis atskleidžia visą 
baisiąją naują deportaciją tikrovę, kurią sovietai nori pateisinti 
žiniom apie tariamąjį sukilimą. Toji tikrovė yra juo tragingesnė, 
kad ji vyksta tuo metu, kada Paryžiuje buvo žaidžiama pašnekesiais 
ir tariamom dekliaracijom apie žmogaus teises.

Politbiūro 1948 m.liepos mėn.slaptojo įsakymo, pasirašyto MGB 
pareigūno Abakumovo, dalies vert, ima r. Sis užšifruotas įsakymas buvo 
duotas vykdyti Siaurinio Fronto Armijos IV Skyriui. Numaty
tas vykdyti 1948 m.lapkrišio-gruodžio mėn., gavus nurodymą iš Abaku
movo. Jšakymas liečia Karelą Suomijos ir Baltijos respublikas.

x — x y---------- 7TT\Lozoraičių 
biblioteka

1



4^

- 2 - /
a) Tardomieji arba suimtieji politiniai kaliniai turi būti depor
tuoti. Deportavimo pasiruošimai turi būti baigti iki 1948 m. rugpiū- 
čio mėnesio pabaigos. Į deportacijos planų turi įeiti ir šeimos kal
tinamąją špionažu, dalyvavimu pogrindžio judėjime irlyšįhis su už
sienio valstybėm.
b) Drauge su..kalinia±fi tįstos kalėjimu priėžiūrca.personalas^*išsky- 
rus priklausančius komunistę partijai kartu su savo šeimomis turi 
būti deportuotas.
c) MVD ir MGB centrinės įstaigos minimose respublikose turi ligi 
1948 m.rugpiūčio mėn. galo parūpinti išsamius statistinius davinius 
apie šių kategoriją asmenis<
- buvusius karius profesionalus, puskarininkius bei karininkus ir

jU šeimas; y
- buvusius valdininkus; i
- buvusius visu laipsniu mokytojus ir profesorius ir ju šeimas;
- kunigus ir religiniu bendruomenių narius;
- laisvųjų profesijų narius - teisininkus, inžinierius•ir t.t.- , 

ir j u šeimas.
Daviniuose turi būti nurodyta tokiu asmenų politinis nusistatymas 

ir j u dabartinis užsiėmimas. Davinius reikalinga sudaryti mišriom 
grupėm pagal gyvenamųjų vietų.
d) Ligi 1948 m.rugpiūčio 1 dienos turi būti priskirtas MVD perso
nalas geležinkelio evakuacijos punktam visose apskrityse.
e) MGB geležinkeliu atsargos daliniai turi būti priskirti transporto 
reikalam ir konvojų apsaugai. Jie turi aptarnauti Zagotzerno sandė
lius, motoru taisymo stotis, natūralaus ir skysto kuro stotis, van
dens stotis.
f) MGB geležinkeliu ir teritoriniam daliniam išduotlni specialūs 
maisto kiekiai ir rūbai: žieminės uniformos komplektas, viena pora 
veltiniu, vienas kariuomenės tipo brezentinis apsiaustas, kariuome
nės tipo M-2 ir M-3 asmeniški reikmenys (maišai su asmeniškais reik
menimis ir dujokauke, detektoriai, tepalas). Maisto priedai: papil
doma žieminė maisto norma iš 200 gr.riebalu su žirniais, 150 gr.cuk
raus, *200 gr.konservuotos žuvies, biskvitu, tabako, pusės mėnesio 
alkoholio normos.
g) MGB daliniam papildomai išduotina lengvieji ginklai: automatiniai 
šautuvai 46, CHJM-I granatos, terminiai sviediniai su uždegamąja me-
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džiaga pastatam griauti ir t.t.
h) Deportavimu tvarka; (1) pradėti vienu metu dviejose srityse - pa
jūrio ir Vilniaus; kryptis - iš pajūrio srities Velikije Lūki link, 
iš Vilniaus - į. Minsku. (2) Iš vakaru srities su Kaunu ir iš centri
nės srities su Šiauliais vienu mėtų Jaroslavlio kryptimi,
i) Specialūs įsakymai vykdomi Baltijos respublikų MGB daliniu koman-... 
duojančiįi karininkę operatyviniame įsakyme nurodytu laikui

(1) Asmenys, sulaikyti nuo šio įsakymo galiojimo dienos ir kalti
nami špionažu, pasipriešinimu valdžiai-, gandai skleidimu, priešišku 
melu platinimu ar pabėgimu nuo sargybiniu - nėrą_dęportuoįamį. Jie 
priklauso nusikaltimo vietos.. MGB komanduojančiu karininkę kompeten-'

r 
cijai karinės zonos įgaliotu valdžios įstaigą nuostatus, tai reiškia, 
jie gali būti arba likviduoti arba tiesiog paleisti.

(2) MGB komanduojantieji karininkai turi teisę nušalinti civili
nius gyvento jus arba juos deportuojant arba juos sunaikinant, kai e- 
sama ypatingu sęlygu: gresiant priešui. esant maištui, sabotažui ar
ba gresiant kariuomenės -saugumui. . , . .

Išvardinti operatyvinio įsakymo punktai taikomi paminėtose Balti
jos respublikose. *- ’

Likusi šio įsakymo dalis taikoma pasienio sritim - Suomijai ir 
Skandinavijai, esančioms galimo pavojaus zonoje..

1. MGB kalnu, parašiutininku, naru daliniai, priskirti prie regu
liarios topografijos „ir žemėlapiu skaitymo. .

2. Teritorinės kariuomenės kariai, galį naudotis vietos kalba, 
turi būti nusiusti į 8-niu savaičių politinius kursus KMonštadte ir 
Kalinine. Baigę kursus priskiriami prie Šiaurės Fronto reguliariu 
kariuomenės daliniu.”

: ■ x — x -----x

Apie kursus Kalinine gauta tokiu žinių:
Nuo 1948 m.balandžio ligi birželio mėnesio kursuose buvo lavinami 

MGB mechaninio transporto karininkai-, parašiutininkai ir jaunesnieji 
karininkai. Jie .buvo mokomi suomiu, Švedu ir vokiečiu kalbu, jiems 
skaityta Suomijos, Švedijos ir Vokietijos istorinės-, socialinės ir 
ekonominės apžvalgos. Apie 10.000 asmenų bQigė kursus birželio mėne
syje.

Nuo liepos mėnesio pradėta koncentruoti MGB-MVD daliniai ties 
Baranowiciais, buv.rytinėje Lenkijoje. Matytį ši vietovė bus centras, 
iš kūr kariniai daliniai pasklis, jei dar nėra pasklidę, po Baltijos 
valstybes. Šio plano vyriausias vykdytojas Lietuvai, paskirtas 1948m. 
gegužės mėn. prižiūrėti "atrankę” ir deportacijas, yra J.S.Gavedas ar
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Gavedov. Rankose, iŠ kurių gautos šios informacijos, yra ir jo at
vaizdas.

1940-41 m.Gavedovas tavo ’’Specialus komisaras politiniam reika
lam Švenčionių apskričiai”. Jo brolis J.Gaveda, NKVD majeras, buvo 
Vilniaus politinio komisaro pavaduotojas.

1942-45 m.J.S.Gaveda tarnavo MGB centre, užsienio saugumo skyriuj. 
Sakoma, kad jis kilęs iš Vilniaus srities, buvusios Lenkų okupacijoj.

j-n—-- -~~sr~=T=r-.............................  ........ .........
VEIKo ir Vykdomosios -Tarybos pirmininkai į JV

Sausio 26 d. VLlKo pirmininkas M.Krupavičius ir Vykdomosios Tary
bos pirmininkas V.Sidzikauskas išvyksta į Jungtines Valstybes. Jų ke
lionės tikslas - pareikšti dėkingumų Jungtinių Valstybių vyriausybei 
už ligšiolinę tvirtų linijų nepripažinti Lietuvos Sovietų sujungsi 
ir už materialinę bei moralinę paramų teikiamų tremtiniam, padėkoti 
taip pat Amerikos lietuviam bei jų organizacijom, kurios ištvermin
gai ir nepaliaujamai kovoja dėl Lietuvos laisvės ir dėl tremtinių 
gerovės. Toliau jų kelionės tikslas sutartinai su,ALT organizuoti to
limesnę kovų dėl Lietuvos išlaisvinimo.

Amerikos lietuviai teikia šitai kelionei didelės svarbos ir jos 
maršrutų organizuoja su dideliu rūpestingumu ir iškilmingumu. LAICas 
praneša: "Šie aukšti svečiai bus Amerikos Lietuvių Tarybos žinioje ir 
po vasario 16 dienos aplankys įvairias kolonijas su prakalbomis, pre
latas Krupavičius pirmųjų kalbų pasakys vasario 13 d. Webster Hall, 
New Yorke, o p.Sidzikauskas vyks į Chicagų. prakalbų maršrutų rytuo
se tvarkys LAIC, o nuo Clevelando į’vakarus ALT centras. Numatoma, 
kad rytinėse valstybėse svečiai užtruks iki kovo mėn.pabaigos.”

lJ^£2Z°s_gasiuntinir_b^eiJ5kimaRjjrugvajuje

Ponas J.Gabrys savo paskelbtai Lietuvos direktorijai ėmė ieškoti 
"ambasadorių" tose valstybėse, kurios oficialiai tebepripažįsta Lie
tuvos valstybę ir jos atstovus. Urugvajuje susirado p.Šucikauskų, ku
ris mėgino prisistatyti užsienių reikalų ministerijoje, prezidentū
roje ir pasiskelbė spaudoje. Tie jo žygiai privertė Lietuvos pasiun
tinį Urugvajuje apsilankyti pas užsienių reikalų ministerį ir prezi- .. 
dentūroje ir duoti reikiamų paaiškinimų. Spaudoje buvo paskelbtas tuo 
reikalu, pasiuntinio komunikatas, kuriame esminė dalis yra tokia;

‘•Lietuvos pasiuntinybė laiko savo pareiga pranešti, kad nėra jo
kios Lietuvos vyriausybės užsienyje su buveine Prancūzijoje. Gintau
tas ir Tautinas yra tik pramanyti vardai. Vadinamoji "Lietuvos direk
torija" yra tik kūrinys vieno lietuvių tarpe plačiai žinomo avantiūris
to p.J.Gabrio-Paršalčio, kuris gyvena Šveicarijoje, Vevey, ir veikia 
vardu įvairių fiktyvinių organizacijų ir vartoja įvairius pseudoni
mus. Savo leidiniuose, kaip Messager Balte ir kituose raštuose, p. 
Gabrys Paršaitis šmeižia visus lietuvių tautos vadus ir lietuviškas 
įstaigas, siekdamas dezorganizuoti vieningų veiklų už Lietuvos iš
laisvinimų" (El Plata, 1948.12.22).

Tenka patirti, kad p.Šacikauskas Lietuvoje kitados buvo bandęs 
verstis advokatūra, neturėdamas tam teisių, ir už tai Kalvarijos 
taikos teisėjo buvo nubaustas 3 m.kalėjimo. Vengdamas bausmės, jis 
išvyko į Argentinų. Ten pasivadinęs "daktaru" (,ir dabar tuo titulu 
vadinasi) buvo sudaręs informacijos biurų ir išdavinėjo įvairius liu
dijimus su lyties antspaudu, paskui dėl nepasisekusios loterijos tu
rėjo bėgti iš Argentinos. Paskutiniu laiku Urugvajuje kaip žurnalis
tas pradėjo intrigas prieš Lietuvos atstovybę, matyt, vykdamas savo 
pono valių.
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IŠ TARYBINES SPAUDOS

Lįaudięs_teismų_rinkimai

Tiesa 1948.11.3: paskelbti rinkimą nuostatai. Liaudies teisėju ir 
liaudies tarėju gali būti išrinktas kiekvienas Lietuvos TSR pilie
tis, turintis rinkimu teises ir sukakęs rinkimu dieną 23 metus am
žiaus. ’’..."visų kitą sąjunginių respubliką piliečiai turi Lietu
vos TSR . teritorijoje teisę rinkti ir būti išrinkti.” ’’Rinkėją są
rašus liaudies teismą rinkikams sudaro; miestuose - miestą darbo 
žmonią deputatą tarybą vykdomieji komitetai... kaimą vietovėse - 
valsčių darbo žmonią deputatą tarybų vykdomieji komitetai.” Rinki
kai 18 metų. Kai kuriose apskrityse rinkimai paskirti 1949 m.sausio 
9 d., kitose sausio 16 d.

ęiek-toįc^z^Lietuyo^e

Tiesa 1948,11,2: Visas nr.apie kolektyvinių ūkių ’’laimę”. Valstie
čiai rašo savo pasitenkinimą. ’’Dabar respublikoje jau yra daugiau 
kaip 300 kolektyvinių ūkių. Jų skaičius sparčiai auga. Ištisų apy
linkių valstiečiai eilėje apskričių, pavyzdžiui, Šakių, Šiaulių, Jo
niškio ir kt,, jau dirba kolektyviai.”(Tiesa 48.11,13 jau skelbia 
350 kolchozų, o Vilniaus radijas sausio 1 d. pranešė, kad jau esą 
600 kolchozų. Ar per porą mėnesių tiek paaugo, ar laikraštis ir 
radijas nesusigiedojo? E).
- G.Misiūnas pasakojasi, kad tarybinė valdžia jam buvo davusi 15 ha. 
Dabar jis perėjęs į kolchozą. Ir tas įuvęs 15 ha ūkininkas, būdamas 
dabar kolchoze, giriasi dabar; ’’laikau karvę, auginu paršiuką”.

Už darbą gavęs 7 cnt,kviečią. Jis dar turi sodybinį, sklypą, bet at
sisakysiąs ir nuo to, nes kolchozas viskuo aprūpinsiąs (Vadinas, 
propaganda ir už sklypą panaikinimą.E.) - L,Savickas praneša, kad 
valstietis už darbo dieną gauna 5,rb. Už darbo dienas taip pat mo
kama grūdais; jau esą išmokėta po 3 kg, o paskiau duosią dar po 
7 kg. Per metus jis tikisi turėsią: ^16 darbo dieną. Taigi jis už- . 
dirbsiąs 6 tonas grūdą ir apie pustrečio tūkstančio rb. kiti vals
tiečiai galėję išdirbti mažiau dietų, bet nė vienam neišeisią ma
žiau kaip'2 tonos grūdą.: Tačiau Tiesa lapkr.10 d. jau vedamajame 
skelbia, kad ’’pagrindinė sąlyga pradėti pajamų paskirstymą kolekty- 
vinią ūkią valstiečiams yra ta, kad prieš tai būtų atliktos visos 
pristatymų ir sėklą paskolos grąžinimo prievolės valstybei, įvykdy
ti įsipareigojimai pagal kontraktarijos sutartis, kad būtą atsis
kaityta natūra už MTS atliktus darbus, sumokėti mokesčiai paskolos, 
taip pat sudaryti ir papildyti žemės ūkio artelės vidaus fiondai, 
kaip to reikalauja žemės ūkio artelės įstatai.

Kolektyvinių ūkią valdybos prieš pradėdamos skirstyti valstie
čiams pajamas už darbadienius, jokiu būdu negali užmiršti savo ūkio 
tolimesnio išvystymo planų, kaip tai ūkinių ir administracinių pa
statų statybos, elektrinių, naujų veislinių reproduktorių įsigi
jimo, kolektyvinio ūkio kultūrinių poreikių ir pan. Užmiršti tuos 
svarbius klausimus - tai reiškia stabdyti tolimesnį ūkio vystymą
si” (Praktiškai tai reiškia; valstiečiam turi būti išdalinta, kas 
"atliks” nuo kolchozo; Iš čia ir plaukia valstiečių skriauda, nes 
nuo kolchozo maža kas gali atlikti.). Sovchozas pastatytas aukščiau 
už valstietį; sovchozas turi gaminti kuo daugiausia, o valstietis 
gali tik vegetuoti, nes jis yra tik kolchozo gamybinis įrankis.E.),
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Tiesa 1948.10.31: Puolami Viešintu valsčiaus buožės už mokesčiu 
nesumokėjimę. Mesys Jonas už pirmoj; Ketvirti turėjo sumokėti že
mės mokesčiu 5.319 rb., bet ję nesumokėjęs. Taip pat Pasausiš Jur
gis ir Pukėnienė Julė. Staškevičiūtė dar už 1946 m. skolinga 707,76 
rb. Ji buržuaziniais laikais valdžiusi daugiau kaip 40 ha, o dabar 
vartojanti samdomęję jėgę - pas ję dirbanti Senvaitytė Marijona. 
Šilutės ap.tokię "buožię sabotuotoje” daug atiduota teisman (Tai 
konkretūs pavyzdžiai, kaip kovojama su individualiu ūkiu; uždeda
mi nepakeliami mokesčiai, o paskui teismas juos baudžia pašalinimu 
iš ūkię ir išvežimu.E).
Tiesa 1948.11.16: Vedamajame primenama, kad kompartija ir ministe
rial taryba 1947 m. gruodžio 12 d. buvo nutarusi sudarydinti buožių 
sąrašus. Pagrindinis požymis - kiek jis anksčiau žemės turėjo. 
Laikraštis skundžiasi, kad daug kur nepakankamai griežtai sudarinė
jami buožių surašai ir nepakankamai buožės perduodami teismams už 
pyliavas ir nesumokėtus mokesčius.

Tiesa 1948.10.28 praneša apie akciję vaismedžius sodinti: "Tačiau 
eilėje apskričiu vis dėlto dar viešpatauja neorganizuoturnas ir dėl 
to vaisiniu medelię sodinimas vyksta toli gražu nepatenkinamai. Pa
nevėžio apskrityje per šį dešimtadienį turi būti užveista 26,5 ha nau 
ję sodę. Tačiau čia šis svarbus darbas dar tik pradėtas. Iki šiol 
nematyti žymaus pageri ėjimo užveisiunt naujas sodus Kėdainię apskri
tyje... Iki spalię 25 d. nei vienas vaismedis dar nebuvo pasodintas 
Klaipėdos apskrityje.”

ftįmnazijvalymas

Tiesa 1948.10.31: VI.Niunka, švietimo ministras, skelbia davinius 
revizijos Ignalinos gimnazijoje (Švenčionys). "Daugumas Ignalinos 
gimnazijos mokytoju (kaip, pvz., Petravičius, Mudėnaitė, Semionovas 
ir kt.) dar nėra atsikratę religiniu prietaru, dažnai lanko bažny
čią, tuo duodami blogę pavyzdį gimnazijos mokiniams?... Buvęs gimr 
nazijos direktorius N.Petravičius yra klierikalas praktiku©jęs ti
kintysis, savo bute laiko šventęję paveikslus, Bet dažnai leido sa
vo bute šventikui laikyti pamaldas, 1J.Petravičius kategoriškai at
sisako pripažinti savo klaidas, iškeltas "Tiesoje”,.. "Alseikienė Ma
rija buržuaziniais laikais priklausė skautę, šaulię bei tuutininkę 
orgnnįzacijoms ir kartu su vyru Alseika Liudu, smetoninės valdžios 
siuntinėjami, lankėsi įvairiose buržuazinėse valstybėse, iš kur 
grįžusi populiarino buržuazinę vakarę kultūrę." Šie ir dar šeši moky
tojai atleidžiami. (Tai oficialaus pareigūno pareiškimas, kuriame 
jau atvirai numetama "tikėjimo laisvės" kaukė, kuria buvo prisiden
gusi stalininė konstitucija. Tikėjimo praktikavimas užtenkama prie
žastis atleisti iš tarnybos. Antra priežastis - lankymasis vakarę 
valstybėse. Ir tai darosi tada, kai JTO naiviai žaidžia žmogaus tei- 
się dekliaracijom.E.).
Tiesal948.10.17: Vedamasis skatina bolševikinį budrumę. mokyklose, 
nes "Raseinię apskrities mokyklose dar iki šiol turi prieglobstį 
klėrikaliniai ir moraliai pakrikę elementai. Pvz., Šiluvos gimnazi
jos mokytoja Berzinmanė, buvusi šaulię vadė ir aktyvi vokiškęję oku
pantu garbintoja, skerdžia religinius prietarus." - Ukmergės apskri
tyje "į apskrities liaudies švietimo skyrię bei mokyklas
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pralindo politiškai nepatikimi žmonės. Liaudies švietimo reikalai 
apskrityje buv* patikėti buvusiam jaunalietuviui Lebionkai, tamsios 
praeities žmogui... Buržuazinės Lietuvos laikais jis priklausė fa
šistinei organizacijai. Ir štai šis fašistpalaikis, pralindęs net. 
į. partiję, sugebėjęs surasti partijos apskrities komiteto sekreto
riaus Korablikovo globę, pradėjo ardyti švietimo darbę. įvesdamas 
į. tarybinį, švietimo organę smetoniškus metodus, jis baugino mokyto
jus, grasino jiems, be pagrindo kilnojo juos iš vienos vietos į. ki
tę, "

Geriausia progimnazija
Tiesa 1948.10,28; Kidulię (Sakię ap;) progimnazijos direktorė Aldo
na Samajauskaitė, komjaunuolė. Jos pastangomis iš 136 moksleivių 
29 priklauso komjaunimo organizacijai, pionierių organizacijai pri
klauso 71 žemesnięję klasię mokinys. Partijos atestacija apie ję: 
"Samajsuskaitės vadovaujamoje Kidulię progimnazijoje geriausiai iš 
visos apskrities viduriniu mokyklę vedamas ideologinis auklėjimas ir 
geriausias mokiniu pažangumas. "

Tiesa 1948.11.12; Jurbarke moksleiviam paskaitę skaitė mokytojas 
Raičinskis tema "Vatikano reakcinė politikai - Žagarėje ^vykusioje 
mokytoju konferencijoje mok.Greičius skaitė referatę "Leninas apie 
komunistinį, jaunuomenės auklėjimę."

F_G_A__ •
Tiesa 1948.12.13; "lapkričio 10 d. prasidėjo eilinis jaunimo šau
kimas į. Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos fabrikinio - gamyklinio apmo
kymo mokyklas. Šaukimas truks ligi 1948 m.gruodžio 15 d. 1000 jau
nuoliu bus pašaukta išmokti masiškai statybiniu profesijų.

Per 1945-48 metus į. respublikos įmones ir statybas iš amatu, 
geležinkelininku ir FGA mokyklų atėjo apie 14 tūkstančiu jaunę kva
lifikuotu darbininkę, daugiau kaip 50 o/o j u iš VGA mokyklę."

Niunka-Knyya
Tiesa 1948.11.13. švietimo minister!© Niunkos pavaduotojas jau yra 
Knyva, Kauno un-to prorektorius yra Ariskinas.

Po~Si^iurininijk- diskusijjį
V

Tiesa 1948.11.16; Po LTSR mokslę akademijos diskusijų, kuriose buvo 
išpažintys ir atgailos, informuojama, kad Kauno aukštosiose mokyklo
se praktiškai dabar daroma. Kauno ūn-tas nutarė pašalinti iš biblio
tekos morganištinės - mendelistinės pakraipos literatūrę, peržiūrė
ti moksliniu darbu temas ir bereikšmes praktiniam gyvenimui išbrauk
ti. Bet laikraštis puola vyr.dėstytoję Vaškevičiūtę, kam j.i apie 
celes dėsto tokiu būdu; "Vienas mokslininkas, Veismanas, tvirtina..." 
, "rusę mokslininkas Mečnikovas mano..." Toks "objaktyvistinis sta
tymas į. vienę gretę visu biologijos moksle figūruojančiu vardu ne 
tik nesudaro jokios kovos prieš veismanizmę, bet yra naudingas tik 
yęismanistoms." Už tokio"apolitiško dėstymo" toleravimę kaltinama ‘ 
universiteto partinė organizacija, ypač jos-sekretorius Kuzminskas, 
panašiai padarė žemės ūkio akademija ir veterinarijos akademija. Bet 
ir čia docentai Mastauskis ir Vasinauskas nepasitaisę, o partiniai 
sekretoriai Veuskus ir Minkevičius nesikišę į. dėstymo liniję ir ne-
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sidomį ideologiniu lygiu akademijose.

“ "**------ ———* c
Tiesa 48.10.28: K.Brundza, Dotnuvos Ž.U.akad. docentas, apgailestau
ja, kad savo moksliniuose darbuose lig šiol nebuvo atsisakęs nuo 
mendelizmo - morganizmo, idealistiniu būdu aiškindamas gyvybės reiš
kiniu atsiradimą. Dabar ’’klerikalizmui pasidariau visai svetimas 
belankydamas marksizmo-leninizmo universitetą”. Pasižada laikytis tik 
Mičiūrino mokslo.

Tiesa 1948.11.18; Akademijos "viceprezidentas” J.Žiugžda baigia ruoš
ti ’’Lietuvos istoriją” (jei ne istorikai rašo, o J,Žiugžda, tai tik 
dėl-to, kad reikia istoriją ’’naujai” nušviesti. 0 tas naujumas tai 
pabrėžti Lietuvos amžiną draugingumą su Rusija, neprieteliškumą su 
vakarais ir ypač su Vatikanu. Tam reikalui verčiamos taip pat ištrau
kos iš kroniką ir iš popiežiaus bulią. Žiugžda šitam reikalui tiks, 
nes iš lietuvią nė vienas kitas taip nemoka koliotis ir meluoti per 
akis. Jis tuo specializavosi savo pamfletą ’’Tiesoje”®.).
- S.Kalvarijos durpynuose pusantro metro gilumoje rasti griaučiai ir 
akmeninis kirvukas. Spėjaja jį kilus iš antro tūkstančio metą prieš 
Kristaus gimimą. ....

§22į®115ė_dr^ąturgįja

Tiesa 1948.10.8; Kompartijos sušauktame pasitarime dramos repertuare 
reikalais meno reikalą valdybos-viršininkas Banaitis paanešė, kad 
Lietuvos teatras vaidino lig šiol geriausius sovietinius veikalus. 
Bet “atsilieka lietuviškos tarybinės dramaturgijos kūrimas. Buvo 
paskelbtas lietuviškoms tarybinėms pjesėms parašyti konkursas ir kai 
kurios ją premijuotos, bet to viso darbo rezultatai labai menki. Mes 
turime vienintelę geriausiai pavykusią pjesę - J.Baltušio “Gieda gai
deliai“, nors ir ne be trūkumą kuri perėjo tris teatrus ir galutinai 
glaudžiai bendradarbiaujant su Lietuvos TSR valstybinio dramos teat
ro kolektyvu, galutinėje redakcijoje išvydo rampos šviesą ir, atrodo, 
pjesė užims svarbią vietą mūsą teatrą repertuare. Mes.turime J.Marcin
kevičiaus pjesę “Kavoliūnus”, kuri reikalinga naujos redakcijos, vi
siškai silpną draminio sudorojimo požiūriu ir schematišką V.Bernotė- 
no “Už pergalę“, eilę rimtą trūkumą turinčią B.Dauguviečio “žaldoky- 
vę, “

Iš 1947 metais paskelbto mūsą respublikoje tarybine tematika kon
kurso ir premijuotą pjesią J.Marcinkevičiaus "Sugrįžimas“, A.Griciaua 
"Liepto galas", J.Miliūno “Sunkus kelias”, Puodžiūno "Naują gyvenimą 
bekuriont” nei viena dar neišvydo rampos-šviesos. Pirmąją dvieją au
toriai pasiėmė pjeses atgal ir jas perdirbo, gi “Sunkus kelias”, nors 
padarytas sceniškai ir tam tikru dramaturgijos dėsnią žinojimu, per
dėm pagrįstas autoriaus nepažinta gyvenimiška medžiaga-ir idėjiškai 
neteisingas.

Dabantinė Lietuviškos tarybinės drmaturgijos kūrimo būklė nepaken
čiama. Kaltinama dėl to meno reikalą valdyba (pats viršininkas kal
tina! ) , kalta tarybinią rašytoją sąjunga, Tettrą atstovai ”apsįkai
tino” save.
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• i&sjto

Tiesa 1948.10.28: Jaunųjų rašytoju sekcijos vadovybė: M.Sluckis 
(pirm.), A.Jonynas, VI.Grybas, A.Pakalnis ir JI’. cevičius."Už lanks
tymosi klasiniam priešui’’jaunoj 9- rašytojo sekcijos susirinkimas iš 
savo tarpo vieningai pašalino A.Sprindį (1940 m.okupacijoje buvo 
Kauno I gimnazijos komsargas).

Tiesa 1948.11,17: Ministerių taryba nutarė dainų šventę rengti 
1950 m.liepos 17-22 Vilniuje Vingio miške. Dirigentais bus stali
ninės premijos laureatas Tallat Kelpša, nusipelnęs meno veikėjas 
Švedas, konserv.doc,Kaveckas, Klaipėdos muz.moĮįydirektorius Karosas. 
Tiesa 1948.11,2: Kompozitorių sąjunga išklausė su viršum Vilniaus 
ir Kauno kompozitorių sukurtų dainų. Teigiamai įvertinti Švedas, 
Kuprevičius, Budriųnas, Račiūnas, Kaveckas, Dambrauskas, Galkauskss 
ir kt. Tekstai Tilvyčio, Venclovos, Palemono (Paleckio), Reimerio, 
Mozūri^ūno. •

Ie_ 2 siiisisissį-i lussSi
Tiesa 1948.11.12: Daugelis dailininkų buvo komandiruoti vasarų į 
kolektyvinius ūkius. "Jie darė piešinius ir eskizas vietose iš ko
lektyvinių ūkių gyvenimo. Daugiau kaip 300 eskizų, piešinių iiyėtiu- 
dų - toks yra šių kūrybinių komandiruočių rezultatas. Nemaža pieši
nių kolektyviniuose ūkiuose padarė jaunas dailininkas A.Varnauskas, 
aplankęs vasarų dviračiu 25 kolektyvinius ūkius”. Toje komandiruo
tėje dalyvavo A.Gudaitis, P.Dilka, V.Jučas, N.Petrulis, K.Varnas, 
Gudynas, Motiejūnas.'

'’Nusikaltėlių” reikalaują

Tiesa 1948.11,28: ’’Hitlerinį, šnipų ir budelį. - teisman* tokia ant
rašte straipsnis pasirašytas "Vilniaus valstybinio universiteto dar
buotojų”: prof,Minkevičiaus, doc.Žėruolio, prorekt,Jankausko, doc. 
Meškausko, doc.Serbentos, vyr.dėst.Končiaus, doc.Balevičiaus, prof. 
Jonyno, prof.Sezemano, prof,Vabalo Gudaičio, prof.Baldžiaus, doc. 
Gulbino. Jame reikalaujama išduoti Vilniaus tęsimui St,Žakevičių, 
nes ’’pirmieji žvėriškieji potvarkiai, pradėjusieji istorijoje nema
tytų-taikių gyventojų naikinimų, moterų, vaikų ir senelių žudymų 
buvo paskelbti seno vokiečių šnipo Lietuvoje, išgamos ir žmogžudžio 
Žakevičiaus, kuris vokiečių buvo paskirtas "Vilniaus miesto komite
to pirmininku”. Puolami anglai ir amerikiečiai, kad jie ' "karo 
nusikaltėlius'? šlepių ir proteguoju, - kreipiasi į Birminghamo uni
versitetų (kur dabar mokslinį, darbų dirbus p.Žakevičius) ir visuome-

• nę, kad atsakytų jam prieglobstį., - Atkreiptinas dėmesys į tuos 
"reikalautojas" - daugumas tai nekokios reputacijos dėstytojų, matyt, 
kitokių nepasisekė išprievartauti. Kaltinimai, matyt, MVD suformu
luoti, nes jie labai tipingi savo naivumą ir savo neįrodomumu - ne- 
paneigiamumu. Pvz«, tvirtinama, kad SS pulkininkas Krieg pareiškęs 
Žakevičiui; "Himmleris skiria, jums svarbius uždavinius”, o pats Ža
kevičius, "ragindamas paklusnius budelius, įsakinėjo jiems; Tencsu- 
droba rankoje brauningas...” Tokių kaltinimų dokumentaliai nei pa
neigsi nei įrodysi, bet jie perdaug jau naivūs, kad jie nebūtų MDD 
sugalvoti. 0 vienintelis dokumentas, kurį. "Tiesa" skelbia, tik’ su
švelnina Žakevičiaus padėtį.. Tai skelbimas apie įsakymų žydams ne-
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šioti ženklus ir draudimę nuo 18 vai. iki 6 val.ryto vaikščioti 
gatvėse, šito skelbimo, Žakevičiaus pasirašyto, pirmas sakinys yra 
toks: ’’Šiuo skelbiama, kad einant Vokiečiu.Kariuomenės Karo'Komen- 
danto įsakymu 1941.7;3”. Taigi įsakymai prieš žydus yra išleisti vo
kiečiu karo komendanto, o ZaRkvičiaus vienintelis aktas, kad jis, 
kaip Vilniaus komiteto pirmininkas, apie tai gyventojam paskelbia. 
0 komiteto pirmininku jis negalėjo būti vokiečiu paskirtas, nes juo 
tapo, dar prieš vokiečiams ateisiant į Vilnią. Tokia yra faktinė tie
sa ir tokia yra ’’Tiesos” tiesa. Matyt, prasidės kampanija prieš at
skirus asmenis, "koliaborantę”, ’’nusikaltėliu”, ’’žmogžudžiu” titu
lais.
- Tame pat nr,puolamos visos Lietuvos partijos už talkinimu vokie

čiam, ”Visos buržuazinės ir smulkiaburžuazinės partijos, Jųl tarpe 
dargi ir tos, kurios dėdavosi ’’pažangiosiomis” ir kurios jau ne-kar- 
tę išdavė’savo tautę., ir šiuo lietuviu tautos sunkmečiu parsidavė 
hitleriniams kraugeriams, stojo į tarnybę pikčiausioms lietuviu prie
šams, padėjo Vokiškiesiems okupantais plėšti Lietuvę, engti jos žmo
nes, vežti lietuvius į vokiškęję kaJorgę, žudyti juos, naikinti lie
tuviu tautę, kad būtę išvalytas kelias vokiškęjai kolonizacijai.” 

"Visi tie Kubiliūnai ir Plechavičiui, Ambrazevičiai, Biržiškos, 
Reiniai ir Brizgiai, Griniai ir Kairiai,- visi jie vienodai gėdingai 
išdavė savo tėvynę. Jie užmiršo visas savo vidinius nesutarimus ir 
susivienijo kovai prieš savo liaudį,’’Socialdemokratas” Kairys, liau
dininkas Grinius; juodašimtis Krupavičius vienodai šunuodegavo hit
lerininkams”. Vieninteliai ešę tik komunistai kovoję prieš hitleri
ninkas. (Po-tokios tirados mes darome dvi išvadas; teisybės ”Tieso- . . 
je” ir sovietiniame režime neieškok, sovietinėje Lietuvoje vieta 
tik komunistams, bet jokios kitos grupės žmonėms, nes jie nors ir 
vokiečię kalėjimuose -sėdėjo, bus laikomi hitlerininkais.E).’

Qškinio_įaiškas

Tiesa 1948.11.14; iš Schwabisch Gmund nakčia išvykęs V.Oškinis pasa
koja įprastinius dalykus: kaip "naeionalfašistiniai propagandistai 
įkyriai įtikinėja” negrįžti,-kaip jis maloniai’buvo priimtas Lietu
voje ir kokia’Lietuvoj pažanga. Rašyta atrodo paties Ožkinio, nes • 
•praleista įprastinis koliojimas ’’komitctininkams” (mat pats oškinis 
yra buvęs komiteto pirmininkas), o apie pažangę lyg būtę ir Palec
kio brošiūros.
- Tame pat nr.’’provokatorius ir tėvynės išdavikas L.Dovydėnas” pada
rytas ’’valstybinės literatūros premijos komisijos pirmininku”, ku
ris pats sau pasiskyręs ’’naujausię premiję”.
- Apie Dr.Bačkį Paryžiuje rašoma su pasipiktinimu, kad jis lietuvię 
šeimoms kartais numetęs po 1000 frankę, o pats gyvenęs ’’kaip mili
jonierius” ir savo "rezidencijai” išleidžięs 200.000 frankę (Žino
ma, sovietai milijonines, ne tūkstantines, sumas paskyrė streikams 
organizuoti, ir Dr.Bačkis su jais nesusilygins tik tūkstančius skir
damas lietuviams, o apie jo ’’rezidenci ję” šimtus tūkstančię frankę 
sprendžia tik iš tw, kad savajam atstovybės personalui - per 300 
asmenę-’išeina šimtai milijonęE.).

Tiesa 1948.11.24; "Vilkę skaičius Lietuvos TSR teritorijoje negir
dėtai didelis. Šiuo metu priskaitoma apie 1500 vilkę. Atsižvelgiant 
į* milžiniškę vilkę daromę žalę, Lietuvos TSR ministrę-tarybos 1947m. 
nutarimu N 829 yra įvestas privalomas vilkę naikinimas. Tam tikslui
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vyrir.usybė yra paskyrusi 1948 metams 220.000 rb. kredito premijoms... 
Per šie mete pirmuosius tris ketvirčius respublikoje iš viso yra nu
šauta 300 vilke.” Laikraštis puola medžiotojus, kam jie nešaudo vil
kai, o šernus, lapes, zuikius ir vilkus tik išbaido. Ministerial tary
ba yra nutarusi į vilke naikinimę įtraukti visus medžiotojus, -”sku- 
biai pravesti medžiotoje tarpe aiškinAmęjį darbę dėl privalomojo vil
ke naikinimo ir jo vykdymo būde”. Vadinas, reikia aiškintis dar vie- 
ne vilke konstituoiję, o paskui skaitysim telegramą Josifui Visorio- 
novičiui apie vilk;e- išnaikinime viršum plano. E.).

IŠ PARTIZANŲ SURAŠYTOS . Į
LIETUVOS GYVENIMO .KRONIKOS

Išlaisvintosios pasakojimas apie tardymus

1945 m.spalie 23 d. buvau suimta Kaune savo mažame butelyje. Su 
didžiausia apsauga, aštuonie ar dešimt asmene, buvau atgabenta į Kau
no apskr.NK VD įstaige, esančįę Donelaičio gatvėje. Paliko koridoriu
je su sargyba, kuri neleido nėlpasisukti į^šalis, Po kiek laiko pradė
jo šaukti tardymui. Atėjo ir mano eilė. Jėjau rami, nors žinojau, 
koks likimas ištiks mane. Vos spėjau įeiti, tuoj apipuolė keturi pa
reigūnai, kurie du buvo vyr.viršylos, vienas vyr.leitenantas ir vie- w 
nas labai žiaurios išvaizdos Žydas. Koliodamiesi pradėjo klausti įvai- 
rie dalyke iš partizane gyvenįmo ir slapto veikimo. Apie ‘’banditus” 
(taip jie partizanus vadino) pasakiau, kad .apie juos nežinau. Bmė 
keiktis. Atėjo dar du kariškiai: je tarpe vienas kapitonas. Ėmė dar 
labiau grumot, tardydami mane visi šeši. Dar pakartojau savo atsaky
me, kad nieko nežinau. Vyr.leitenantas prišokęs kirto man visu smar
kumu į galvę. Sverdėdama atsimušiau galva į sienę prie lango. Gavau 
įsakyme nuo lango atsitraukti. Smūgio prisvaiginta, ąš taip greit 
nespėjau įsakymo įvykdyti, tuomet prišoko tas pats leitenantas ir 
visa jėga griebęs už krūtinėš sviedė į sienę. Palto ir apatinie rū
be sagos ištrukinėjo. Pasijutau labai nejaukiai. Po šios scenos kar
tojo klausimus iš naujo. Mano atsakymas buvo toks pats. Tardytojai 
kapitonas Bul'chin skubiai ištraukė iš stalo stalčiąus pistoletę ir 
priėjęs^prie manęs reikalavo,1 kad sakyčiau tiesę.. Atsuko ginkię į 
mane, ištiesė rankę ir pradėjo skaičiuoti:■vienas, du,trys... Pasili
kau vienodai rami ir nekalbi.* Smarkiai susikeikęs, atsitraukė nuo ma
nęs kapitonas ir kiti pareigūnai.

Prasidėjo kita scena. Ėmė;mane įžeidinėti kaip moterį.. Bledė, . 
prostitutka ir panašūs termijiai skambėjo kambaryje. Labai sunku buvo 
kęsti, bet susivaldžiau, nusisukau į sienę ir nusidaviau visai je 
žodžie negirdinti. Kai tardytojam nusibodo, mane nuvedė ’’poilsi*”. 
Tai buvo tamsus, siauras koridorius, be lange, prie pat išvietės, 
apie kurios Švarę čia kalbėti netenka.,- Poilsio vieta buvo pilna žs--- 
mie, nuordkę^ir išvietės kvapo. Tame purve ir dvokiančioje smarvėje 
vartėsi ant žemės apie 20 jaunuolie išblyškusiais veidais. Tai buvo 
visi tardomieji. Siu paliko ir mane. Apžvelgiau nelaimės draugus ir 
je veiduose išskaičiau didžiausię 'nerimę ir tę patį skausmę. Užuo
jautos pilna žvilgsniu apžvelgiau v juos - jie tyrinėjo mane. Supra
tome- vieni kitus be žodžie. Vyre žvilgsniuose pajutau pagerbę, ir užuo
jautą.

* Atėjo naktis. Vyrai sugulė ant purvine grindė, kę turėdami pametė 
po galvom, pasilikau sėdėti ant vienintelio lindynėje esančio suolo. 
Apie vidurnaktį išsikvietė mane vėl tardyti. Atėjo vėl visi trys vy-
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resnieji tardytojai. Vėl nauji klausinėjimai. Pakartojau atsakymu - 
nežinau. Tardytojas - žydas -su įnirtimu pribėgęs prie manęs kirto 
per galvę, o paskui griebė ant mano kaklo esantį Salikę ir ėmė smaug
ti. Tegalėjau uždusdama kartoti vienę ir tę. patį atsakymu - nežinau. 
Mano atsakymai kiekvieną kartę, sukeldavo keiksmę audrę. Tardytojas 
žydas griebėsi su cinizmu išnaudoti savo aukę kaip moterį. Tačiau 
susilaikė ir pradėjo tartis su kitais, kuris pirmas, ję žodžiais ta
riant, pradės ... Tarėsi tokiais žodžiais, kurię dar nebuvau girdė
jusi savo amžiuje ir kartoti nesiryžtu.

Susitarę dėl pirmenybės, išėjo palikdami mane su vertėju. Sėdėjau 
ilgai nežinodama, koks likimas laukia manęs. Atsigavusi pradėjau pa
mažu iš vertėjo teirautis, ar jie gali su manim taip pasielgti (t.y. 
prievartauti). Jis atsakė, kad tokie smurtai yra draudžiami įstaty
mais ir kad aš galinti skęstis viršininkui. Pasikalbėjimo metu įėjo 
ttirnautoja, žydė, ir tariamai užmigo. Aš jos buvimo tikslę supratau 
ir pasikalbėjimę nutraukiau. Po valandėlės ji išėjo. Tuojau grįžo 
vienas tardytoją ir įsakė mane išvesti. Taip laimingai baigėsi pir
moji kančię ir nerimo naktis. Tačiau kitę dienę vertėjas, kalbėjęs 
su manim, buvo nubaustas. Ateityje jo niekad nepalikdavo vieno su ma- \ 
nim.

Dienę kvietė tardyti ir mano bendrakančius kai kuribs vyrus. Jie 
visi grįždavo išvargę ir sverdėdami. Aš pradėjau stebėti aplinkę, no
rėdama patirti, su kuo turiu reikalę. Pastebėjau, kad tarp suimtę 
maišosi ir neaiškios išvaizdos tipai. Tie vis stengdavosi kitus įtrauk
ti į bendrę kalbę apie savo ir ję nusikaltimus.

Tę tipelię kalbinama, daviau suprasti, kad numanau, kas jie per 
vieni. Stebėdama juos pamačiau, kad nuėjus tardytojui į išvietę,- tuo
jau prašosi ten ir abu tipeliai. Grįžta negreit. Pastebėjau taip pat, 
kad vienu ir tuo pačiu laiku Jiems atneša ta pati moteris skanius ir 
šiltus pietus. Laisvu laiku kažkę įtartinai kalbasi. Vienę kitę ję 
pokalbį pasisekė nugristi ir mano įtarimas pasitvirtino - jie buvo 
NKVD šnipai.Daviau tai pajusti ir kitiem, kad pnsisaugotę. Lindynėje 
radosi tylu. Tipai pasijuto esę išskirti. Ir po trumpo laiko juos iš 
lindynės išvedė. Galėjome ramiai atsikvėpti, bet neilgam, nes tuoj 
įleido kažkokį įtartinos išvaizdos čigonę. Sis, dėdamasis girtas, 
tuoj užmigo netoli manęs. Buvo aišku, kad ir šis tik dedasi nekaltas, 
dedasi rniagęs. Neilgai ir jis buvo pas mus. Po kelię valandę‘*kameros 
buvo išgabentas ir trečias šnipas.-

Praėjo trys paros, ir mane vėl išvedė tardyti. Tardymę pradėjo 
vėl kapitonas Bulchin. Pasisodino prieš save ir liepė nejudant atsa
kinėti į jo klausimus. Kol klausė biografinię žinię, viskas ėjo pa
tenkinamai, bet priėjus prie mano kaltinimę, vėl prasidėjo ankstyves
ni koliojimai ir plūdimai. Taip truko tris dienas ir tris naktis. 
Tardytojai vis keitėsi,o aš vis.privalėjau sėdėti nejudėdama: trys pa
ros be poilsio be miego be maisto... Galva pradėjo ūžti', akyse mir
gėjo kažkokį ratiliai, ausyse cypė... Paskutines jėgas sukaupusi 
galvojau, kę turiu sakyti, ir stengiausi visa, kę žinojau, vyti to
lyn, kad sęmonei mažėjant, nepasakyčiau to, kę sęmoningai slepiu.

Trečię tardymo naktį pastatė viduryje kambario ir liepė tiesiai 
nejudant stovėti. Tačiau man jau trūko jėgę ir pradėjau svirduliuo
ti. Atėję du nuolatiniai tardytojai kapitonas Bulchin ir vyr.leite
nantas (pavardės neatsimenu) pradėjo mane stumdyti į šonus, spardyti 
kojomis mano blauzdas, pūsti dūmus į veidę ir tiesiai į burnę. Jė
gos, jaučiau, pamažu seko, o tardytojai vis reikalavo sakyti tiesę. 
Nieko neišgaudomi įsakė parengti kankinimę kamerę ir pradėjo gėrėda- * 
miesi pasakoti, kaip jie mane nuogai išrengsię ir liepsię mongolui 
daryti su manim, kę tik tas ponorėsięs, «š nieko neatsakiau, tik lei-
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dau suprasti, kad būsimi kankinimai manęs najaudina. Kankinti neve
dė, bet įsakė parengti mažinę ir sakė vešię sušaudyti, jei aš nesaky
sianti tiesos. Leido pusę valandos apsigalvoti, o tardytojai be at
vangos svaigino mane dūmais ir nuolatiniais keiksmais ir spardymais. 
Po pusvalandžio privažiavo prie durę mašina, ir vėl paklausė mane, 
ar aš jau apsigalvojusi. Atsakymo nebuvo. Tuomet nuvedė į mažinę, ir 
du tardytojai atsidėdo šalia iš abieję pusię. Dvasioje sutikau su 
viskuo, tik gailėjausi, kad permaža padariau savo mirčiai pateisinti. 
Mašina ilgai važiavo ir. sustojo prie tę pačię durę. Mane vos pajė- 
giančię paeiti vėl nuvedė į tę pačię tardymo kamerę ir paliko tarp 
penkię sargybinię, Už stalo miegojo kapitonas. Po išgyventę įspū
džiu neužmigau, nors buvau nuo suėmimo dienos dar nemigusi. Ryto
jaus dienę gręžino vėl atgal. į mano landynę. Taip pasibaigė pirmoji 
tardymo dalis.

Antroji dalis prasidėjo piršlybomis... Tardytojai (tur būt, už 
mano pinigus,'kuriuos atėmė per kratę) nupirko svaigulę ir pradėjo 
girtuokliauti, versdami mane kartu gerti. Prie stikliuko dėjosi esę 
labai švelnūs ir mandagūs, Citavo ištraukas iš partizaninię dainę, 
stebėdami, kokį įspūdį jos man'padarys. Gyrė mano grožį, išmintį ir 
kantrybę - negailėjo kompliment'ę... Dėjosi esę geriausi draugai, ap
gailestavo buvusius nemalonumus ir prašė pamiršti, kaip buvusius ne
susipratimus. Tokiai damai kaip aš esę dera tik apie meilę ir grožį 
kalbėti. Staiga' ’’sugedo“ elektra, ir vienas budelię bandė atvirai 
'įrodyti savo meilę, bet•nepavykus, leido grįžti į landynę. Kitę die
nę piršosi kiti ir net. baigiant majoru... Piršlyboms nepavykus, pa
liko mane vienę atskiroje kameroje ir leido pailsėti. Nuolat atsięs- 
davo vienę kitę*šnipę, tariamęjį suimtąjį pasikalbėti'su manim. Per
ėjo eilėėįvairię tipę. Jie žiūrėjo į mane aš į juos. Vieni kitus ge- 

‘. rai įsižiūrėjom ir ligi .šiol,- ačiū Dievui, nesusitikom.
Atlikę viskę įagal planę'numatytę tardymę, po pustrečios savai

tės paleido sir sęlyga, kad dirbsiu’ ję naudai. . •'
1946 m. liepos 2. d. vėl buvau suimta bažnyčioje visai atsitikti

nai suimant mano seserį. Šį kartę suėmė Kauno-NKGB įstaiga. Čia iš
gyvenau trumpesnį kančios laikotarpį neskaitant tę dvieję mėnesię 
kalėjime. Abi su didžiausia apsauga nugabeno į NKGB būstinę, ir 
prasidėj’o tardymas. Mano akyse skaudžiai sumušė mano seserį, jau da
rydami kratę. Vėliau mudvi išskyrė; kur ję dėjo, aš nežinau. Spėju, 
kad karceryje, nes ir man teko ten dvi dienas pabuvoti.' Karceris 
tai maža landynėlė be įangę, be oro, be šviesos. Grindę plotis, toks, 
kad vos galina atsisėsti, atsistoti taip pat nėra kur. pirmę kartę 

'ten.patekęs jautiesi .žmogus lyg karste. Vėliau perkėlė į kamerę 
Nr.13. Langai iki pusiau užmūryti. Vėdinimo jokio, karšta, moteyys 
alpsta. ' ' • '

Naktimis taip pat negalina pasilsėti, nes vyksta tardymai. Vieno, 
naktį, ir aš buvau tardoma ir mušama per pečius geležiniu rimbu, per 
g-'ilvę kumštinis. Tardytojas, atsisėdęs priešais, arti, -kad negalė
čiau pajudėti, kojomis, apautomis batais, spaudė man koję kulniukus 

■ ir blauzdas,-nuo ko ilgai pasiliko randai. Po šię smūgių prasidėjo 
pas mane kraujoplūdis, visai nusilpau. Po kelię dienę, akystatos 
proga, mačiau, sęvo ‘seserį. Ji jau buvo gyvas lavonas. Veidas baltas 
kaip lavono, pati vos galėjo svirduliuodama paeiti. Aiškiai Ęiatyti, 
kad buvo smarkiai nukankinta. ’ ■ '

■ Mūsę kameroje buvo mergaitė iš anksčiau suimtęję visa žaįzduota 
' nuo mušimo. Ji 'pasakojo, kaip ję tik suėmus smarkiai sumušė, o pas- 

. kiau išnešė be sęmo'nės į Garliavos rinkę ir sviedė tarp esančię par- 
tizanę lavonę. Mergaitė atsipeikėjo, tačiau vos nemirė iš baimės. 
Dabar kankinasi nuo žaizdą ir sielvarto dėl kitę suimtęję - jos tėvo
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ir brolio. Vėliau per teismų paaiškėjo, kad jos brolis vos gyvas buvo at
gabentas į teismu ir nuteistas mirti. Tėvas taip pat su išmuštais dantimis, 
nukankintas, vos gyvas, nuteistas 10 metų.

Po dešimties dienų atsidūriau kalėjime. Čia buvo kiek geriau, nes buvo 
baigtas tardymas, kuris nedavė jokiai įrodymu, o mudvi su seseria išlaikėme 
smūgius. Labiausiai nukentėjo sesuo, nes ji visa žinojo apie mane, bet nie
ko nepasakė. 0- jiems buvo reikalingi liudininkai. Tašiau ir nerasdami įro
dymu nepaleido. . .

Kalėjime rytų gaudavome duonos apie 350 gr., o duodamos sriubos ir lietu
viškas gyvulys nenorėtu esti... Gulėjome ant purvinu grindy, kameroje po 
50 - 60’ motery. Buvo ten politiniu kaliniu, vogilkų ir daugiausia recidi- 
visčių rusų motery, kurios veik visos sirgo venerinėm ligom, o reikėjo kar
tu gulėti ir naudotis bendrais indais. Triukšmas, keiksmai ir nešvankios 
dainos lydėjo jų kiekvieną žodį...

Rašiau trumpai, nes perdaug skaudūs prisiminimai ir perdaug fantastiš-
■ ki, kad galima būtų juos visus šiandien ir surašyti,...

Klajūnė

Kratos— M* — ——« ■ » l į W* ■ ■—

1945 m.rugpiūčio mėn.pradžioje raudonosios armijos daliniai, vadovauja
mi NKVD, karininkę, erdvėje Kaunas - Marijampolė, maždaug divizijos pajė
gomis, vykdė masinius partizanę persekiojimus. Jie, būriais eidami, darė 
apylinkėse kratas, košė miškus, iš ūkininku vogdami, atimdami, kas jiem 
patinka, mušdami ir šaudydami įtartinus asmenis.

Minėtu daliniu kariai užėjo ir pas Matulevičių Petrų, gyvenusį Kelmynės 
kaime, Prienų valsč. apie 1,5 klm nuo Išlaužu bažnytkaimio. Jo sūnus Kos
tas gyveno su padirbtais dokumentais ir, pamatęs rusus, visuomet slėpdavosi, 
nes buvo nestojęs į armijų. Rusai krėsdami rado jį pasislėpusį ir vietoje 
nušovė, uždegė namus ir pradėjo šaudyti visų šeimų. Pirmiausia nušovė tė* 
vų Petrų, paskui siuvėjų Klimų iš Išlaužo, kuris buvo tik iš vakaro atė
jęs siūti rūbų šeimai, o šeimininkų Matulevičienę šaudydami vijosi, bet 
nepataikė, ir ji suspėjo pabėgti į miškelį,

”Daumantas”

1944 m.rudenį bolševikai Linksmakalnio kaime, Pakuonio valsč. įsirengė 
aerodromų; iš čia kareiviai nuolat vaikščiojo po kaimus. Vienų vakarų į 
Laukiškių kaimų tame pat valsčiuje pas Drulių Juozų atėjo aviacijos virši
la.Šeimininko dukterį Drulytę Anelę pareikalavo eiti su juo gulti. Šiai 
atsisakius ir pradėjus bėgti, rusus iš pistoleto nušovė šeimininko brolį, 
šeimininkų, keturių metų vaikų ir sužeidė jaunesniųjų dukterį Marijonų, 
kurių^išsivijęs į darželį pagavo, išprievartavo ir pribaigė sūviuįį galvų. 
Namų šeimininkas pavojaus metu buvo pasislėpęs ir viskų matė, kų vėliau 
papasakojo kaimynam. Pats šeimininkas po keturių dienų iš širdgėlos pasi
korė. Visi žuvusieji buvo palaidoti Išlaužu parapijos kapuose.

Istrebiteliai "Daumantas” _

1945 m.apie rugpiūčio mėn.vidurį teko būti Klebiško miške, kuris yra 
tarp Šilavoto, Garliavos,^Prienų ir Veiverių valsčių.

Prieš vidurnaktį šeši žmonės nutarėme išeiti į laukus Šilavoto kryptimi 
ir pasiieškoti maisto. Mes ėjome per miškų siaurais gerais žinomais take-
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liais, Jiesios paupiu, o iš Šilavoto tuo tarpu traukė kuopa enkavedistu, 
kurie turėjo apgulti pamiškę. Išėję į Pajiesio kaimą, nieko įtartino ne
išgirdome, būdami nuvargę, sugulėme pamiškėje ant vejos pasilsėti. Tuo 
tarpu vienas iš mūsą paėjo toliau kaimo link ir netikėtai susidūrė su ru
sais. Pasipylė gausios šūviai papliūpos ir visu pamiškiu nušvito rakieta. 
Susidūrėlis keletu šuoliu spruko į Tiesią iš kut laimingai pasitraukė į 
mišką. Mes, esantieji prie pat miš«.o pakraščio, padarėme tą patį nepaleis
dami nė vieno šūvio, kad neišsiduotame prieš keliasdešimt kartą stipresnį 
priešą. Sulindę gilyn į mišką, girdėjome atskirus šūvius, rusą riksmus ir 
pamatėm© gaisrą. Rytojaus dieną sužinojome, kad Pajiesio kaimo, Šilavoto 
valsčiaus BandorAicio trys šeimos nariai nušauti, trobesiai sudeginti, o vi
sas turtas išgrobtas ir išsineštas arba išvežtas.

’’Daumantas”
-1947 m. Iiep®a''m6n. 11 d. Prieną valsč. Dambravos kaime siautė NKVD ir 

stribą jėgos, ieškodamos "banditą”. Naktį pas to kaimo gyventoją Lapinskie
nę apsilankė vieni iš tą istrebitelią ir rusą,grasindami ginklais, išplėšė 
moteriškės visą turtą...

L.K,Jaunutis

1944 m.spalią mėn. 28 d. Kaune buvo areštuotas buvęs teisininkas G.Al
fonsas. Po kankinimo Kauno NKGB įstaigoje jis nuvežtas į Vilniaus kalėjimą. 
Kelionė į Vilnią truko 5 dienas. Tardymai Vilniuje išvedė Alfonsą iš proto. 
Bet bolševikam tai nesvarbu, ir jie tardė jį ir toliau kaip sveiką žmogą. 
Žmona dėjo visas pastangas, kad vyrą išlaisvintą, arba kad bent leistą jį 
aprūpinti mediciniška pagelba. Ji kreipėsi pas tuometinį vyr. tardytoją Ro- 
zauską, bet šis tyčiodamasis jai atsakė, kad jos vyras tik apsimetęs ir kad 
jam vis tiek būsianti sudaryta byla, nors ir tikrai paaiškėtą, kad jis yra 
beprotis... Kreipėsi ji ir į jai asmeniškai pažįstamą’Paleckį, bet šis irgi 
atsisakė pagelbėti tokiam, kuris”norėjęs tarybinę valdžią nuversti”.

1946 m.gegužės mėn*jau teismas. J teismą šaukiama jo žmona... liudinin
ke. Žmona pateikia teismui gydytojo pažymėjimus, kad jos vyras jau iš pri
gimties yra paveldėjęs psichiatrinius nenormalumus, bet tie pažymėjimai 
bolševikams beverčiai. Teismas ligonio nepaleidžia, bet perkelia į psichi
atrinę ligoninę, kui jis turįs būti būtinai pagydytas...

L.K.Jaunutis
ZslE_2&§į£į^2_ĮlLZ2}S£££_8£į3į2£Čius_2tąrybinius_re]Datri jantus.±i

1946 m.nemažas lietuvią būrelis, kurią tarpe buvau ir aš, leidomės trau
kiniu į tėvynę, norėdami kuo greičiau iš Prancūzijos atsidurti namuose - 
Lietuvoje. Kelionė per vakarą valstybes vyko gana puikiai. Buvome sotūs 
ir švariai apsirengę.

Po penkią kelionės dieną pasiekėmė Tar.S-gos valdomą Karaliaučiaus sri
tį. Pirmas perėjimo punktas grįžtantiem į Sov.S-gą, kuriame grįžtančius 
jau perimdavo į savo globą bolševikai, buvo Eisenach. Čia mus sovietai pa
sitiko su muzika, su gėlėm, su sveikinimais, kaip savo iš hitlerinės vergi
jos grįžtančius "brolius”.

Parvažiavus apie 50 km.Rusijos okupuotosios Lietuvos link, buvo vagoną 
durys ir langai užkalti, ir prie kiekvieno vagono pastatytas sargybinis. 
Apie maistą niekas nekalbėjo - maltinomės^tuo, kas dar mum buvo likę iš 
vakarą... Per parą vagonui (su viršum 60 žmonią) davė 12 litrą vandens ir 
tai buvo viskas. Taip kalinamus atvežė į kitą perėjimo punktą Rosląu, kur 
buvome sukimšti į lagerius.
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Atvažiavus į lagerius tuojau buvome visi išrengti iki nuogumo ir kre

čiami. ^Rusą viršininkai turėjo teisę atimti iš mūsą visa, kas jiem patiko. 
Atėmė žiedus, pinigus, laikrodžius, geresnius drabužius ir t.t. Kitiem ir 
baltiniu pagailėjo palikti...

?uvasią_pąrtįz^£_niekinimąs

- 1947 m.kovo mėn. 5 d. Garliavos valsč. Jurginiškią kaime įvykusiose 
kautynėse žuvo trys Lietuvos laisvės kovotojai - partizanai: Kasparavičius 
Antanas, Stravinskas Povilas ir Maceina Klemensas. Žuvusioję lavonai buvo 
nuvežti į Garliavos milicijos kiemą ir ten nurengti gulėjo tris savaites. 
Juos apgraužė ir ištašė šunes, esantieji milicijos priežiūroje, paskui ne
laiminguosius suvertė į griovį, kuriama išgulėjo neužkasti iki pavasario.

Liepakojis.
- 1946 m.rugsėjo 7 d. Prienų valsč, Čiudiškią kaime žuvo trys L.1.kovoto
jai: Gerulis Vincas, Kučinskas Jurgis ir Morkūnas Vincas, parvežė į Prie
nus ją lavonus, nutrenkė milicijos kieme, o Gerulio Vinco lavoną sodino
ant statinės "prakalbos1 sakyti".. Vėliau pastatė jį prie sienos ir, paramstę 
kuolais, daužė šautuvą buožėm. Smarkiausiai darbavosi vienas NKVD leite
nantas ir istrebitelis Povilas VaikŠnys.

Liepakojis.
- 1945 mr.gegužės 18 d. Prieną valsč. Mačiūnu kaime buvo kratos metu rastas 
nuo kariuomenės besislapstąs Morkūnas Jonas. Nušovę nelaimingąjį, parišo
už kojp ir nuvilko į Prienus (apie 2,5 km). Ten paguldė ant aikštės ir vie
tos įgulos rusai šoko aplink lavoną su komjaunuolėm.

Liepakojis.
- 1947 m.balandžio 30 d. buvo smarkiai sumuštas pil.Z.P. gyv.Prieną valsč, 
Čepeliškią kaime tik už tai, kad įtarė pas jį užeinant laisvės kovotojus.

Liepakojis.
- 1945 m.gegužės 20 d. Marijampolės apskr.Liudvinavo vals.Naujakaimio kai
me enkavedistai nužudė tris jaunuolius: Valinksą Vytautu (17 m.), Vyš
niausku Bronią (18 m.) ir Vyšniauską Jonę (16 m.). 0 atsitiko taip, kad ei
dami per kaimą rusai pamatė šiuos tris vyrukus ir iš 30 metrą be įspėjimo 
nušovė. Ją lavonus suspardė ir sumušė taip, kad veik negalima buvo ją atpa
žinti. Išeidami namiškiam ir tėvam uždraudė lavonus palaidoti. Rytmetį tė
vai, rizikuodami savo gyvybėm, jaunuoliu< paėmė ir užkasė kaimo kapinaitėse.

Giedrius.
- 1944 m,gruodžio mėn.Gudupio kaime, Liudvinavo valsč.Marijampolės apskr. 
buvo suimtas vienas vyriškis, Po tardymo, nepavykus kaltės įrodyti, tardy
tojas paklausė: gal vyriškis norįs išeiti į laukę. Siam atsakius, kad nori, 
rusas jį išleido ir einantį pro duris nušovė. Tuojau atbėgo daugiau rusę
ir matydami, kad vyras jau nebejuda, nuėjo. Laimei vyriškis buvo tik sun
kiai sužeistas ir rusams pasitraukus nušliaužė pas kaimynę ir nuvežtas į 
ligoninę išgijo.
- 1946 m.sausio mėn,22 dienę Balbieriškio valsč.enkavedistai nukovė laisvės 
kovotoję Vyšniauską Juozą. Dar tebegyvą jį nuvilko už ranką pririšę į Bal
bieriškį ir paguldė aikštėj. Sužeistasis buvo gyvas tris dienas. Dar antrą 
dienę ten pamestas prašė vandens. Enkavedistai vandens neleido paduoti. Vi
siškai nusilpusį atvilko į vidurį miestelio ir paliko. Visą dienę dar ne
laimingasis kylojo rankas ir šaukėsi motinos. Mirusį jie dar išlaikė, gat
vėje šešias dienus ir po to miestelio sašlavyne užkasė.

Petras B.
- 1947 m.liepos 28 d. prie Varnabūdės miško įvykusiose kautynėse žuvo še
ši laisvės kovotojai. Ję lavonus pririšę prie vežimą rusai nutempė į Sas
navą ir numetė milicijos kieme. Enkavedistai spardė ir lazdomis daužė la
vonus ir staugė iš džiaugsmo. Vyr.leitenantas ėmė le.’kstyti nukautąją krū-
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tinėm, galvom ir t,t. Juo pasekė ir kiti. Iki pamišimo išvargę, metė savo 
darbę ir nurengę didvyrius išvežė į kitę valsčię.. Taip elgėsi su kovotojaisj 
Liūtu, Ąžuolu, Lakūnu ir kit. Ir iš tikro gal buvo ko pykti rusams, nes šie 
didvyriai žūtbūtinėj kovoj buvo nukovę apie 40 enkavedistę ir 20 sužeidė.

A.K.
- 1947 metę, gegužės 7 dienę Šilavoto enkavedistai, Šilavoto valsč.Giri- 
ninkę kaime rinko valstybinės paskolos parašus. Jiems bevaikštant ir prie
varta berenkant ’’laisvęję paskolę” pamatė einančię pamiške mergaitę, įtarė 
esant banditę ir pradėjo vytis. Mergaitė iš tikręję neturėjo dokumentę,nes 
prieš keletę dienę tautos išgamę buvo įtarta turinti ryšius su laisvės ko
votojais, buvo suimta ir, nepakeldama kankiiiimę, pabėgo. Pamačius atbėgan- 
čius enkavedistus ir pabūgusi šoko bėgti, nes ji žinojo, kę reiškia pakliū
ti į enkavedistę nagus. Jai Birštono valsčiaus NKVD viršininkas tardymo me
tu buvo pasakęs: ”Mes tau pirmiausia iškraustys imi sveikutę, vėliau protę
ir tu mums turėsi .pasakyti visa,kę žinai apie ’’banditus”. Enkavedistai, pa
matę, kad ję auka gali pabėgti, pradėjo šaudyti. Pavijus apie 150 metrę jai 
nukirto kojas, ir vargšė, matydama, kad jau nepabėgs, pradėjo šaukti: "Bu
deliai, pribaikite”; Enkavedistai, šaukdami ’’Bliad banditka*, pribėgę pa
leido seriję į galvę ir. j ę sutrupino. Taip baigė savo gyvenimę vargšė lie
tuvaitė, Bet jos kūno išniekinimas tuo dar nepasibaigė. Budeliai savo aukę 
paėmė už koję, atvilko pas Girinlnkę kaimo gyventoję Bendinskę, ten paėmė 
pastotę ir parsivežė į Silavotę. Parvežę į Silovotę paaejė policijos kieme,

. o ten palaikę parę laiko,, parvežė į Prienus. Prienuose palaikė keletę die- 
nę milicijos kieme, išvežė ję kažkur. Taip ir-jau buvo galvojama, kad varg
šės kūnas dings be pėdsakę, bet ne, po keletos dienę jos kūnas buvo paste
bėtas beplaukięs Nemunu... be drabužię ir’ ... įsmeigtu peiliu krūtinėje.

Taip Balbieriškio yalsč., Ringėnę kaimo, Marčiulynaitė Aldona baigė sa
vo jaunystę.

Žinias surinko ir patikrino: Petras B.
- 1945 m.rugsėjo mėn. 15 d. Igliškėlię valsč. enkavedistai nukovė tris 
laisvės kovotojus, kuriuos, atvežė į Igliškėlius, nutrenkė ant aikštelės, 
ten jiems ištraukė liežuvius, išnarstė kojas ir rankas ir leido šunims 
draskyti ję kaulus ir išdraskytas granatę galvas,

A.K.
- 1946 m.gegužės mėn. Balbieriškio valsč., Tartupio kaime (Prienę apskr.) 
žuvo laisvės kovotojas Antanas, o jo draugas Rainys buvo labai sunkiai su
žeistas. Enkavedistai juos parvežę į Prienus, numetė ant milicijos kieno 
ir Rainį labai žiauriai kankino. Kiekvienas prieidamas apardė. Vienas en
kavedistas dar atnešė Rainiui vandens norėdamas jį atgaivinti ir sužinoti, 
kur yra jo kiti draugai. Bet sužeistasis sugriežė dantim ir neėmė vandens 
nė lašo. Tuomet įniršęs milicijos viršininkas sugriebė jį už gerklės ir pa
kėlęs trenkė jį žemėn ir visi supuldami spardė į galvę. Dar gyvę išmetė 
Rainį į rinkę, kur po kelię minučię mirė... Palaikę per dienę, vakare pa-

Lrišo už koję ir, nutempę arkliu ant tilto, numetė į Nomunę.
- 1945 gegužės mėn. 1 d. pil,Akelaičiui važiuojant per Kazlę miškę į Jūrės 
gel.stotį, jį sustabdė du enkavedistai. Jie atėmė batus, 'dviratį, maisto 
apie 6 kg, 240 rublię ir atiklui plauti peiliukę.

. Vainoras.
- 1945 m.liepos mėn. 16 d., pus pil.Montvilę, gyv.Šilavoto vienk.Stuomenę 
kaime įsiveržė Šilavoto enkavedistai ir keikdami, kad esęs partizanę rė
mėjas, išsivedė į kieęię, pastatė prie klėties ir, nepaisydami jo prašymo, 
sušaudė. Vėliau apliejo benzinu padegė jį bei jo visus trobesius. Po to 
nuėjo pas to pat kaimo gyv.Akuličię Juozę, įsiveržė į jo butę ir rado Jį 
miegant ir įsakė jam greit apsirengti. Jam apsirengus, išsivedė jį laukan, 
nusivedė 10Q metikų nuo gyvenamo namo ir sušaudė. Uz kę, ir šiandien neži
nia.
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-1945 m.bal?mdžįo 12 de Sasnavos valsč., siūbavos km, gyventojas Kuklierias 
Antanas su sūnumi?Adolfu ties savo namais nuėjo į miškę prisikirsti tvo
roms karčiu. Jiems bedirbant užėjo būrys enkavedistu ir be jokio perspėji
mo sušaudė. Tę pačię dienę buyo nukautas Mixalinės miške, Silavotos valsč, 
pll.piauba Valentinas iš Pinkaviškio km., Šilavoto valsč.

Vainoras
- 1947.5.28 d. Marijampolės apskr., Gudeliu valsč.Istrebiteliai, vadovau
dami leitenanto Damulevičiaus Dangiški;; kaime nušovę vienę laisvės kovoto
ju ir parvežę Jį į Gudelius išrengę nuogai tyčiojosi ir paliko jį tol, kol 
šunes ištęsė. ,-

,■ Leopardas.
- Marijampolės apskr,,■ Gudeliy valsč. enkavedistai, vadovaudami leitenanto
Germano 1946.11.16 d-. to pat valsč. Budnyky kaime ntfšovė vienę laisvės ko
votoju ir parvežė į Gudelius. Vasario 16-oji Lietuviu tautinė šventė,, tai
gi ir dabar kažkoks lietuvis slapta netoli Gudeliu iškėlė tautinę Lietuvos 
trispalvę. Enkavedistai tę vėliavę pastebėjo ir nuplėšėir iš jos susukę 
virsę mušė lavonę, įvairiai tyčiodamiesi. "* • j

. • •• . -r • • Leopardas. •'
- 1946.5.20 d. Marijampolės apskr,Gudeliy valsč.istrebiteliai, vadovaudami
leitenanto Damulevičiaus nušovė Gelčiy kaime vienę. kovotoją ir ėtvežė į Gu
delius. Istrebitelis’Launikonis-Juozas nutempė lavono naujus drabužius ir 
išdaužęs auksinius dantis, nuos sau pasiėmė. '

■ '• . Leopardas:. ’ . ■ ’ ’
'-e 1946.,11.5 d. Marijampolės valsč.Gudel'iy enkavedistai, vadovaudami; Įeit, 
•Germano Skirptiškiy kaime pas pii.X darydami kratę pavogė pinigy, maisto 
produktu ir šiaip įvairiy daikty.? • , .

‘ . Leopardas, s ’ ; .
- 1946.VI.4. Marijampolės apskr.Gudeliy•valsč.enkavedistai Daukšiy kaime-,
nušovė vienę kovotoją, kurio jie gerai nepažino,. todėl suėmė jo įtartas 
seseris ir jas atvarę į Gudeliub liepė' iškasti, lavonui duobę ir išplauti 
jo kruvinas drabužius, manydami, kad jos iš sielvarto išduos pačios save 
įr tuo save pasmerks' Sibiro šalčiam. . • ■ . •

' • .. . '‘ Leopardas.
- 1944 m.Ilgeliškiyvalsč.NKVDistai važiuodami girti, nakties metu užvažia
vo pas Mieldažį, gyvenantį Žarstos kaime, Šilavoto valsč.Marijampolės apskr. 
Pareikalavo degtinėse Kadangi Šeimininkus degtinės neturėjo, tai rusai iš-

...žudė visę šeimą iš trijy asmeny, ir trobesius padegė. Tarnaitėj kuri visa 
tai girdėjo,: paspruko.

v; ’ • , . Jonas B.
•— 1946 m.birželio mėn. 7 d. jungtinės MVD jėgos, siautėdamos Ka«:_>o# Sa
kią ir Marijampolės apskr„Pagraižvio miške, Šilavoto valsč. užkl r,, būre
lį kovotoją ir nelygiose kautynėse juos išžudė. Parvežę į Šilavotą paguldė 
viešai gatvėje ir nuogai išrengę visokiais būdais tyčiojosi. Ypač žiauriai

■ ir gyvuliškai tyčiojosi įš sanitarės ’’Laimutės”, kurią nuogę guldė ant ki
tę lavony ir tyčiojosi,: vadindami ’’banditiška blede". IŠ Šilavoto jau dvo
kiančius lavonus nuvežė į Prienus, kur, vėl nutrenkę gatvėj, niekino-, o po 
to suvertė priemiesty į sąšlavą duobes. j • •

' - ■ Jonas B.,
- 1945 m.liepos mėn. Marijampolės NKVD Skuigės km. Marijampolės apskr. • 
Šilavoto valsč. ’pas pil.Marcinkevičią Pranę užklupo vieną nepažįstomę vy
rą, kuris iš šią namą.nuo bolševiką pabėgo ir atbėgo į Juodsndkio Juozo 
sodybą. NKVD šię sodybą.apsupo ir pradėjo smarkiai šaudyti. Buvo nušautas 
minimas, vyras ir pas Juodsnukį pripuolamai buvęs kaimynas Paulauskas. Nu-

; šovę .šiuos du vyrus enkavedistai tuo nepasitenkino, bet dar išžudė visę 
* Juodsnūkio-šeimą, metinę, dukterį ir sūpą. Trobesius padegė. Dukters lavo
nai buvo rastas gaisrovietėje sudegęs. Po to< NKVD ėmė deginti klty gyven-
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toję trobesius; Marcinkevičiaus Prano, Paulausko Motiejaus, Juodsnukio Juo
zo, Seiliaus Jono, Virbicko Juozo ir Kubiliaus Juozo. NKVD j. degančius tro
besius metė granatas ir šovinius sakydami, kad ’’banditai iš trobę šaudo. 
Gyventojam gelbėti turto neleido, kę išsinešdavo, tę NKVDištai vėl^ugnį 
mesdavo.

Vienoje vietoje enkavedistai rado duobėje pasislėpusiu apie 90 metę se
nutę, Paulauskienę ir ję akmenimis labai sumušė vadindami ’’bandite”.

Viso šio'kaimo gyventojai buvo suimti, tardomi ir žiauriai mušami.
- 1947 m.birželio 30 d. Mielaišupio kaime, šiįavoto valsč,Marijampolės 
apskr.Šilavoto NKVD nušovė apie 70 metę omž.senukę. Kada budeliai pribėgo 
prie mirštančiojo ir išgirdo prašant vandens, ne tik kad vandens nedavė, 
bet koliojo savo kultūringiausiais išsireiškimais; ”A, bandite, tau dar 
vandens”.
- Iš sovietę importuota bolševikė Lebedova Ana 1945 m.birželio mėn. 12 d. 
Veiveriuose visokiais būdais tyčiojosi iš atvežtę partizanę lavonę, spar
dė kojenis, spaudė sakydama; ”Kę tau davė lietuviškas ženklelis". Ir puo
lusi nuplėšė nuo nankovės lietuviškę spalvę vėliavėlę.

Vėg ėlė•
- Jankauskas Vladas, gyvenęs Veiveriuose 1947 metę vasario 4 d. žuvusię 
partizanę lavonus tęsė už plaukę, spardė ir šlykščiausiais žodžiais kolio
jo.

Vėgėlė.
- 1947 m.sausio mėn. 5 d. pas Veiverię valsč. gyventoję Vogonį užėjo du 
partizanai. Nelaimei juos pastebėjo pro šalį ėjusieji enkavedistai ir, pra
dėję per langus šaudyti, nušovė ten buvusius laisvės kovotojus, Vagonį ir 
jo sūnę. Tačiau sūnus vietoje dar nemirė. Jo kūnę padėję ant lavonę, o mo- 
tinę veik pusnuogę varė iš paskos. Kiek pavažiavę rusai šautuvę buožėmis 
pusgyvį vaikinę užmušė, o motina iš siaubo ir sielvarto išprotėjo,

• Vėgėlė.
- 1946 metę pavasarį pas pil.N.gyv.Pagirėlię kaime, Šilavoto vals.atvyko 
Šilavotos enkavedistai, padarė kratę ir rado besisslapstantį vyrukę. Iš
traukė iš slėptuvės vyrukę ir net dokumentu nepasiteiravę nušovė. Dar leis
gyvį ištempė į kitę kambarį ir pribaigė mušti pagaliu.

L.K.Skirgaila.
- 1945 m.važiuodami Šilavoto enkavedistai per palauksioto kaimę, Šilavoto 
valsč., pamatė per pelkes einantį vyrukę, Vyrukas, pamatęs enkavedistus, 
pradėjo bėgti, Rusai paleido į jį vienę šūvį ir nukirto koję. Priėję prie 
jo rusai, įstūmė sužeistęjį į balę, kur jis išgulėjo ajie dvi valandas ir 
vėliau prigėrė. Po dienos laiko jį motina atsiėmė.

L.K.Skirgaila.
- 1945m.birželio mėn.Šilavoto enkavedistai, grįždami iš pasalę pastebėjo 
Pakiauliškio kaime einant paruge tris neginkluotus vyrukus ir pasekę juos 
visus sušaudė ir paliko rugiuose,-

L,K,Skirgaila.
- 1947 m.birželio mėn.13 dienę, Veiverię valsč.Juodbūdžio kaime pas pil. 
Lukšę Simanę.Veiverię enkavedistai ieškojo partizanę. Kratos metu rado pa
sislėpusį namę šeimininko sūnę Jurgį ir jį, net dokumentę nepaklausę, nu
šovę. Vėliau jį> parišo pančiu už kaklo, atvilko prie gyvenamo namo ir pa
šaukę motinę teiravosi, ar tai esęs jos sūnus, Motina išsigynė. Vėliau nu
vežė į Veiverius ir pametė gatvėj. Po poros parę užkasė priemieščio apkase.

, L.K.Daumantas.
- 1946 m.lapkričio 13 d. Alytaus apskr.Birštono valsč.NKVD vadovaujami lei
tenanto Peiferio suėmė grįžusį iš tarybinės armijos Kučinskę Aibinę ir at
sivarę į Prienę šilę jį ten kankindami išsukinėjo rankas irko^as, o po to 
liepė bėgti ir bėgančiam pašovė kojas, po to šaudė pavieniais šūviais kan
kindami apie valandę laiko. Vėliau paliko miške, kur rado po savaitės laiko. 
Ir visa tik už tai, kad jo trys broliai buvo laisvės kovotoję eilėse.
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- 1946 m.pavasari Veiveriu valsč., II Girininku kaime enkavedistai suėmė 
Balčiūno du sūnus ir nusivedę į kluonę, pradėjo juos tardyti, klausdami, . 
ar jie nežinę partizanę, Jiems užlaužė užpakalin kojas ir pririšo prie 
rankę, paskiau paėmė virvę ir susukę vienę galę jos pririšo prie vieno ne- '• 
laimingojo rankę, o antrę galę pririšo prie sparo kartu iškeldami ir vienę 
jaunuolię. Po to staiga paleidžia žemyn ir jaunuolis, virvei nepaprastu 
greičiu sukantis, krinta žemyn. Krisdamas ant žemės baisiausiai susitenkia 
ir netenka sęmonės. Taip kartojo su abiem jaunuoliais, kol jiems nusibodo
ir vos gyvus išvežė į kalėj imę, o vėliau ištrėmė į Sibirę 10-čiai metę. 

Lietuvis.
- 1946 m.pavasarį į Girininkę II kaimę, Veiverię valsč, pas pil.Povilę 
Straviskę šeštadienio vakarę atvažiavo mašina enkavedistę. Kartu su savim 
jie atsivežė du jaunuolius, nejaunesnius kaip 20 metę. Ję rankos buvo už-’ 
pakulyje surištos spygliuota viela, o galvos apsuptos skepetomis. Iškėlę 
juos iš sunkvežimio paguldė ant baigiančio,tirpti sniego ir, palikę sargy-' 
bai, patys nuėjo į kambarį. Ant sniego juos išlaikė iki saulės laidos. Va
kare visę Stravinsko šeima suvarė į,vienę kambarį ir įsakė niekur nevaikš
čioti. Langus užsidangstė iš vidaus paklodėm. Enkavedistams gerokai išsi- 
gėrus buvo atvesti** abu jaunuoliai. Pirmiausia, nupiovė jiems liežuvius, pas-' 
kui lupo nagus, degino padus, ylomis badė krūtines, galop sulenkę rankas 
sugrūdo į šonus. Apie tris valandas girdėjo \Stravinsk/ai tik nežmoniškę 
unkštimę ir urggimę, nes jaunuoliai šaukti jau nebegalėjo. Rytmetį enkave
distai išvažiavo nežinoma kryptimi. Stravinskienė baisię pergyvenimo su
krėsta ilgai dar sirgo.

' lyratos^ plėšimai ir prievartavimai
•

- 1944 m.X.8. Marijampolės valse,, Šunskę kaime pil.N.ūkyje buvo pavogti du 
arkliui. Vagystę įvykdė pro šalį žygiavęs raudonarmiečię dalinys. Rytmetį 
šeimininko 19 metę duktė su kaimynu R, kuriam taip pat buvo pavogtas arkly*, 
sužinojusi, kad arklius pavogęs dalinys, apsistojęs už 4 km. miške, leidosi 
arklię ieškoti. Atvykusius priėmė dalinio vadas majoras ir pasiūlė’ apžiū
rėti stovyklę. Tikrinant mergaitė vienę arklį rado. Patikėjusi majoro kal
bomis, kad toliau dar yra arklię, kurię tarpe galįs būti ir jos pavogtas, 
nuėjo mergaitė su majoru toliau. Paėjus toliau, ir kaimynui R.likus sto
vykloje, majoras ga*iebėsi mergaitę prievartauti. Grumtynię,metu mergaitė 
parodė nepaprastę pasipriešinimę, sukandžiojusi rusui rankas ir sudraskiu
si antpečius, leidosi bėgti. Rusas jai paleido 4 šūvius, bet nepataikė.
- 1947 m.kovo mėn.Marijampolės valsč.pas vienę Skriaudžię kaimo gyventoję 
ateJo keletas kratas darančię enkavedistę. Kadangi aplink slankiojo vagi
liaujantieji raudonarmiečiai, tai šeimininkas atidaryti durę neskubėjo. Ru
sai paleido kelias serijas iš automato pro duris ir šeimininkę, stovėjusį 
už durę, vietoje nukovė. įsiveržė į kambarį, žiauriai sumušė šeimininkę
ir jos 17 metę dukterį, o vėliau jau sumuštas išprievartavo.
- 1946 m.rugsėjo mėn.Marijampolės apskr.ir valsčiuje, Avikilę kaime Mari
jampolės enkavedistai darė nakties metu kratas. Pas vienę to kaimo ūkinin
kę iškrėtė smarkiai visur, o paskui pavogė geresnius drabužius ir maisto. 
Po to surišo šeimininkui rankas ir pririšo prie sienos, o neščię šeiminin
ko žmonę prie jo akię išprievartavo. Po grumtynię su sužvėrėjusiais enka
vedistais moteris sunkiai susirgo ir nuvežta į Marijampolės ligoninę gimdė • 
nelaiką. Kūdikis buvo negyvas.
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- 1944 m.-,lapkričio G d. A.Panemunės valsč,Gevėnupią km. pas X.Nakties metu 
įsiveržė, išlaužę duris raudonarmiečiai; sustatę visą šeimą į kampą ir, 
pavogg geresnius daiktus bei didelį kiekį javą, pasišalino, prieš tai įgra- 
sinę seimininkę, kad niekam nepasakotą.

. L.K,Kardas.
- 1945 m,birželio 15 d. A.Panemunės valsč.Silėną kaime pas X.atėjo ginkluo
ti enkavedistai ir padarė kratę. Nieko įtartino.neradę jie norėjo išprie
vartauti šeimininko dukterį, bet tėvai šoko ginti. Sužvėrėję rusai tėvą įme
tė į sulinį, o motiną, ir-. dukterį išprievartavę nušovė,

L.K.Kardas.
- 1945 m.liepos 17 d. A.Panemuni valsč, . Gęrvėupią km. pas X. užėję rusa-i 
rado dvi merginas, Patikrinę merginę, dokumentus, pasakė kad jos turinčios 
eiti su jais pas komendantą, nes ją dokumentai esą netvarkoj. Nieko blogo 
nejausdamos mergaitės išėju kartu. Rusai merginas nusivedė į mišką ir iš
prievartavo.

. ’ L.Kokardas.
- 1945 m.pradžio’je Prieną vals.č, Išlaužo, Lapupio, Butkiškią., Gražučią ir 
DaMbruvos kaimu, rajone apsistojo iš fronto’ atgabenta raudonarmiečiu divi
zijas To dalinio du raudonarmiečiai, atėję., pas Prieną valsč',, Sprindiškią 
kaimb gyventoją J.S. rado namuose tik nepilnaprotę senutę ir dvi taip pat 
nepilnaprotes dukteris, o šeimininkas su'žmona buvo išvažiavęs į Kauną, <Gir-. 
ti raudonarmiečiai senutę sumušė ir išmetė "laukan, o dukteris išprievartavo,

. ' ’ ' . ' Liepakojis.
- 194'6.m.-rugpiūčio mėn, 15 d. Kalvarijos valsč.Sūsnyką kaime Kalvarijos 
miesto NKVD dalinys nakties- metu darė kratę, ieškodami "bandit#”. Bekrės- 
dami to-kaimo ūkininkę X, visę šeimę suguldė ant grindą ir liepė nejudėti,
o priešingu atveju sušaudyoią..Likusieji enkavedistai darė kratę.gyvenamaja
me name .ir . ka tik tinkamo radę pasisavino. ' Po to ątsivedė tą namu šeiminin
kę ir 14'mt. dukterį į kitę kambarį ir t'en išprievartavo' abi kitę enkavedis
tu akivaizdoje. Nuo šio smurto nelaimingas kūdikis išprotėjo. ‘

'. L.K.Akuotas, .
- 1946 m.lapkričio 15 d,A.Panemunės valsč.Gervėnupio km* pas Koatvažiavo 
girtą rusą kareivią būrys. Jie.padarę kratę ir’supiaustę geresnius drabu
žius ir eudeiklus išmetė, o lašinius, dešras ir skilandžius susidėję ir ap- 
mušę šeimininkę ir jo sūną išvažiavo. . .

; . LoKoKardaSe
- 1947 m,birželio 28 d, Marijampolės valsčoNehdrinkitą.km,J vaikščiojo. 7 Ma
rijampolės istrebiteliai su savo, viršininku rusu, Jie pamatė einant dvi vo
kietes 28-30. metu amžiaus. Dėl didelio vėjo jos negirdėjo, kai .jas'stabdė,
o tada istrebiteliai, vado komanduojami, pradėjo.šaudyti'ir vienai iš ją 
peršovė koję;. ši pabėgo, o kita, šaudymo išsigandusi, .sustojo, pribėgę vy
rukai ję nusitempė į rugius, ir visi istrebiteliai; pradedant viršininku, 
ję išprievartavo, Tą įvykį matė daugumas apylinkės-ūkininką,.

' - Gempijonas, • „
- 1947 m,biržeiio 24 d. Marijampolės.apskr,Ilgeliškię valsč. istrebiteliai
eidami plentu sutiko senę vokietę elgetaujančią. Patikrinę dokumentus, pa
matu kad ji-yra’vokietė, ję šautuvą buožėm-užmušė ir įsakė ūkininkui; už
kasti, ’ . . . • • .

• ' • Gempijonas. ' \ ;■■■■'
- 1947 m,kbvo 12 d, vakarę pas ūkininkę Bartiingę Stasį, gyv.Roką kaime
A<,panemunės, valsčiuje atvažiavo būrys rusę kareivią su kapitonu prie šaky-’ 
je. Išlaužę gyvenamo namo duris,- įsakė visiem šeimos nariam nekelti jokio 
triukšmo, ries priešingai visi būsią sušaudyti. Patys surinko visus drabu
žius, laikrodžius,' batus, maistą ir kitokius vertingesnius daiktus, sukro
vė į sunkvežimį, šautuvą buožėm sumušė visą apiplėštojo šeimę ir išvykdami 
liepė niekam nesiskąsti, nes jie tai darę Brango Stalino įsakymu.

Tą pat metą balandžio mėn. pradžioje tame pat kaime pas ūkininkę Furmo-
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navičią Alfonsą, išdaužę langus, sulindo būrys raudonarmiečią ir, sustatę 
žmones, prie sienos, ėmė viską plėšti. Mėginąs bėgti šaukti pagalbos 17 me
tą samdinys berniukas Kulikauskas buvo mirtinai peršautas ir tuojau mirė. 
Pagrobę vertingesnius daiktus rusai pasišalino.

L.K.Žemčiūgas.
- Tai buvo 1945 m.rugpiūčio mėn., kai Prieną apskrities, Balbieriškio valsč. 
Paprūdžią, Mediną, Medvišią ir kitą kaimyninią kaimą gyventojus nakties me
tu pažadino stiprus motorą dūzgimas. Rytmetį paaiškėjo, kad partizaną šei
mos yra tremiamos į Sibirą. Tą siaubingą naktį į ištremiamą skaičią pateko 
ir mano keletas kaimyną. Rytietį apie 10 vai. motorą dūzgimas vėl pasikar
tojo ir dažnai buvo girdėti žodžiai; ’’Sudie tėvynė, broliai lietuviai, su
die.” Rytmetį panorėjau apsilankyti savo tėviškėje, nes ir savo tėvelią ne
sitikėjau jau rasti. Užėjau pas savo kaimyną Mažeiką Antaną, Medviškią kai
me. Tą naktį jis irgi buvo išgabentas. Ką pamačiau užėjęs į jo kiemą - sun
ku aprašyti. Ant kiemo gulėjo avią viduriai ir«odos, kambariuose pagalvią 
plunksnos, ir sudraskytos knygos bei .popieriai, langai išdaužyti^ krosnis 
sugriauta, grindys išlupinėtos, aviliai išsvaidyti po sodą.-Grįžęs namo, 
tėvelią neradau - spėjo pabėgti, o buvo išvežti šie mano kaimynai: Mažei
kai, Vyšniauskas, Matusevičius, Siaurusevičius ir Urbonas su šeimomis.
- Prienų valsč. šaltupio dvare stovintieji raudonarmiečiai jau visai apy
linkei žinomi kaip dideli vagyšiai. 1947 m.gegužės 29 d, trys iš ją pavogė 
A.V., gyv.tam pat valsč., Rutkiškio kaime visas bulves iš rūsio. Kai žmoge
lis nusekė paskui juos ir papasakojo apie vagystę, tai buvo išvytas. Dali
nio vadas pareiškė, kad jie esą kultūringa tauta ir pas juos vagią nesą.

ą Liepakojis.
- Veiverią valsčiaus enkavedistai su savo -viršininku Burbašlnu priešakyje, 
atvykę pas turtingesnį ūkininką, pareiškia ieškosią partizaną, arba, bolše
vikiniais terminais tariant, banditą .

Labai stropiai kratomos ir verčiamos lovos, stalčiai ir įvairios dėžutės 
bei piniginės. Po ilgokai trunkančios kratos rusai pranešu, kad šį kartą, 
matyt, gerai pasislėpė banditai, išeina. HKinlnkas.ir jo seimą pasigenda 
po to kojinią, skarelią, auskaru, žiedą, pinigą.

Vėgėlė. 
Tarybiniai rinkimai, -laisvės, savanoriškumas..,

- 1947 m.visoje Lietuvoje įvykusią ’’rinkimą” metu buvo išrinkti deputatai 
įLTSR Aukščiausiąją,Tarybą”. Bet Marijampolės apskr,deputatą laisvės kovoto
jai sutvarkė ir jo vietoj birželio 15 d, buvo renkamas kitas. Marijampolės 
apskr.Gudelią valsč.atuj<i 'tei rinkiminėje apylinkėje apsigyveno 26 enkave
distai, kurie ragino gyventojus į mitingus ir saugojo būstinę. Vieną dieną 
jie užėjo pas Skirpstiškią kaimo gyventoją Sikorskį Vincą ir paprašė valgy
ti. Žmogelis, neturėdamas ką duoti, atsisakė. Enkavedistai supyko, kad "buo
žė” jiems nenori duoti valgyti ir pastatė prie sienos sušaudyti, žmogelis, 
matydamas kad nėra juoką, pradėjo prašytis, kad jam dovanotą gyvybę. Rusai 
jį iškeikė, apdaužė ir paliko gyvą, bet pagrasė, kad jei kam nors apie tai 
pasipasakosiąs, tai būsiąs ištremtas į Sibirą. Taip terorizuodami gyvento
jus, zusai sulaukė balsavimo dienos, o balsavimą dieną dar neprašvitus, jie 
jau ėjo su urnomis į kaimus ir vertė visus balsuoti. Kur žmonės atsisakė 
baltuoti, ten rusai patys sumetė-balsus už juos ir prieš ją valią į urnas. 
Galiausiai taip iš’špecilizavo, kad atėję pas ūkininkus tik paklausdavo, 
kiek yra turinčią teisę balsuoti, o balsus jau patys prieš gyventoją valią 
sumesdavo į urnas. Taip visu 100 o/o buvo išrinktas naujas deputatas.

• J Petras B.
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* 1947 m.vasario mėn. laike rinkimu į vadinamu LTSR Aukšč.Tarybę Šilavoto 
valsč. ir kaimo gyventojas Deltuva buvo enkavedistu smarkiai sumuštas ir 
vienmarškinis uždarytas milicijos tvartelyje esant 25 laipsniu šalčiui, 
tik už tai, kad atsisakė balsuoti. Vėliau jam nuo peršalimo ir sumušimo 
teko smarkiai pasirgti.

Lietuvis
- 1947 m.gegužės 16 d. Prienę apskr.ir valsč.Šiauliškię kaime pas pil. 
Ulinauskę buvo paruoštas kambarys gegužinėms pamaldoms. Atvažiavęs iš 
miesto būrys NKVD kareiviu rado susirinkusius Žmones melstis. Būrio va
das leitenantas liepė kareiviams žmones išvaikyti, neš tai esę "fašisti
niai banditai", šiuos išvijus likusię šelmę gęsdino mirtimi. Paskui išei
dami viskę išdaužė, o šventuosius paveikslus sudraskė, sakydami, kad tai 
esęs banditę išmislas.

Bijūnas.
- Lietuvos "TSR Aukščiausios Tarybos deputatas" Laukaitis Tomas, kaip 
Veiveriu valsčiaus vykd.komiteto pirmininkas, dviejų rusę karęivię ir 
stribukę lydimas (mat vienas^bijo į. kaimę eiti), 1947 m.gegužės 9 d. vyks
ta į. Veiverię kaimę rinkti iš ūkininkę paskolos, kuri skiriama "vokiškę- 
ję fašistę" sugriautam ūkiui-atstatyti. Paskola, kaip laikraščiai, radio 
ir agitatoriai šaukia, pasirašoma savanoriškumo principu.

Užeina deputatas pas Raseokę Andrię 85 metę amžiaus senelį, gyvenantį 
Veiverįę kaime ir valsč. ir pareikalauja, kad šis pasirašytę paskolę 
1500 rublię sumai. Ruseokui teisinantis,’kad tokios sumos jis niekad ne- 
galėsięs sumokėti, Laukaitis pagrasina; jei nepasirašysięs, tai per dvi 
dienas būsięs išvežtas iš Veiverię valsčiaus. Ištrėmimo bijodamas (o kas 
jo-nesibijo) Rusėokas pasirašė paskolę 1000 rublię ąumai; penkis šimtus 
geraširdis deputatas nuleido.

Eina visa kompanija pas to kaimo gyventoję Ilgūnę (95 metę). Čia vėl 
ta pati istorija, ir senelis su ašaromis prašo draugę deputatę, kad jam 
skiriamę "laisvos paskolos" sumę sumažintę, nes pasirašydamas ir sumokė
damas paskolę ūkiui atkurti, pats savo ūkį sugniuždyt turėtę. Šį kartę 
deputatas nepermaldaujamas ir užrašo 1.500 rb. -

Tuo metodu deputatas surinko 35,000 rublię. Kai kur paskolos dydį jis 
nustatė pagal ūkininko turimę karvię skaičię, o kai kur ir margę vište- 
lię pulkas paskolos dydį nulėmė.

Vėgėlė
- Veiverięvvalsčiaus valstybinię paruošę agentas Kulinskas pasišaukė 
1947 m.birželio 12 d. %o pat valsčiaus, Lizdeikię kaimo gyventoję irv 
griežtai pareikalavo baigti pilti pienę. Bukaitis, turėdamas-gausię šel
mę ir tik vienę karvukę, bandė teisintis. Kulinskas jokię pasiteisinimę 
nepripažįsta ir pareiškia Bukaičiui, kad jei per dvi dienas neišpils
80 kg.pieno, tai bus perduotas prokuratūrai, 0 perdavimas prokūratūrai 
pas mus reiškia viso turto likvidavimę ir "teisę į pvilsį" Vorkutos ar 
Archangelskio darbo stovyklose. Vėgėlė
- 1946 metę gruodžio mėn.Vilniaus valst.universiteto, Chemijos fakulteto 
studentai rinko vietinį komitetę. Laike rinkimę buvo pasiūlyta visi kan
didatai lietuviai, bet vietos partorgas aiškiai davė suprasti, kad stu
dentai nebalsuotę už Lietuvos kandidatus; jie vis tiek nepraeisię, nes 
esę nepatikimi. Buvo išrinkti į komitetę tik rusę tautybės kandidatai,

L.K.Tautvydas.
- Pačię pirmęję ruudonęję gurguolię organizavimas Prienę valsčiuje buvo 
pavestas valsčię vykd.komitetę pirmininkams (seniūnams).'Bet iš to nieko 
neišėjo. Nerodė entuziazmo, atiduodamas veik paskutinį grūdę, prieniškis 
ūkininkas ir stengėsi vežti pyliavę tik tada, kai raudonosios gurguolės
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iš bolševikiškoj y. ir rusiškojo Lietuvos kolonisto jau buvo išvažiavusios,

- 1947 m.liepos 25 d.eidamas Kaune pastebėjau pryšakyje einantį gražiai
apsirengusį^vyriškį. Buvo, tamsus ir lietingas vakaras. Staiga iš kažkur 
pasirodė mašina ir prožektorio šviesa apšvietė priešakyje ėjusį. Staiga 
mašina sustejoj iš jos iššoko raudonarmietis, smogė praeiviui kažkuo kitu 
į galvą ir kniumbantį įsitraukė į mašiną. Mašina visu greičiu nuvažiavo 
geležinkelio stoties link. .

' • - Laikas.
- Prieną valsčiuje rusiškoji vadovybė, matydama, kad ūkininkai reikiamo 
entuziazmo nerodo (tikrovėje rusam reikalingi grūdai, o pasauliui parodyti 
ir entuziazmas), -1946 meto lapkričio 21 d, Kauno-Prieną plente, apie
2 klm, nuo Prieno, ginkluoti istrebiteliai ir enkavedistai sulaikinėjo 
visus vežimus, neatsižvelgiant į tai, kur jie bevažiuoto, į miško, į ma
lūną. Sulaikytus vežimus pradėjo rikiuoti į eilę, apkaišydami raudonom, 
vėliavom, plakatais.ir t.t. Sulaikė apie 60 vežimo, iš kurio tikrovėje 
grūdus vežė' tik 10... Na, ir nuvažiavo gurguolė į Prienus. Tuoj mitingas 
ir kalbos apie tai, kad lietuvis su džiaugsmu atiduoda rusams grūdo pylia
vas, važiuoja ūkininko organizuotos raudonos gurguolės ir pan.

L.K.Sakalas.
- 1946 m,gruodžio 7 dieną Prieno gimnazijoje buvo surengtas koncertas. 
Ruošiantis koncertui, apskr.vykd.komiteto švietimo skyriaus vedėjas per
skaitė mokiniams rusišką apskr .partijos, komiteto įsakymą, kad -po meninės ■ 
koncerto dalies būsią šokiai ir visi mokiniai bei kokytojai nuo 5 kl. tu
rėsią būtinai šokti (nežiūrint advento laiko). Ir visi, kurie nešoks,
bus pašalinti iš gimnazijos, Koncerte visiem mokiniam.ir mokytojam daly
vavimas yra būtinas.

Koncerto vakarą, po meninės dalies, veik visi mokytojai ir visi moki
niai, skaitydamiesi su savo sąžinės ir tikėjimo gerbimu, pradėjo- skirsty
tis namo. Bet visi buvo sulaikyti ir, tam pačiam Šilingui komanduojant, 
turėjo šokti. Šis gi' šaipėsi.sakydamas: ’’Pažiūrėsim, ar pasius, jei ad
vente pašoks”. Ir visi, nespėjusieji pasprukti, turėjo didžiausiam komu
nistą džiaugsmui šokti iki 3 vai.ryto. .

• L.K.Sakalas.

Jž_2£a3^°a£.j£._^wpelio2 •„ ••'

- 1946 m.liepos mėn» 7 dieną buvo atsitikimas Kauno mieste. Praeiviai 
pastebėjo rusą kareivį, nešant ant nugaros kažką maiše, o iš to maišo la
šėjo kraujas. Pašaukė miliciją ir stabdė kareivį, bet šis, metąs maišą, ' ; 
leidosi bėgti. Miesto žmonės jį sugavo ir patikrino, ką nešė rusas. Rado... 
dvieją moterą nuplautas galvas, kurią vienos burnoje buvo 6 auksiniai dan
tys, o kitos .9 ir abieją auksiniai auskarai...

’• ’’Bijūnas”
- 1947 m.gegužės 20 dieną, Prieną apskr.ir valsč.Pačiudlškią kaime pas 
Oną AukštĮkalnienę atėjo du NKVD kareiviai ir, jos neradą, išlupo jos mas 
žos trobelės langą ir viską, ką iš maisto rado, išsinešė ir su grobiu 
kažkur dingo. Vieno iš šią vagią liko automatas trobelėje.

Vagys, nedrįsdami patys grįžti, paprašė savo draugus, kad šie ginklą 
parneštą. Atėją kiti apsupo lūšnelę ir ”darydami kratą” rado ginklą ir iš
sinešė sakydami, kad tai esąs ’’fašistinią banditą” ginklas. Moterėlė, kuri 
buvo ką tik grįžusi iš bažnyčios, labai stebėjusi radusi išplėštą maistą 
ir kažkokį ginklą. . Bijūnas.'/. .
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- 1947 mėty Viršelio mėn. Kaune miesto milicija pagavo vagį, ir žmogžudį 
Ivanovu,demobilizuotąjį rūsy, armijos kapitonu, kuris buvo pagautas smau
giant žtuogy. Tardant paaiškėjo, kad Ivanov pradėjo banditauti po karo 
pabaigos, nes bijojęs mirti iš bado, kuris siaučięs jo tėviškėje. Nuo ka
ro pabaigos iki suėmimo jis, paties prisipažinimu, nužudęs apiplėšimo 
tikslais apie 50 žmohiy. Paklaustas, kur jis gyvendavo^ Ivanov nurodė 
Kauno kapines. Patikrinus .buvo rasta Kauno kapinėse ištisos banditu gyven
vietės ir apie 250 nežinomy asmeny lavony. Lavonai visi buvo nužudyti smū
giu; į pakaušį ir nutempti į kapiniu rūsius. Ivanov teigimu, tai esę jy 
gaujos darbas.

.(Šį pranešimą pasakojo vienas .Kauno miesto policijos 2-os nuovados 
milicininkas X)

Laikas,
- 1945 m.kovo mėn. pas Jundilę Vytautu, gyvenusį Prienų vals.Gražučiy
kaime apsistojo 120 raudonarmiečiu ir 12 leitenanty. Naktimis raudonar
miečiai slankiodavo po kaimus ir vogdavo, Pastebėję, kad j y šeimininkas 
turi svirne neblogu daiktu, nakties metu išlupo langę ir geriausius daik
tus išvogė. Rytmetį Jundilas pasiskundė raudonarmiečiu dalinio vadui, Bū- 
dintis leitenantas, išrikiavęs kareivius, jiem pasakė, kad taip esę"ne-; 
kulturna", nes vagiate pas tę patį žmogy, kur ir .gyvenate, o reikia nueiti 
kitur. , .

. Jaunutis,
- Vienas lietuvis, 1947 m.grįžęs iš ištrėmimo iš Soviety Rusijos, kur bu- 

_yo ištremtas dar 1940 m., pasakojo tokį vaizdelį:
"Išvežus Rusijon, pirmiausia buvau nuvežtas į Kalinino miestę, kur .pra

džioje laikė lageryje, o vėliau kaip amatininkę - staliy perkėlė į staliy 
dirbtuves prie darbo. Buvau paskirtas brigadyrium. Mano žinioje buvo apie 
20 mažamečiu, kurie už įvairiausius nusikaltimus buvo kartu su manim kali
nami lageryje Kalinino mieste, tarp mūšy buvo toks skirtumas, kad aš kaip 
politinis kalinys turėjau daug didesnius suveržymus. Visi tie .vaikėzai 
buvo nubausti nuo 3 iki 10 mėty kalėti. Vienas, jy.» kiek prisimenu, pavar
de Petrovič, 10 mėty amžiaus buvo nubaustas 10 mėty kalėti.. Dešimt mėty 
ąmžiaus, 10 mėty kalėjimo. Jo tėvę už tę pačię vagystę, sušaudė, 0 kę j-ie 
buvo pavogę, Gi iš vežamos į kepyklę duonos atsilaužę po .porę pluty. Tai 
buvo karo metu. •

- L.K,Sakalas.
- Ties buvusiu A.Panemunės tiltu (Kaune), per Nemunę iš Sančiy pusės, Pa
nemunės link plaukė valtis, kurioje sėdėjo keletas motery, du berniukai, 
pradžios mokyklos mokytojas ir vienasraudonarmietis - seržanto uniforma. 
Tarp minėto mokytojo ir seržanto užsimezgė pokalbis. Seržantas visokiais 
būdais gyrė Taryby S-gę, pasakojo apie jos turtingumę ir kit. Kada raudon- 
ąrmietis pradėjo pasakoti apie visokias plantacijas, kuriy sovietuose esę 
devynios galybės., mokytojas paklausė: ."O’ dešry plantacijy ar yra pas jus?
- **0 kaipgi dešry plantacijy taip pat turime, gana daug”, nė nemirktelėjęs
atsakė seržantas. Kada visi esantieji valtyje prapliupo juoktis seržan
tas pyktelėjęs tarė: "Nesijuokit, manot aš. meluoju, pas mus net yra deš
ry kasyklos ir šachtos." Tuo momentu valtis priplaukė prie krašto ir 
turiningas pokalbis turėjo baigtis. .Išlipdama is.valties dar viena moteris 
šūktelėjo; "Klausyk, drauge seržante, o kiek karty per metus Taryby S-go- 
je dešrom!s-lyja". į. šį klausinę seržantas jau neatsakė, o tik numetė 
kelis "mat" .ir nuskubėjo. .

L.K. Žemčiūgas.
- Pas laikrodininkę Liorencę, gyvenantį A.Panemunėje, atvyko jaunas raud, 
armijos karininkas nusipirkti laikrodžio. Laikrodininkas parodė įvairiau- 
siy laikrodžiy. Karininkas išsirinko ant spintelės stovėjusį žadintuvę,
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užmokėjo ir išėjo. Eidamas pro netoli esančiu turgavietę, nusipirko kele
tu tuzinę agurkę, keletę kg. bulvię ir patraukė namę link. Kadangi abi ran
kas turėjo užimtas pirkiniais, tai žadintuvę įsikišo į antį - po "rubaš-" 
ke". Matyt, žadintuvo būta užsukto, nes karininkas užgirdo antyje didžiau
siu triukšmu. Šoko karininkas į šonę, trenkė neštus produktus, griebėsi 
už "rubaškės" ir išmetė pirktąjį žadintuvę. Paskui skubiai nubėgo į dali
nio-štabę ir raportavo štabo viršininkui, kad esę jis susekęs stambę sabo- 
tažnikę teroristę, kuris norėjęs susprogdinti tarybinį karininkę ir vietoje 
laikrodžio jam davęs pragaro mašinę. Štabo viršininkas su keletu kariš- 
kię, kurię tarpe buvo ir masę didvyris, tik savo greitosios orientacijos 
dėka išvengęs mirties, nuvyko pas minėtę laikrodininkę ištirti įvykio, 
Ir kada buvo išaiškinta visa "afera**, laikrodžio pirkėjas turėjo smarkiai 
nukaisti iš gėdos.

L. K. Žemčiūgas,,
~ .- Tarybinis mokytojas. Tarybinio mokytojo pavyzdžiu imamas buvęs Prienę 
gimnazijos VIII kl. "auklėtojas - mokytojas" Gudynas*

Pirmę kartę jis atėjo į klasę susirangiusiu kostiumu, nupiyšusiom ran
kovėm, nešvariais baltiniais ir suplyšusiais batais. Mokinius apėmė juo-1 
kee, ir klasėje pasigirdo prunkštimas. Šio tarybinio.mokytojo išsimoksli
nimas neviršijo 8 klasię, bet jis dabar... jau dėsto VI klasės mokiniam.
Gudresni mokiniai duodavo.jam išspręsti sunkesnius uždavinius, sakydami 
ję nesuprantę, bet ir vargšas mokytojas ję nepajėgdavo išspręsti. Jis sa
kydavo pagalvosięs- ir kitę pamokę pasakysięs. Tikrumoje jis negalvodavo, 
bet eidavo pas senę pedagogę Psemeneckį, kuris jam tuos uždavinius išspręs
davo, Bet atėjęs į klasę mokytojas vėl nesugebėdavo išspręsti.

• ' Moksleivė.
Partiniai external. Tarp laikančię brandos atestatui gauti, 1947 m. 

buvo Prien-; J ir du externo teisėm. Vienas ję buvo kompartijos sekreto
rius kadrę \lam, o antras komjaunimo sekretorius J. Rašyti lietuvię 
kalbos rašiny jiems sekėsi nekaip, todėl šalia ję atsisėdo gimnazijos 
direktorius su inspektoriumi ir parašė bendrom jėgom. Bet perrašydami ra
šinį į švaraštį, padarė tiek klaidę, kad ję darbas buvo įvertintas dveje
tais, Aišku, partinię darbuotoję dvejetai tuojau virto trejetais. Kitus 
tris rašinius jie rašė su mokytojais kartu prie vieno stalo, mat neva 
trūko suolę salėje. Atsakomuosius dalykus atsakinėjo atskirai nuo kitę mo- 
kinię, kad šie negirdėtę. Jie gavo bfandos atestatus kartu su kitais mo
kiniais, nes... jie partiniai darbuotojai. Vienas mokytojas taip išsireiš
kė; "Norint kę nors palikti antriem metam, pirmiausia reikėtę palikti abu 
externo laikytojus, bet ir tai jiem būtę perdaug gerai".

Moksleivė.
- 1944 m.rugpiūčio mėn.apie 20 d. pas pil.Norkūnę Kazį, gyvenusį Prienę 
valsč. Mačiūnę kaime užėjo raudonarmiečiai ir pareikalavo degtinės. Šiam 
neturėjus ir nedavus, siuntė atnešti, bet Norkūnas degtinės ieškoti nėjo. 
Išgirdę, raudonarmiečiai Norkūnę nušovė.

‘ Liapakojis.
- 1946 m.balandžio mėn. 28 d, Alytaus enkavedistai darė kratę to pat 
valsčiaus, Laukanę kaime, Pas pil.X krėsdami užlipo ant trobos aukšto, 
kur šeimininkė buvo pasidėjusi tę dienę kę tik išvirtę ir supiaustytę . 
naminį muilę, Enkavedistams išėjus šeimininkė užlipo ant aukšto pažiūrė
ti, ar jie nebus ko pavogę, kas per kratas jau įprasta. Šeimininkė paste
bėjo vienę gabalę muilo nusviestę toliau ir jame ryškiai buvo įspaustas 
viršutinię ir apatinię dantę žymės. Ruselis, matyt, manė pasigardžiuosięs 
jam iki šiol dar nematytu lietuvišku skanėstu.

S "Vylius"
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- 1946 m.birŽelio mėn. Alytaus valsč. Daugirdėlię kaime pulk.Giedraičio 
ūkyje (pulk.Giedraitis yra ištremtas j. Rusiją) Alytaus Įgulos rusai ganė 
arklius, Vienę dienę du ruseliai parsinešė iš kaimo du kilogramus laši
niu, kilogramu sviesto ir 40 kiaušiniu ir paprašė, kad šeimininkė visa 
tai jiems krūvoje iškeptu. Šeimininkė paklausė. Abu ruseliai visa tai 
skaniai sukirto ir apsišluostę taukuotus snukius paklausė šeimininkės ar 
ji neturinti dar ko nors daugiau, nes jie "visada papratę tiek daug val
gyti”. Rytojaus dienę, kai ruseliams nepavyko nieko pavogti, tai turėjo 
tenkintis neprinokusiais obuoliukais.

"Vylius”
- 1945 m.gegužės 24 d. Seiriju valsč. Žagarės kaimep$adzevičię atvyko
7 enkavedistai ir paprašė valgyti, šeimininkė tarp kitę užkandžiu padėjo 
ir parengtę krienę, kurie buvo labai švieži ir stiprūs. Pasižiūrėję rus- 
keliai j. tuos krienus, kad’tai jiem nematytas valgis, bet pagalvojo, kad 
būsięs koks skanėstas; vienas iš ję pakabino pilnę',valgomę šaukštę krienę 
ir Įsivertė sau į nasrus. Krienai krienais palieka, ruskelis išsižiojęs 
krito ant žemės ir pajuodo be žado. Jo draugai, manydami, kad ūkininkas 
norėjo juos nunuodyti, šoko nuo stalo, surišo ūkininkę ir skubiai nulėkė 
į Seirijus. Vietos stribukai po didelio vargo Įtikino rusus, kad tai bu
vo prieskonis, kuris vartojamas mažomis dalimis, bet ne taip besotiškai, 
medicinos ekspertyza tę patvirtino; gobšusis ruskelis pasveiko, ir ūkinin
kas po dvieję savaičię buvo iš Marijampolės kalėjimo paleistas.

"Juodvarnis"
- Juokas pro ašaras. 1945 m.balandžio 1 dienę buvo suimtas Judnilas Vy
tautas, gyv.Prienę valsč., Gražuolę kaime. Jis buvo kaltinamas slaptu gink
lo laikymu. Suimtasis buvo patalpintas Kauno NKGB kalėjime (buv.Lietuvos 
Saugumo D-to rūmuose). Tardant buvo smarkiai sumuštas, suspardytas, ka
riamas ir kitokiais būdais kankinamas. Kaltės neradę, privertė pasirašyti, 
kad niekam nepasakos apie tardymo metodus. Tardė NKGB leitenantas Bati- 
čenko. Prieš paleidžiant, Batičenko Įsakė Jundilui atsiklaupti ir melstis 
už jo (Batičenko) sveikatę ir puikę tardymę. Jundilui vengiant išstatyti 
savo ’religinius jausmus sadisto pajuokai, jis buvo dar kartę smarkiai su
muštas. Kada norėdamas lyg pasiteisinti, pradėjo kalb.eti poterius klaidin
gai, vertėjas pasakė leitenantui, kad tai būsięs tarybinis žmogus, nes
ir po t erę nemokęs.,

L.K,Jaunutis.
- "Tarybinis valdininkas”. Sunku šiandien tam, kuris turi reikalę
su'tarybinėmis Įstaigomis.ir ję tarnautojais. Bet kaip neturėti su jais 
reikalę. Nori turguje parduoti karvę - reikia tam tikro leidimo. Veši 
grūdę prievolę valstybei - vėl reikia pažymėjimo, nes kitaip atims. Na, 
bet jei kurio piliečio asmens dokumentai netvarkoje, tai - Dieve padėk. 
Eisi, eisi per visas įstaigas ir galo nebus.

0 ir nuėjęs gražię dalykę pamatysi. Štai ateina vienas pilietis į "N" 
miestelio vykdomęjį komitetę (valsčiaus valdyba). Jis nori gauti pažymė- 
jimę pasui pratęsti. Kreipiasi pas vienę, bet šis nieko nežino, kreipiasi 
į antrę - vėl nieko ir pagaliau... trečioji žmogysta pasirodo pats sek
retorius. Sėdi jis kampe susitraukęs, nuplyšusią kepure sau galvę priden
gęs* kuri per ausis ir pažiaunis juodu skarmalu perrišta... Kam - neži
nau. Liemuo ir rankovės kažkokio švarko liekanomis apkarstyta. Akys jo 
įdubę, nosis pamėlynavusi, veidas biaurus. J piliečio kreipimęsi šis ata 
sako, kad jo pavaduotojas kažkur išėjęs, o jis pats rašyti nemokęs. Mat 
tarybinėje santvarkoje ir sekretorię pasitaiko beraščię...
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”Tėvynės_karo”_inyalidę_likimas

Vilniaus greitosios pagalbos stoties šoferis pasakoja.
Vilniję įvyko savižudystė. Pasikorė ’’tėvynės karo” invalidas Kazlauskas. 

Greitosios pageltos mašina atvežtu į ligoninę pavyko-atgaivinti. Minimas 
pilietis iš ligoninės atsisakė išeiti, reikalaudamas, kad jį kaip karo in
validę aprūpintu, nes jis ir jo šeima bydu miršta. Priešingu atveju jis 
vistiek vėl pasikarsiąs. Ligoninės personalas užklausė NKVD kę daryti. Tuo
met NKVD pareiškė, kad jie aprūpinsiu. Žmogelis buvo aprūpintas smūgiais 
per golvę ir spardymais per šonus. Sumuštas,'' pajuoktas ir būdamas be kojos 
ir negalėdamas aprūpinti šeimos, o elgetauti nėra prasmės (nes Vilniuje 
gausu iš Sov.S-gos atvykusią elgetę) - antrę kartę pasikorė. Tai įvyko 
1945 m.vasarę.

Ta pačia mašina buvo nuvykta į geležinkelio stotį Vilniuje gabenti su
žeistu karo invalidę bei enkavedistę. Pasirodo, stotyje buvo sustojęs eta
lonas iš Vokietijos ligoninię į Sov.S-gq gabenęs karo invalidus. Išbadėję 
invalidai išplėšė stoties bufetę ir-aplink stotį esančias' inaisto krautuves, 
o laukiamosiose salėse sudrasko sovietinię vadę paveikslus. Enkavedistai, 
negalėdami gražiuoju numalšinti maištininkę, griebėsi ginklę ir atidengė 
ugnį į invalidus. Invalidai gi kovėsi lazdomis, ramentais ir-medinėmis ko
jomis. Keletui'ję-buvo pavykę nugriebti iš enkavedistę ginklus. Buvo 
užmuštę tik.apie 20 enkavedistę, o invalidę gana didelis skaičius.

Tai įvyko 1945 m.vasarę.
L.K.Daumantas •

įi5^5S_^®B25iįizuotojo_istorija
1913 metę pavasarį, negalėdamas pragyventi savo tėviškėje ir daug ža

dančiais brolio pasakojimais sužavėtas, išvyko iš Alytaus apskr. Simno - 
valsčiaus Ochotkos vienkiemio gyventojas.Žilinskas Stasys į Angliję, Londo- 
nę, pas ten jau nuo anksčiau gyvenantį savo brolį. Galvojo kiek padirbėti 
Anglijoje, o vėliau vykti į JAV, kur, berods,Čikagoje gyveno jo kiti du 
broliai. Prasidėjęs 1914 metę karas sutrukdė jo planus, ir Žilinskas kaip 
Rusijos pilietis (tada visi lietuviai buvo laikomi Rusijos piliečiais) An
glijos vyriausybės perduodamas Rusijos konsulatui, kuris jį, kaip fnobili.- 
zuotęjį, per Archangelskę pasiuntė į Rusiję.

Ketveris metus Žilinskas kovėsi Rumunijos ir Karputę kraštuose. Vėliau 
revoliucijos audra nubloškė į Maskvę. Susipažino su viena ruse ir, vedęs 
ję, apsigyveno nuolatos Maskvoje. Tėviškėn grįžti nenorėjo, nes ten dar 
gyveno jo broliai-: Zigmas, Nikodemas, Vaclovas ir Antanas ir dvi Seserys, 
Veronika ir Izabelė, o ūkis buvo ne iš didžįęję, ir likusiems pragyvenimas 
buvo gana sunkus. . •'

GPU organę nuolat sekamas ir tardomas, išgyveno Žilinskas’ten iki 1941 
metę. Turėjo dvi dukteris.Galinę ir Nataliję ir sūnę Anatoliję. Viena duk
tė jau buvo ištekėjusi už vieno Raudonojo Laivyno karininko ir prieš karę 
gyveno Maskvoje.

1941 metę liepos mėn. Žilinskas mobilizuojamas į Raud.Jtrmiję ir išsiun
čiamas į frontę darbam. Tę pat metę rugniūčio mėn. prie- Oriolo (ar Oršos) ■ 
pateko į vokiečię nelaisvę, iš kur po 14 dienę pavyko jam pabėgti. Po ilgo 
klaidžiojimo (fronto pereiti jis nesitikėjo) nes buvo labai nusilpęs), jis 
1948 metę pavasarį atėjo į Lietuva ir apsigyveno pas savo seserį tėviškėje . 
Ochotkos vienk.po didesnię pastaugę: kaimynams ir seniūnui patvirtinus, kad 
tai tikrai tas pats Zilinskę šeimos narys, gavo dokumentus ir gyveno tėviš
kėje, o vėliau Alytuje. Politiniu gyvenimu nesidomėjo ir sakėsi norįs tik 
po karo atsigabenti šeimę į Lietuvę ir Lietuvoj nimirti. jo svajonės dalinai
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išsipildė...
1944 m.užėjus bolševikam Žilinskas Stasys, gerai pažinęs NKVD metodus,

skuba į Alytaus karinį komisariatę ir prisistato kaip iš Vokietijos ne
laisvės pabėgęs karys. Dėl senyvo amžiaus jis į kariuomenę jau neimamas 
(53) ir gauna visus reikalingus-dokumentus ir demobilizacijos pažymėjimę,- 
Ramus ir patenkintas vėl apsigyvena tėviškėje ir laukia atsakymo iš savo 
šeimos, kuriai parašė laiškę, o buvo nerašęs- jau nuo 1941 metę, vasaros ir 
nieko nežinojo. ..

1945 metę Simno valščię užplūsta gaujos enkavedistę, tikrindamos, ar
nėra, kur nors bėsislapstančię vyrę, kurie vengtę kariuomenės. Balandžio 
mėnesio pabaigoje ateina du enkavedistai į Simno valsč. Verebieję, Navi- 
nykę kaimę apylinkes ir užeina pas Žilinsku'Stasį, gyvenusį Ochotkos vienk. 
Žilinskas vedė iš tvarto karvę girdyti, vienas iš enkavedistę.prišokęs 
paklausė jo dokumentę. Žilinskas pasakė, kad jis turįs, tik jie esę kamba
ryje ir, paleidęs karvę, pasuko‘į kambarį. Vienas enkavedistas ėjo drauge 
su juo, o kitas atsiliko šiek tiek užpakalyj ir automato serija į galvę 
nušovė Žilinskę^ Su juo. ėjusiam enkavedistui kulkos perkirto kraštę kepu- 
rėš. Atlikę šį žygdarbį rusai paskubomis padarė krata'troboje'ir nieko 
įtartino neradę .išsinešdino, paklausti šeimininkės (Žilinsko sesers Vero- ■ 
nikos) dėl šios žmogžudystės jie atsakė, kad esę labai gaila, kad jie ap
sirikę, bet... fronte, tūkstančiai per vienę minutę žūstę, o čia dėl vieno'-- 
nešę’ko graudentis, . .

Taip baigė savo gyveninę tarybinis pilietis ir demobilizuotasisj Mas
kvos miesto gyventojas, lietuvis Žilinskas Stasys. Karo verpetę atblokš
tas į savo tėviškę, atskirtas nuo šeimos, užmigo amžiams gimtajam ochot
kos vnk. Simno valsčiuje, gražioj ir saulėtoj Dzūkijoj;

. . L.K.vylius.

JĄV_SPAŲDA . ..

”Rūsai_tįkrai_turės_durbo” .....

The N§ws - Pa Uadiujn (Benton Harbor, Mich.) 1948.216:’’Lietuviai, po pir- . 
mojo pasaulinio karo trumpę laikę pasinaudoję nepriklausomybe po šimtame- ■ 
tės rusę priespaudos,, dar kartę yra patekę po Maskvos jungu, b e t j ie 
nepriima jo b e k o v o s kaip lenkai,čekai, rumunai ir bul
garai.” ’’Maišatis už geležinės uždangos, - toliau rašo ’’pačię sovietę pri
pažinimu lietuvi.a i kovoja atkakliai .ir be 
baimė s”. Trumpai pranešęs apie "milžiniškę lietuvię pogrindinę pajė
gę” įr jos veįkimę,. amerikiečię laikraštis būdingai baigia:

’’Vionę dienę ir kitę Rusijos pagrobtę kraštę tautos gali pasekti nar- 
sięję lietuvię pavyzdžiu. X a ta diena ateis, rusai 
tikrai turės darbo”. (Pabraukimai mūsę .E.)

Gėrisi Įietuvaįčię žavumu

The_Ąmerįęan_Weekįy, ”c’idžiausio pasauly tiražo” laiKrašty, 1948.XII. 5 įdė
tas repėrtažas apie ’’žavingęsias lietuvaites.”-Už milijonierię ištekėju
sios lietuvaitės Virginija Mickiutė, Paulė Kuconytė ir Ievutė Paulekiutė 
reporteriui davė progę entuziastingai parašyti apie Lietuvę ir lietuvię 
tautę, kurios dukrę ’’grožis, nuoširdumas ir žavumas daro užkariavimus nau-
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jajame pasauly”.
Tame pat numery įdėtas Frank Gudelio, Lietuvos Vyčiy S-gos veikėjo 

Daytone, laiškas, kuriame dėkojama už informavimu, apie soviety užimt y kraš- 
, ty tragediją ir raginama daugiau apie tai rašyti...

BRĮTJ_SPĄUDĄ • '

Bį2i2X22_kataĮika_laiško_atgarsiai

Brity kataliky laikraštis Tbe^Ųniverse 1^48 m.gruodžio 24 d. paskelbė 
kelety fakty apie Kataliky Bažnyčios persekiojimy Lietuvoj. Laikraštis 
pažymi tuos duomenis paėmęs iš Vatikano radijo. Informacijy šaltinis, ma
tyti, buvo žinomasis Lietuvos kataliky laiškas.

įi°į3Z2s_2^įėgėlio_istorija_britg_teisme

. ’’The-Leicester Mercury” 1948 m.gruodžio 24 d; ”Lietuvis, kurio šeima buvo 
•- nužudyta Kaliniy stovykloj, pabėgo nuo rūsy ir perplaukė kanalę” - tokia 

stambiom raidėm padėta antrašte, pradeda istorijy, kuri toliau taip skamba• 
’’Tai Alfonsas Bierv/aldas Cookas, teisme apibūdintas kaip neturįs nuo

latinės gyvenamosios vietos. Jis buvo kaltinamas be leidimo išsikėlęs į 
Jungtinę Karalystę. .....

Policijos inspektorius Blacklockas pareiškė, jog Cookas kaip vakar atė
jęs į policijy ir prašęs padėtį gauti darbo, pastebėjęs, jog Bi.erwaldo pa
rodymai aplamai.atrodę tikėtini, inspektorius pridūrė, jog jis tarnavęs 
Lietuvos laivyne,. 1945 m.grįžęs Lietuvon pas savo šelmy, bet kadangi ji 
buvo demokratiška, tai buvo paslysta į kaliniy stovykly atsiversti į ko- 
munizmy. Visi atsisakė tai padaryti ir buvo nužudyti. Pats Bierwaldas buvo 
išslystas į stovykly sovietinėj Vokietijos zonoj.

Iš čia jis pabėgo, nuvyko į Prancūzijy, o iš ten nutarė vykti į Angliję 
gauti darbo. Luoteliu perplaukęs kanaly, jis išlipo nepažįstamam mieute, 
manoma Dovery, ir nuėjo į jūrininky misijy. Jis pasisakė neturįs pinigy, 
tad buvo paleista skrybėlė, surinkta apie 4 svarus ir jam atiduota. Jo ran
kos buvo labai pūslėtos, o drabužiai permirkę.

Inspekto'rius Blacklockas prašė jį palikti policijos priežiūroj, kol 
bus susisiekta su vidaus reikaly ministeriu ir šis nuspręs, ky su tuo žmo
gum daryti.” • ...............

ŠVĘię^RT^SPĄŲDA . •

įįetuva_- įspėjimas yiso_pasaulio_katalikams

Lįbėrte, Šveicary Freiburge einys kataliky dienraštis, visy pusę pirmojo 
puslapio paskyrė išsamiam straipsniui apie ’’Lietuvos kataliky likimy”. Pra
nešimo duomenys, matyt, paimti iš Lietuvos kataliky laiško Šv.Tėvui; pats 
laikraštis tepažymi juos gavęs ”iš tikry šaltiniy” ir baigdamas rašo* 

’’Verta, kad į šias informacijas ątkreipty dėmesį visi pasaulio katali- 
kai-ir aplamai visi laisvę ir teisingumy branginę žmonės. Jos rodo, kaip 
Soviety Sęjunga iŠ tikryjy interpretuoja-’’syžinės laisvę”, teoriškai lai- 
duoty jos konstitucijos. Tos informacijos-kartu išsklaido ir mįty apie so
viety evoliučijy link liberalizmo tikėjimo dalykuose... Jos taip pat-pa
rodo, koks likimas kataliky laukia ’’liaudies demokratijose”,. kur šiandien 
komunistai tikisi sukrėsiy kataliky bendruomenės pagrindus, kad jy galuti
nai sunaikinty.”

I
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Kitas šveicaru kataliku dienraštis "Vaterland", įsidėjo ELTOS pateiktu 
pranešimą apie Lietuvos kataliku laiško turinį.

’’Balti j2s_įąuty_likwas_turi_mums_rūpėti"

Dįę_Tat, šveicaru dienraštis. Platai, ELTOS pateiktais duomenimis pagrįstu 
pranešimą apie dabartinę Lietuvos padėtį 1948 m.gruodžio 19 d, vedamojo 
vietoj paskelbė antrašte "Lietuva - rūsy, kariuomenės telkimo sritis". Ci- 
tuojam kai kuriuos paties-laikraščio pasisakymus:

"Vadovaujy politikai nemėgsta, jeigu pradedamu kalbėti apie Baltijos 
valstybių problemy. Rusai tyli; jiem tas klausimas jau baigtas ir jau nebe
di skutuojamas. Amerikiečiai ir britai trina rankas arba abejingai trukte
lia pečiais. Yra svarbesniu pasaulio politikos klausimy... Ir vis dėlto 
negalima nuleisti ranky ir liautis priminus pasauliui tragingy ty krašty 
likimy. Tauty laisvė nedaloma. Baltijos valstybėse vyksta ne vien kariš
kai politinis įjungimas į Soviety S-gy; tai, kas ten vyksta, priklauso nu- 
sikaltimy prieš žmoniškumy kategorijai... Mes gyvenam "taikoj". Nesuskaito
mos žmoniy tragedijos, elementariausiy žmogaus teisiy paneigimas, žmoniy 
kankinimas nesibaigia. Baltijos tauty likinas turi mums rūpėti tiek pat, 
kiek naciy laikais mus domino čeky, lenky ir prancūzę likimas. Nenuilsta
mai turim plakti žmogaus teisiy paniekinimy, .vistiek kur jis bebūty".

ĮTALp_SPĄUDĄ .

įiS2uviy_katallky_laiškas_tebekeliaujajg°_spaud§Į

Lietuvos kataliky laiškas &v.Tėvui tebekeliauja po italy•spaudy* Per 
du prieškalėdinius numerius (XII.5 ir XII.12 jį išspausdinę didelis’ilius
truotas žurnalas "II Focolare" ir plačiomis ištraukomis gruodžio m.nume- 
ry paskelbė masinis menesinukas - Italijos maldos apaštalavimo organas 
"Messaggero del S.Cuore". • 
- "Il Corriere di Novara" jau-paskelbė keliolika tysiniy.dokumentacinio 
reportažo "Kalba Lietuva".

• "L’Ora dell’Azione" 1948.XII.16 įsidėjo, gražy Ardelio; Baltu straipsnį 
"Vilnįus-Vokary švyturys" su Vilniaus katedros nuotrauka, Vilniaus vaidmuo 
surištas su nūnJįco vejančio s lletuviy. tautos istoriniu vaidmeniu Ryty Eu
ropoj. - . • . .' . \ ,

Lietuviškos kultūros atstovavimas
— — — — — ——— — — — r-T- ———— —— — — — — — — — — — — — —— —

Savaitinis "11 Focolare" žurnalas, veik’ kiekviename numery duodys li
tuanistikos, 1948.XI.14'paskelbė A-rVaičiulaiČio novelės "Popieriaus paukš
tė" vertimy, o kalėdiniame XII.25-26 numery įsidėjo V.Krėvės-Mickevičiaus 
"Kūčias". (Apsakymo pavadinimas padėtas lietuviškai.) Abu vertimus padarė 
Vincentas Mincevičius, kuris parašė if trumpus įvadėlius, apibūdindamas .au- j 
torius ir - pastaruoju atveju - šilty paaiškinimy apie lietuviškuosius Kūčiy 
bei Kalėdy papročius.,v

Mėnesinis kultūros žurnalas "Humanitas" 1948 m.Nr.10 įsidėjo Antonio 
Spallino studijėly "Ivadassį MilaŠiy",' kurioje Milašius parodomas kaip lie- 
tuviy poetas. -

Y2m?Siv_ SPAUDĄ
.. v . . j

' ■ < Ą^įe ligtuyius blogai ir gerai

Pagal"Stuttgartgr_ĮJghrĮęhtenJJ 1948.XII. 31, Wiirttėmbergo policijos di-
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rekvorius Herter spaudos konferencijoj pranešęs apie tris gangsteriu gaujas, 
kurios tfurttembergo provincijoj išplėšusios gėrybiy mažiausia už 100.000 DM. 
Pirmęję guuję sudarę du lietuviai ir vienas graikas,antroję du lietuviai 
ir vienas vokietis; treciosios vadas taip pat buvęs lietuvis.

Die Noue Zeitung - 1948,XII.21 rašo, jog vieno pabėgėlio iŠ Rytprū- 
siy""lludi j imu iš 123.000 KuraliauSiaus gyventoją, buvusiu tame mieste karui 
baigiantis, 110.000 mirę nuo bado ir skurdo. ”Die Neue Zeitung” rašo, jog 
to pabėgėlio-pranešimu ’’dalis Rytprūsiy gyventoją, sovietams įžygiavus, iš
sigelbėję išvykdami į. Lietuvy, kur lietuviai juos priėmę, aprengę ir mai
tinę* ”

Schwabische_Zeitung 1949 m.sausio 15 d. spausdina pareiškimę pąskutięįo 
kunigo vienuolio, iš vykusio iš Karaliaučiaus: , .

’’Dveji metai NKVD'lagery Pr.Eylau! Ketverios spygliuotę, viely užtvaros. 
Sargybos bokštai. Sekliai Suneš. Tai garsusis tardomadis'NKVD lageris. Ba
rakai kaip ir daugely lagėriy. Protarpiais iki 16.000.vyry, motery, vaiky. 
Dvejus metus buvau čia. išlaikytas,. Kaip "įtariamasis". Išleistas gavau lei
diny laikyti pamaldas vieno je iš keturiy-kataliky bažnyčiy Kaliningrade. • Baž
nyčios - dažniausiai pamaldos būdavo laikomos katakombose arba pusiauap- 
griuvusiose rasyse. Iš pradžiy mieste buvo 11 kunigy. ....

...Maisto produkty buvo maža. "Laisvoj rinkoj svaras lašiniy buvo 220 ”rb, 
Lietuvoje už tiek mokėjo tik 110.-Nusprendžiau vykti į. Lietuvę. Turėjau ten 
pažįstamy kunigy. Ištisas dienas keliavau į tę "palaimintęjį kraštę."Sie- 
nos ;tarp-abiejy krašty daugiau nebėra... Lietuvę pasiekęs buvau iš visy pu- 
siy sekamas. Šeši enkavedistai mahęs nepaleido iš akiy. Mano'draugai Liet 
voje mane priėmė .palankiai. Bet aš neturėjau drįsti aplankyti paskutini • 
Lietuvos vyskupę. Aš jį tuo būčiau įdavęs... Jis yra paskutinis iš šesiy 
vyskupy. Paskutinė katalikę bažnyčios atrama rytuose, (m.p.E.). "

Kai aš grįžau į. Kaliningradę, mane vėl paėmė’ tardyti NKVD. Areštuotas, su 
tuo pamažu apsipranti, "Parašykite Lietuvos vyskupui!"nusijuokė pusiau .man
dagiai pusiau brutaliai -'valdininkas. Žaibiškai man nušvito t Niekados!; Tuo 
būty išspręstas mudviejy abiejy likimas! Be abejo, abiejy laiškai būty pw*‘ 
tikrinti, ir tada pasakyta; "Jūs susirašinėjate su Roma!" ŠusĮrašinėjimas 
su užsieniu tai vienas iš didŽiausiynušikaitimy. Jo gyvenamoji vieta būty 
išduota šito laiškučio dėka! (m.p.E.) . ........ ...... . ■'' ’

Valdininkui atsakiau; "Kartoju jums: nepažįstu jokio vyskupo".
„ Jūs negrįšite" - ■ ...
Paskui vėd. buvau'laisvas. Kaip ilgam? Nežinojau. Vieny dienę gavau pa

šę.'Su kitais dviem kataliky kunigais kitę dienę turėjau 'iškeliauti su 
transportu. Naktį pasirodė NKVD. ’ ‘ ‘ .

"Jūs pasas atšauktas! Jūs liekate!. •'
Tik balandžio pradžioj gavau išvažiavimo vizę. VoS aštuoni katalikai 

paliko. Savo misiję rytuose baigiau. Katalikybės pylimas rytuose sulaužytas."
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