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Paskutinis ELTOS BIULETENIO Nr.kviesdamas minėti birželio 14-sios 
dieną kaip lietuvių genocido dieną buvo pažadėjęs suteikti minėjimui me
džiagos.Šis ELTOS BIULETENIS ir skiriamas tos baisios tebesitęsiančios 
tragedijos apžvalgai. E.

5_®_n_2 2_į_^_2__^_2_2_Y_®_2_£_2r_si_2_z_5_2_£_2_į_i_2_i_s
*. 1 a i_m ė_j_i ,5_ą_s

GENOCIDE - tai naujas vardas, kuriuo Dr.Rafaelis Lemkinas 
(kilęs iš Gardino amerikietis) pažymėjo naują nusikaltimą - ištisą žmo
nių grupių (šeimų, giminių, tautų) naikinimą.

Tautų naikinimas, ištikęs Vit u ba:.sumu Lietuvių Tautą, jau gresia 
visam pasauliui.Jis virto tarptautinių svarstymų objektu.Šio meto vyriau
siojo tarptautinio politinio autoriteto - Jungtinių Tautų - jis buvo pri
pažintas nusikaltimu ir atmestas kaip "priešingas Jungtinių Tautų dvasiai’,* 
kaip "pasmerktas civilizuoto, pasaulio".(Genocido konvencijos prambulė). 
Pripažintas nūs Įkaitimu, kuris turi būti "sukliudytas ir nubaustas"" (Istr. ).

Jungtinių Tautų priimtoje Genocido Konvencijoje "genocidu suprantami• ■ 
šie veiksmai, daromi siekiant sunaikinti visai ar iš dalies tautinę,etni
nę, rasinę ar religinę grupę: \ . "A- 1

(a) grupės narių žudymas;
(b) grupės narių sunkus fizinis c.”- psichinis žalojimas;
(-c) sąmoningas įstūmimas grupės į tokias gyvenimo sąlygas,kuriose ji 

fiziškai visai ar iš dalies sunyktų;
(d) prievartinis kliudymas grupei daugintis;
(e) prievartinis grupės prieauglio įjungimas į kitą grupę" (2 str.) ; 

Šitie genocidiniai nusikaltimai laikomi baustini.Baustinas taip pat yrą 
"sudarymas suokalbio genocidui Vykdyti","tiesioginis ir viešas genocido 
kurstymas","pasikėsinimas vykdyti genocidą","bendrininkavimas genocidui" •< 
(3 str.) Į genocido apimtį neįtrauktas "kultūrinis genocidas":"tautinės, 
rasinės ar religinės grupės kalbos, religijos ar kultūros naikinimaą". 
(Tatai buvo siūlęs į konvenciją įtraukti... Sovietų Sąjungos atstovas Mo
rozovas! ) .Pasitenkinta siauresne genocido nuostatų apimtimi:tiesioginiu 
fiziniu ar psichiniu žmonių grupės naikinimu.

Ką Genocido Konvencija laiko baustinais genocido nusikaltėliais?
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baudžiami vistiek, ar jie yra pagal konstituciją atsakingi vadai,vieši 
pareigūnai, ar privatūs asmens'’(4 str.)

Kas juos baus? ' ' . ■
'’Asmens, apkaltinti genocidu ar kuriuo kitu 3 str.minėtu veiksmu, 

turi būti teisiami kompętetingo ...tribunolo to krašto,kuriame .nusikalti-._ „, 
mas buvo Vykdomas,arba susitarimo šalių pripažintos jurisdikcijos tarp
tautinio baudžiamojo tribunolo. ”( 6 str.). • -

Kas gali kelti genocido bylą? ‘
"Bet kuris konvencijos dalyvis gali kreiptis 4 kompetetingus JUNG

TINIŲ TAUTŲ organus,kad jie pagal Jungtinių Tautų Chartą imtųsi tokios 
akcijos,kurią randa tinkamą genocidui Ąr kitiems 3 str.pažymėtiems veik- . 
smams sukliudyti."( 8 str.).

"Konvencijos dalyvių ginčai dėl interpretacijos,taikymo ar vykdy
mo, įskaitant ir ginčus dėl bet kurios valstybės atsakingumo už genoci
dą ar kitus 3 str.suminėtus veiksmus,bet katrai ginčo pusei pareikala
vus, perduodami Tarptautinio Teisina'.gurno Teismui sprąsti."(9 str.). 

Kada Genocido Konvencija pradės veikti?
Jungtinių Tautų Organizacijos Visumos Susirinkimas Paryžiuje 1948 

m.gruodžio 9d.Genocido Konvenciją priėmė visais 55 balsais,niekam nepa
sisakius prieš ir niekam nesusilaikius.(Už ją balsavo ir sovietai Su sa- , 
telitais).Tačiau Genocido Konvencija pradės veikti tik po 90 dienų, kai 
20 valstybių ją ratifikuos.Dabar kaip tik vyksta kova dėl jos ratifika
vimo. •

Genocido konvencijos reikšmė?
Dabartinio vyriausio tarptautinio organo aiškus genocido pasmerki

mas turi teigiamos reikšmės. Genocido kvalifikacija apima ir sovietų 
Lietuvoje vykdomą genocidą.Taigi ir šis yra pasmerkt as. Konvencija deda 
atsakomybą ne tik tiesiogiai genocidą vykdantiems asmenims,bet ir jo 
vykdymą planuojantiems,įsakantiems ar savo konstitucine galia jo neuž- 
kardantiems.Genocido nusikaltėliai negalės teisintis,kad jų darbas nu
sikaltimo metu nebuvo baudžiamas.Konvencijos 9 str.,nors ir labai atsar
giai, numato atsakomybą už genocidą ne tik asmenų,bet ir valstybės... 
Todėl Genocido Konvencija jau pačiu jos priėmimu turi didelės moralinės 
reikšmės.Žinoma,jos reali reikšmė pasireikš tik jai pradėjus veikti.Tam 
reikia 20 valstybių ratifikacijos.Dėl to suprantamos tos didžios pastan
gos lietuvių ir kitų sovietų pavergtųjų tautų, kad Jungtinės Valstybės 
Genocido Konvenciją ratifikuotų. Jų pavyzdžiu pasektų ir daug mažesniųjų 
valstybių. • . A
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2.S_i_l_p_n_o_j_i__a_t r a m_a ko v_a_i__p r_i_e_š

.. £_2_n_2_2_i_į_S
Genocido Konvencija tuo tarpu tėra moralinis laimėjimas, nes ji* 

nepramato priemonių dabar vykdomam genocidui sustabdyti.Genocido nusi
kaltėlius bausti ji palieka pačiam kraštui, kuriame genocidas buvo vyk
domas. .Tai tinka ateičiai. Bet tada genocidas gali būti sunaikinąs visą 
giminę. .0 kol sovietai laiko kitus kraštus okupavą, niekas ten vykdomo 
genocido nesustabdys, nei-juo labiau kaltininkų nenubaus.Tik okupacijos- 
pašalinimas sudarys sąlygas ir genocidui- sustabdyti ir genocido kalti
ninkams nubausti.

Tiesa,valstybė,konvencijos dalyvė, gali kelti genocido klausimą.Jung 
tinėse Tautose. Gali. Bet gali ir nekelti.Pats genocido paliestieji,ge
nocido aukos balso neturi.Jie tegali prašyti kurį JTO narį, kad už*juos 
khlbėtų. 0 ar atsiras JT narys, kurio tautos genocidas neliečia,norįs < 
užstoti .genocido aukas ir .už juos kelti bylą? Žinom JTO praktikoje at- • 
sitikimus.kąi buvo šaukiamą dėl keliolikos iš Rusijos neišleidžiamų pas 
vyrus žmonų (šaukė suinteresuotų valstybių atstovai), bet kad būtų kė- 
ląs genocido bylą* ligšiol nebuvo’, atsitikimo. Tai yra pati silpnoji Ge
nocido Konvencijos pusė.

Kodėl konvencija tenkinasi tikįprincipinigi pasisakymu? kodėl Jungti- 
- nes Tautos apsimeta negirdinčios ligšiolinių pagalbos šauksmų iš Lietu

vos ir iš kitų pavergtųjų kraštų? Kodėl Jungtinių Tautų Organizacija iki 
šiol praktiškai nė piršto nepajudino vykdomam genocidui sustabdyti? Ko
dėl Jungtinių Tautų narys gali balsą kelti, o ne p ri v a 1 o ? Ži- ' 
nant Jungtinių Tautų sudėtį tatai pigu suprasti.Jungtinių Tautų Organi
zacijoje yra trejopos valstybės.Vienos nori pačios gyventi ir visus ki
tus sunaikinti. Antros stovi savaimingos mirties grėsmėje.Pačios gyvent; 
nepajėgia,todėl ir kitų genocidui abejingos.Tik trečiosios ir pačios gy
vybingos, ir leidžia bei padeda greta savus- kitiems gyventi.

Ligšiol pirmoji rūšis valstybių Jungtinių Tautų Organizacijoje nau
dojosi dideliu palankumu.Net Genocido Konvencijos komentarai tekalba apie 
nacių vykdytą genocidą, visiškai nutylėdami Sovietų Sąjungos vykdomąjį, 
nors pastarojo apimtis nepalyginti didesnė.

Antroji rūšis valstybių,'kurios pačios atstovauja ”nat.urąlios'* mir
ties šešėlyje, stovinčias tautas,nulieja ašarą dėl JTO nario vykdomo tau
tų žudymo,bet tylią ašarą. Jos nedrįsta tylos .drumsti pasipriešinimo 
šauksmu, juo labiau veiksmu,nes tai reikštų gyvybę, o jos nori mirti,pa
togiai mirti, apsisvaiginus buržuazinio lepumo priemonėmis ir tauriais 
Šūkiais. Vardan savo- tylaus žengimo' į mirtį jos rūpinasi,kad ir genocido 
aukos nešauktų ir nedrumstų tylos. į jas veltui kreipiamas pagalbos bal
sas tų tautų,kurios nesiduoda naikinamos,kurios nori gyventi ir dėl to 
ryžtasi kovoti. •

3. S_i_e_k_i_a_n_t__s_u_s_t_a_b_d_y_t__g_e_n_o_c_i_d_ą

Genocido aukų pagalbos šauksmas tegali sulaukti atgarsio iš tų 
tautų, kurios pačios pajėgios ir nori gyventi,ir kurios ryžtasi kovoti 
dėl teisės gyventi kitiems. Jei jau turime Genocido Konvenciją, tai žy
mia dalim, kad buvo šaukiama ir sudaroma viešoji opinija.Dalino ir Ni- 
kolskio knygos apie vergų darbus Sovietų Sąjungoje išjudino JV darbinin
kų profesines sąjungas. Gausūs pabėgėliai, išsivadavusieji iš sovietinių 
KZ, atsivertą komunistai,lankęsi Rusijoj ir pažinę bolševikinę sistemą, 
- visi jie lenkė opiniją pasisakyti prieš genocidą.šia kryptimi ir mūsų 
veikta ir veikiama.Toji akcija-vis daugiau kam atveria akis Vakaruose, 
ypač Jungtinėse Valstybėse. Stiprėja mintis kelti Juntinių Tautų Orga
nizacijoje bylą Sovietų Sąjungai dėl jos vykdomo genocido nusikaltimo. 
Tai būtų reali pradžia sovietų genocidiniam nusikaltimui sustabdyti.Šia 
linkme ir turi būti nukreiptos šiuo metu mūsų pastangos.

3

palankumu.Net


<
Geras valios tautų žmonėms reikia vis aiškiau parodyti, kad:
a) Su Baltijos tautų likimu tiesiog susijus kuropos_tautų' likimas. 

Nuo vakar jau vykdomas genocidas Baltijos kraštuos,"kad'rytoj taš-patš 
būt vykdoma dar šiandien laisvoj Europos daly.Sovietinėj Vokietijos zo
noje ir satelitiniuose kraštuose tatai jau pradėta vykdyti.

b) Europos civilizacijos išlaikymu,europinio žmogaus kūryba besirū
piną sąjūdžiai turi žinoti, kad genocidas iš Baltijos erdvės,iš sovietų 
okupuotų žemių išima europinį žmogų,ir biologinė siena,skirianti Aziją 
nuo Europos,atkeliama vis toliau į Vakarus.Kuo vakar ji stumiama į Bal-

. tijos.kraštus su kolonizuojamais mongolais.Nuo šiandien pradedami impor- 
tuot kiniečiai į sovietinės Vokietijos kasyklas. Nuo ryt Azija liesis į 
likusius Vakarus, jei... v. .

c) Krikščioniškajai kultūrai ginti sąjūdžiai turi'žinoti, kad krik
ščioniškosios kultūros erdvė siaurėjn.-su kiekvienu bolševikų žingsniu.-į 
priekį s-Krikščioniškoji-kultūra jau seniai išstumta iš Rusijos.Antras jai 
smūgis - jos šalinimas iš Baltijos kraštų,iš R.Vokietijos, iš sateliti-

, nių kraštų.Naujas etapas bus V.Vokietija, Prancūzija, jei...
Bet bolševizmo įtaka veržiasi ir į kraštus,kur dar raudonosios ar

mijos patranka neįriedėjus.Kultūros ir taikos šūkiais, bolševikams pavyk- . 
sta į .savo propagandą-įjungti (neretai ir į špionažą įtraukti) rašyto
jus,mokslininkus, aktorius, net dvasininkų herarchus.Raudonieji-dekanai, . 
“taikos pasninkautojai“,krikščioniškųjų bažnyčių ir raudonųjų kryžių 
suvažiavimų aliarmai prieš ginklavimąsi,prieš vandenilio bombą yra Sta
lino šaukliai,genocido talkininkai.Savo protestus jie siunčia Trumanui. 
Prieš S.S-gos .ginklavimąsi jie tyli,lygiai kaip jie tyli ir dėl sovietų 
vykdomojo genocido.Veržias bolševizmo įtaką ir per prof.sąjungas.Ne Sov. 
S-goj,bet Prancūzijoj,Italijoj ir kitur V.Europoj kurstomi darbininkai 
trukdyt atsiginklavimą, ginklus skandinti.

d) Europos,jos kultūros,žmoniškumo likimu susirūpiną geros.valios 
žmonės turi žinoti,kad Europa,jos kultūra prasideda ne ties Roma,Paryžium 
ar Londonu,bet ten,kur eina žūtbūtinė kova dėl tų europinių vertybių ir 
žmogaus,- sovietų pavergtuose kraštuose.Kova.dėl europinio žmogaus bus 
sėkminga tik tada,kai bus kovojama dėl visos Europos žmogaus,o ne dėl . 
Europos nuo Elbės,Reino ar Temzės,t.y.tik dėl savo marškinių^ •

e) Genocido nusikaltimas vien žodžiais nesustabdomas.Vakarų autori
tetai vargais negalais sukūrė Žmogaus Teisių Deklaraciją, Genocido Kon
venciją. Tai gražus ir .reikalingi žodžiai.o darbai? Kai kurie V.Europos- 
kraštai teikia (viešai ir slaptai,šmugeliu) genocidą vykdančiai Sovietų 
Sąjungai ginklus, medžiagas kitoms tautoms.pavergti.Net paskutinėmis die
nomis išdavinėjami sovietams iš sovietų pavergtų.kraštų į laisvą iŠ-trū-

• ką žmonės. -
Achesonas paskelbė totalinę diplomatiją,Trumanas -to t a- 

1 i n ą.propagandą.Tai reiškia,kad vi s o s priemonės ir pastangos tu
ri būti nukreiptos viena linkme - atidaryti pasauliui akis į tiesą;de
mokratijai prieš bolševikiną genocidiną sistemą laimėti.. Laimėjimas ga
limas ir kova bus sėkminga tik tada,jei ji tikrai bus totalinė, 
o ne pusiaupeša: viena.žvakutė žmoniškumui, dvi žvakutės genocidui...

Šio. žodžio pasaulis neišgirs. Užtat kiekvieno mūsų pareigą kiek- ' ’ 
viena pasitaikiusia proga įvairiausiais varijantais kartoti jį sveti
miesiems ir tuo keliu rengti nuotaikas, būtinas, kad išaugtų totalinė 
kova .prieš tautų žudymo„didžiąją nuodėmę. Tam ypačiai mus įpareigoja 
birželio 14-ios tragedija. , '

Kankinių atminimas įpareigoja kovoti už gyvųjų gelbėjimą.
x ... . ... .. .

" ’ x x ' ■ 1
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Du momentai vyrauja išlaisvinimo kovoje; kova dėl Lietuvos valsty
bės suvereninių organų veikimo atstatymo ir kova prieš tautos naiki-.. 
nimą - genocidą. Kova prieš genocidą net gyvesne ir aktualesnė.Salia 
nuolatos palaikomo aliarmo spaudoje ir visuomenėjej VLIKas jau septy
niais memorandumais yra kreipęs Jungtinių Tautų Organizacijos dėmesį 
į Sovietų Sąjungos vykdomo Lietuvoje genocido reiškinius, prašydamas 
intervencijos tautos naikinimui sustabdyti. Ankstesnieji memorandumai 
buvo dedami po gelumbe. Paskutinis jau tiek laimėjo, kad JTO sekreto
riato buvo multiplikuotas ir išdalintas JTO nariams.Jis rado ir di
džiausio lig šiol atgarsio spaadoje. . ’ . -

Tiek memorandumai, tiek visuomeninė informacija,tiek lietuvių liu- 
dijimas®Jungtinių Valstybių senato komisijoje genocido konvencijos 
ratifakavimo reikalui siekia tuo tarpu vieno artimiausio tikslo - su
daryti palankią opiniją, kad genocido veiksmai Sovietų sąjungos oku
puotuose kraštuose būtų visuotinai pasmerkti pačios JTO kaip aukščiau
siojo tarptautinio politinio autoriteto. Šitam reikalui turi talkinti 
ir deportacijų minėjimai. Kad jiems konkrečios medžiagos būtų, spaus
diname čia paskutinį JTO įteiktą VLIKo memorandumą. Jis sutraukia vi
są ligtol žinomą medžiagą apie genocido Lietuvoje eigą ir padarinius.

(E.).

1949 m.spalių 3d. ’
Memorandumas

Jungtinių Tautų Organizacijai dėl genocido sovietų okupuotoje Lietuvoje.

Žmoniškumas ir teisingumas skatina mus Įteikti Jums papildomos infor
macijos apie flagrantišką žmogaus teisių laužymą ir intensyvinamo genocido 
reiškinius , Sovietų Sąjungos vykdomus okupuotoje Lietuvoje. Genocido 
pradžia ir eiga buvo išdėstyta memorandumuose Jungtinių Tautų Organiza
cijos Generaliniam Sekretoriui ir Jungtinių Tautų Organizacijos visumos . 
susirinkimo pirmininku i..(19 4 6 m.spalių 30 d.,1947 m.lapkričio 5 d. ,1947 
m.lapkričio 24 d.,1948 m.spalių 27 d.,1949 m.ge-ūžės 9d.) Per tą laiką 
genocido nusikaltimui sustabdyti Lietuvoje nieko nepadaryta.Atvirkščiai, 
JTO priėmus žmogaus įeisiu deklaraciją ir genocido konvenciją,Sovietų 
Sąjunga Baltijos kraštuose žmonių naikinimo tempą ir apimtį sustiprino 
iki užsimojimo trumpiausiu laiku ir'galutinai sulikviduoti autochtoni- 
nius gyventojus. *

Dabar vykdomo Lietuvoje masinio naikinimo apimtį liudija mus pasie
kusi iš Lietuvos autentiška informacija, tarp kurios yra iš atskirų 
Lietuvos vietų suimtųjų,-deportuotųjų ir nužudytųjų pavardiniai sąrašai. 
Esame pasiruošę,prireikus pateikti šią medžiagą.0 šiame rašte tenkino
mės, suvesdami pagal tą informaciją ligšiolinį genocido balansą, jį ilius
truodami atskirų vietovių faktais.

l«G_e_n_o_c_i_d_o__a_p_i_m_t_į_s , - •
į244-47_mLdeportącįjos. Antru kartu 1944 m.okupavusi Lietuvą, So- 

vietų~Šąjunga-eme vykdyti'deportacijos planą, sudarytą 1941m., kurio ji 
nebuvo suspėjusi pilnai įvykdyti dėl kilusio Rusijos - Vokietijos karo. 
Šiuo metu jis buvo vykdomas -dvilypiu būdu: sąrašuose įtraukti asmeaa bu
vo suiminėjami tiek individualiai, tiek masiškai. .Suimtieji individua
liai buvo persiunčiami iš apskrities į Kauno ir Vilniaus centrinius ka
lėjimus ir iš ten jau gabenami į Rusiją. Masinės deportacijos buvo vyk
domos lygiagrečiai su individualiniu suiminėjimu.Nuo 1944 m. iki 1949 m. 
vidurio kraštą nusiaubė 6 masinių deportacijų bangos:
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1. 1945
2. 1946
3. 1947
4. 1948
5. 1949
6. 1949

m.liepos, Rugpiūčio ir rugsėjo mėn.,
m.vasario 16 d., .
m.liepos,rugpiūčio, spalių’ lapkričio, gruodžio mėn. 
m.gegužės 22 d., . '
m.kovo 24-27 dd., 
m.birželio mėn.

• Deportacijų, minimų 1,3 ir 6 punktuose, tiksli data negalima žymė
ti, nes jos buvo vykdomos ne tuo pačiu metu įvairiose Lietuvos vietose, 
MVD neturėjo tam reikalui pakankamai kariuomenės ir transporto priemo
nių. Tačiau tų šešių deportacijos bangų buvo paliesta visa Lietuva.

Kiek nukentėjo atskiros Lietuvos vietos, kokie .žmonės buvo šiuo 
metu suiminėjami ir deportuojami, iliustruoja mūsų turimoji medžiagą. 
Iš vakarinės Lietuvos apskrities (Šakių ir iš dalies Vilkaviškio).ku
ri ribojasi su Rytprūąiais, kuri buvo viena iš pažangiausių ūkiniu ir 
kultūriniu atžvilgiu ir kuri karo metu buvo labiausiai sunaikinta,gau
tos 593 pavardės išvežtųjų per 1944-47 metus. Tarp jų 448 vy>ai,145 
moterys.Profesijos atžvilgiu 476 ūkininkai, 61 darbininkas, 22 tarnau
tojai,kiti laisvųjų profesijų. Tarp jų buvo senelių po 77 metus ir.kū-

< dilcių 1-2 metų. ^Tuo pačiu laiku iŠ tos pat apylinkės suimtųjų ir Laiko
mų kalėjimuose žinomos dar 156 pavardės. Taip pat žinomos dar 33 pavar
dės, tų, kurie tik per 1947 m.liepos .- rugpiūčio mėnesį buvo toje apylin
kėje suimti. '■ -

Dar žiauresnis sužminėjimo,- deportavimo ir naikinimo tempas 1944-1 
46 metų laikotarpyje rytinėje Lietuvoje. Genocido eigą tenai iliustruo
ja keli Alytaus apskrities valsčiai: -

Valsčius Deportuota Suimta Nužudyta
Merkinės . ...» .232 236 108
Miroslava . .... .91 190 70
Onušiškio . . . . .152 131 103
Jezno . . . . . . . 21 86 28
Daugų . . .....................131 427v. 7 ' 77 .
Panašūs skaičiai yra pranešti ir iš kitų rytinės Lietuvos valsčių. 

Smarkesnis rytų Lietuvoje naikinimo tempas rodo, kaip sistemingai ir 
sustiprintu būdu lietuviškas autochtoninis elementas naikinamas ir kaip 
nuosekliai Lietuva kolonizuojama gyventojais iš Rusijos.

Dėmesio vertas faktas, kad tarp deportuotųjų yra didelis- procentas 
vaikų iki 17 metų ir senių per 60 metų. Deportuotųjų sąraše iš Balbie
riškio valsčiaus rytų Lietuvoje yra 48 procentai moterų, 52 procentai 
vyrų. Vaikų iki 17 metų yra 38 procentai visų deportuotųjų, senių per 
60 metų 14 procentų. Suaugusiųjų‘tarp 18 ir 59 metų yra 48 procentai. 
Gudelių, valsčiaus tuo pat metif deportuotųjų 70 procentų buvo ūkininkai; 
55 procentai-moterų, 45 procentai vyrų.

Kas iliustruota kaliuose valsčiuose surinktomis pavardėmis ir skai
čiais, tinka ir kitiems valsčiams bei apskritims. Bendri iš jų surenka-? 
mų ir išgabenamų skaičiai yra tokie: kas mėnuo_po_2y3.000 ?monių_į_Ru- 
siJ22_yergų_ 3toyyklas_ išgabenama_suimtų2ĮHdIyiduaIiai7~PrIe-šIų skaičių 
tšnka“pHdėti-masinių-deportacijų-aūkas7~nūžūdytuošiūš masinio partiza
nų ’’valymo” metu, o taip pat repatrijuodintus į Lenkiją ir kt.TO trum
po 1944-47 metų laikotarpio sovietinio genocido balansas gaunamas toks: 

w ’ • 30.000
120.000 ......
140.000

1. nužudytų ....
2. deportuotų . . .

• 3* repatrijuodintų ......... .. ,, ...
Tarp deportuotųjų eilė profesorių, rašytojų, žurnalistų, 40°/o visų 

-kunigų. Vysk.K.Paltarokas, 74 metų amžiaus, yra vienintelis likus Lie 
tuvoje vyskupas, bet ir jam kliudoma eįti savo pareigas.
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K°į®ktyvizacija_kaip_genocido_priemonė. Su 1948 metų pradžia su
stiprėjo ’persekiojimai-intelektualų?-Jie"apkaltinti nepakankamu mark- 
sistinės-leninistinės-stalininės ideologijos pasisavinimu,-vakarų bur
žuazinės kultūros garbinimu, nacionalinės ir religinės kultūros palaiky
tu. Of icialiame švietimo ministerio Niunkos pareiškime,-paskelbtame komu- 
*nistų partijos organe, kalbama: .

'•Daugumas Ignalinos gimnazijos mokytojų (kaip pvz. Petravočius,' Mudė- 
naitė, Semionovas ir kt.) dar nėra atsikratę religinių prietarų, 
dažnai lanko bažnyčią, tuo duodami blogą pavyzdį gimnazijos moki
niams... Būvąs gimnazijos direktorius N.Petravičius yra klierikalas, 
praktikuojąs tikintysis, savo bute laiko šventųjų paveikslus..,A1- 
seikienė Marija buržuaziniais laikais priklausė skautų, šaulių bei 
tautininkų organizacijoms ir kartu su vyrų Alseika Liudu, smetoninės- : 
valdžios siuntinėjami,lankėsi įvairiose buržuazinėse valstybėse,iš 
kur grįžusi populiarino buržuazinę vakarų kultūrą.”(’’Tiesa”,komunis
tų partijos organas, 1948.10.31.) 1

Tokie ideologiniai kaltinimai yra užtenkamas pagrindas ne tiktai būti ■ 
atleistam iš tarnybos,bet ir įtrauktam į deportuotinų sąrašus.

Bet ypatihgai kunigai ir ūkininkai susilaukė, persekiojimo nuo 1948 - 
metui'Pries ūkininkus "pavartotos įvairios priemonės;

. 1.Individualinis persekiojimas.Atskiri ūkininkai apkaltinti palankumu 
partizanams ar ryšių palaikymu su partizanais bei tremtiniais.Tokio 
kaltinimo vaisius-- deportacija.Tokiu būdu išvežtųjų ūkininkų trobos 
arba sudeginamos,arba perduodamos bolševikų aktyvistams.
2. Ne'pakeliami mokesčiai ir priverstinės pyliavos.Tuos,kurie tas prievo
les atlieka, apdeda-papildomomis normomis. Tuos,kurie papildomų pyliavų 
neatlieka, teismai pasmerkia už sabotažą šešeriems metams ištremti.Tik 
vienoj Mariampoleb_ apskrity,Lietuvos kompartijos organo ’’Tiesos'i prane
šimu, tokiu būdu buvo pasmerkti 153 ūkininkai.Tiesa,Lietuvos Komunistų 
Partijos organas,1946 m.rugpiūčio 2d.buvo paskelbęs teisingumo ministe
rio Domaševičiaus išleistą įsakymą atleisti iš pareigų-teisėją Bareišį, 
kuris buvo per daug ’’tolerantiškas”- ūkininkams:”jo sprendimai turi bū
ti atšaukti, bylos turi būti iš naujo persvarstytos kitų teisėją,kurie 
paskelbtų sprendimus išnaudotoju, užsitarnautus.”

, Kai kurie ūkininkai,negalėdami sumokėti mokesčių ir pyliavų iš
pilai, palieka savo ūkius ir pasitraukia į miškus.-
3. Ūkininkų perkėlimas iš j u ūkių į"svetimus tuščius ūkius. Ūkininkas
gauna įsakymą iš MGB pareigūnų palikti savo ūkį su viskuo,kas. jame yra, , 
ir per vieną valandą išsikelti į paliktą tuščią deportuotojo ar pabė
gusiojo ūkį. Tokie ūkiai blogiausioj.padėty: be inventoriaus ir maisto. 
Nors naujoj vietoj ūkininkas turi pradėti kurtis iš nieko,bet nuo mo
kesčių ir pyliavų jis neatleidžiamas. \-
4. Ūkių kolektyvizacija. Tai radikaliausia priemonė ūkininkams likvi
duoti.Ją sovietai ėmė.sparčiu tempo vartoti nuo 1948 m.pradžios. Kom
partijos CK sekretoriaus Sniečkaus pranešimu 1949 nu vasario 6 d.Lietuvos 
kompartijos suvažiavime Vilniuje,z1948 metų pradžioje buvo tik 20 kol-? 
chozų, metų pabaigoje 524, o kompartijos suvažiavimo dienai turėją bū
ti jau 926.1949 m.liepos mėn.kolchozų skaičius pakilo iki 4.000.Pagal 
sovietinio ministerio pirmininko M.Gedvilos pranešimą trečdalis visų

. ūkių esą sujungti į kolchozus. • *
Ūkių kolektyvizacija yra daugiau negu tik išdava vykdomos ūkinės 

ir socialinės reformos,kurios tikslas būtų sulikviduoti tam tikrą so-• 
cialinę klasę ir mechanizuoti ūkio gamybą. Kolektyvizacija, yra sykiu 
ir genocidinė priemonė, nes "buožinių elementų” į kolchozus nepriima-. 
"Buožiniu elementu” laikomi ūkininkai, kurie turėjo daugiau kaip 15ha 
žemės,toliau,ūkininkai, kurie negalėjo sumokėti mokesčių ir pyliavų / 
išpilti; pagaliau,ūkininkai, kurie kiįokiu būdu pakliuvo į bolševiką
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nemalonę. IndividualiĄia'i ūkiai yra likviduojąmi ir įjungiami į kol- 
choząt bet ju buvę savininkai į kolchozus .pępriįmami. Genocidinis tik-, 
slas čia svarbesnis .už ūkinį, ir socialini ’Tokiems ūkininkams lieka 
tik du keliai: -iš ankšto pasitraukti "į miškus, arba būti deportuotiems 
į vergų darbo stovyklas į Vorkutą ar kitąs archtikos sritis.Jų palik
tuos ūkiuos apgyvendinami kolonistų iš Rusijos. Tatai paaiškina, kodėl '* 
vis daugiau ir daugiau rusų randame kolchozų vadovybėse,kompartijos ar 
kokijaunimo tiek centre ..tiek padaliniuose. Tatai galima spręsti iŠ pa
čios sovietinės spaudos. Tai reiškia,kad lietuviai,autochtonai gyven
tojai, pakeičiami kolonistais iš Rusijos, _ ‘

Tokiu_būdu_per_trumpą_laiką2 per_girmunšius šešis mėnesius 1948m.
aEie_įĄQi999_iįę£Ūvių~_tarp. kurią”7d’ 2^oešntū ^otšryš^vaikai’ir^šenė^ 
įiąį_§ūyo_aūkoš_genocido2soyietų^Šąjungoš_yykdč^o~Liet'.voje ir^nū- 
^®^P5°^ąūgiaūšia_prieš ūkininkus? Šitas persekiojimas šav6-vlršūną. 
ga|ie£S_Į948_m.gegūžešL22_dienos mašinSję deportacijoje?-'"’-'

į2i§li?_m.deportacijo’3.1948 m.liepos mėn.PoLitbiuro slaptas įsa
kymas, pasirašytas Abakumove, duotas šiaurinio fronto. armijos IV skyriui, 
liečiantis Karelų Suomiją ir Baltijos respublikas,numatė sįaptus pa
sirengimus naujoms masinėms deportacijoms. Jame skaitome; ' ■

”a)Tardomieji arba suimtieji pelitiniai kaliniai turi būti deportuo
ti. Deportavimo pasiruošimai turi būti baigti ^.ki 1948 m.rugpiūčio 
mėnesio pabaigos.! depertacijos planą turi įeiti ir šeimos-kaltina-’ 
mųjų špionažu, dalyvavimu pogrindžio judėjime ir ryšiais su užsie
nio valstybėmis,
b) Drauge sų‘kaliniais vietos'kalėjimų priežiūros personalas, išskyrus 
priklausančius komunistų partijai,turi būti deportuotas.
c) MVD ir MGB centrinės įstaigos minimose-respublikose# turi J-igi 
1948 m.rugpiučib mėn.galo parūpinti išsamius statistinius davinius 
apie šių kategorijų asmenis?

-buvusius valdininkus;
-buvusius visų laipsnių mokytojus bei profesorius ir ^ų šęimas;
-kunigus ir religinių bendruomenių narius;
-laisvųjų profesijų narius - terinkus, inžinierius ir tt.ir 

jų šeimas;
-Daviniuose turi būti nurodyta tokių asmenų politinis nusistaty-* ’ ' 

mas ir jų dabartinis užsiėmimas. Davinius reikia sudaryti .mišriom; * 
grupėm pagal gyvenamųjų vietą.

, d)Ligi 1948 m.rugpiučlo 1 dienos turi būti priskirtas MVD per
sonalas geležinkelio evakuacijos punktam visose srityse.

h) Deportavimų tvarka 1) pradėt *. vienu matu dviejose srityse - 
pajūrio ir Vilniaus; kryptis - iš pajūrio srities Velikija Luki link, 
iš Vilniaus - į Minską,(2) Iš vak uų srities su Kaunu ir iš centri-_ 
nės srities su Šiauliais vienu mecu Jaroslavlio kryptimi.

i) Specialūs įsakymai vykdomi B; Įvijos respublikų MGB dalinių ko
manduojančių karininkę operatyvir'ome Įsakyme nurodytu-laiku;(1)■ 
Asmenys, sulaikyti nuo šio įsakymo galio Mk dienos ir kalbinami

’špionažu, pasipriešinimu vaidžiai. gandų skleidimu,priešiškų melų 
platinimu ar pabėgimu iš sairgytos - nedeportuojami. Jie priklauso 
nusikaltimo vietos, MGB komi Tuoj ančių karininkų kompetencįjai pagal 
karinė.s 70..0- :>r‘! <.-ų valdžios įstaigų nuostatus.,tai reiškia, jie- .. 
gali būti arba likviduoti arba tiesiog paleisti;f2) MGB komanduojant' 
tieji karininkai turi teisę nušalinai civilinius gyventojus arba., 
juos deportuojantarba juos sunaikinantį kai esama ypatingų sąlygų; 
gresiant priešui, esant maistui,sabotažui arba gresiant kariuomenės 
saugumui. - • «-•-

Išvardinti operatyvinio įsakyme penktai taikomi paminėtose Bal
tijos respublikose.’’(jJLTOS BIULEiflil.J Nr. 0(66) ,1949.'1;15. ).
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Abakumovo instrukcija yra panaši 1941 m.Sierovo ir Guzevičiaus- 
isleistoms instrukcijoms, pagal kurias turėjo būti’išvežta į Sovietų 
Sąjungą 7o'o.000 lietuvių. Tuo metu sovietai spėjo deportuoti tik apie 
40.000; kiląs Vokietijos - Rusijos karas sukliudė įvykdyti jų planą 
visu pilnumu.Turėdami galvoje Serovo ir Guzevičiaus instrukcijas de
šimtys tūkstančių lietuvių-pasitraukė į vakarus 1944m.,kai Lietuva 
antrą kartą buvo sovietų okupuota.(,53 procentai su viršum Vokietijoje 
esančių tremtinių netiesiogiai ar 'tiesiogiai buvo paliesti tos pirmo-3 
sios-deportacijos išgabenant, jų šeimos narius arba gimines.) .

Abakumovo instrukcija numatyta vykdyti 1948 m.lapkričio - gruo
džio mėn.Šios instrukcijos akivaizdoje suprantama tikroji, prasmė Lietu
ves kompartijos CK sekretoriaus ruso A.S.Trofimovo pareiškimo ’’Tarybų 
Lietuvoje” 1948m.gruodžio mėn.apie įvykusį Lietuvoje ūkininkų prieš 
kolektyvizaciją sukilimą, kuris esąs palaužtas,bet kurio šaknis kompar
tija įpare.igojama išrauti sunaikinant pogrindžio judėjimo likučius.Tas 
pareiškimas reiškia ne ką kitą kaip norą pridengti deportacijas oficia
lia ir valstybės saugumo sumetimų kauke.

Naujos deportacijos buvo įvykdytos 1949 m.kovo ir birželio mėn. 
Tuo tarpu tik apytikriai galima, apskaj-čiuoti šios operacijos padarinius 
aukų skaitoma ąpie 120.000. Ši deportaeija Sovietų Sąjungos vykdomo 
Lietuvejeįgyventojų naikinimo aukų skaičių pakėlė iki 520.000 
(Tas skaičius apima laikotarpį nuo Sovietų Sąjungos 
įvykdytos okupacijos pradžios ligi 1949m.vidurio). < .
Nacių okupacija Lietuvai atsiėjo apie ........ 300-000 
Taigi Lietuva yra netekusi apie ...... ........  820.000 arba
25-30 procentų autochtoninių savo gyventojų; kunigų sunaikinta 60 
procentų. ,

Jei tokio procento būtų netekusi Prancūzija,Didžioji Britanija 
ar Jungtinės Amerikos Valstybės,tai toks procentas joms reikštų 
10.000.000, 10.000.000 ir 40,000.000 gyventojų.netekimą. Tačiau mažai 
tautai netekti atitinkamo procento yra didesnis nuostolis negu, tokio 
pat procento netekimas didelei tautai. . ' .

2-0 e p o r t a_c j j u a t i h u_m_a_n_i_š_k_u_m_'k_s

Deportacija yra daugiau negu priemenė negė-iyvLąjam tikslui - iš-' 
tuštinti teritorijai nuo aųtochtoninią gyventojų,nepalankių Sovietų 
Sąjungai;, ji yra'daugiau negu priemonė įvykdyti okupuotame krašte kon
struktyviniams komunistų partijos planams.Visai sovietinės depertaci- 
jos procedūrai būdingas sadizmas, su kuriuo ičraująmas žmogus iš savo 
gyvenamosios vietos,ir iki kraštutinumų žmogaug asmeny>ės niekinimas. 
Iš deportuojama atimama visa,kas' amžiais žmoniškumo buvo laimėta;nuo- 
savybės teisė,tiek fizinė,tiek politinė laisvėytikėjimo laisvė... Pir
miausia jis netenka laisvės; toliau,iš jo atimami paskutiniai jo nuo
savybės .likučiai. Pagaliau,išdraskoma jo šeima.Su deportuojamu elgia
masi kaip su daiktu.

Deportacijų procedūrai pavaizduoti mes pateikiame parodymą liudi
ninko,kuris yra. pergyveąąs 1948 m.deportacijas.

Pasiruošimai mėsinėms 1948 m.gegužės 22d.deportacijoms buvo aiš
kiai pastebimi.Ko 'u mėn.pradžioj e rusų karininkų grupės po dvidešimt 
vyrų buvo priskirtos prie MVD ir MGB dalinių visuose Lietuvos valsčiuos* 
Jiems buvo pavestą paruosti slaptus sąrašus gyventojų, kurie turėjo 
būti deportuoti. Gegužės',22d.prieš saulėtekį ’’operatyvinės” 5 - LO vy- 
rų grupės apsupo deportacijai skirtų gyventojų namus ir į ojųos įsiver
žė. Įsitikiną,kad visi šeimos nariai yra surankioti,užpuolikai skel
bė,kad šeima deportuojama į Rusijos gilumą; priežastys nebuvo skelbia
mos. Deportuojamiems buvo duodama valanda pasiruošti kelionei.Leidžia-
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ma buvo pasiimti iki 100 kg (2 cnt) maisto ir kitų dalykų. Tačiau prak
tiškai nuo operacinės, grupės vado priklausė) kiek* laiko deportuojamiem 
buvo duodama pasiruošti ir kiek jie galėjo pasiimti. Kai kurios šeimos, 
gvz. ,Bujanauskienė iš Balbieriškio, Prienų valsčiaus^ sii keturiais ma-. 
žais vaikais buvo leista pasiimti maisto ne daugiau kaip pušų kepalo 
duonos. _ ■

(Kitai deportuojamajai, Vitkauskienei) 1946 m.vasario m.16 d.nebuvo 
leista paimti jos vaikams nė kojinių,-nors buvo 20 laipsnių šalčio.Gai
lestingi žmonės jau į artimiausią stotnunešė skudurų) ’ su kuriais, kūdi
kiai galėjo gintis nuo šalčio, Atsitikdavo, kad kelionėje atimdavo 'ir 
tą mažą bagažą,kuris buvo oficialiai leidžiamas pasiimti. 1947m. gruodžio 
24d.deportuojamiems iš’Suvalkijos bagažas buvo atimtas Lentvario gele
žinkelio stotyje,netoli Vilniaus.)

Operatyvinėms grupėms buvo įsakyta šauti kiekvieną, kas mėgintų 
bėgti nežiūrint nei amžiaus, nei lyties.Taip Seirijų valsčiuje,Alytaus' 
ap.,buvo nužudytas Tomkevičius, taip-Petraška, 15 metų vaikinas, taip 
mokinys D. ;■ penki kiti asmens,kurie bandė pabėgti į Premezio giraitę. 
Visi stengėsi bėgti,jei tik pastebėdavo besiartinančias operatyvines 
grupes.pastangų pabėgti žmonės griebiasi net tada, kai nėra vilties’ pa
bėgti,nes žmonės mieliau renkasi mirtį negu pakliuvimą Ą MVD rankas;. 
Nors tą dieną,1948 m.gegužės^22 d.,^lijo, mįškai buvo pilni vyrų,mote
rų, vaikų, kurie tuo būdu ieškojo išsigelbėjimo.

Operatyvinės grupės buvo įsakytos nepaisyti deportuojamųjų sveika
tos padėties.Iš Jezno buvo deportuotas Krilavičius, kuris jau 10 metų 
nesikėlė iš lovos. Birštone buvo paimtas ir deportuotas marinamas žmo
gus. Jis tik išvežtas iš namų sunkvežimyje mirė.Iš Alytaus deportuotas 
senas, paliegęs mokytojas Gavelis. IšvVeisėjų išvežtas Jurelionis,ku
ris dešimt metų nekėlė iš lovos. Yra žinomi atsitikimai,kai operatyvi
nės grupės,radusios begimdančių moterį, laukdavo,iki pagimdys, tada pa
imdavo į sunkvežimį motiną ir kūdikį,ir deportuodavo.Rumbonių vargoni-. 
ninko žmona buvo priversta pėsčia nueiti su dviemjnažais kūdikiais ant 
rankų tris kilometrus (ca dvi mylias) iki laukiančio sunkvežimio, karei
vių mušama šautuvų buožėm į nugarą. - '

^Vjsokių profesijų lietuviai buvo paliesti genocido. Jonas Krista- 
pavičius,išvežtas iš Leipalingionepriklausomoj Lietuvoj buvo kumetis, 
vokiečių okupacijos metu gatvės slav?.kas. 1949 m.kove 24-27 dd.iš Lei
palingio kumetyno buvo išvežtos trys kūmeČ-ių šeimos: £Lzė Čereškienė,Bu- 
kauskovšeima ir Suchackisnė•su 5 mažais vaikais.

1948 m.gegužės 22 d.lijo, bet deportuojamieji suvežti į Leipalin
gio surinkimo punktą ir sukimšti į nedengtą gardą, aptvertą spygliuota 
viela. Vyrai, moterys, vaikai turėjo ten išbūti atvirame orė iki kitos 
dienos. Paskui bolševikai mėgino- ’’prįversti suimtuosius pasirašyti, kad 
jie vyksta į Rusiją savu noru, žadėdami geriau elgtis su tais, kurie 
pasirašys. Už nepasirašančius buvo verčiami padėti parašus mažiau at
kaklu s. Komedija buvo vaidinama net vyriausybėje: sovietinės .Lietuvos vy-• 
riausybė turėjo prašyti Maskvos vyriausybę priimti deportuojamuosius ir 
jiems pergabenti duoti priemonių. Be to, sovietinės Lietuvos vyriausybė' 
turėjo sumokėti Maskvai už tą patarnavimą.

Deportuojamųjų šeimos buvo išdraskytos, kai buvo pakraunamos į pre
kinius vagonus, kurie paskum buvo užkalami*.Pažymėtina, kad sunkvežimiai, 
kuriais operatyvinės grupės gabeno deportuojamuosius, buvo amerikiečių 
gamybės.To neslėpčoni, bolševikainaudojo kiekvieną progą pasakyti suim
tiesiems: ”Znaješ,čto takoję amerikankart(žinai,kas yra amerikanka - tąip 
vadino amerikiečių sunkvežimius).Netoli Maskvos ant prekinių vagonų,ku
riais buvo gabenami suimtieji,buvo užrašyta,kad tai lietaviai,kurie sa
vanoriškai vyksta į NN respubliką.
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Daugelis deportuotųjų,pirmiausia vaikai, mirė-kelionės pačioje pra
džioje, nepakeldami sukimšimo,troškulio ir alkio.-

3.D_e_p_o_r_t_u_o_t_ų_j_U__į_į_k_i_m_a_s
Po Dalino,Nikolskio,Kravčenko veikalų nėra reikalO'~č'ia"dėst'yti- -apie 

Sovietų metodus išnaudoti žmonėms darbo vergų"stovyklose.’Tie patys me
todai taikomi ir deportuotiesiems iš Baltijos kraštų.Rezultatai, baisūs.

Deportuotieji lietuviai yra skirstomi keliomis kategorijomis:
1. Kaliniai,pasmerkt i ilgiems metams.
2. Kaliniai,deportuoti keleriems metams,' .. .
3. Deportuotieji,kuriems kaltinimai iškeltų jau kelionėje .į, jų

paskyrimo vietą, . • _ •
4. Deportuotieji, kurie nieku nebuvo kaltinami:

a) kurie buvo pas ir ayą ’’savanoriškai” vykstą* į Rusiją
b) kurie to nepasirašė. ' _

Deportuotieji iŠsk-irstomi^po įvairias stovyklas pagal tas^kątego- 
rijas.Blogiausia tiems,kurie negali gauti nė siuntinių,-nei laiškų.Visi 
išvežtieji nuo 15 iki 80 metų,vyrai ir moterys,turi dirbti.Nėščios mo
terys turi dirbti iki pąt „gimdymo.

Ligi pasiekia darbo vietas,deportuotieji turi eiti pėsti po dešimt 
kilometrų ir daugiau. Atlyginimo ir maisto norios dydis priklauso nuo 
darbo normos atlikimo.Deportuotieji uždirba mėnesiui apir 300 rublių, 
už kuriuos jie gali gauti kelis svarus duonos - ir 'kibirą bulvių.Nei mė
sos, nein riebalų negauna. Peralką žmonės kapsto atmatų krūvas,ieškodami 
maisto^liekanų nuo administracijos.-Ten rastus kaulus sutrupina ir.ver
dasi iš ju sriubą. Žolė stovyklos kieme ištisai nurankiota maistui.Bado 
mirties tragediją atvaizduoja F.N.,vienas°deportuotasis 1946 m.^ruodžio 
4d.: . • •

- Užėjo žiema; jos labai bijausi...Neverta būtų gyventi,jeigu neturė
tume vilties greitai sugrįžti... Kartais desperacija pasiekia paskati
ną ribą, kad noris, naši žudyti. Baisu girdėti Kastyčio (F.N.’mažas sūnus) 
šauksmą naktį”Mama,duonelės. ” ro valandėlės jis vėl užmiega.Bfet tik at
einantiems pietums jis gaus gabaliuką duonos. Duonos^normą,“kurią-gau- - 
nam, suvalgom vienu kartu... Bulvės yra vienintelis' mūsų maistas.Už jų 
svarą mokam penkis rublius. ’ .

Deportuotiesiems buvo dar blogiau karo metu.Tada net duona buvo 
retenybė.Žmonės turėjo tenkintis sauja grūdų.J.Krikščiūnas,teisėjas, 
deportuotas'iš Kauno 1941 m.,ir jo nelaimės draugai mėgino plauti savo 
išmatas ir išsirinkti iš ju grūdus,kurie dar nebuvo suvirškipti. Dabar 
žinia,kad minėtas Krikščiūnas yra mirąs.

Deportuotieji yra sugrūsti į medinius barakus,kuriuose vienam as
meniui skirta 1,5 kvadr.metro ploto.Skardinės statinaitės atstoja kros
nis ir saugoja žmones nuo sušalimo.Šaltis čia. pasiekia iki 65 laipsnių 
.žemiau nuliaus.

Sanitarinės ir medicinos pagalbos jokios.Vaistu jokių.Dėl to mir
tingumas didelis.Mirtis kiekvienam deportuotajam yra jo kančių’galas. 
Didžiausia tragedija kūdikiams netekti motinos. Šiame rašte minėta Bu- 
janauskaiėhė tremties nepakėlė ilgiau kaip šešis mėnesius."Išbadėju
sius našlaičius reikėjo jėga atitraukti nuo motinos kapib prie barako, 
nes jie nesidavė įkalbami eiti į vidų.

Kokiu smarkiu procentu deportuotieji žūsta,iliustruoja 1 ik-imns 
Daugų valsčiaus deportuotųjų, vieno iš valsčių^ apie kuriuos turim da
vinius. Iš 131 ištremto 1944-6 m.likimay buvo žinomas 1947 m.toks:-

■' TRUNCE Zigmas, 36 metų, mirė 1947%1.6.
TRUNCIENE Petrė,66 m.,mirė 1947.4.1.
PETRAUSKAS Kazys, 2 metų, mirė 1946.3.19. ~
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' DIRSE Feliksas, 31m. mirė 194o.8.19.
VELIČKA Petras,9 metų,mirė 1946.5.29.
VELIČKAITE Marytė, 6 metų,mirė 1946.1.15.
DEGESZS Romualdas, 70 metų,mirė 1948.2.18.
KASIULEVIČIUS Adomas,78 metų, mirė 1945.7.17.
MILIUVIENE Katre,80 metų,mirė 1945.7.
KAMANDULIENE Uršulė,mirė 1946.2.18. . ’ .
KAMANDULIS Martynas,78 metų,mirė 1946.2. ' r
MIKAILIONIS Juozas,51 metų,mirė 1946.2.20.
TURSKAS Benediktas,78 metų, mirė 1946.- •
REMEIKA Juozas,26 metų,mirė 1946.7.10. v
PRAMOKUS Juozas,mirė 1946.4.17. ■ ’
ŠMĮgELSKAS Antanas,75 metų,mirė 1946. ' .
ŠMIGELSKIENE Petra, 73 metų,mirė 1946. '"'/-•
LEPIŠKA Jonas,39 metų,mirė 1945.10.29.
ČERKEJtEEKIS Jonas,34 metų,mirė 1945.3.16. ~
ČAPLIKAS Jonas,36 metų,mirė 1945*11.12.’
ALEKSIUKAS Vincas,23 metų,mirė 1945.3.29.
RUKŠTELIS Jonas,42 metų,mirė 1945.2.14. , ’
ŠERPENSKAS Viktoras,mirė 1944.12.10. ’ \ e
GIEDRAITIS Jonas,mirė 1944.7.16.
Šių žmonių mirtis yra nustatyta pranešimais. Daug daugiau yra miru

sių, kurių pavardės tuo tarpų dar nepraneštos.Deportacijomis Sovietų 
Sąjungos vyriausybė siekia dviejų tikslų:pirmas,deportuotuosius biologiš
kai sunaikinti; antras,prieš sunaikinant išnaudoti deportuotųjų darbo 
jėgą.Pagrindinis tikslas - biologinis sunaikinimas.Yra užregistruoti 3 
atsitikimai,kai MVD pareigūnai stovyklų barakus,kuriuose miegojo šimtai 
'•pavojingųjų” kalinių,.vidurnaktį padegė, tik nedaugeliui kalinių pavyko 

^išgelbėti savo gyvybę. - ' ' ■

4. Į_n_d_i_v_i_d_u_a_l_i_n_ė__e_k_s_t_e_r_m_i_n_a_c_i_ja

Individualiai suimtųjų likimas yra dar žiauresnis nei masiškai de
portuotųjų. Jie yra žiauriai kankinami ir nužmoginami. Bolševikai nukan-r 
kiną juos marindami badu, neleisdami miegoti, pritaikydami rafinuočiau
sias fizinės ir moralinės prievartos priemonės. ‘

Iki 65 ir daugiau žmonių sukemšama į kalėjimo Nr.l,Kaune,Mickevi
čiaus gv.,celes,kurios nepriklausomoj Lietuvoj buvo skiriamos tik 7 ka- 

k liniams.Dalis kalinių tose celėse turi per naktį stovėti dėl paprasčiau
sios priežasties - kad nėra vietos atsigult.0 diena gulėti uždrausta. 
Nors kalėjimai yra perkimšti,bet vistiek jų visiems suimtiesiems neužten
ka.Todėl yra padaryti žemėje bunkeriai arba namų rūsiuose įrengtos ka
liniams celės.Čia yra sukimšta dešimtys tūkstančių lietuvių. Tik iš vie-, 
no Daugų -valsčiaus nuo -1944 m.rugpiučio ligi 1947 m.buvo suimta 417 žmo
nių.Iš jų buvo paleisti vėliau 162 (124 vyrai,29 moters ir 9 seniai bei 
vaikai).Iš paleistųjų 47^(33 vyrai,7 moterys ir 2 vaikai) buvo sužaloti.

Lietuvoje niekas nežino,kada jis gali būti suimtas. Tie,kurie iki 
šiol nesuimti,toli gražu-nesaugūs nuo teroro,eksterminacijos ir žmogaus 
paniekinimo. Šilavoto valsčiaus 79 asmens, kurie bandė gelbėtis nuo de
portacijos, ^mobilizacijos ar suėmimo, buvo nužudyti tarp 1944-46 metų 
plėšikaujančių sovietų kareivių, NKGB,NKVD agentų. Onuškio valsčiuje nuo 

- 1944 iki 1947. m.tokiu pat būdu nužudyti 103 asmens; Merkinės valsčiuje 
litą ..iliustracijai keletas faktų: -

•^ZENKEVIČIUS Jonas (Jezno. valsč.) ir kt. 1946 m.balandžio m. suriš- • 
tom rankom buvo įmesti į ugnį.* '

-1947 rudenį.Pakuonio, valse.Laūkiškių kaime raudonosios armijos 
•’’■lėtinio aerodromo aviacijos viršila atėjo pas ūkininką Drulią.Pamatąs

. ' . , ■ ' ' . ' ’• J ’ ,z ■, ^3
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ūkininko dukterį Anelę pareikalavo su juo gulti. Šiai atsisakius ir ė- 
mus bėgti, rusas iš pistoleto nušovė ūkininką, jos brolį, ketverių^metų 
vaiką ir sužeidė jaunesniąją dukterį Mariją, kurią sužeistą dar išprie
vartavo ir pribaigė šūviu į galvą.ūkininkas dėl tokios nelaimės po 4 
dienų pasikorė. Visi žuvusieji palaidoti Išlaužu parapijos kapinėse.

-1946a. spalių 28d.Katine buvo suimtas teisininkas A.G. Po kankinimo 
Kauno NKGB įstaigoje buvo pervežtas į Vilniaus kalėjimą. Kelionė iš Kau
no į Vilnių (110 kilometrų) truko 5 dienas.Vilniaus kalėjime suimtasis 
neteko proto.

-194Sa.birželio 15d.A.Panemunės valsčiuje Šilėnų k.pas vįeną ūkinin
ką atėjo ginkluoti enkavedistai,padarė kratą ir,nieko įtartino neradę, 
norėjo išprievartauti ūkininkovdukterį.Tėvai šoko ginti.Rusai tėvą įmetė 
į šulinį,o motiną ir dukterį išprievartavę nušovė.

- - 1946m.rugpiūčio 15d.Kaivarijos valse.Susnykų kaime pas vieną ūki
ninką Kalvarijos miesto NKVD dalinys nakties metu darė kratą,ieškodamas 
••banditų”(partizanų) .Susirinką geresnius daiktus,šeimininką ir jos 14 
metų dukterį išprievartavo. Nuo šie smurto nelaimingas kūdikis neteko 
proto. .

-1947 m.birželio 24 d.Mariampolės aps. Igliškėlių valsč.’’istrebite
liai, eidami plentu, sutiko seną moterį elgetaujant. Patikriną dokumen
tus ir pamatą,kad ji yra vokietė, ją šautuvų buožėm užmušė ir įsakė ūki
ninkui užkasti.

-1945m.balandžio gale Simno valse.Ochotkos vienkiemyje pas ūkinin
ką Stasį Žilinską-atsiląnkė du enkąvedistai tikrindami, ar nėfa nestoju
sių į kariuomenę vyrų. Šeimininką Žilinską rado vedant iš tvarto karvę 
girdyti. Vienas iš enkavedistų prišokąs paklausė jo dokumentų. Žilinskas 
pasakė juos turįs,tik jie esą kambaryje ir,paleidęs karvą,pašuko į kam
barį dokumentų.Vienas enkavedistas ėjo^drauge su juo,o antras atsiliko 
užpakaly ir automato serija į galvą nušovė Žilinską. Po to paskubomis 
rusai padarė kratą troboje ir nieko neradę išsinešdino.(K.B.Nr.Č.1(66).

1948 m.rudenį Jo Šventenybei Pijui XII buvo Įteiktas laiškas iš 
sovietų okupuotos Lietuvos. Aukščiau minėtų faktų akivaizdoje yra labai 
svarbus ir prasmingas to laiško balsas:

"Laimingi tie, kurie mirę ir nemato, kas dabar tėvynėje vyksta...
•mes, gyvieji, pavydime mirusiesiems. Ką mes išgyvename, jokia žmo
gaus vaizduotė nerasto sukūrusi ir negaliusukurti. 1941 m. deporta
cijos,- kalbama laiške,- buvo tik gaivališkas siautimas, dabargi ' .. 
jau planingas tautos naikinimas, surusinimas. Tam įvykdyti skiria
mas maždaug 10 metų laikotarpis, Dar šešeri metai ir mūsų tautos 
turi nebūti.” - - ■ . ' .

5. Į_š_y_a d_o_s ' ’ •

Aukščiau išdėstyti faktai kaip nesuderinami su Žmogaus Teisių 
Deklaracija įgalina daryti šias išvadas: .

1) Pagrindinės žmogaus teisės.ir laisvės, kaip jas yra paskelb
tos Žmogaus Teisių Deklaracijoje, priimtoje 1948 m.gruodžio 10 d., 
yra pažeistos Lietuvoje ir kituose Baltijos kraštuose.Būtent:

asmens teisė į^gyvybą, laisvą ir asmeninį saugumą (3 str.);as- 
mens teisė į žmonišką traktavimą (5 str.);

asmens taisė įgaJinanūi suėmimo ar bylos atveju gintis vieša
jame procese (11 str.I dalis);

teisės dėsnis,pagal kurį niekas negali būti baudžiamas už veik
smus,atliktus tuo metu, kai tie veiksmai nei tautinės?nei tarptau
tinės teisės nuostatais nebuvo laikomi nusikaltimu (11 štr.H d.);

i
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asmens teisė laisvai pasirinkti,krašte gyvenamąją vietą (13 str. , 
I d.j ir teisė sugrįžti į savo kraštą (13 str.II d.);

teisė laisvai sukurti šeimą (16 str.); .
teisė viešai iš pažinti tikėjimą (18 str.) . v
Šitą ir kitą teisią pažeidimas drauge su intensyvėjanciu genocidu 

yra nukreiptas prieš-autochtoninius gyventojus. , - '
2) Turint galvoje,kad pagal Žmpgaus Teisių Deklaracijos preambulę 

žmogiškas vertingumas priklauso visįcms žmonių giminės nariams, ir kad 
tas lygių teisių pripažinimas sudaro pagrindą laisvei, teisingumui ir 
taikai pasaulyje, ir kad žmogaus teisių pažeidimas yra privedąs prie 
barbariškų veiksmų,- į vykdomą Lietuvoje genocido nusikaltimą turi bū
ti žiūrima kaip į barbarišką veiksmą ir grėsmę taikai.

3) Žmogaus teisės yra pažeidžiamos ir genocido nusikaltimas Lietu
voje yra vykdomas ne keno kito kaip Sovietų Sąjungos, Jungtinių Tautų 
nario, taip pat pasirašiusio Atlanto ir San Francisco .Chartas; tos pa
čios Sovietų Sąjungos, kuri dalyvavo•1948 m.Jungtinių Tautų Organizaci
jos Visumos Susirinkime, priėmusiame Žmogaus Teisių Dekliaraciją. 7

4) Sovietų Sąjungos vykdomas genocido nusikaltimas pažeidžia Jung
tinių Tautų narių prisiimtus įsipareigojimus, kurie yra nusakyti Žmo
gaus Teisių Deklaracijos preambulėje, būtent, įsipareigojimus respek
tuoti žmogaus teises ir pagrindines laisves.

5) Turint galvoje Jungtinių Tautų narių Įsipareigojimus imtis prie
monių, kad žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės būtų respektuojamos, 
kaip Deklaracijoje yra nurodyta,- genocido nusikaltimas Lietuvoje, kaip 
lygiai ir elgesys vieno iš Jungtinių Tautų’narių, kuris genocidą vykdo, 
yra vertas Jungtinių Tautų dėmesio ir jų Žygių, kad vykdomas Lietuvoje 
genocidas būtų ištirtas ir kad būtų imtasi priemonių jam sustabdyti.

(Pas.)M.K rupavičius
Vyriausiojo T ietuvos Išlaisvinimo Komiteto 

ir . -
Vykdomosios Tarybos
Pirmininkas

GENOCIDAS IŠ ARTI

Milijonais skaičiuojami kaliniai Sovietų Sąjungos koncentracijos 
stovyklose. Šimtais tūkstančių skaičiuojami deportuotieji į Rusiją iš 
Lietuvos. Tie skaičiai pritrenkia savo didumu, nes istorija tokių nai
kinimo skaičių lig šil nėra pažinojus.Šio naikinimo apimčiai ir pada
riniams pažymėti sugalvotas specialus genocido vardas,visos 
giminės,visos tautos žudymas. v .<

Tačiau tikroji^genocido reikšmė ir Lietuvoje vykdomo genocido ap
imtis konkrečiai aiškėja tik tada? kai imi skaičiuoti genocido padari
nius iš arti, a t s-k iros šeimose, kiek jų narių yra sunai
kinta.

Iš tūkstančių mums žinomų pavardžių imame vieną šeimą, Lietuvoje 
gerai .pažįstamą-- Krikščiūnųt Juozas, Jurgis, Pranas, Matas, An
tanina, Agnija,Ona. Juozas tmisininkas,Kauno Apygardos Teismo teisėjas. 
Jį,jau apie 50 metų amžiaus, 1941 m.deportavo į Vorkutą. Ten jis 1943 
m.mirė badu.Brolis Jurgis,buvęs ministeris,profesorius,gelbėdamasis pa
sitraukė į vakarus.Bet tremties gyvenimo pakirstas mirė 1946 m. Brolis ' 
Pranas,dkininkas apie 56 metų, deportuotas 1945 m.į Archangelsko srytį, 
į miškų darbus. Ten mirė badu 1948 metais. Jo du sūnus studentai:vienas 
deportuotas į Sibirą,antrasis,Jurgis,suimtas ir Kauno kalėj'ime nukankin
tas 1949 metais. Likusi našlė,vyro ir vaikų tragedijos palaužta,mirė.
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Sesuo Antanina^(MitrUlevičienė),mokytoja,deportuota su dukterim 1941 m. 
Jos likimas nežinomas.Jos vyras nebuvo deportuotas,nes...buvo kalėjime. 
Sesuo Agnija^(Šapalienė),ūkininkė, jau 69 metų, našlė,deportuota 1948 m. 
Sesuo Ona(Kašiubienė),taip pat ūkininkė,67 metų,deportuota 1948 m.Liki- 
mas nežinomas.Vienas brolis Matas,buvus gimnazijos direktorius,spėjęs 
laiku pasitraukti ir prisijungti prie naujo vakarietinio gyvenimo. Tiek 
teliko iŠ tos gausios šeimos.

Imame kitą šeimą,nepriklausomoj Lietuvęj mažiau girdėtą - ūkininko 
Lukšos* Jis išaugino 5 sūnus. Šeimos likimas? Tėvas,jau 75 metų, 
siautėjimo bangai užėjus nužudytas 1947 metais.Sūnus Jurgis,apie 25 me
tų, studentas, nužudytas 1947 metais.Sūnus Antanas,apie 30 metų,vidurinės 
mokyklos direktorius,nuteistas 25 metams ir deportuotas 1947 metais.Sū
nus Vincas,apie 40 metų, ūkininkas, nuteistas 10 metų ir deportuotas 
1948 metais. Sūnus Stasys,apie 20 metų, studentas,nužudytas 1947 metais. 
Paskutinis sūnus Juozas dingęs be žinios.Senutė našlė išvaryta iš ūkio. 
Totalinis šeimos sunaikinimas.

Maža to.Lukšūkų pusbroliai Juozas ir Antanas Stravinskai nužudyti 
1946 metais.Juozo Stravinsko šeima deportuota.Deportuotas ir jo žmonos 
brolis,ir motina.Tėvas jau buvo miręs.Seserys dingę be žinios.Pusbrolis 
Marčiulionis 1946 m.su šeima ištremtas i Komi .1946 metais.Pusbroliai 
Matas ir Andrius Banidniai deportuoti.Andrius miręs badu.Mato likimas 
nežinomas.Artimi giminės Kurtiniai,tėvas ir sūnus,ūkininkai,nužudyti 

, 1944 m.per mobilizaciją.(Visas kaimas buvo išžudytas).Giminaitis Jonas 
Makūnas,30 metų,deportuotas į Komi,jo įėvas mirė ištiktas širdies smūgio. 
Dėdė Vilkas deportuotas už pyliavų neispylimą 1947 metais,pusbrolis Vil
kas, studentas, deportuotas 1946 metais,e 1948 metais ir pusseserė Vilkait 
tė.Giminės Varkalai visa šeima deportuota.Jų vyresnysis sūnus Algis nu
žudytas 1948 metais.Giminaitė Danutė Dičpinigytė,gailestingoji sesuo, 
nužudyta 1946 metais,jos motina^deportuota.Daugiau jų šeimoj nieko ir ne
liko. Giminės Antanas ir Jonas Žilinskai ištremti 1947 metais,kad pasi
traukė nuo darbų prie geležinkelio.(Darbo pasirinkimo laisvė!).

Taigi toj vienoj Lukšes giminėj nužudyta 11 žmonių, apie 20 depor
tuota vergo mirčiai,kiti dingę be žinios, gal slapstosi, gal žuvo.Bet 
jų gyventoj vietoj nieko nebeliko. Nebeliko akmens ant akmens!

Imkime Baltrušaičių šeimą, Šilavoto valsčiųje.Našlė Baltrušaitienė, 
per 70 metų,12 ha ūkininkė, apie 30 metų netekėjusi duktė ir apie 26 me
tų nevedęs sūnus. Jie turėjo aliejaus spaudyklą.Gal dėl to buožės.Juos 
visus ištrėmė 1946 metais.Jų sodybą sunaikino.

Imkime Senavaičių šeimą,Prienų valsč.:našlė,4 sūnus ir duktė,maža
žemiai. Trys sūnūs,20-26 metų,duktė,19 metų,nužudyti; našlė,6Q metų,ir 
paskutinis sūnus 1945 metais rugpiūčio m.ištremti.Likimas nežinomas.

Prienų ūkininko Morkūno šeimoj 4 sūnūs,25-35 metų,nužudyti,tėvas, 
paskutinis sūnus ir duktė dingę be žinios.Sodyba sulyginta su žeme.

Mirtis siaučia Lietuvoje.Ne tik žmonių,bet šeimų,giminių mirtis.šei
mos nariui mirti natūralu.Jei tauta neįšsigimus,lieka prieauglis.Bet bol
ševikai nesitenkina atplėšę šeimos medžio šaką.Jie stengias išrauti iš 
šaknų,kad neliktų jokios atžalos,kuri galėtų įleist šaknis gimtojoj že
mėj ir savo giminę atnaujint.

Bet genocidas veikia ir netiesiogiai.Genocido tvaike kas drįs tuok
tis,kai kiekvieną naktį gali būt suimtas ir tuo pačiu užtraukti.persekio
jimą tam ar tai,kurį vesi.Kas drįs leisti naują gyvybę,kad ją nužudytų 
Sibiro šaltis,badas,ligos.Genocidas ir tuo tarpu palikusias šeimas yra 
apnuodijęs sunaikinimo tvaiku.Ir čia jo padariniai nemažesni,kaip tiesio
giai vykdomojo.

Štai kas yra genocidas iš arti pažvelgus.Mirties malūnas, kuriame 
eina totalinis tautos naikinimas,kad būtų padaryta kolonistams vietos.
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Genocido technikai pavaizduoti pateikiame LAICo biuletenio 
Nr.193 paskelbtų duomenų santrauką. E.

Sovietų vykdomojo genocido tikslas - susovietinti užgrobtuosius 
kraštus.Tatai vykdoma trim etapais:

1. Kurį kraštą užėmus,slapta suimami vadovaują sluoksniai,o svar
biausios tarnybos pavedamos vietos komuništam ar jų simpatikam.

2. Antras etapas:"simpatikų" valymas,pagrindinių tarnybų pavedimas 
tik tikriem komunistam arba atgabbntiem rusam bei surusėjusiam- seniem 
emigrantam komunistam,deportavimas inteligentų,’valdininkų,karių,pažan
gesnių ūkininku, žodžiu,vidurinio sluogsnio.

3. Trečias etapas: "perauklėjimas”, kur j, vykdo MVD. Pagrindinėse'tar
nybose vyruaja.rusai.Vietiniai komunistai ’’valomi”.Privatinė nuosavybė 
nyksta.Kolektyvizacija.Trėmimas,ypač ūkininkų.Naikinimas Vakarų kultu- j 
ros,rusinimas.(Baltijos kraštuos III-sis etapas:šiemet pravestasvie
tos komunistų valymas,masiniai trėmimai,kolchozuos jau 80°/o ūkininkų).

Trėmimo_pįaną_priima_PoĮitbiuras.Jis sprendžia,kokie sluoksniai, 
į kuriaš-šritiš7kurįem~darbamš~tremtini.Lietuvos ’’politiškai socialiai 
pavojingą elementą” Politbiuras yra suskirstąs į keturias grupes:' v
a. ’’politiškai visiškai kenksmingas elementas” naikinamas vietoje arba
MVD už akių pasmerkia ilgamečiam kalinimui.Šiai grupei priklauso vado
vaujantieji intelektualai,partijų vadai,profesoriai,rašytoj ši,seimo na
riai, partizanai ir jų šeimos... " ;
b. ’’Politiškai įtartinas ęlementas”-”buo-žės”, amatininkai, valdininkai, 
mokyto j ai, dvasininkai. Šio s grupės žmonės turi "persiaukl’ėti” Rusijos 
kolchozuose,artelėse,sunkesnių sąlygų priverčiamo darbo stovyklose.
c. _ "peraukiėtinas sovietiškai pilietinis elementas” - Mažažemiai, 
darbininkai, kuris perauklėtas ir nesant inteligentų nesąs sovietams 
pavojingas.Šis elementas tremiamas "laisvai apsigyventiykad’ susimaišytų 
su vietiniais ir nutaustų..
d. "Vietinis sovietinis elementas”tari būt išvalytas ir jo turi būt iki 

<■ 15°/o,kiti rusai.Vietiniai komjaunuoliai Rusijos įstaigose pasiruošia,
išlaiko egzaminus ir,jei MVD-MGB gerai atestuos,grįžta į Lietuvą "poli
tiniais darbininkais” arba vyksta diversijos darbui i užsienius.

Trėmimo planą_vykdo Maskvos MVD ir MGB per savo_įstaigas Lietuvoje 
ir per~Liėtūv6š~kompartiją7NŪ6: 1944m.Lietuvoj'faktiniu-vykdytoj u'tąpo- 
VKP(b) Maskvos įgaliotinis•Lietuvai Ščerbakovas ir jo padėjėjai Pisare
vas,Mamajevas ir Sokolovas,’’ministrų tarybos pir-ko pavaduoto jai”, fak
tiškai NKVD generolo Lomakino patikėtiniai.Naikinimo įsakymus vykdo 
MVD generolo Kruglovo igal.Bartašiūnas ir MGB ministerio Abakumovo įgal. 
gen.Jefomovas."Pilietinis perauklėjimas” yra Ustianovo,Siedovo,Ppzdnia- 
kovo,Šistikovo,Vasilenko,Kiseliovo ir kt.žinioje.Kolektyvizacijai vado
vauja Maskvos kolchozų ministerio Sokolovo įgaliotinis Lietuvai Pisarev.

"Laisvai apsigyventi” į šiaurės Kazachsta
ną, Kirgižštaną,pietvakarių ir centro Sibirą.Naikinamošies stovyklos yra 
Ledinuotojo vandenyno pakraščiais ir salose,Kolymos sritis ir kitos. 
Lietuvių yra Pavolgy,Komi,Gorkij,Kirov,šiaurės Urale,Vorkutoj,Archangel-- 
ske,Sverdlovske, N.Žemėj,Jamal,Ob,Kozym,Norilbk,Ust,Taimįr-Chatangą-Ole-  
neck, Jakutėk,;Irkutsk,Dėlstro j ,'Oso.bstro  j, Kazachstane ,Kirgizątane, Sibire, 
Stovyklose vidutiniškai išlaiko 2-5 metus.N.Žemė ir Jamal kalėjimai skir
ti greitam naikinimui.ob,Kozym,Norilsk,Ust,Taimir,Chątanga ir Olonecko 
stovyklos taip pat yra "mirties stovyklos".Kiek lengviau Kolymoj .Lietu
viai daugiausia skiriami į "mirties stovyklas”.

Pagal sovietų statistikos biuro Vilniuje davinius Lietuvoje 1948 m. 
gyventojų buvo 2.300.000,1949 m.liepos mėnesį - 1.700.000,kurių tarpe 
250-300.000 kolonistų. <
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