
1948 n. gegužės 22 d. yra viena iš tragiškiausių Lietuvos isto
rijoje. Gegužės 22 d. lietuvių tauta neteko viena diena daugiau kaip 
100.000 gyventojų, ir taip eina trėmimai vienas paskui kitų •

1945 metu rugsėjo mėn., toliau sekė 1946 m. vasario 16 d. 
trėmimas, 1947 metų gruodžio 19 d., 1948 gegulės 22 d.Tr 
pagaliau 1949 kovo 24-27 d.d. ir birželio mėnesio trėmimai.
Ties šiais paskutiniais trėmimais ir noris daugiau sustoti, nes 

pirmieji yra daugiau, ar mažiau aprausyti.
Gegužės 22 d. trėmimas yra skaudesnis už visus ankstesnius trė

mimus. Jis buvo parengtas su visu bolševikiniu skrupulumu, su daug 
didesniu, nei 1941 metų trėmimas.

Ranka žinias
1948 m. kovo mėnesio pradžioje visuose Lietuvos valsčiuose pasi

rodė rusų karininkų grupės. Jų skaičius svyravo tarp 10-20 valsčiuo
se, o miestuose, pagal gyventojų skaičių, jų buvo daug daugiau. Šie 
karininkai kažką dirbo užsidarą nepaprastai slaptai, neprisileisdami 
net ir pačių patikimiausių vietinių komunistų. Buvo aišku, kad suda
rinėja kažkokius sąrašus. Pasklido gandai, kad yra ruošiami mobili
zaciniai planai, nes netrukus būsiąs karas, jie sukėlė daugeliui en
tuziazmo, nes nieko Lietuvoje taip nelaukiama, kaip karo. Turi būti 
pasibaisėtina žmogaus padėtis, jei kare ieško išsigelbėjimo. Greitai 
visi karo entuziastai turėjo nusivilti, nes visi pajuto, kad bolše
vikai ruošia naują didžiulį masinį trėmimą.

Rusų karininkai.pradėjo slankioti po kaimus, apklausinėdami vie
tinius gyventojus. Žinios buvo renkamos apie visus gyventojus ir ne
buvo galima sprąsti, kurį palies vežimas. Nė vienas gyventojas nebu
vo apklaustas tiesiogiai. Apie kiekvieną žinios buvo renkamos is jo . 
kaimynų. Svarbiausieji žinių tiekėjai buvo vietiniai užsimaskavą- šnt 
pai ir stribai. Pastarieji yra suinteresuoti, kad dažniau ir daugiau 
išvežtų, nes rusai leidžia jiems trėmimo dienom prisigrobti turto. 
Dažnai tenka girdėti stribų pasikalbėjimai ; ”0 kad greičiau tremtų, 
jau nebeturiu ką valgyti”, ar : ’’Tai privalgysime, kai trems, geriau 
kaip šventą dieną”. Nors stribai nujaučiu dieną, kada įvyks trėm’imai 
bot jie jokiu būdu nesiima žmones perspėti.

Gyventojų nuotaika labui krito. Visi slankiojo kampas iš kampo. 
Viskas buvo nemiela, o darbas iš rankų krito. Gyventojai, išgirdą 
mašinų ūžimą, viską metą bėgdavo į mišką slėptis. Naktim niekas ne
miegojo namie. Vieni išsikasą slėptuves miegojo pasislėpą žemėse, ki
ti pas kaimynus, kuriuos jautė, kad trėmimas nepalies. Daugiausia ei
davo į mišką.

Naktimis vyrų, moterų Ir vaikų knibždėjo pilni miškai. Sunku at- 
pas'akoti šiurpus vaizdas, kada naktim moterys ir vaikai lyjant 
sušąlą tarėjo tūnoti po medžiais.'^ ",
Daugelis vaikų pradėjo sirgti. Padėtas buvo daugiau nei tragiš

ka, bet išeities ’nebuvo : reikėjo slėptis, Jei nenorėjai badu Sibire 
mirti.
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Vargina žmones gandais

Bolševikai pajutą, kad žmonės yra labai sujudą, tyčiom .pradėjo 
skelbti, kad trėmimų daugiau nebebūsią,ir visokiais būdais stengėsi * 
žmones suraminti, sakydami, kad gyventojus tyčiom ’’banditai” gąsdina. 
Kad susilpnintų gyventojų budrumą, jie tyčiom retkarčiais vėl paleis
davo gandą, kad tą ir tą dieną trėmimai bus. Visų nervai nepaprastai 
įsitempdavo tą dieną. Už kiek laiko tie patys stribai vėl paleisdavo 
gandus, kad veš. Nuo to žmonės pervargdavo, pasidarė apatiški; kiti 
pradėdavo galvoti : kodėl mane turi būtinai vežti. Ypač sunku buvo žmo 
nėms su mažais vaikais slėptis. Daugelis gyventojų pradėjo*vėl namie > 
nakvoti. Prieš trėmimą bolševikai visus tremiamuosius apiplėšė, išrei
kalaudami iš jų mokesčius, kurių suma siekė dairiau ne 20.000 rb., ir 
jėga privertė išpirkti valstybiną paskolą. Tik po to tuos žmones iš
trėmė.

4-5 dienos prieš trėmimą buvo mobilizuotos visos mašinos, kurias 
mobilizavo neva kariuomenei pervežti valyt miškam. Bet svarbiausias 
tikslas buvo noras tik įgąsdinti vietinius gyventojus, kad miškuose 
nesislėptų.

Baisioji diena .

Atėjo baisioji trėmimo diena. Dar saulei nešvitus, MVD "operaty
vinės” grupės apsupo tremiamosios šeimos namus, ir stiprūs buožių smū* 
giai į duris prikėlė išsigandusius nelaiminguosius iš lovų. į vidų į- 
siverždavo 5-10 rusų, lydimų vieno stribo. Patikrindavo, ar visi šei
mos nariai yra namie, perskaitydavo kažkokį raštą, kad tas ir tas pi
lietis yra 10-čiai metų ištremiamas į Sibirą. Už ką ištremiama, nebuvo 
nurodoma. Ištrėmiamiesiem neva buvo leidžiama pasiimti maisto ir dra
bužių daugiau nei 100 klg, tačiau tikrumoje tai priklausė nuo operaty
vinės grupės viršininko nuotaikos. Buvo atsitikimų, kad leido pasirink
ti, kiek nori. Bet buvo ir atsitikimų, kad perplaudavo duonos kepalą 
pusiau ir leido pasiimti tik atrėžtą ke'palo pasą, sakydami • ”Tau ir 
to greit nebereikės”...

Trėmimo vaizdai nepaprastai baisūs. Visur pilna rusų kareivių. 
Girdėti moterų ir vaikų klyksmai, šen ir ten matyti gaisrai. Girdėti 
stiprūs šaudymai, kada rusai ir stribai apšaudydavo bėgančius slėptis 
žmones.

Rusam buvo duotas įsakymas šaudytinet moteris ir vaikus, jei 
tik pamatys juos bėgančius.
Sužeistiem kai kada buvo suteikta pagalba ir veždavo į ligoniną, 

bet tai nepaprastai retai... Dažniausiai sužeistiem nebuvo suteikta jo
kios pagalbos, nors buvo sužeistų į vidurius. Sakysim. TOMKTVICIUS, 
Šlapikų kaimo, Seirijų Vlsč. Alytaus apskrityje, mirė pakeliui neap
rašomosiose kančiose. Reikia pabrėžti, kad dau-* žmonių, ypač tie, ku
rie buvo pateką į rusų rankas, - tyčiom bėgo, nors matė, kad nepabėgs, 
nes vilties išbėgti nebuvo; tačiau jie bėgo, nenorėdami palikti savo 
tėvynės, ir norėjo čia mirti, negu mirti neapkenčiamoje rusų žemėje.

Stribų siautėjimas

Nelaimingiesiems dar besiruošiant į kelioną, iš kurios jie gal 
jau niekuomet negrįš, stribai pradėdavo "turto suvisuomeniną” - dau
žyti langus, draskyti šventųjų paveikslus, laužyti baldus, deginti bi
tes, griauti pečius. Grobdavo tiesiai iš šeimininkų rankų daiktus,neš
davo slėpti, kad kitą dieną atėją galėtų susirinkti tuos dalykus, ku
riuos iš nelaimingųjų pačiu liūdniausiu jų gyvenimo momentu buvo iš
plėšą stribai. Iš nelaimingųjų šaipydavos : ”Ko verkiat - baltas meš
kos jus nuramins”, arba : "Nieko, meškos ten išgyvena ir jūs išgyvensi
te”.
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Keikdavo ir via ragindavo gyventojus greičiau išsinešdinti, nes 

tuo būdu daugiau turto atliktu stribams.
kai žmonės pasiruošdavo, juos veždavo jų pačių arkliais į mies

telį, kur iš anksto badavo paruoštas spygliuotom vielom aptvertas 
garda#, į kurį suvarydavo nelaiminguosius. Kartu į miestelį išvary
davo ir gyvulius, kurių baubimas maišėsi su Heterų raudomis ir rusų 
keiksmais.

Gegužės 22 d. trėmimas vyko smarkiai lyjant. Nepaprastos kančios 
buvo tų motinų, kurios su vaikais šalo miške, bet

dar sunkesnė padėtis buvo tų motinų, kurios su vaikais pateko į 
tą gardą ir turėjo gulti į purvą^ išmindžiotą daugelio kojų, "kar
tu su vaikais ir laukti kitos dienos "ryto.
Kitą rytą, ant greitųjų, buvo "sudaromos" bylos, šaukdavo iš ei- 

lės gyventojusir versdavo pasirašyti, kad savu noru išvyksta, bėgda
mi nuo "banditų".

Visi, kurie sutiko pasirašyti, - jų buvo maža, - buvo apgyven
dinti Sibire lengvesnėse sąlygose, kiti visi blogesnėse. Paskui atva
žiuodavo mašinos, visi tremiamieji suvaromi į jas ir išvežami į gele
žinkelio stotis, kur stovėdavo jau parengti vagonų ešelonai su spy
gliuotomis vielomis ant vagonų langelių. Iš čia išveždavo nelaiminguo
sius ’į svetimą kraštą bado mirčiai.

Nesinori tikėti, kad tai įvyksta amžiuje. Visa tai matydamas, 
pradedi visa širdimi nekąsti vakariečių, kurie tuo laiku sėdi prie ap
valių stalų su kanibalais ir svarsto įvairias žmogaus teisėm "ginti" 
rezoliucijas, kurie jaudinasi' ir protestuoja dėl 10 graiku profsąjun
ginių, narių, takių pat kaip niekšui stribai Lietuvoje, ir kurie nesi
jaudinu, kada milijonai žmonių yra išžudoma.

Su tremiamaisiais visą laiką yra elgiamasi labai žiauriai-paty- 
Čios, buožių smūgiai lydi juos... Ypač žiaurumu pasižymi "katiušos"ir 
stribų moters. .Tos akmenim puola, spardo, aplaupo nelaiminguosius.pa
tys rusai stengiasi sudaryti iškilmingą, šventišką nuotaiką. Išsipuo- 
šą angliškais ir amerikoniškais drabužiais, vaikšto po miestą.ir de
monstruoja. Vakarop, po darbo, jiem prasideda balius.

Dėl pagrobto turto iš nelaimingųjų įvyksta visuomet muštynės.Per 
šias dienas žūsta milijonai turto, kurį išdrabsto nuovokos neturį ru
sai ir vietiniai išsigimėliai. Sunaikinamas turtas, kurį žmonės per 
daugelį metų savo kruvinu prakaitu įgijo, krovė. Sunaikinamos gerybės 
ir pasikėsinamo į branginusį žmogaus turtą-gyvybą.

Tūkstančiai gyvulių, kurie būna suvaromi į miestelius - daugumas 
išstimpa. Juos išrita n~etoii miestelio, ir oras būna apylinkėse 
nežmoniškai alterš tas. ~

Išlydi himnas ir varpai.
Išvežamųjų danelis laikosi išdidžiai. Gieda Tautos Himną ir 
partizanų dainas, pasigirsta šauksmai ; vistiek mūsų nenugalės. 
NeiLaimin •uosius lydi varpai, kuriuos gS[~~jie girdi paskutinį 
kart;. Ir "dingsta tremiamieji kelių posakiuose."
Didesniuose miestuose išvežimo dieną visos, gatvės užplūstos rai

tosios milicijos, IdVD mokyklų auklėtinių ir kariuomenės. Ties kiek
vienu beveik namu miestuose stovi sunkvežimis, aplink nardo mėlynke- 4 
puriai. Girdėti moterų ir vaikų klyksmai. Pasitaiko, kad žmonės šoka 
iš kelinto aukšto, kad užsimuštų ar išsigelbėtų.

Daugiausia buvo išvežta moterų, vaikų ir senių, viso apie 70 o/o.
Daugumus tremiamųjų buvo mažažemiai ūkininkai.
Pravedąs statistiką rasta, kad Alytaus, Varėnos, Lazdijų apskri

tyse buvo ištremta apie 4.500 asmenų ir liko 14,000 ha nedirbamos že
mės.

Išvežimo planas vistik išpildytas tik 1/3, nes daugumui pavyko 
pasislėpti. '

Ypač nemalonu bolševikams, kad dauguma vyrų pabėgo. Aišku, jie 
padidino partizanų eiles.
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"Amnestija".

Norėdami jų išvanoti, bolševikai paskelbė "amnestiją" tiem, ftu- 
rie pabėgo, paskelbę "amn^tiją", rašinėjo išėjusiam į partizanus,no
rėdami tiesiai juos pasiekti. Vieną tokį laišką Dainavos apygardos 
organas "Laisvės Varpas" 1948 m. gruodžio mėn. paskelbė straipsnyje 
"Majoras Grišinas Laisvės Labdarys". Tai buvo Prienų apskr.MGB Virši
ninko .-’-RIŠINO LAIŠKAS, rašytas Adomui BARTOŠEVIČIUI , partiz. NARSUO
LIUI, gyv. Birštono v., kuris Gegužės 22 d. pabėgo rusams iš nagų.Jį 
rusai, apie 13 kareivių, su dviem kulkosvydžiais vijosi apie 4 klm. 
visą laiką apšaudydami visų ginklų ugnimi. Tašiau Bartoševičiui pavy
ko pabėgti ir dar tą pačią dieną paimti ginklą į rankas. Jo jaunesnis 
brolis Jonas, 15 metų, po kurio laiko buvo areštuotas. Per jį rusai 
pasiuntė NARSUOLIUI laišką. Laišką partizanas perdavė savo dalinio 
viršininkui. Pasistengsim atpasakoti, kiek atsimenam,to laiško rašyti
nius ir minties deimančiukus.

"Adomas, šiandien aš sutikau Jusu broli UONAS, kuris sėdi Ezne 
(Jėznas) MGB. Jis yra visas apiplyšęs ir utėlėtas ir atrodo kaip 

koks pabėgėlis. AŠ paklausiau Jusu brolis kodėl jis taip atrodo 
ir kodėl jis slapstosi. Jis man atsakė, kad bijo išvežimo iš sa
vo kraštas ir kad tu randies bandai. Apklausinejas Jusu brolis 
Uonas sužinojau, kad Jus randates bandoi, nes bijotas išvežimo 
iš savo krašto. Tarybinė Vyriousybe dovanojo tem žmonėm katre bu
vo pasislepa ta diena, kada buvo išvežimas ir dabar laisviai gy- 
vionti koki nori iŠ Lietuvos apskričiu. Duok atsekimas per savo 
brolis Uonas iki 13 rugpiutis" (pasirašė majoras Grišinas, Prie
nų apskr. MGB Viršininkas).
Šiuo laišku patys bolševikai atidengia, kas darosi Lietuveje,kur 

"laisviai giviona" tik beraščiai Giršinai.

Paruošiami sąrašai.

1947 metų rudenį per kautynes partizanam į rankas pateko gyvas 
Lazdijų apskrities kompartijos sekretorius KULAKAUSKAS TOMAS, kuris 
papasakojo, kaip vykdomi trėmimai. Patį trėmimą paruošti duoda įsaky
mą Maskva. Pirmiausia valsčiuose sudaromi sąrašai trijų narių komisi
jos. Žinias ji gauna iš vietinių stribų ir šnipų. Toliau sąrašai per
siunčiami penkių asmenų komisijai į apskritį; ten peržiūrėjus sąrašus 
pasiunčia į Vilnių patvirtinti. Čia Sniečkus, Gedvilą ir Bartašiūnas 
tvirtina sąrašus ir prašo Maskvos priimti notarybinį elementą ir duo
ti jam išgabenti transporto priemones. Už duotas transpo~rto priemones 
Lietuvos TSR vyriausybė turi užmokėti Maskvos vyriausybei.

Paklausite, ką palietė trėmimai. Visus tuos, kuriuos lietė 0054 
įsakymas, išleistas dar 1^41 metais, plius partizanų Šeimas *Lr 
gimines, išbėgusių į vakarus šeimas, šeimas, kurioje yra bent 
vienas narys nušautas. \
Žodžiu, kiekvieną tą, kuris galėjo nekęsti tarybų valdžios.

Trėmimo epizodai.

Čia duosim keletą atskirų eharokteringesmų atsitikimų, užregis
truotų per vežimus. Iš Varėnos apskr. Varėnos valsČ. buvo ištremta 
šeima. Ją atvežus į Vilniaus stotį buvo leista iš vagono dviem vyram 
su dideliu puodu eiti vandens atnešti. Sargybinio lydimi abu vyrai a- 
tėjo prie Šulinio su pompa. Jie apsimetė nemoką pompuoti vandens. Su
pykęs rusas pasidėjo ginklą ir pats pradėjo pompuoti. Vienas vyras 
stvėrė puodą ir visa jėga rėžė juo rusui galvon, taip, kad šis be są
monės išsitiesė palei šulinį. Abu vyrai laimingai pabėgo. Pasiekę sa
vo namus, abu vyrai įstojo į partizanų eiles.
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Vienas asmuo, taip pat iš Varėnos vlsč. seniau būvąs policinin
kas,, atėjus bolševikam apsimetė bepročiu. 1948 m. trėmė jo šeimą. Jį, 
kaip ,rnenormalų" mažiau saugojo, tad jam pavyko pabėgti ir įstoti į 
partizanų eiles. Varėnos apskr. MGB viršininkas, grauždamas iš piktu
mo pirštus, sakė : "Ne jis kvailas, bet mes".

Alytaus valsč. išvežė šoną mokytojų, sirgusį širdies liga, GAVE
LĮ. Kai mokytojas turėjo lipti į mašinų, jis kreipėsi į rusus ir stri
bus ir išdrožė jiem daug kerčių žodžių. Gale jis pabrėžė :„Vežkite,bet 
visų neišvešite. Bus kam atkeršyti". Belipdamas senis apalpo. Jį įver
tė į mašinų ir be sąmonės nusivežė.

Iš Rumbonių bažnytkaimio, .^lytaus valsč. buvo ištremta, seniau a- 
reštuoto, vargoninko žmona. Vargšą moterį prieš cidelį smėlėtą kalną 
pėsčią į mašiną apie 3 klm. ir nedavė nieko pasiimti,tik mažus vaike
lius, iš kurių du turėjo Ji neštis ant rankų, o kiti buvo taip pat ma
ži. Rusai ir stribai mušė buožėm ir botagais moterį, ragindami ją 
greičiau eiti. Tremiant nebuvo atsižvelgta į žmogaus sveikatą ;

buvo ištremta Žmonių, kurie jau buvo išgulėją po koleris motus 
lovoje, nekaldami iš j'os. Pvz,, senukas KRII^VlSlUS iš Jėzno 
miestelio.
Iš Birštono miestelio išvežė žmogų, kuris buvo jau marinamas ir 
pakeliui mašinoje“ mirė.
Buvo užregistruota atsitikimų, kai rusai, radą gimdančias mote
ris, palaukė, kolei "vyko gimdymas ir įsivertą į mašiną ligonį ir 
naujagimį išsiveždavo.
Ypač žiaurumu pasižymėjo stribai. Pvz., Seirijų valsč. esančios 

prie gimdymo moterys pradėjo prašyti, kad paliktų bent kūdikį. Tačiau 
stribai nenorėjo klausyti, sakydami : "Žinome, kas užaugąs bus". Kai 
mašinos sujudo važiuoti, Seirijų miestelio moterys vėl pradėjo prašy
ti, kad atiduotų Vaiką. Vienus rusas pagailėjo kūdikio ir, mašinai 
jau judant, jį numetė moterim.

Alytaus mieste du stribai atėjo areštuoti moksleivio D., .kuris 
stvėrė kūjį ir nukirto viena stribą. Pastvėrė jo automatą, tačiau jis 
nešovė. Tada moksleivis pradėjo bėgti, bet rusai pašovė jį. Jam buvo 
iškelta byla, ir jis buvo nubaustas 5 metais katorgos už paslprieši- 
nimąmilicijai.

Iš Leipalingio miestelio buvo ištremtas būvąs Nepriklausomybės 
metais kumetys, vokiečių laikais gatvė** šlavikas KRTSTAPAVIČIUS Jonas. 
Jo sūnui pavyko pasprukti,

Gegužės 22 d. .antai Birštono valsč. Jau prieš kelias dienas 
jautė , kad greitu laiku turi įvykti trėmimas. Visur buvo mobilizuo
tos mašinos, sumobilizuoti visų miestelių aktyvistai ir apginkluoti. 
Po miškelius nardė stiprūs rusų kareivių daliniai. Didesni miškai bu
vo valomi, o Punios šile buvo girdėti keli stiprūs susišaudymai. Pra
badą 22 d. anksti rytų (miegoją miškelyje), najuto , kad kaime kaž
kas negero. Girdėti buvo šunų lojimai, mašinų ūžimas ir nemalonūs 
šauksmui. Suprato kad tai šūkauja rusei. Atsargiai iššliauž .ą į 
pagirį ir apžvalgą pamatė rusų kareivius, apsupusius ir varinėjan
čius žmones; plentu į Balbieriškio kalną, sunkiai lipo ilga sunkveži
mių vora. .*nt Deksncs kilo juodi dūmai. Medinų, Pabalių km., J’remežio 
giraitės ir kitom kryptim buvo girdėti retkarčiais stiprūs šaudymai. 
Vežu... ‘ *" r .

|
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Sužino truputį apie šaudymus ; pasirodo, Medinų km. 15 metų 
jaunuolis PETILmSKA bandė pabėgti, bet rusai peršovė jam abi kojas. 
Pribėgus rusus paklausė ;’*Ko bėgai-’. Narsus berniukas atsekė :'5Bė- 
gau, kad Jūs mane nušautumėte ir likčiau čia Lietuvoje”, pabalių km^ 
bėgo ūkininkas Š. su sūnum. Pavyko pabėgti keliems asmenims iš Bū
dos km. Buvo nukautų ir sužeistų apie Premežio giraitę.

Suimtieji žmonės buvo sugabenti prie plento - Alytus-Birštonas, 
kur stipriai lyjant laikė apsuptus ilgą laiką. Kiekvieną suaugusį va
rėsi į netoli esančių pirtelę, kur buvo sudaromos bylos ir kur žmo
nės buvo verčiami pasirašyti, kad savu noru išvyksta, bet žmonės at
sisakė. Kada-atvažiavo mašinos ir žmonės buvo į jas suvaryti, tada 
vienas rusų karininkas užlipo ant mašinos ir nuo šoferio būdelės pra
dėjo rėžti prakalbą, jog dabar žmonės gerui gyvena, kad bus jie gerai, 
aprūpinti ir t.t. Bet . minia pradėjo giedoti
tautos himną, partizanų dainas, giesmes, nekreipdama jokio dėmesio į 
rusų kareivių šūkavimus ir įsakymus nutilti.

• • •
Visi valsčiai, kurie yra kaimynystėje su ’’broliška” Gudijos res

publika sulaukė trėmimo dienų iš ten ’’pagalbos1”' ; iš ten užplūdo MVD- 
tai pasiplėšti išvežamųjų turto.

Gautomis žiniomis iš Sibiro, yra nustatyta, kad 1948 metų pabai
goje buvo atvežtu daug žmonių iš Ukrainos.

II. 1949 metų trėmimai .

Jau visą 48/49 metų žiemą sklido gandai, kad bus vežimai, jau 
keliskart buvo mobilizuotos mašinos ir visi ’’aktyvistui”. Bet tai bu
vo tik eilinis bolševikinis triukas gyventojų budrumui susilpninti, 
nes žmonės nepajėgia kelis mėnesius parengtyje išbūti. Pagaliau, k o- 
vo 24 -'27 dienomis prasidėjo trėmimas.

Šis trėmimas daugiausia palietė miestus ir miestelius, ypač Kau
no miestų.

Šį kurtų buvo ištremta ir daug žydų, kas sukėlė visojo 
Lietuvoje didelį nustebimų.
Iš kaimų daugiausia nukentėjo tie, kurįe gyvena _arčiau_Gudijos, 

nes čia rusai sutraukė daug kariuomenės ir mašinų Lietuvos gyventojam 
nepastebėjus ir nesuspėjus pasislėpti. Per Gardiną Sapockinės plentu 
ta kariuomenė ir mašinos buvo netikėtai permesta į Lietuvą. Kituose 
rajonuose, kur žmonės pajuto mašinas koncentruojant - spėjo išsislaps-r 
tyti. Rusam padėtis buvo patogesnė dar ir dėl to, kad kovo mėnesį dar 
buvo labai daug sniego.

Ypač nukentėjo Veisėjų, Kapčiamiesčio ir Lazdijų vlsč., kur bu- 
-vo iššluoti ištisi kaimai. .— ’ __
Priežastis ta, kad Veisėjuose ir Lazdijuose yra labai daug stri

bų, nes tuose miesteliuose stovi stiprios rusų įgulos, šie stribai ir 
sudarė tas sąlygas, kad buvo iš čia ištremta daug daugiau negu iš ki
tų valsčių. Garsūs visoje Lietuvoje Veisėjų stribai gyrėsi išvežę 
’’virš plano” 20 šeimų.

Šis trėmimus truko tris dienas. Žmonės buvo gaudomi ne tik ry
tais, bet ir dienų. Kareiviai netikėtinumams sudaryti dažnai sugulda
vo mašinose ant grindų taip, kad iš tolo atrodydavo, jog mašinos tuš
čios važiuoja. Mada mašinos privažiuodavo prie numatytos aukos namų, 
kareiviai iššokdavo, ir žmonės nebesuspėdavo pabėgti. Nemaža vilsdėl- 
to pavyko pasislėpti. Sakysim, bolševikai stengėsi išvežti žmones iš 
šarkelių.km. Seirijų vlsč., bet per tris dienas jiems nepavyko nė vie
no žmogaus pagauti.
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jįolševįkaį šįkart išgabeno dau , žmdių,. kurie patys tikrai ne- 
gaįėjo nė pagalvot£, kad gali juos vežti, kaip lygiai tai nea
tėjo į galvų nei jų kaimynams;
Pvz., MIŽAIUS, Šaulėnų km. t Leipalingio valsč. buvo aiškaus ta

rybinio nusistatymo ir neturtingas žmogus. Jo sūnus tarnavo bolševi
kinėje kariuomenėje, ir tėvas juo labai didžiavosi, laikydamas jį 
pavyzdžiu kitiejj. Arba, sakysim, iš Leipalingio dvaro kumetyno buvo 
ištremtos trys kumečių šeimos : č MESKIME ELE, BIHL1USK0 Šeima ir 
SUlGiCKIENE su 5 mažais vaikais. Iš Veisėjų v. Ciuvonių km. buvo iš
tremtas JURELIONIS, kuris jau 10 metų buvo išgulėjus, nekeldamas iš 
lovos. Vienas vyras, nors visa paplentė buvo apstatyta sargybom, ban
dė šokti iš mašinos ties Vilaikių kaimu ir pasislėpti Cijūniškės miš
ke, tačiau slapukai jį nušovė.

Ešalonai stotyse išstovėjo tris dienas, ko žmonės buvo gaudomi. 
Žmones išvežus, mašinos liko neacmobilizuotos dar ligi balandžio 20 
dienos. Kiek vėliau paaiškėjo, kad

š.m. birželio mėnesyje vėl trėmimai buvo vykdomi.
Per vienų mitingų 1949 "mėt’ais 

vikai aiškino, kad trėmimai yra daromi todėl, kad Lietuvos ’’Liaudis” 
prašo išvežti kolchozų santvarkos priešus.

III. Tremiamieji kelionėje ir tremtyje.

Per abi okupacijas Lietuvoje bolševikai jau įvykdė septynerius 
masinius gyventojų trėmimus, neskaitant nuolat besitęsiančių ka
linių trėmimo, kurie normaliai vykdomi kas mėnesį.
Nėra' davinių, kad trėmimai baigtųsi. Trėmimai siekė kiekvienų 

Lietuvos kampelį, nors dėl trūkumo priemonių ir ginkluotų pajėgų 
trėmimam vykdyti, jie buvo ruošiami įvairiais laiko tarpais.

Trėmimams dažniausiai naudojamos amerikoniškos transporto prie
monės . 
amerikiečių studebekeriai ir fordui būdami gana patvarūs ir daug 

pranašesni už rusiškuosius zyzus, pasiekia, kad ir purvinais keliais, 
kiekvienų Lietuvos užkampį. Geležinkelio stotyse tremiamieji pakrau
nami į amerikoniškuosius keturašius vagonus, kuliuos rusai paprastai 
vadina "timerikunkomis”. Jais bolševikų pareigūnai dažnai gąsdina pa
vergtuosius : ’’Znaješ, čto takaja amerikanka”.,

Trėmimai vykdomi nep. prastu žiaurumu, neaplenkiant nei naujagi
mių, nei baigiančių savo dienas senelių.

Tremiant nesiremiama valstybinio saugumo sumetimais, bet 
uur-u.ja tikslas pa :rindinai sunaikinti pavergtas tautas. 
Kad tremiamoji negali’būti jokie valstybės priešai aiškiausiai 

įrodo, kad ir tokios ištremtos šeimos, kaip - Būjanauskienė su ketu
riais mažais vaikais iš A.Balbieriškio..kaimo, Balbieriškio valsčiaus, 
Prienų apskrities, ištremti 1946 metais vasario šešioliktų'dieną “per 
pirmąjį antrosios bolševikinės okupacijos masinį trėmimą šioje apy
linkėje. Antras pavyzdys - Vitkauskienė su trim mažais vaikais iš 
Leipalingio, kurie buvo ištremti tuo pačiu laiku.

Jei kam nors ir pavyksta dėl trėmimo vykdytojų "geraširdiškumo” 
susigriauti kieknors maisto ar drabužių, tai

jie nubuožinimo neišvengia didesniuose surinkimo punktuose. Mi
nėtų ’motinų' ; Bujanauskienės ir Vitkaus~kienės vaikam buvo ne
leista pasiimti nei kojinių, nors buvo dvidešimtį laipsnių vir- 
šijąš žiemos šaltis. Tik Balbieriškio gerų žmonių pastangom pa
vyko, apeinant sargybas, priduoti vaikučiam "skudurų, kurie gynė 
juos nuo sušalimo^
Visi sugrūdami ankštai į vagonus, užkalamos durys ir apraizgomi 

spygliuotom vielom vagonų langeliai. Žiemų kelionė būna lengvesnė, 
bet va.sarų silpnesnieji užtrokšta, ir pakeliui iš vagonų lavo
nai išmetami. *
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Daugiausia išmiršta šiuo etapu kūdikių. Pusiaukelėje atskiriami 
nuo šeimų vyrai. Netoli Maskvos ant vagonų durų užkalami užrašai,kad 
lietuviai vyksta savanoriškai į ... respubliką. Dar savame krašte 
tremtiniai surūšiuojami pagal "pavojingumo"laipsnį. patiem "pavojin
giausiam" paskiriamos pačios blogiausios gyvenimo sąlygos. Visi, pa
siekę jų ištrėmimo vietas, buvo

priversti pasirašyti, kad jie išvyko savanoriškai, ir kartu iš
duoti dokumentai, nurodą jų "savanorišką" Tšsitrėmimą dešimčiai 
metų, per kuriuos jxe neturi teisės be MVD žinios~is paskirtos ‘ 
vietovės pasikudinti.Už atsisakiusius dėti parašus ant punaČių 
blankų, buvo priversti pasirašyti kiti.
Neretai paskutinį kelio galą iki dviejų šimtų kilometrų tremti

niam tenka įveikti pėstiem, brendant per gilų sniegą. Visi apgyvendi
nami dažniausiai pačių pasidirbtuose lentiniuose barakuose, kuriuose 
reikia pakelti neįprastų mūsų krašto žmonėm šešiasdešimt laipsnių 
šalčio. Kiekviename barake talpinama iki šimto asmenų. Juose nėra jo
kių pertvarų. Kitose vietovėse ištremtieji apgyvendinami mažose tro
belėse, kuriose talpinama po dvidešimt asmenų. Gyvenimo sąlygos su
kurtos tokios, kad paskubintų ištremtųjų sunaikinimą.

Tremtiniai nuo penkiolikos iki aštuoniasdešimt penkių metų pri
valo dirbti pačius sunkiausius fizinius darbus. Moterims neda
roma jokio skirtumo. Jei pasitaikydavot kad tremiamoji būdavo 
nėščia, tai ji nuo darbo nebuvo atleidžiama iki gimdymo dienos, 

nuolat prižiūrėtojų plakama ir raginamu : "Skoreij rabotat..nes- 
dochneš, litovskaja sabaka... " Jokia mediciniška priežiūra adminis
tracija dažniausiai nesirūpina. Laimė tiem lageriam, kuriuose atsi
randa tremtinių, nusimanančių medicinos klausimais.

Darbovietė nuo gyvenamosios vietos kartais siekia Ii -i 20 km.
Pasitaiko atvejų, kad iŠ-darbo grįždami nuvar -ę darbininkai pū

gų metu pasiklysta ir pasilieka amžinai miegoti Šiaurėje, palikdami 
vaikučius, verkiančius duonos.

Darbas dažniausiai būna miškuose - miškai kertami ir paruošiami 
plukdyti į Sovietų Sąjungos pramonės centrus. Nemaža lietuvių dirba 
Donbaso ir Vorkutos kasyklose. Darno sąlygos yra nepaprastai blogos. 
Vienas Lietuvos partizanus 1944 metais ,'uvęs vokiečių pagautus į ka
riuomenę, dalyvavęs didžiuose mūšiuose Rytprūsiuose, papuolęs Vengri
joje rusams į nelaisvę ir ištremtas į Doneaso kasyklas ’’turėjo progos 
savu kailiu patirti Donbaso vergų padėtį. Jam po metų laiko pavyko iš 
ten su aštuoniais lietuviais ir dviem estais pabėgti. Jis pasakoja :

- Dirbantieji kasyklose pas bol.ševįkus..labiau krenta, negu kad 
mūsų krisdavo J^dziausiųose mūšiuose Rytprūsių žemėj.
Žiūrėk tai lynas nutrūko, tai vagonėliai susidūrė, sutrindami 

keletą darbininkų, tai sprogdinimo užtaisus buvęs per stiprus, parei
kalaudamas kelių gyvybių. Gaisrai, užgriuvimai, tai beveik kasdieni
niai reiškiniai... Viską daro rusiškas apsileidimas ir nevertinimas 
žmogaus gyvybės.

Darbo normos dirbantiem yra labui didelės. Jas neišpildžiusieji 
negauna nustatytos maisto normos, kartu sumažinamas uždarbis. Nusta
tytą normą guli išpildyti tik fiziškai stiprūs vyrai, kurie sugeba 
per dieną užsidirbti vieną kilogramą duonos. Tie katorgininkai, kurie 
yra išaugu bolševikinės Rusijos prieglobstyje, netiki mūsų tautų žmo
nėm, kai šie pradeda pasakosi, kad nepriklausomybės laikais buvo ga
lima daugiau per dieną užsidirbti negu kilogramą duonos.

Atlyginimas už darbą 200-300 _r ųbįįų mėnesiui, už juos galima nu
sipirkti kibirą bulvių ir keletą kilogramų duonos.
Stovyklose vyrauja ba as. Kai dar nebuvo panaikinta kortelių 

sistemos iš bado daug numirė vaikų ir senelių, nes jie kortelių ne
gaudavo. "Kas nedirba, tas nevalgo", - vyravo bolševikis posakis.

Sunkiausi metai ištremtiesiem buvo 1942 ir 43, kuriais jie gau
davę dienai tik saują miltų ar saują avižų dienai, ką sumaišė
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Badas paverčia žmones visiškais gyvuliais. Kai ant šiukšlynų 
išpildavo administracijos pareigūnai šiukšles, kildavo peštynės del 
silkės galvos ar kaulų, kuriuos sutrynę į miltus ištremtieji virda
vo sriubą. Neretam lageryje, kur vergavo labiau ’’pavojingieji”, nuo 
lagerio kiemo buvo nuskinamos ir suvalgomos visos žolės.

Tremtinė N. pasakoja apie badu mirusį nuo Kaišiadorių senuką.E- 
jusi ji iš darbo per mišką ir išgirdusi pakelėje kažką dejuojant. Nu
sigandusi ir norėjusi bėgti, bet išgirdus lietuviškai • ’’Eikš, vaike
li, padėk man, aš mirštu badu”. Po krūmokšniais pasakotoja pamačiusi 
nušlijusį senelį, kuris dar bandė gelbėti savo gyvybę, raudamas dre
bančiom rankom žoles. Ji nieko seneliui negalėjusi padėti, be ašarų.

Kita tremtinė giriasi ’’pralobus”, nes pavasarį pasisodinusi pus
antro šimto bulvių. Kai jos užaugs, ji tikisi ir kitiem padėti. Nere
tai tremtinės, rašydamos laiškus savo artimiesiem tėvynėje neprašo 
nei riebalų, nei duonos atsiųsti, o tik tai, ką kiaulės ėda.

. Panaši padėtis buvusi ir su apsirengimu bei apavu. Iš Kauno iš
tremta ’’Maisto”, fabriko darbininkė skundžiasi, kad

ji būtų laimingiausias žmogus pasaulyje, jei ant savo kūno turė
tų nors vienus.skalbinius.
Susidėvėjus tiem drabužiam, su kuriais jie buvo ištremti, nauji 

siuvamas! iš trąšinių maišų, kurie atstoja ir skalbinius ir viršuti
nius darbo rūbus..

Nepakeliamos darbo sąlygos, badas ir epidemijos naikino lagerio 
sąstatus masėm. Kiekvieną dieną

iš prie lagerio durų pakabintų juodų lentų su kreida įrašytom 
vergų pavardėm, administracijos' pareigūnai pirštu ištrindavo 
Katorgininkus iš gyvųjų tarpo. ” 
Mirusiųjų lavonus apžarstydavo čia pat netoli lagerio ar darbo

vietės sniege. Aukščiau minėta Bujanauskienė katorgą išlaikė tik še
šis mėnesius. Vaikučiai pasiliko vieni, kuriuos dažnai reikdavo ki
tiem tremtiniam verkšlenančius atitraukti nuo po langais supilto mor 
tinos kapo, kai jie išbadėję ten prašydavo valgyti. Daug'ištremtųjų 
paskęsdavo pavasarį ištvinusiose upėse, ruošdami miško medžiagą pluk
dyti. . • .

Previlegijuotą padėtį lageriuose turi rusai.
Jie yra palaikomi emvėdistų prižiūrėtojų, kurie yra išimtinai ru 

sai, Rusų yra dauguma. Jie neretai susitarę atima iš pabaltiečių iš 
tėvynės atsiųstus pinigus ar už juos įsigytas prekes. Rusai šitiem ap 
vogimam neretai vartoja peilius, ko kitų tautybių tremtiniai neturi 
teisės turėti. Jie daugiausia yra kriminaliniai nusikaltėliai, einą 
per gyvenimą, kaip tikri Stalino sūnūs, be jokio moralinio balasto. 
Lietuvių ir kitų pabaltiečių tarpusavio solidarumas, pasisukoj imas,ge 
raširdiškumas stebina kitų pavergtų tautų atstovus. Kitiem nesupran
tama, kai mūsiškiai, gavę iš namų siuntinius, dalinasi paskutiniais 
trupiniais, visi kartu kovodami su nuolat grasančio bado šmėkla. Du 
kartu per mėnesį pasirodydavo darboviečių kooperatyvuose maisto pro
duktų. Visi produktai buvo išperkami per vieną dieną, po to koopera
tyvai stovėdavo uždaryti. Ir čia kooperatyvų vedėjai rusai palaikyda
vo savo tautiečius padėdami jiem įsigyti didesnius kiekius prekių.

Lietuviai nepamiršta savo laisvės ir tremtyje. Kankinami tėvynės 
ilgesio tremtyje 1947 m. buvo pradėję leisti laikraštėlį : "Tėvynės 
Ilgesys”. MVD organai leidėjus sugavo ir ištrėmė dar giliau į Sibirą 
per du tūkstančius kilometrų. Lietuviai Sibire vieninteliai atsisakė 
dalyvauti buvusiuose rinkimuose. Už tai teko apmokėti kankinimais ir 
kelių dienų badu.

Atila ir Neronas yra tik šešėlis Stalino tiek žudymų apimtimi, 
tiek vartojamais metodais. Yra užfiksuoti trys atsitikimai, kada

MVD pareigūnai vidurnaktį apliejo ben.. įnu ir uždegė barakus, ku
riuose, išvargę po vergiškų dienos darbų, ilsėjosi po 1QQ ”pavo- 
jingiausių” katorgininkų. :Iš gaisrų Jpavyk£ išsprukti "tik 30 pro
centų vergų.
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Tremtiniam yra pasitaiką Siuire ir kitose vietovėse surasti bu
vusių cerkvių pėdsakus. Jose dabar buvo įrengta pasilinksminimo ir 
paleistuvavimo vietos. Besilinksminantieji už buvusio altoriaus at
lieka savo gamtinius reikalus.

Jei šiandien operuojama ištremtųjų skaičiais, tai 41-jų metų 
trėmimo skaičių reikia mažiausiai dvidešimt kartų padidinti,

3 L T 0 S _P_A_S_T_A_B_A_
Aukščiau pateikti pranešimai ysa autentiškų lietuviškų šalti

nių. Jie nauju šiurpumu iliustruoja sovietų užsimojimą be atodairos 
ir pagreitintai sunaikinti lietuvių tautą.

Laisvėje gyvenantiems lietuviams tenka pareiga - visais būdais 
ir priemonėmis šaukti pasauliui apie žmogaus ten,prie Baltijos jūros, 
naikinimą,laužant naturąliąsias žmogaus teises, laužant pačios JTO 
paskelbtą žmogaus teisių deklaraciją.

Lietuvos -laisvinimo organai kreipsis drauge su kitais paverg
taisiais kaimynais dėl to vėl į JTO ir jos narius, kreipsis į spau
dą, į žmogaus teises ginančias tarptautines lygas. Jų balsą gali 
žymiai sustiprinti visuomenės ir atskirų žmonių iniciatyva. Ypatin
gai gali būti reikšmingas balsas lietuvių užjūriuose - Jungtinėse 
Valstybėse, Didž.Britanijoje,Kanadoj e,Austrai!joj e,Pietų Amerikoje. 
Jų susirinkimų rezoliucijos gyvenamo krašto vyriausybei,spaudai, 
radiofonams,giminiškoms organizacijoms, įtakingiems asmenims padės 
ardyti tą tylą, kuria Sovietų Sąjunga siekia apgaubti mirti pasmer
ktuosius žmones ir tautas, f

Amerikos lietuviai atskirų .kolonijų pastangas nori užbaigti 
bendru didingu Amerikos lietuvių kongresu,kuris žada praeiti ženkle 
protesto prieš totalinį genocidą. Vokietijos lietuviai susikaupimą 
prie kankinamos tautos heroizmo ir protestą prieš JTO nario barbay 
rybą sujungia su Rugsėjo 8-sios švente.
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