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K A S  D E D S I  L I E T U V O J E ?  
Perimta iŠ "Tremties". Tęsinys. 

Partizanę artimieji suimami. 

Iš vokiečių, paskutinius tre 
eius-penkerius metus gyvenu 
Slų Lietuvoje ir šį pavasarį grį
žusių Vokietijon pasakojimų aiš
kėja okupanto priemonės parti 
zanų artimųjų atžvilgiu. Kai 
suimamas ar kovose žūsta lie
tuvis partizanas, pirmiausia -
gyventojų įbauginimo tikslais — 
jis išrengiamas nuogas ir lai
komas miestelio aikštėje. Apy
linkės gyventojai tuojau suži
no apie. žuvusį ar žuvusius par
tizanus. Pasitaiko, kad žuvusis 
būva vietinis ir tuo atveju ar
timieji sunkiai gali nuslėpti sa
vo skausmą. Nužudytiems par
tizanams esant numestiems 
miesto ar miestelio aikštėj, ne 
viena motina, sesuo tėvas ar 
brolis, bei kitas kuris artimasis, 
praeidamas pro šalį -*• nesulai
ko ašarų. To pakanka. Tokiais 
atvejais, žuvusiems tysant aikš
tėse, visa apylinkė budriai se-

*kama milicijos ir jos slapukų. 
Pastebėjo, kurį ar kurią ver
kiantį — aišku, kad jis gali būti 
žuvusiųjų artimasis, šie tuojau 
pat suimami ir jiems palieka 
vienintelis kelias — į Rusiją 
sunkiesiems darbams. 

Labai dažnais atvejais suima
mam pakišamas pasirašyti raš
telis, kad jis įsipareigoja "sa
vanoriškai" vykti darbams į ki
tas "broliškas" respublikas. Su
imamieji dažnai tokius raštelius 
pasirašo, tikėdamiesi susilauk
sią mažesnės bausmės, gal grei
čiau galėsią grįžti į savo kraštą, 
pas savo artimuosius. 

. Duona išduoda pirtizani} 
talkininkus. 

Ypač sekami ir griežtai bau
džiami partizanų rėmėjai, tal
kininkai. Kiekvienas nūdienės 
Lietuvos gyventojas 'žino, kąd 
už partizanų rėmimą jam gręsia 
ištrėmimas *į Sibiro taigas. Ta
čiau partizanams, nežiūrint oku
panto grasinimų, Lietuvos gy
ventojai rodo daug simpatijų ir 
juos remia, kuris kiek gali. Grį
žusios iš Kauno vokietės, kurios 
kelerius metus lietuvių buvo sle
piamos Žaliakalny vištidėse, pa
sakoja, kad jų globėja ir kitos 
kaimynės vakarais suklaupusios 
melsdavosi už lietuvius partiza
nus, kad jie išliktų gyvi, kad 
būtų apsaugoti nuo pavojų, kad 
iškovotų kraštui laisvę. 

Rusiškam okupantui ir jo pa
tikėtiniams ypač rūpi likviduoti 
partizaninį judėjimą. Dėl to se
kimas vyksta visą laiką. Kai tik 
apylinkėje sekančių akių paste
bimas svetimas žmogus, ypač 

vyriškis, dažnai pus gyventojus 
prasideda kratos. Kratų metu 
ne tiek ieškoma pasislėpusių 
partizanų, nes žino, kad juos 
bus sunku surasti, kadangi tiek 
jau yra atsargūs, jog nesislaps-
to gyvenamuose namuose, bet 
bandoma nustatyti, ar gyven
tojai besislapstantiems nebus 
teikią paramos maistu. Dėl to 
pirmiausia apžiūrinėjama, ar 
duona nėra šviežiai riekta ir 
pan. Kol partizanams, nešinąs 
maistu, hera sugautas — tuo 
atveju gyventojams pasisekia 
užsiginti, kad jie niekam nieko 
nėra davę. Tačiau kai kartais 
partizanas sugaunamas su mais
tu, gautu iš gyventojų, tada jau 
nukenčia ir maistą davusieji. 
Tuojau pat prasideda visoje apy
linkėje tikrinimas, kas, būtent, 
bu£ partizaną rėmę. 

— Ilgesnį laiką aš gyvenau 
Žagarės apylinkėje, — pasakoja 
į Vakarų Vokietiją su 8 metų 
dukra grįžusi Vokietė, kilusi iš 
Karaliaučiaus. — 1947-1948 me
tais apylinkėje kratos būdavos 
kas dvi, kas trys dienos. Tiesiog 
gyventojams nebuvo ramybės. 
Paprastai, kratų metu retai ką 
rasdavo. Tačiau kartą buvo su
gautas partizanas, nešinąs mais
tu, gautu iš gyventojų. Jis tu
rėjo duonos ir lašinių gabalų. 
Su ta duona ir lašinių gabalu 
pradėjo milicininkai landžioti 
pas didžiumą gyventojų, kol nu
statė, kas davė duonos ir lašinių. 
Kai tatai buvo nustatyta, tuo
jau pat buvo suimta viena mo
teris. Pirmiausia ji buvo suimta 
ir pasodinta Žagarės daboklėn. 
Netrukus ją išvežė į Šiaulių ka
lėjimą. Kurį laiką vietos gyven
tojai, suimtosios artimieji, jai 
siuntė maistą. Koks tolimesnis 
suimtosios likimas — nežinau, 
nes išsikėliau kiton vieton gy
venti. 

Pamiškių gyventojai iškelti. 

Okupantui talkinąs komunis
tinis elementas yra įsitikinimo, 
kad lietuviai partizanai, negau
dami paramos iš vietos gyvento
jų, turėtų savaime išnykti. Dėl 
to pirmiausia buvo atkreiptas 
dėmesys į tuos lietuvius gyven
tojus, kurie gyvena arčiau prie 
miškų. Į Vakarų Vokietiją atvy
kusių iš Lietuvos vokiečių pa
sakojimų aiškėja, kad daug kur 
lietuviai ūkininkai pirmiausia 
buvo iškelti arba ištremti iš so
dybų, esančių arti miškingesnių 
vietovių. Tačiau greit gavo įsi
tikinti, jog šiuo būdu lietuvių 
partizanų veikla nebuvo parali-
žuota. Partizanų pasirodo ne tik 
kaimuose, bet ir miesteliuose, 
kaip rodo pateikti pasakojimai 
grįžusių apie vidurdienį lietuvių 
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Gyventoju išvežimai. 

Kadangi teko kalbėtis dau
giausia su tais grįžusiais, kurie 
buvo apsigyvenę daugiausia 
šiaurinės Lietuvos srityse, Bir
žų, Mažeikių, Raseinių apskr., 
tad iš jų pasakojimų negalima 
susidaryti pilno vaizdo apie trė
mimus, kurie paskutiniu laiku 
nėra vykdomi vienu metu visoje 
Lietuvoje. Dabar okupantas el
giasi priešingai, negu 1941 me
tais. Jei iš vienos kurios vieto
vės vyksta trėmimai, tai kitos 
vietovės neliečiamos. 

Štai grįžusiųjų pasakojimai 
apie 1948 ir 1949 metais gyven
tojų trėmimus Joniškio, Pakruo" 
jaus, Linkuvos ir šioms sritims 
artimų apylinkių. 

1948 metais gegužės iš 23 j 24 
d. naktį, apie ketvirtą valandą 
ryto minėtose apylinkėse buvo 
suimta nemaža gyventojų, dau
giausia stambesnių ūkininkų, iP 
jie buvo išvežti Rusijon. Tuo 
metu vien tik iš vieno kaimo, 
esančio netoliese Pakruo j aus, 
buvo suimti aštuoni ūkininkai ir 
ištremti. 

Šiam, 1948-jų metų, trėmimui 
buvo pasiruošta iš anksto. Dar 
pora mėnesių prieš kalbamą trė
mimą pagausėjo milicijos, kuri 
buvo įkurdinta daugiausia mies
teliuose. Iš kalrto gyventojai 
pradėjo būgštauti, pastebėję pa" 
gausėjusią miliciją. Tačiau kai 
ilgesnį laiką nepasireiškė jokių 
suėmimų, gyventojų buvo ma
nyta, jog tik šiaip sau daugiau 
būsią įkurdinta milicijos. Tik 
porai mėnesių praėjus paaiškė
jo, kuriam tikslui daugiau mili
cijos buvo sutelkta. 

Kitas trėmimas — kitM 
metodas. 

1949 metais kovo 27 dieną 
Joniškio, Žagarės, Žeimelio ir iš 
apylinkių vėl buvo įvykdytas 
trėmimas. Tačiau šį kartą trė
mimo akcija buvo įvykdyta vi
sai skirtingu metodu, negu 1948 
gegužės 23 d. Per pastarąjį trė
mimą, 1949 metais, vienos nak
ties būvy visa apylinkė prigu
žėjo sunkvežimių su milicija ir 
rusų kareiviais ir suėmimai bu
vo įvykdyti vienos nakties būvy. 
1948 metais iš minėtų apylinkių 
buvo suimta ir ištremta žymiai 
mažiau gyventojų, negu 1949 
metais kovo mėnesį, šį kartą, 
ypač iš Joniškio apylinkės, buvo 
ištremta nemaža gyventojų. 

Jei 1949 metais įvykdytam 
trėmimui būtų buvę ruoštasi 
taip, kaip 1948 metais, tuo at
veju — iš Lietuvos atvykusių 
vokiečių teigimu, — nebūtų pa
sisekę žmones suimti. Jie būtų 
išsislapstę arba persikėlę gyven
ti j miškus, pas partizanus. 

Daugiau nukentėję stambieji 
ūkininkai. 

Trėmimų metu paliečiami įvai
rių sluogsnių Lietuvos gyven
tojai, tačiau 1948 ir 1949 me
tais, ypač šiaurinėje Lietuvoje, 
daugiausia (imant procentua-
liai) buvo ištremta stambesnių 
ūkininkų. Stambiųjų ūkininkų 
trėmimu, atrodo, norėta .lietu
vius sodiečius įbauginti, kad jie 

greičiau jungttjsf į kolchozus. 
•Į klausimą, ar daug ištremta 

lietuvių gyventojų, grįžusieji iš 
Lietuvos vokiečiai atsako: 

— Nevienodai. Vienur suima
ma ir ištremiama daugiau, kitur 
mažiau. Yra kaimų šiaurinėj 
Lietuvoj, iš kurių ištremtos dvi 
-trys šeimos. Pasitaiko, tačiau 
rečiau, kad nėra ištremto nė 
vieno gyventojo. Tai daugiausia 
tokiose srityse, kur neturtinges
ni gyventojai. Tačiau yra vie
tovių, iš kurių ištremti veik visi 
gyventojai. 

— Mums teko keliauti, j ieš
kant maisto, tarp Panemunėlio 
ir Skapiškio, čia buvę stambūs 
ūkininkai ir jie visi be išimties 
ištremti. v 

— Kas dabar gyvena ištrem
tųjų ūkiuose 

— Ištremtųjų žemę dirba kol-
chozininkai. 

(Bus daugiau) 

Apie dingusius diplomatus 
Birželio mėnesį buvo rafyfa 

apie du dingusius žymius anglų 
užsienių reikalų ministerijos pa
reigūnus. Anuo metu buvo įvai
rių spėliojimų apie jų dingimą. 
Buvo linkstama manyti, kati gal 
čia yra kokia asmeninio pobū
džio misterija, neturinti nieko 
bendra su šnipinėjimu. Tačiau 
dabar jau prieita kitokių išvadų. 

"U. S. News & World Repord" 
dabar paduoda smulkesnių ži
nių, ka's jie toki buvo ir ką jie 
žinojo. Ir tie duomenys pralen
kia savo mastu visas ligi šiol 
pasaulyje žinomas šnipinėjimo 
istorijas. 

Dingusieji pareigūnai abu bu
vo Anglijoje ne kokie atėjūnai, 
o iš žinomų šeimų kilę Anglijos 
piliečiai, baigę Anglijos rimtas 
mokyklas ir augštai vertinami 
užsienių reikalų ministerijos 
tarnyboje. 

Vienas iš jų, Maclean, 38 me-

Iš Los Angeles 
Los Angeles mieste šiuo metu 

veikia ir priklauso Amerikos 
Lietuvių Tarybai šios lietuvių 
draugijos: 
1. Ateitininkų draugovė, 
2. Balfas, 
3. Liet. R. Katalikų Federacija, 
4. Labdaros ir Kultūros klubas, 
5. Lietuvių Dienos (žurnalas), 
6. Lietuvos Vyčiai, 
7. Amer. Liet. Tautinė S-gą, 
8. Liet. Tautinių šokių grupė, 
9. Liet. Dainininkų klubas, 

10. Moterų Katalikių Sąjunga, 
11. R. Katalikų Susivienijimas, 
12. Sandaros skyrius, 
13. Socialdemokratų kuopa, 
14. Piliečių klubas, 
15. SLA kuopa, 
16. Šv. Kazimiero parapija, 
17. Šv. Vardo draugija, 
18. šv. Kazimiero parap. choras, 
19. Tėvynės Mylėtojų Draugija, 
20. Tautiškas Pašalpinis klubas, 
21. Lietuvių Kalbos Draugija, 
22. Lietuvių Teisininkų Dr-ja. 

Seniausioji iš šių draugijų — 
yra SLA kuopa, čia įsteigta 
1905 m. ir jauniausioji — Lie
tuvių Teisininkų Draugija — 
įsteigta šių metų birželio mėn. 
gale. Netrukus prisidės dar vie
na, dabar tebesanti steigimo 
stadijoje — Lietuvių Tremtinių 
Draugija. 

Jei visos šios draugijos su
šauktų susirinkimus vienu ir 
tuo pačiu laiku — mažiausiai 
pusės susirinkimai negalėtų 
įvykti, nes nebūtų nei vieno na
rio, kuris priklausytų tik tai 
vienai ar kitai draugijai. Yra 
žmonių, kurie priklauso net 
7-nioms draugijoms, bet kas dar 
įdomiau, kad yra žmonių, kurie 
yra nariais bent penkių drau
gijų vedybose. 

Visos čia paminėtos draugijos 
•veikia sutartinai — jokių nesu
sipratimų dėl parengimų, t. y., 
kad kurios nors dvi draugijos 
ką nors rengtų vienu ir tuo 
pačiu laiku, nepasitaiko. 

Be čia paminėtų, ALT pri
klausančių, yra dar šešios "drau
giškos" draugijos su Amerikos 
Lietuvių Taryba visiškai nesi-
skaitančios, lietuvių tautos in
teresų nebojančios, grupuotinos 
į rikiuotę tų draugijų, kurių su
sirinkimai ir parengimai turėtų 

būti pikietuojami su atitinka
mais plakatais. Tų draugijų 
pavadinimus ir valdybų sudėtį, 
yra vilties, galima būsiant pa
skelbti netrukus. 

• 
ALT Los Angeles skyrius iš 

numatytos 2000 dolerių Tautos 
Fondo vajuje kvotos surinko 
vos mažą dalį — apie 500 dol. 
Tam reikalui sukelti daugiau 
pinigų ALT skyrius rengia di
delę gegužinę rugpiūčio mėn. 12 
d. Arroyo Seco parke. Laukia
ma, kad dalyvaus lietuvių iš 
įvairių Kalifornijos vietų, nes 
kai kurie iš San Diego, net San 
Francisko, jau dabar yra pasi
žadėję dalyvauti. 

tų amžiaus, vedęs, turtfjo dve
jetą vaikų, trečias buvo kaip 
tik laukiamas dingimo metu. 
Nuo 1944 iki 1948 metų jis buvo 
Anglijos pasiuntinybėje Wa-
shingtone, gana augštas parei
gūnas. čia per jo rankas ėjo 
visos atominių ginklų politikos 
paslaptys, nes jis buvo sekre
torius komiteto, derinančio ato
minio ginklavimosi politiką tarp 
JAV, Kanados ir Did. Britani
jos. Jis nežinojo mokslinių de
talių, bet užtat žinojo kur ir 
kokio didumo yra uranijaus kie
kiai, jis žinojo, koki slapti da
lykai buvo bendrai žinomi tarp 
tų trijų valstybių, žinojo, koki 
mokslininkai, kur ir ką šioje 
srityje dirba, šis komitetas pa
kvietė į Ameriką ir dabar nu
teistąjį sovietų šnipą Fuchsą. 
Maclean ir Fuchsas drauge da
lyvavo tame posėdyje Chicago-
je, kuriame buvo nutarta, ko
kias žinias galima be žalos skelb" 
ti ir kokias reikia laikyti pa
slaptyje... (Fuchsas tada ne
skelbtinas žinias perdavė ru
sams) . 

1948 metais Maclean buvo 
perkeltas j Egiptą, į D. Brita
nijos ambasadą. Ten susirgo 
nervų sutrikimu. Po kiek laiko, 
gydytojams pareiškus, kad jis 
jau pagijęs buvo vėl paskirtas 
į užsienių reikalų ministerijos 
skyrių, tvarkantį santykius su 
JAV. 

čia per jo rankas ijo visos 
žinios apie gen. Eisenhowerio 
vadovaujamos Europos kariuo
menės organizavimą, visos in
strukcijos užsienių reikalų mi-
nisterių atstovams, dalyvavu
siems Paryžiaus konferencijoje 
derybose su Gromyko dėl mi-
nisterių susitikimo, apie Atlan
to Sąjungos reikalus ir planus, 

Waterburyji! 
įsikūrė lietuviškai radijo pro

gramai remti fondas. Pradinin
kai ir aukų rinkėjai: č. Bogužas 
ir M. Gureckas. Jau surinkta 60 
dolerių. To dėka ^adijo progra
moje girdima naujų lietuviškų 
plokštelių, kurių netrukus lau
kiama daugiau. 

« 
Nemaloni žinia Waterburyje, 

kad likviduojama graži ir jauki 
Kudirkos salė, kurioje per pa
staruosius trejus metus buvo 
įsikūręs Waterburio šalpos klu
bas (Lithuanian Care and Relief 
Fund) ir buvo prisiglaudęs Liet. 
Tautinės Sąjungos skyrius. Mi

nimasis klubas ne toks turtin
gas, kaip kiti, nariais ir lėšomis, 
bet turtingas atliktais šalpos 
darbais. Ona Kudirkienė, tos sa
lės savininkė, nuomojo ją klu
bui labai palankiomis sąlygomis. 
Tačiau namas dabar parduotas 
ir griaunmas, kitaip pertvarko
mas. Klubas Ii patalpų turėjo 
išsikelti. 

Naujas žodynas 
V. Pėteraičio 

"Mažasis lietuviškai - angliškas 
f žodynas" 

Kaina $2.00. 
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apie polftfkos planavimą Vokie
tijos reikale, o taip pat ir visos 
žinios £pie JAV ir Anglijos dip
lomatinius santykius, pav., apie 
tai, kiek JAV padės Anglijai 
Irane, jei ten iškils didesnių 
nemalonumų, ir t.t. 

Dar nėra žinoma, kad kada 
nors šnipai būtų priėję taip gi
liai prie Anglijos užsienių rei
kalų ministerijos ir iš viso prie 
tarptautinės diplomatijos pa
slapčių. 

Antrasis pradingėlis, Burgess, 
nebuvo tokiose augštose vietose, 
bet taip pat turėjo progos pri
eiti prie giliai slepiamų paslap
čių. 1946 metais jis buvo as
mens sekretoriumi prie D. Bri
tanijos užsienių reikalų vicemi-
nisterio ir per jo rankas ėjo 
visi Imperijos santykių reikalai. 
Nuo 1948 metų jis buvo paskir
tas į Tolimųjų Rytų skyrių užs. 
reikalų ministerijoje, kur buvo 
visos žinios apie politiką Kini
jos ir Japonijos reikalais. Jau 
tuo metu jis buvo žinomas, kaip 
didelis komunistų literatūros ži
novas. Dabar aiškėja, kad tuo 
jis domėjosi ne tik iš žingeidu
mo ar iš reikalo, bet ir dėl sim
patijos komunistams. 

1950 metais jis buvo paskir
tas D. Britanijos pasiuntinybės 
Washingtone antruoju sekreto
rium ir dažnai būdavo D. Brit. 
atstovu Tolimųjų Rytų Komisi
joj. čia per jo rankas irgi ėjo 
visi Tolimųjų Rytų politikos 
klausimai, čia jam bebūnant jis 
Virginijos policijos buvo tris 
kartus sulaikytas už pergreitą 
važinėjimą automobiliu (80 my
lių per valandą). Dėl to jis šį 
pavasarį buvo atšauktas į Lon
doną, laikinai buvo be pareigų 
ir gerokai girtuokliavo. 

Abu buvo dar nuo mokyklos 
laikų draugai ir palaikydavo 
savo tarpe artimus ryšius. 

šį pavasarį Londone prasi
dėjo tyrinėjimai, kas yra kas 
užsienių reikalų ministerijoje. 
Matyti, kad šiedu draugai pa
juto, jog jų užkulisiai gali būti 
išaiškinti. 

Gegužės 25 dieną pirmasis 
paliko be jokio įspėjimo šeimą 
(žmonai išvykus pas gydytoją), 
antrasis — motiną, abu ekskur
siniu laivu perplaukė į Prancū
ziją, ten paliko laive savo la
gaminėlius ir pasakė, kad jie 
trumpam laikui važiuoja į Pa
ryžių. Paėmė taksi iki stoties 
ir nuėjo į traukinį. Po to nie
kas jų daugiau niekur nematė. 
Pirmojo žmona gavo iš Pary
žiaus telegramą: "Turėjau ne
tikėtai išvykti. Atsiprašau, 
brangioji. Myliu tave. Nenustok 
manęs mylėjusi. Donaldas". Jo 
motina gavo telegramą: "Aš vi
siškai tvarkoj. Nesirūpink. My
liu visus". 

Burgess motina gavo telegra
mą iš Romos: ''Labai atsipra
šau dėl ilgo tylėjimo. Pradedu 
ilgesnę atostogų kelionę Vidur
žemio jūroje. Dovanok. Guy." 

Visos telegramos rašytos ne 
jų pačių. Visos žinios, neva juos 
kažkas matė Ispanijos pasieny
je, nepasitvirtino. Daugiau jokių 
jų pėdsakų nesusekta. Anglijos 
augštieji pareigūnai dabar tik
rai mano, kad jie yra anapus 
geležinės uždangos. Prasitaria
ma, kad su jais į ten nuėjo be
veik viskas, kas turėjo būti sle
piama nuo Kremliaus..» 


