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\ipavergtos Lietuvos 
I&tisi kaimai likviduoti 

Trėmimai palietė ne tik stam
besnius Lietuvos žemvaldžius. 
Ištremti gyventojai visos eilės 
vietovių, kur buvo įtarta, jog 
jose partizanai gauna paramos. 
Štai Kartenos valsčiuje, pagal 
Voveraičių mišką gyvenusieji 
ištremti visi gyventojai. Dalis 
jų buvo ištremta 1948 metais, 
dalis 1949 metais, šiandien Vo
veraičių miško pakraščiais nėra 
nė vieno gyventojo. 

Gana daug gyventojų ištrem
ta ir iš kitų Kartenos valsčiaus 
vietovių. Iš Kalnų Grikštų kai
mo išvežta 15 šeimų, kas suda
ro per 50 procentų vietos gy
ventojų. 

Tą pat galima pasakyti ir apie 
kitas Lietuvos vietoves. 

— Kas dirba ištremtųjų že
mę? 

šis klausimas savotiškai skam. 
ba vyrams, gerai pažįstantiems 
nūdienį gyvenimą Lietuvoje. 
Šiandien tekalba propagandistai 
ir spauda rašo, kad vis didesni 
žemės plotai apdirbami. Faktiš
kai daug buvusių derlingų že
mių dirvonuoja. 

— Daug kur buvusiose kul
tūrinėse pievose keroja krūmai, 
auga alksniai, — sako vieną* iš 
laisvę pasiekusių. 

Ištremtųjų trobesiai nuardomi 

Perėjus kolchozinen sistemon 
prieita prie sunkiai įsivaizduo
jamo chaoso, ūkinio suirimo. La
bai dažnai kolchozininkai nebe
pajėgia tinkamai įdirbti turimą 
žemę. Ištremtųjų žemės plotai 
paliekami dirvonauti. Yra vie
tovių, kur išvežtųjų trobesiai 
būva tuojau pat nuardomi. 

• - i 

Ar vykdoma ; kolchozu trobe
sių statyba? "' 

Apie tokią statybą nemaža 
nuolat rašoma lietuvių kalba iš
einančioje sovietinėje spaudoje. 
Per radiją taip pat įvairių kol
chozų vadovai kalba apie pasi
ruošimus kolchozų centrinių pa
statų statyboms. Tačiau nieko 
panašaus tikrovėje dar nėra. 

— Apie statybą niekas nė 
nemano, nes gyventojai nespėja 
apsivaikyti su kitais darbais,— 
kalba vienas iš laisvę pasieku
siųjų. 

— šiandien Lietuvoje trobe
sių daugiau nugriaunama, negu 
statoma, papildo kitas, 

"Grūdai Lietuvoje — kai® 
auksas" 

Didžiausfa* sukolchozi n t o j e. 
Lietuvoje brangenybė yra duo
niniai grūdai. Nors jų kainos 
pagal laiką ir vietoves kiek svy
ruoja, tačiau vidutiniškai grūdų 
centneris kainuoja 250 rublių. 
Juos įpirkti gali tik retas gy
ventojas, vadinamieji "pasitu
rintieji". 

Kai kolchozai ar dar esą laisvi 
ūkininkai atlieka grūdų prievo
les, jie už centnerį pirmarūšių 
duoninių grūdų gauna po 4,5 
rublius. Tokias kainas moka 
valstybė. Kadangi prievolės di
džiulės, jas atlikęs kolchozas 
dažniausi||r palieka tuščiais 
aruodąis. 

Sovietinė valstybė plėšiku 
vaidmenyje 

— Kai kolchozai af vienas ki
tas esąs laisvas ūkininkas Lie
tuvoje atlieka nustatytas prie 
voles, jam mokamos tokios kai
nos, kad už gautus pinigus veik 
nieko negali nusipirkti, — kalba 
gerai pažinusieji gyvenimo są
lygas Lietuvoje vyrąi. — Pavyz
džiui už pristatytą bulvių cent 
nerį valstybė moka 1 rublį ir 80 
kapeikų. Gi kai gyventojas cent
nerį bulvių nori nusipirkti vals 
tybinėse parduotuvėse, jau turi 
mokėti 50 rublių. Tai oficiali 

Pasakoja lietuviai, pro geležinę uždangą prasiveržę 
laisvan pasaulin 

kimo punktai už pristatytų pir
marūšių rugių centnerį moka 
4,5 rublius, o kai darbininkas 
nueina į valstybė§_kontroliuoja-
mą parduotuvę, jis turi už vieną 
kilogramą duonos mokėti 2 rub
lius ir 40 kapeikų, tai yra dau
giau, negu gaunama už pusę 
centnerio valstybei pristačius 
grūdų. 

Nežiūrint kainų aukštumo ir 
paprastos duonos Lietuvoje ne 
visada galima gauti. Būva vie
tovių, kur duozra tampa' xeta 
brangenybe. , į 

Baudos už neatėjimą į darbą 
. ' L > • t 

He tik privalomas prievoles 
atliekant vykdomas gyventojų 
apiplėšimas. Dirbančiųjų išnau
dojimas vyksta kiekviename 
žingsnyje, štai kolchozininkas 
dėl kurios noi's priežasties ne
nuėjo vieną dieną į darbą. Ne
galavo jo sveikata ar dėl kurio 
nors kito reikalo negalėjo dirb
ti. Jam jau už vienos dienos 
nedarbą nurašomi penki darba
dieniai. Jei mptų būvyje antrą 
dieną nenueis į darbą, jam bus 
nurašyta jau daugiau negu pen
ki išdirbti darbadieniai, bent 
mažiausiai 7, o kartais ir 10. 
Jei trečią dieną nenueis į darbą, 
bus nušalintas nuo palikto skly
pelio žemės. 

Karinė tarnyba nuo 3 iki 7 metų 

Karinė tarnyha trunka įvai
riai. Trumpiausia, bent kalba
ma, turėtų tarnauti patekusieji 
| pėstininkus. Jiems numatytas 
trejų metų karinės prievolės at
likimo laikas. Bet praktiškai nie
kas po trejų metų negrįžta iš 
kariuomenės, 

Patekusieji artelerijdn karinę 
tarnyba atlieka per 5 metus, gi 
jūrininkams ir į aviacijos dali
nius patekusiems tenka ištar
nauti po 7 metus. 

Šaukiamieji kariuomenėn be
veik visi paimami. Didelė rete
nybė, kad kuris pašauktasis lie
tuvis išsisuktų nuo karinės tar
nybos. Vienintelis kelias jos iš
vengti — miškas. Tačiau tokie 
dezertyrai nuolat gaudomi. 

Nemaža lietuvių, paimtų ka
riuomenėn, karinę tarnybą atlie
ka Mongolijoj, Lvove, Černigove 
ir kitose Rusijos vietovėse. 

Slaptomis į Lietuvą grįžusieji 

— Tokių sugrįžėlių pasitaikė 
daugiausia tuojau po karo, bol
ševikams antrą kartą Lietuvą 
okupavus. 

— Kadangi ištremtieji, buvo 
nublokšti į gana tolimas Rusi
jos sritis, net anapus Uralo, kaip 
jie galėjo nugalėti toJai^ didžiu. 
lius nuotolius? / % ' , 

— Sunkios gyvenimo Sąlygos 
žmogui, gelbstinčiam savo gy
vybę, pasirodo suteikia tokių jė
gų, kad jis pats kartais nustem
ba tiek jų turėjęs, — atsako 
turėjusieji progos susitikti ir 
išsikalbėti su "slaptaisiais su-
grįžėliais". — Kaip kad masės 
rusų, pokariniais metais plūste 
užplūdo Lietuvą, jon atvykę gel
bėti savo gyvybės paskutinius 
likučius, taip ir slaptai pabėgu
sieji lietuviai surado būdų ir 
priemonių pasiekti savo kraštą. 
Jie ėjo pėsti, vietomis slaptomis' 
pavažiavo prisikabinę prie pre
kinių traukinių ir taip vargais 
negalais pasiekė Lietuvą. 

Pirmomis dienomis tokie su-
grįžėliai gavo atsikvėpti pasiekę 
savo namus. Tada sovietai dar 
tik buvo pradėję įvesti "savo 
tvarką", dar nebuvo jų spėta 
suregistruoti kiekvieną Lietuvos 
gyventoją. Tačiau tatai neilgai 
truko. Greit pradėjo aiškėti slap
tieji sugrįžėliai. Tokius, tik pa-

mą, tuojau pat suėmė ir vėl iš
gabeno į neaprėpiamus Sovietų 
Rusijos plotus. 

Aiškėja ištremtųjų gyvenimo 
sąlygos 

Iš grįžusių pasakojimų daug 
paaiškėjo apie sąlygas Sibiro 
taigose bei kitose Rusijos vie
tovėse. Pasirodo, kad yra sun
kiausia tiems tremtiniams, ku
rie turi mažų vaikų bei kurių 
vyresnis amžius jau neteikia jė
gų atlikti tremtiniams skiria
mus darbus. Vieniems tenka 
dirbti miškuose, kitiems prie 
uostų, tretiems kolchozuose ir t. 
t. Kas turi jėgų, kas įstengia 
atlikti skiriamas gana dideles 
normas, tas dar gati šiaip taip 
verstis. Tačiau kuriam stinga 
jėgų atlikti nustatytas darbo 
normas, tas negauna pilno nu
statyto gana kuklaus prasto 
maisto davinio ir tokio jėgos 
greit išsenka. 

— Didžiausias sunkumas iš
tremtiesiems yra stoka drabu
žių, — pastebi vienas vyras, tu
rėjęs progų išsikalbėti su slap
tai grįžusiais. — Kažin ar be
pasitaiko tokių, kurie iš gauna
mų už darbą atlyginimų įsteng
tų įsigyti kokį aprangalą. Pir
moje vietoje kiekvienas sten
giasi prisipirkti maisto, kad il
giau galėtų palaikyti savo gy
vybę. O maistas sunkiai gauna
mas ir gana brangus. Ištremtų

jų yra įkurdintų tokiose vietovė
se, kur net gėlo vandens nėra ir 
darbe pavargusiems reikia eiti 
jo j ieškoti kelioliką kilometrų. 

Nauji trėmimai 

Iš gaunamų laiškų aiškėja, jog 
bene daugiausia paskutiniais 
metais ištremtųjų lietuvių bus 
patekę į Jesnojarsko ir Irkuts
ko sritis. 

"Netalkinantieji" trėmimams 
suimami ir tardomi 

Vykdant masinius 1948 ir 
1949 metais suėmimus ir trėmi
mus, okupantų direktyvomis 
buvo įpareigotų trėmimams tal
kinti ir vietos gyventojų, ypač 
turinčių vienas ar kitas parei
gas. Paskirtieji talkinti trėmi
mams negalėjo atsikalbinėti. 
Kas tatai būtų bandęs atvirai 
padaryti, tas tuojau būtų pate
kęs prieš teismą. Tačiau buvo 
tokių, kurie vis dėlto vengė šio
se akcijose, dalyvauti, bandy
dami, kaip kas sugebėjo, išsisu
kinėti. Buvo tokių, kurie save 
"susirgdino". Tačiau jokių išsi
sukinėjimų nebuvo bota ir ban
džiusieji išsisukti nuo dalyva
vimo tremiamųjų suėmimuose 
patys buvo suimti ir laikomi da
boklėse per visą suėmimų ir 
trėmimų ž&ciją ir nuolat tardo
mi, stengiantis nustatyti, ar 
kartais nebūta sąmoningo ven
gimo trėmimams talkinti. 

PstsislSpusieif1 Vrfmimo metu 
negali gyveniman įsijungti 

pardavimo kaina. Grūdų sūria-; aiškejusapie jųtlaptą sugrįži-

TRUMPAI iš 
DETFLOITO 

Nuo lapkričio 15 iki 19 d/ 
Tarptautinio Instituto patalpose 
įvyksta įvairių tautų dailės eks
ponatų paroda. Lietuvių skyrių 
parodoje tvarko ponia C. Sto
kus, Instituto lietuvių skyriaus 
vedėja. Malonu pastebėti, kad ji, 
nors gimusi Amerikoje, labai 
gražiai kalba lietuviškai ir insti
tute gražiai atstovauja lietuvių 
kultūrinius reikalus. 

* 

Ryšium su šiuo metu Detroite 
vykstančiu BALF'o vajum, pra
ėjusią savaitę čia lankėsi B ALF 
pirmininkas kan. J. B. Končius, 
šeštadienį kan. Končius kreipė
si į lietuvišką visuomenę per 
ALB radijo valandėlę, raginda
mas ir toliau per BALF'ą remti 
vargstančius tautiečius. Sekma
dienį BALF'o pirmininkas kal
bėjo buv. lietuvių svetainėje 
įvykusiame susirinkime. 

• 
šį sekmadienį, lapkr. 11 žh 

įvyksta pirmas kultūrinis šio 
rudens parengimas — "Ragučio 
Šaltinėlio" premjera. Pradžia 5 
vai. po pietų, Ukrainiečių salėje, 
4655 Martin. Po vaidinimo šo
kiai. Rengia ALKOS meno ko
lektyvas ir ALB Radio Klubas. 

# 
š?. Antano parapijos vargo

nininkas J. Brazys kviečia de 
troitiečius apsirūpinti kalėdinė
mis plotkelėmis. Tuo reikalu pas 
jį galima kreiptis vakarais nuo 
5 vai. į namus, 1970 25-ta gatvė. 

# 
Praeitą šeštadienį Vittelier 

viešbutyje įvyko jaukus t Liet. 
Moterų Klubo balius. Dalyvavo 
gausus būrys svečių, tiek iš lie 
tuvių ir kitataučių. Svečius an 
gliškai ir lietuviškai pasveikino 
klubo pirmininkė p. Grinius. 

Klubo narės daugumoje yra 
čia gimusios, tačiau ypač malo
nu pažymėti, kad ne tik susirin
kimus veda lietuviškai bet ir 
susirinkimų protokolui rašo lie
tuvių kalba. > 

« 
« V 

šeštadieninės lietuvių mokyk
los tėvų susirinkimas išsirinko 
naują valdybą, kuriai pirminin
kauja dr. V. Misiulis. Z. V. ft* 

Kas ministeris ir kas ne? 

"Draugo" 251 nt. buvo pra
nešimas iš Romos apie Tarptau
tinį Pasauliečių Apaštalavimo 
Kongresą. Ten rašoma: Lietuvą 
atstovavo 18 asmenų su vysk. 
V. Padolskiu ir min. Ed. Turaus
ku priešakyje". Ir toliau per 
visą pranešimą prie Ed. Tu
rausko pavardės visur prideda
mas ministerio titulas. Gerai. 
Yra gi tokia mada, kad kas 
nors kartą, nors kelias dienas 
buvęs ministeriu, jau visą am
žių paskui juo tituluojamas. Bet 
tam pačiam "Draugui", pvz., 
min. S. Lozoraitis jau visą laiką 
yra tik kažkoks Lozoraitis, "bu
vęs diplomatas" ir t.t. 

Gerai ir taip. Tik kodėl tokia 
nelygybė? Min. S. Lozoraitis 
visdėlto tam tikrose pareigose 
ir dabar tebesireiškia, o min. 
Ed. Turauskas jau seniai niekur 
neministeriauja, o kažkur Pran
cūzijoje ūkininkauja. Kodėl apie 
jį "Draugas" nerašo, kad tai 
"kaž koks ūkininkas iš Prancū-

Pasitaiko, kad žmogus, paju
tęs, jog jam gręsia ištrėmimas, 
bando pasislėpti. Tačiau tokiam 
jau vėliau gyvenimam įsijungti 
sunku. Jis yra trėmimų sąra
šuose. Jo atvykus suimti ir ne-
suėmus, visą laiką jieškomas. 
Belieka slapstymasis miškuose, 
nes net ir asmens dokumento 
turėjimas dabartinėje Lietuvoje 
neteikia sąlygų kur panorsti 
persikelti iraaujoje vietoje įsi
kurti* 

zijos?" 
Tas pats "Draugas" ir savo 

įnamius prižiūri. Jo pastogėje 
išeina ir toks laikraštis "Kris
taus Karaliaus Laivas". No. 
26 yra įdėtas paveikslas su pa
rašu : "Romos lietuviai susirinkę 
minėti Mindaugo krikšto... Pir
moje eilėje matosi be paties ar
kivyskupo (Skvirecko), vysk. 
Padolskis, vysk. P. Būčys, vysk. 
Brizgys ir kiti". Kas tie kiti? 
Ypač kas sėdi prie pat arkivys
kupo J. Skvirecko? Iš dešinės 
tikrai — vysk. Būčys, vysk. Pa
dolskis. Iš kairės... — min. S. 
Lozoraitis, V. Lozoraitienė, pas
kui jau vysk. Brizgys ... 

Romoj, matyt, kiek kitokios 
nuotaikos, negu "Draugo" pa
stogėj. Ach, tas Draugas, drau
gelis ... 

K. S., Kenosha, Wis. 

KEISTOKAS 
VAKARAS 

BALTIMOREJE 
•Spalio mėn. 27 d. Baltimorės 

lietuvių parapijos salėje nau
jųjų ateivių bendruomenės va
dovybės jaunimo sekcija suruo
šė šokių ir kitokių pramogų va
karą. Programą atliko kaikurie 
bendruomenės valdybos nariai 
"rydami" stalo teniso kamoliu-
kus, darydami įvairius fokus — 
mokus su kortomis vaikydami 
scenoje piktąsias dvasias, skai
tydami apie save parašytus įvai
rius kupletus ir kt. "prašmat
nybes". 

Iffoįffi liri'iit ifrt r f f l l f - i  . r  ivuuy uaml hISkiskTJS tlTuKUS, 
dėvėjo ant galvų aziatiškus tur
banus. 

Kaip gaila, kad naujieji atei
viai teįstengia suorganizuoti ir 
parodyti tik tokius "meniškus" 
pasirodymus. Nebe pagrindo se
nieji lietuviai sako, kad nauja
kuriai išgyvena smukimo ga
dynę. Ą 

HETUVIAI — TOW SON 
2:0(1:0) 

Spalio 27 d. ivyko pirmosios 
Baltimorės lietuvių jaunių fut
bolo koma|ndos rungtynės su 
amerikiečių Towson, Post 22. 

Lietuviai išėjo šios sudėties: 
Meidūnas, Nastopka, Penkiūnas, 
Gražys, česonis, Bačauskas, 
Siarušaitis, Eringis, Dūlys, Bu-
cevičius III ir Veliuona. Mūsiš
kiai rungtynes pradėjo didele 
sparta ir spaudė savo priešinin
kus. Ilgai netrukus vidurio puo
likas Dūlys įmuša įvartį. Kova 
tęsėsi visą laiką įtemptai prie 
priešininkų vartų, tačiau įvarčių 
pasiekti neįstengė. Lietuviams 
buvo priteista bauda, bet neiš
naudota. Taip pirmas kėlinys 
ir baigėsi. Antrame kėlinyje lie
tuviai persigrupuoja ir toliau 
žaidimas vyksta ta pačia sparta. 
Porą kartų priešininkas pagrasė 
ir mūsiškių vartams. Pagaliau 
8 min. prieš pabaigą lošimo, pui
kiu Bačausko padavimu, pusde-
šinis puolikas Gražys pasekmę 
pakėlė 2:0. Taip rungtynės ir 
baigėsi. 

Pažymėtina, kad ypatingai 
gražiai pasirodė Dūlys ir 
liuona. * 

Pereitais metais Towson Bal
timorės miesto lygoje buvo 
ėmusi trečią vietą. 

UTIS 

jmovi. 
F  k  A  N  K  S U O P I S  m 

'ns/ A $300 Crostey Gift Certificate 
jto the winner of my own CR0SLEY 

'AmericaT Way' Contest—plus $100 cashtoTthe\ 
church or recognized charity * named by winner " 

mt*f TWO coftresTsr T9 9Wt 

i  
NOW I Come and see me about this 
store's own "American Way" Contest 
and the Crosley National Contest. A 
total of more than $2,000,000 in prizes 
in the National and Local Contests, for 
you and your churches or favorite rec

ognized charities! More than 6,000 prized , 
in cash and Crosley Gift Certificates. • įt \ 
National First Prize $10,000 fo the winnef 
—and $10,000 additional to the church of ^ 
recognized charity named by winner! Easy įf 
to enter! Nothing to buy! •1 

L *The term "church or recognized charity," ag used herein, means a church or chari&l 
which is exempt from taxation under Section 101 (6) of the Internal Revenue Code, 

CONTESTS CLOSE MIDNIGHT, DECEMBER 1, T95T.% 
COME M M Y OUR TREE ENTRY BLANKS AT ONCER 
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