H

] [filiaiIII
[įf iįl

PARTIJOS ISTORIJOS INSTITUTAS prie LIETUVOS KP CK —
MARKSIZMO-LENINIZMO INSTITUTO prie TSKP CK FILIALAS

VINCAS

KAPSUKAS

VALSTYBINĖ
VILNIUS

GROŽINĖS LITERATŪROS LEIDYKLA
1962

PARTIJOS ISTORIJOS INSTITUTAS prie LIETUVOS KP CK —
MARKSIZMO-LENINIZMO INSTITUTO prie TSKP CK FILIALAS

VINCAS

KAPSUKAS
4
TOMAS

Caro kalėjimuos

VALSTYBINĖ GROŽINĖS LITERATŪROS LEIDYKLA
VILNIUS

1962

REDAKCINĖ KOMISIJA:

I.

GAŠKA, R. MALIUKEVIČIUS (ats. redaktorius),
r . Š a r m a i t i s ir j. z i n k u s

TURINYS
Pratarmė.............................................................................................

5

CARO KALĖJIMUOS
Užrašą! ir atsiminimai
APIE UŽRAŠUS
KALVARIJOS

..................................................................................................

KALĖJIME

.....................................................................................

Kaip aš pakliuvau į kalėjimą ..............................................
Laiškai iš Kalvarijos kalėjimo ..............................................
1- ji A. Garmauskorespondencija ....................................
2ji A. Garmauskorespondencija ....................................
Kalvarijos „klesų" vaidmuo Suvalkijos darbininkų ju
dėjime ..................................................................................
Kauno kalėjimas
PABĖGIMAS
PABĖGO

..................................................................

IS KALĖJIMO

..................................................................................

....................................................................................................................

PABĖGUS

57
60
54

gg

.............................................................

VILNIAUS GUBERNIJOS KALĖJIMAS

.............................................................

81

LITERATŪRINIS DARBAS VILNIAUS KALĖJIME ........................................

180

Į

SUVALKŲ

25
32
48
51

KALĖJIMO

PAKELIUI

IS

25

SUVALKUS

.......................................................................................

SUVALKŲ KALĖJIME ..........................................................................................

Iš laiškų .....................................................................................

76

186
Ig g

198

DIDYSIS NUSIKALTĖLIS

......................................................................................

207

PONAS

......................................................................................

220

VIRŠININKAS

VARŠUVOS KALĖJIME
DĖL POTERIAVIMO

.................................................................................

..................................................................................................

230
255

441

....
..............................................
........................................ .

261
269
289

Keli žodžiai apie dailiąją literatūrą ..................................
.........................................................................
MAŽASIS ROMANAS ..........................................................................
SIBIRO KALĖJIMUOSE IR IŠTRĖMIME ..........................................
I. Kelionė į Sibirą ..............................................................
II. Krasnojarsko kalėjime ..................................................
III. Krasnojarsko kalinių sudėtis ......................................
IV. Trėmimas į Sibirą ........................................................
V. Politinės naujienos ...............................................
VI. Iš tremtinio laiškų .......................................................
NAUJA DVASIA DARBININKŲ JUDĖJIME IR PABĖGIMAS IS S IB IR O

289
297
303
313
313
319
333
342
347
352
367

PASTABOS

............................................ . . . . i . . . . . . . . . ....................................

379

RODYKLĖS

......................................................................................................................

KNYGOS IR LITERATŪRINIS DARBAS VARŠUVOS KALĖJIME
VLADIMIRO

KATORGOS

CENTRALE

1S VLADIMIRO KATORGOS UŽRAŠŲ

KALĖJIMO PIEŠINIAI

Pavardžių ir slapyvardžių rodyklė .......................
Geografinių pavadinimų rodyklė ..........................
Periodinių leidinių rodyklė .......... ‘ .......... . . . . . . . . . . . . . .

411

413
431
436

ILIUSTRACIJOS

V. Kapsukas. 1914 m. pradžia ......................................
V. Kapsuko knygos „Caro kalėjimuos" pirmojo leidi
mo titulinis puslapis ..................................................
Namas Narto kaime (Kapsuko raj.). Jame 1905 m.
gruodžio 15(28) d. įvyko valstiečių mitingas, ku
rio metu V. Kapsukas buvo suimtas ......................
Namas Vilniuje, buv. Jokūbo skg. Nr. 4 („Jokūbinė")
*Politkaliniai J. Buržinskis ir J. Liaugminas ..............
Barbora Mickevičienė— V. Kapsuko motina. 1925 m.
Lietuvių socialdemokratinis savaitraštis „Žarija" . . . .
Varšuvos kalėjimas („Arsenalas"), kuriame 1910—
1911 m. buvo kalinamas V. Kapsukas ..................
V. Kapsuko dukrelė Vanda-Vincenta. 1912 m...........
*Vladimiro katorgos kalėjimas ......................................
*Vladimiro kalėjimo bendrojo korpuso 15-ji kamera
(III a.), kurioje 1912—1913 m. sėdėjo V. Kapsukas.
(Nupiešė I. Boicovas 1913 m. pradžioje.) ..............
M. Frunzė Vladimiro kalėjime. 1907 m..........................
I. Kozlovas ir jo laiško faksimilė. 1914 m. pradžia ..
J. Sverdlovas Sibiro ištremtyje. 1915 m.......................
V. Kapsuko laiško j Lietuvą, rašyto 1913.VIII.29 d.,
faksimilė ..........................................................................
V. Kapsukas caro kalėjimuose ir ištremtyje ..............

16—17
32—33

48—49
96—97
128—129
176—177
192—193
224—225
240—241
256—257

272—273
304—305
320—321
336—337
352—353
368—369

PRATARM Ė

Ketvirtuoju V. Kapsuko Raštų tomu leidžiama jo
memuarinė knyga ,,Caro kalėjimuos". Pirmą kartą ji
pasirodė 1929 metais Brukline (JAV). Tuomet knygą
spaudai parengė pats autorius, gyvenęs Maskvoje. Sis
tomas yra antrasis jos leidimas.
Gausiame V. Kapsuko literatūriniame palikime kny
ga „Caro kalėjimuos" tiek savo turiniu, tiek ir torma
užima ypatingą vietą. Tai platus autobiograiinis pasa
kojimas apie sunkius išmėginimus, baisias kančias, ku
rias 1906— 1913 metais, būdamas cariniuose kalėjimuo
se, katorgoje ir ištremtyje, patyrė vienas žymiausių
Lietuvos proletarinių revoliucionierių — V. Kapsukas,
nepalūžęs valia, likęs ištikimas savo liaudžiai ir jos re
voliucinei kovai. Kartu knyga yra dokumentinė. Pagrin
dinę vietą joje užima dienoraščiai, laiškai ir kiti kalė
jimuose padaryti užrašai, tik vienur kitur perpinti
vėlesniais autoriaus atsiminimais, pastabomis. Knygos
audinį labai paįvairina ir beletristiniai V. Kapsuko
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kūriniai — apsakymai iš politinių kalinių gyvenimo,
savo laiku praturtinę jauną, dar tik besiformuojančią
lietuvių proletarinę literatūrą.
*

*
*

Savo atsiminimus V. Kapsukas pradeda nuo 1905
metų pabaigos, kai jis pirmą kartą buvo pakliuvęs
į žandarų rankas. Tuomet, keletą mėnesių iškalėjęs
Jaks-Tyrio pavarde Kalvarijos kalėjime, jis buvo per
keltas į Suvalkus. Tačiau greit pavyko iš ten pabėgti:
1906 metų kovo 17 dieną jis buvo išvaduotas iš Suvalkų
kalėjimo ligoninės.
Atsidūręs laisvėje, V. Kapsukas skuba vėl užimti
savo vietą atsakingiausiuose revoliucinės kovos baruo
se. Iš pradžių trumpam laikui slaptai nuvyksta į tuome
tinę Prūsiją, Tilžę, kur buvo leidžiamas jo redaguojamas
nelegalus žurnalas „Darbininkas" ir kita lietuvių social
demokratinė literatūra. Vėliau, nebodamas didžiausių
pavojų, sugrįžta į Lietuvą. Nelegaliai apsigyvenęs Vil
niuje, V. Kapsukas energingai imasi vadovauti lietuvių
darbininkų spaudos leidimui. Nuo 1906 metų vasaros
jis tampa legalaus socialdemokratinio savaitraščio
„Naujoji gadynė" redaktorium, o vėliau, caro valdžiai
šį laikraštį uždarius, redaguoja kitą LSDP savaitinį
organą — „Skardą". Šiam darbui V. Kapsukas panau
doja visą savo žurnalisto-organizatoriaus ir publicisto
talentą. Kartu jis ir toliau aktyviai dalyvauja Lietuvos
socialdemokratijos darbe, įvairiose politinėse kampani
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jose, liaudies susirinkimuose bei mitinguose, drąsiai
šaukdamas mases į kovą prieš carizmą ir kapitalistinį
išnaudo j imą.
Revoliucinis ryžtas, drąsa ir pasiaukojimas vardan
darbo žmonių gerovės ■—• visada buvo būdingi V. Kap
suko charakterio bruožai. Jie ypač ryškiai atsiskleidė
1905-—1907 metų revoliucijos dienomis. Respublikinės
bibliotekos rankraštyne Kaune išliko įdomus dokumen
tas apie V. Kapsuką — 1906 metų balandžio 3 dienos
laiškas. Jo autorius — šioje knygoje ne kartą minima
Morta Zauniūtė, aktyvi lietuvių nacionalinio išsivada
vimo judėjimo rėmėja, vėliau Vokietijos komunistų
partijos narys, artimai pažinojusi V. Kapsuką. Praneš
dama pažangiems Amerikos lietuviams apie V. Mic
kaus (Kapsuko) laimingą išvadavimą iš kalėjimo,
M. Zauniūtė rašo, kad jis „dirba vėl po senovei. Tik be
galo drąsus, užmiršta atsargumą, gali sakyt, tiesiog ne
kenčia atsargumo".
Iš tikrųjų V. Kapsukas gerai žinojo konspiracijos
reikalavimus, bet tuometinėmis didžiausio fizinių ir
moralinių jėgų įtempimo sąlygomis dažnai nenorom
turėdavo juos užmiršti. Viename laiške savo šeimai,
rašytame jau iš Vilniaus kalėjimo 1907 metų vasarą,
jis „teisinasi": „...aš taip baisiai būdavau kartais nuo
ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro darbais užverstas, kad
nė pavalgyti neturėdavau laiko, užmiršdavau, kad
vaikščioju suplyšusiais drabužiais; nė į galvą neateida
vo, koks pavojus kasdien kybo ties mano galva. Parėjęs
vėlai vakare namo, nuvargęs, pailsęs, sulipusiomis aki
mis, aš kaip medis parvirsdavau į lovą, kad iš ryto
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vėl greičiau naujomis jėgomis prie darbo stočiau" (šio
tomo 136— 137 psl.).
Antrą kartą į caro tarnų rankas V. Kapsukas pa
kliuvo 1907 metų gegužės 19 dieną Vilniuje taip pat
svetima pavarde — kaip valstietis Juozas Paslavičius.
Tačiau netrukus carinė žvalgyba išaiškino, kas iš tik
rųjų yra suimtasis „valstietis“, nes provokatoriai ir
šnipai buvo suteikę jai pakankamai žinių apie revoliu
cinį V. Kapsuko veikimą. Prasidėjo ilgos politinio ka
linio dienos iš pradžių Vilniaus, vėliau Suvalkų, Varšu
vos, Vladimiro ir kituose Rusijos imperijos kalėjimuose
bei katorgos centraluose. Tik 1908 metų vasario 11 die
ną V. Kapsukas išgirsta Vilniaus teismo rūmų nuo
sprendį — jis nuteisiamas trejus metus kalėti tvirtovėje.
Bet šia bausme neapsiribojama. Greit sudaroma nauja
byla už ginkluotą pabėgimą iš kalėjimo, ir 1909 metų
lapkričio 12 dieną Suvalkų apygardos karo teismas pa
skiria jam aštuoneris katorgos metus. Po kelių mėnesių
nuosprendį peržiūrėjo ir patvirtino Varšuvos teismo rū
mai, o vėliau senatas.
1913 metų kovo mėnesį, ryšium su carų Romanovų
dinastijos 300 metų jubiliejumi, V. Kapsukui buvo
pritaikyta dalinė amnestija. Pasiremiant vienu iš
caro Nikolajaus II manilesto punktų, bausmė buvo su
mažinta trečdaliu. Pasibaigė be galo sunkios katorgos
dienos, bet durys į laisvę tebebuvo uždarytos, nes laukė
ištrėmimas į Sibiro šiaurę. Pagaliau 1913 metų pabai
goje V. Kapsukas pabėga iš tolimos ištremties ir vėl
grįžta prie partinio darbo. Tačiau dabar negalima buvo
ilgiau pasilikti Lietuvoje, nes kiekvienu metu grėsė dar
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didesnis pavojus: žandarai uoliai ieškojo tremtiniopabėgėlio.
Atnaujinęs ryšius su revoliuciniais darbininkais ir
kai kuriais žymesniais socialdemokratų partijos veikė
jais Lietuvoje, V. Kapsukas emigravo į užsienį. Ankstyvą
1914 metų pavasarį per Vokietiją jis nuvyksta į Kro
kuvą, kur veikė LSDP Užsienio biuras. Čia V. Kapsukas
tampa vienu iš vadovaujančių šio biuro veikėjų, už
megzdamas glaudžius ryšius su Rusijos socialdemokratų
darbininkų partijos Centro Komitetu ir asmeniškai su
V. Leninu, pradėdamas naują savo revoliucinės veiklos
etapą.
*
*
*

Atsiminimuose, dienoraščiuose ir laiškuose pavaiz
duoti asmeniniai V. Kapsuko pergyvenimai caro kalė
jimuose — tai tikri revoliucionieriaus kančių keliai.
Niūri ir slegianti politinio kalinio buitis, nuolatiniai
administracijos pasityčiojimai, baudimai karceriu ir kiti
kankinimai palaipsniui tirpdo fizines jėgas. Tačiau ko
votojo valia nepalaužiama. Jis lieka ištikimas kilnioms
idėjoms, ir didžiausią susirūpinimą jam kelia ne su
griauta ,,asmens ir šeimynos laimė", bet revoliucinio
judėjimo perspektyvos. „Pas mus kalėjime, — rašo
V. Kapsukas savo dienoraštyje 1907 m. birželio 10
(23) d., — nėra jokio skirtumo: toks pat virintaš vanduo
iš ryto ir po pietų, tokia pat duona ir pietums kopūstai,
kurių jokiu būdu negaliu priprast valgyti, tie patys
sargų keiksmai ir tas pats grandinių žvangėjimas.“ Blo
giausia jam tai, kad iš laisvės ateina nelinksmos
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naujienos: „Visur kratos, areštai. Spauda dar labiau
suvaržyta. Žmonės prislėgti. Darbininkų organizacijos
nepasitiki savo jėgomis. Tik juodašimčiai linksmi...
Sunkų tai įspūdį daro" (šio tomo 97 psl.j.
Kurį laiką sėdėdamas tardomųjų kalėjime, V. Kap
sukas slaptai palaikė ryšį su laisvėje likusiais revoliu
cinės kovos draugais. Iš pradžių jis net „bendradarbia
vo" lietuvių socialdemokratinėje spaudoje — legaliame
savaitraštyje „Žarijoje" 1907— 1908 metais pasirodė
nemaža jo publicistinių kūrinių aktualiausiais revoliu
cinio judėjimo klausimais. Šiuose kūriniuose, kurie
gimė niūrioje kalėjimo kameroje, V. Kapsukas įžvalgiai
kalba apie revoliucijos perspektyvas Rusijoje, populia
rindamas marksizmo-leninizmo idėjas.
V. Kapsuko dienoraščiuose ir užrašuose randame
daug gilių apmąstymų, reikšmingų teorinių teiginių. Jo
mintys ieško atsakymų į opiausius visuomenės vysty
mosi klausimus, iškilusius darbininkų klasei po 1905—
1907 metų revoliucijos pralaimėjimo, kai daugelis so
cialdemokratinių veikėjų pabūgo sunkumų, kapituliavo
prieš reakciją ir pradėjo krypti į likvidatorystę. „Rasti
išėjimą iš juodosios reakcijos padėties, — prisimena
autorius, — įgyti perspektyvą, išmokti marksistiškai
vertinti tai, kas aplink darosi, įgyti didesnį marksizmo
pamatų pažinimą — tai aš laikiau tuomet svarbiausiais
savo ir pamatiniais laisvųjų draugų uždaviniais" (šio
tomo 183 psl.). Štai kodėl V. Kapsukas, užmiršdamas ir
prasidėjusius sveikatos negalavimus, taip atkakliai sten
giasi išnaudoti visas politinio kalinio galimybes savo
teorinėms žinioms papildyti. „Per dienų dienas skaitau,
rašau... — pasakoja jis 1907 metų gruodžio 25 dienos
laiške savo šeimai, tarp kita ko pridurdamas: „rimtai
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užsiėmiau filosofijos pažiūrų tvarkymu ir likau... karštu
istorinio materializmo pasekėju. Toliau ypatingai užsi
imu politine ekonomija. Įvairumui trūksta geros bele
tristikos...“ (šio tomo 164 psl.).
Žinoma, kalėjimuose nelengva buvo įsigyti geres
nės literatūros. Tačiau politinių kalinių sumanumo dėka
į jų rankas patekdavo ne vienas ir marksizmo-leninizmo
klasikų veikalas, taip pat atskiri bolševikų partijos pe
riodinių leidinių numeriai. „Didžiausiu pamėgimu aš
studijavau tuomet pamatines marksizmo teorijos k n y 
gas, — prisimena V. Kapsukas. — Tiesiog naujas akira
tis man atsidarė, įgijus aiškią marksistinę pasaulėžiūrą
ir supratus visuomenės plėtojimosi kelius. Aš tiesiog
poezijos rasdavau marksizmo moksle, jo geležinėje lo
gikoje ir aiškume" (šio tomo 184 psl.).
Dešimtis bebaimių revoliucionierių pažino V. Kap
sukas caro kalėjimuose. Jų vardai su pagarba minimi
šioje knygoje. Daugelis tų kovotojų nepakėlė kalėjimo
kančių ir žuvo, nesulaukę socializmo idėjų pergalės. Ne
vieną savo knygos puslapį autorius skiria pasakojimui
apie kalėjimuose ir ištremtyje gimusią draugystę su Ru
sijos bolševikais J. Sverdlovu, M. Frunze, I. Kozlovu
ir kitais partijos veikėjais, padėjusiais jam geriau pa
žinti bolševikų pažiūras, jų kovą. prieš menševikus ir
likvidatorius. Ta draugystė kupina giliausių proletari
nio internacionalizmo jausmų.
Ypač artimai V. Kapsukas susipažino su žymiu bol
ševikų partijos veikėju J. Sverdlovu, kurį, kaip vieną
iš „Pravdos" redaktorių, caro valdžia 1913 metais buvo
ištrėmusi į Sibiro šiaurę. Su juo V. Kapsukas tarėsi dėl
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bendrų veiksmų, išėjus į laisvę, dėl straipsnių rinkinio
apie politkalinių gyvenimą išleidimo. Žinios apie naują
revoliucinio judėjimo pakilimą, apie bolševikų partijos
įtakos stiprėjimą masėse kėlė V. Kapsuko nuotaiką,
žadino norą greičiau įsijungti į partinį darbą. „Drg.
Sverdlovas, — prisimena V. Kapsukas, — uždegė mane
dideliu noru kuo greičiausiai mesti trėmimą ir grįžti
prie gyvo partijos darbo. Jį įsivaizdavau dabar tik tvir
tai susirišusį su Rusijos socialdemokratų darbininkų
partija (šio tomo 367—368 psl.j.
Glaudų bendradarbiavimą ir draugystę su Rusijos
bolševikais autorius vaizduoja kaip vieną iš lemiamų
veiksnių, paspartinusių idėjinį jo subrendimą.
*

*
*

Viename iš šios knygos skyrių, kalbėdamas apie
didžiulį grožinės literatūros vaidmenį visuomenės gy
venime, V. Kapsukas prisimena ir pirmuosius savo
beletristinius bandymus. „Pirmieji mano mėginimai dai
liosios literatūros srity, — rašo jis, — priklauso dar
1898 metams. Tada aš ryšium su areštais tarp lietuvių
Suvalkų gub. nupiešiau paveikslėlį iš kalėjimo gyveni
mo, apie kurį jokio supratimo neturėjau...“ (šio tomo
289—290 psl.j. Deja, tas kūrinėlis nepasiekė skaitytojų,
ir šiandien negalima spręsti apie jo idėjinį-meninį lygį.
Tačiau įtraukti į knygą „Caro kalėjimuos" apsakymai
„Pabėgo“, „Didysis nusikaltėlis“, „Ponas viršininkas“,
,,Mažasis Romanas" ir kiti nekelia abejonių, kad jų
autorius turėjo didelių beletristo gabumų.
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Pasiremdamas savo asmeniniais pergyvenimais,
V. Kapsukaš pirmasis lietuvių literatūroje sukūrė jau
dinančius apsakymus iš politinių kalinių gyvenimo. Šie
kūriniai, jau prieš pusę amžiaus paskelbti periodikoje,
įėjo į lietuvių proletarinės literatūros lobyną, įtvirtin
dami joje socialistinio realizmo daigus.
Išskyrus apsakymą „Mažasis Romanas", kuriame
meniniais vaizdais įamžintas lenkų revoliucionieriaus
politkalinio Romano Karpinskio paveikslas, visuose k i
tuose šios knygos apsakymuose dominuoja autobiogra
finiai motyvai. Kaip tik šie motyvai daugiausia palaiko
ir siužetinį ryšį tarp atskirų, atrodytų, mažai tarpusa
vyje susietų vaizdų, epizodų, kuriais autorius puikiai
išryškina teigiamą proletarinio revoliucionieriaus pa
veikslą. Apsakymų herojus kupinas kovos ryžto ir
nepalaužiamo tikėjimo marksizmo-leninizmo idėjų per
gale prieš visas reakcijos jėgas.
Beletristiniai V. Kapsuko kūriniai sustiprina meninį
visos atsiminimų knygos skambėjimą savo gyvu, dina
mišku stilium, sodria, vaizdinga kalba. Kartu jie labai
darniai įsipina į autobiografinį knygos audinį, nes pa
čiuose kalėjimo dienoraščiuose, kurie sudaro jos dides
nę dalį, taip pat gausu beletristinių elementų. Todėl ne
be pagrindo knyga „Caro kalėjimuos" laikoma ne tik
puikiais žymaus revoliucionieriaus profesionalo atsimi
nimais, bet ir literatūros meno kūriniu, suteikusiu
V. Kapsukui vieno pirmųjų Lietuvos proletarinių rašy
tojų vardą.
*
*
*
Šiame V. Kapsuko Raštų tome knyga „Caro k a 
lėjimuos" skelbiama taip, kaip ją 1924— 1928 metu,
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laikotarpiu buvo parengęs spaudai pats autorius. Tačiau,
be nežymių redakcinio pobūdžio taisymų, vienu kitu
atveju ji papildyta naujai surastais laiškais, taip pat
beletristiniais kūrinėliais, kurių tuo metu autorius netu
rėjo ir negalėjo gauti. Visi tokie papildymai aptariami
atitinkamose pastabose, kurios dedamos tomo prieduose.
Atrenkant šiam tomui iliustracijas, buvo panaudotos ir
tos nuotraukos, kurios įdėtos knygos pirmajame leidime.
Iliustracijų sąraše jos pažymėtos žvaigždute.
PARTIJOS ISTORIJOS INSTITUTAS prie LKP CK —
MARKSIZMO-LENINIZMO INSTITUTO prie TSKP CK
FILIALAS

Caro kalėjimuos
UŽRAŠAI IR ATSIMINIMAI

Lietuvos politiniams kaliniams, kankina
miems „laisvosios" Lietuvos budelių kalėji
muose, aukštai nešantiems raudonąją proleta
rinės revoliucijos vėliavą, aukoju šiuos užrašus.
V. KAPSUKAS
1928 m. lapkričio 7 d.

BBEBBSg K ..... ...

V. Kapsukas. 1914 m. pradžia

APIE UŽRAŠUS
Šie užrašai padaryti įvairiuose caro kalėjimuose
nuo 1906 iki 1913 metų.
Dviem tarpais man teko išbūti tuom et kalėjim e
apie 6,5 metų: 1906 m. pradžioje Kalvarijos kalėjim e
(svetima pavarde) apie 3 mėnesius ir visai trumpai
Suvalkų kalėjim e — iš ten mane ginkluoti draugai iš
laisvino; paskui apie metus nelegaliai dirbau; 1907 m.
gegužės mėm. vėl buvau areštuotas Vilniuje, ir šį k ar
tą teko išbūti kalėjim e 6 su viršum metus. Sėdėjau
Vilniaus kalėjim e (Lukiškių), Suvalkų, Varšuvos (Ar
senalo) kalėjim uose ir Vladimiro katorgos kalėjime.
Be to, einant iš vieno kalėjim o į kitą, o paskui į Si
birą trėmiman, teko sėdėt Gardino kalėjim e, Maskvos
Butirkose, Nižnij-Novgorodo, Samaros, Krasnojarsko,
Jeniseisko ir Irkutsko kalėjimuose.
Pradedant nuo 1907 m., visur, kur tik galėdamas,
aš vedžiau dienoraštį. Jį čionai ir skelbiu. Tik iš Kal
varijos kalėjim o nėra tai dienoraštis, o mano laiškai.
Pilnumo dėlei duodu savo korespondenciją ir studen
to A. Garmaus korespondencijas iš Kalvarijos kalė
jimo, paskelbtas 1906 m. „Darbininko" Nr. 7—8 ir 9.
Kaip pamatys skaitytojai, mano kalėjim o dienoraš
tyje yra didelių tarpų. Dalykas tas, kad ne visuomet
galėjau aš jį vesti. Kartais būdavo tokios sąlygos,
kad ne tik dienoraščio vesti nebūdavo galima, bet
gangreit ir jokio laiško „laisvėn" negalima būdavo
parašyti. Taip buvo 1908— 1909 metais, sėdint man
2. V. K apsukas,

4 t.
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mažiukam, bet be galo biauriam Suvalkų kalėjim e.
Už mažiausią pieštuko gabalėlį ir popieriaus sklypelį
ten grėsė kalėjim o viršininko Pižalskio tyčiojimasis,
karceris ir kitokios pabaudos. Vis tik ir ten man p a 
sisekė parašyti paveikslėlį „Ponas viršininkas", kuria
me aš stengiausi duoti to niekšo paveikslą*. Be to,
parašiau „Baisųjį kalinį", kuriam e, nieko neperdėda
mas, aprašiau pats save. Ten parašiau taip pat plačią
Kudirkos biografiją, kurioje ypatingą atydą kreipiau
į jo gadynės apibūdinimą**; ir šiaip keletą užrašų pa
dariau. Kolektyviai su draugais-kaliniais parašėme
į Krokuvos „Naprzod'ą" ir Amerikos „Kovą" apie savo
bylos eigą, apie kalinių mušimus, bjauriausią provo
kaciją ir kitus kalėjim o viršininko Pižalskio ir polic
meisterio Tomaševičaus darbus2. Gaila, kad to rašto aš
negalėjau gauti, pataisyti ir įdėti į šį rinkinį.
Rašydavau Suvalkų kalėjim e ant mažiukų popie
riaus sklypelių, kartais net ant papirosinio popieriaus,
trum pučiu pieštuko gabalėliu, kurį į pirštus galima
buvo paimti tik popierium stipriai apvyniojus ir tuo
būdu popierinį „kotelį" padarius; rašydavau, kada
prie mano durų geras kareivis stovėdavo (man buvo
pastatyta speciali sargyba). Parašęs vieną kitą lapelį,
tuoj išsiųsdavau per patikimą sargą „laisvėn".
Dar blogiau buvo Vladimiro katorgos kalėjim e
(1911— 1913 m.). Ten per pusantrų su viršum metų jo* Man pasisekė tą paveikslėlį pasiųsti į Vilnių, ir ten jis
buvo paskelbtas be mano žinios likvidatorių „Visuomenėje". Taip
pat ir kai kurie kiti mano raštai, parašytieji 1910 metais Varšuvos
kalėjime, paskelbti „Visuomenėje" be mano žinios. Specialiai į „Vi
suomenę" aš parašiau tik vieną straipsnį. Tai buvo plati „Visuo
menės" kritika, jos atsisakymo nuo nelegalaus darbo, nuo partijos,
jos oportunizmo kritika ir t. t. Tas straipsnis buvo gautas, bet
nepaskelbtas. Karo metu jis kažkur žuvo.
** Beveik visa Kudirkos biografija žuvo Šveicarijoje karo me
tu, taip pat ir daugelis Kudirkos laiškų1.
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ikio susisiekimo su „laisve“ nebuvo. Paskui šiaip taip
pasisekė mums suorganizuoti savo „paštą", bet taip
mažai buvo galima siųsti, kad apie dienoraščio tęsimą
negalėjo būti nė kalbos. Iš Vladimiro laikų liko tik
'! sąsiuviniai su daugybe ištraukų iš įvairių knygų,
perskaitytų kalėjim e, ir svarbesnių straipsnių sąrašų;
ten pat yra mano raštas apie „Draugo" organizaciją,
Višinskio biografija, mano autobiografijos pradžia, ty 
rinėjimas apie 1906— 1907 m. Nižnij-Novgorodo ekspropriacijas ir šiokie tokie užrašai, iš kurių aš čia
kai ką duodu3. Be to, vienam sąsiuviny, kuris liko
buvusio katorgininko menševiko Bašlykovo rankose,
yra platus mano referatas žemės klausimu, nukreiptas
ypatingai prieš rusų eserus.
Pora žodžių dėl užrašų turinio. Rašant juos, visuo
met reikėjo būti pasirengus, kad gali sučiupti kalėji
mo sargai arb a administracija. Užtat reikėjo rašyti la
bai atsargiai. Daugelio klausimų visiškai negalima
buvo paliesti, visų pirm a susisiekimo su „laisve",
bendradarbiavim o partijos organuose ir apskritai po
litinių klausimų, ginčų politinių kalinių tarpe ir t. t.
Negalima dargi buvo atvirai rašyti apie knygų skai
tymą (kaip kas patiko), lavinimąsi, nes ir toks raštas,
pakliuvęs į administracijos rankas, galėjo sukelti rep
resijas (svarbiausia, knygų atėmimą). Šitas spragas aš
stengiuosi užkišti vienu kitu atsiminimu, dabar pa
rašytu.
*
*
*
M anau, nereikia čia plačiau rašyti apie tai, kad
tas kelias, kurį aš anais laikais laikiau teisingu, dabar
man nebe taip atrodo.
Kada pirmą kartą pakliuvau į kalėjim ą, aš dar tik
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pradėjęs buvau eiti nuo siauro lietuviško darbo į tarp
tautinį. Aš jau buvau artim ai susirišęs su darbininkų
klase, bet dar neįstengiau atsikratyti siauro lietuviško,
iš esmės smulkiaburžuazinio užsisklendimo. Gindamas
Vilniaus Steigiamąjį seimą, aš įrodinėjau, kad jis dau
giau duosiąs Lietuvos darbininkams ir mažažemiams,
užtat Lietuvai reikia kelti šį obalsį, o ne bendrą visos
senosios Rusijos Steigiamąjį seimą. Pabėgęs iš kalėji
mo, aš padariau šiuo žvilgsniu žymų žingsnį pirmyn,
pamažu perėjau nuo federalistų prie autonomistų, sto
jau už socialdemokratų sujungimą, bet ant tvirtų m ark
sizmo ir tarptautinės socialdemokratijos pam atų atsi
stojau tik antrą kartą pakliuvęs į kalėjim ą ir nuodug
niai susipažinęs su pamatiniais Markso, Engelso,
Kautskio, Plechanovo, dalinai Lenino ir kitų veikalais.
Tačiau ir tuomet dar bolševikas aš nebuvau. Buvau
antilikvidatorius, revoliucinis tarptautinis socialdemo
kratas, bet dar ne bolševikas. Juo tapau tik didžiojo
karo metu. Ir vis tik aš negaliu atmesti viso to, kas
seniau buvo veikta ir nuveikta. Be to, kas aš seniau
buvau, nebūčiau galėjęs likti ir tuo, kas dabar esu.
Užtat, negailestingai kritikuodam as senąsias savo pro
gramines, taktines ir organizacines klaidas, aš vis tik
randu daug ką, ko man išsižadėti nereikia, kas turi
būti įrašyta į mano ir kitų panašių į mane draugų ak
tyvą, o ne pasyvą: tai yra toji nenuilstama revoliu
cinė kova su caro valdžia, kurią aš bent nuo 1903 m.
pradėjau vesti, tai yra sunkus kelias nuo socialpatriotizmo į revoliucinį marksizmą, tai yra darbininkų kla
sės ir vargingųjų valstiečių organizavimas ir vedimas
į kovą su savo išnaudotojais ir budeliais, tai yra kova
dėl darbininkų klasės ir visos pavergtosios ir išnau
dojamosios žmonijos dalies išlaisvinimo iš caro jungo
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n kapitalo vergijos, kova dėl socializmo, tai yra pa
kiliau ilgų m etų kančios, kurias man teko dėl tų
kovų pakelti, pakliuvus į priešų nelaisvę, ir sunkiaulomis sąlygomis Raudonosios Vėliavos aukštai iškėlus
nešimas. Visoje toje kovoje aš matau didelių klaidų,
kurių anaiptol nereikia slėpti ir mažinti, tačiau ir tei
giamo darbo ten buvo. Tai padrąsina mane ir šiuos
mano užrašus viešai paskelbti.
*

*
*

Seniai, taip seniai, rodos, tai buvo. Skaitau savo
užrašus, ir daug kas atrodo m an tarytum sapne ma
tyta. Tačiau tai ne sapnas. Tai pergyventa, perkenlėta. Ir dabar dar darbininkų klasės kovotojai turi
pakelti panašius, dažnai dar biauresnius kalėjimus,
panašų niekinim ą ir tyčiojimąsi. Tiesa, Rusijos prole
tariatas ir vargingieji valstiečiai jau išsivadavo ne
tik nuo caro valdžios ir caro kalėjimų, bet ir nuo
buržuazijos viešpatavimo. Penktojoj žemės rutulio da
ly jau nebe darbininkai ir jų reikalų gynėjai kišami
į kalėjim us, o jų budeliai ir išnaudotojai. Bet kitose
šalyse, dargi plačiai garbinamose seniau „laisvose",
„demokratiškose" valstybėse, kalėjim ų durys dabar
dar plačiau atsidarė darbininkų klasei, ir dažnai juose
dar žiauriau elgiamasi su kapitalo belaisviais, negu
buvusiuose caro kalėjim ų urvuose. Tą patį mes mato
me ir „laisvoje", „dem okratiškoje“ Lietuvos respubli
koje. Visiškai neperdėdamas, aš, valgęs buizą iš dau
gelio caro kalėjim ų katilų, galiu pasakyti, kad caro
laikais Lietuvos kalėjim ai ir „ochrankos“ urvai nėra
matę tokių žvėriškų kankinimų, mušimų ir tyčiojimosi
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iš politinių kalinių, kaip „laisvosios", „demokratiško
sios" Lietuvos respublikos žvalgybos ir kalėjim ų u r
vai. Užtat manau, kad šitie mano užrašai turi ne tik
istorinės vertės. Jie ne tik gali supažindinti, bent da
linai, mūsų jaunuosius draugus su ta gadyne, kada
šie užrašai buvo rašomi, bet ir pam okyti juos, kaip
reikia kovoti ir laiką sunaudoti, dargi kalėjim e bū
nant. Jie gali prisidėti prie revoliucinės patvaros kė
limo. Tai ir paskatino mane šiuos užrašus paskelbti.
1925 m. vasara

Ilgai vilkinau aš šių užrašų spaudon atidavimą: vis
norėjau pilniau juos surinkti ir geriau sutvarkyti, dau
giau atsiminimų iš kalėjimo laikų duoti. Tačiau dėl
laiko stokos negalėjau to padaryti. Galų gale nutariau
duoti spaudai bent tai, kas jau yra parengta, ir netai
syti daug savo užrašų. Tegul jie būna tokie, kokie
buvo parašyti,— su įvairiais trūkumais, su jų autoriaus
žmogiškais ir net politiniais trūkumais. Tuomet jie tu 
rės didesnės istorinės vertės.
Šiuos užrašus skaitydami, draugai turi visuomet a t
siminti, kokiomis sąlygomis ir kokiu m etu buvo rašyti
mano užrašai. Apie sąlygas aš jau aukščiau kalbėjau,
o metas tai buvo didžiosios reakcijos. Tik 1912 m etais
pradėjo prasimušti pas mus į Vladimiro katorgos k a
lėjim ą žinios apie naują darbininkų judėjim o kilimą.
Iki to laiko vien tik liūdnos žinios ateidavo. Tai ne
galėjo neatsiliepti ir į kalinių gyvenimą ir jų ūpą.
Vis tik tikėjimo nauju darbininkų judėjim u ir revo
liucijos kilimu aš niekad nenustojau. Be to, užrašus,
skaitant, dar reikia visuomet atsiminti, kad jų auto
rius, juos rašydamas, dar nebuvo bolševikas.
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Vis tik tikiuosi, kad ir ši medžiaga, kurią suran,k lojęs čia duodu, padės draugam s skaitytojams ir skailytojoms šiek tiek susipažinti su caro laikais, caro
l. a įėjimais ir anų laikų revoliucionierių kova; tikiuosi,
kad ji bent šiek tiek padės augti naujiems revoliurionieriams, kovojantiem s jau nebe dėl caro valdžios
nuvertimo, o dėl buržuazijos viešpatavim o sugriovimo
lt proletariato diktatūros įvedimo.
1928 m. vasario 3 d.

V. Kapsukas

KALVARIJOS KALĖJIME

KAIP AŠ PAKLIUVAU Į KALĖJIMĄ
1905 metų gale, kada buvo įvestas 4-se lietuvių
gyvenamose Suvalkų gubernijos apskrityse karo m e
las, LSDP CK (jai tuom et aš priklausiau4) pasiuntė
mane į Suvalkiją vadovauti tenykštei revoliucinei k o 
vai. Pirma, negu keliauti iš Vilniaus į Suvalkiją, aš
greituoju nuvykau į Tilžę su mano parašytu ir CK
priimtu atsišaukim u j Suvalkijos gyventojus, kad ga
lėčiau jį išspausdinti ir nusigabenti į Suvalkiją. Ke
lionė iš Vilniaus į Tilžę netruko nė ištisos paros
(važinėjau aš tuom et per sieną Prūsų pirklio pasu).
Atsišaukimo išspausdinimui išėjo viena diena, ir aš,
lą darbą atlikęs, apsikrovęs atsišaukimais, iškeliavau
j Suvalkiją5.
Jau eidamas per sieną, aš ką tik neįklimpau. Ant
sa vęs buvau pasiėmęs tam tikruose krepšiuose, pana
šiuose į kunigo arnotą, ne mažiau kaip 30 svarų atsi
šaukimų, porą brauningų ir šovinių. Per petį po ilgu
apsiaustu persirišau šautuvą — norėjau nuvežti paro
dyti, kokius šautuvus p artija perka. Atrodžiau storu
vokiečiu. Ūsai aukštyn užriesti, dantyse cigaras, ant
piršto žiedas*-— tikras vokiečių „kupčius"! Kalbu, ži
noma, tik vokiškai. Stengiausi kuo mažiausiai kalbėti,
uos prastai vokiškai kalbėjau. Laimingai praėjau V ir
balio m uitinėje žandarų kontrolę. Bet, jau einant man
* Paprastai aš tų „grožybių" visiškai nevartodavau.
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prie muitinės durų, ima ir paliečia alkūne mano storą
pilvą muitinės tarnautojas. Tai buvo kūčios vakaras.
Tarnautojas, matyt, truputį ragavęs buvo. Tačiau su
prato, kad mano pilvas perdaug kietas. Paprašė mane
užeiti į kambarį, k u r paprastai nuodugni krata daro
ma. Šiurpuliai perėjo per mano kūną. Bet nesumišau.
— Kiek reikia? — tiesiai klausiu tarnautojo. Dau
giau tame kam bary nieko nebuvo.
— 50 kapeikų,— atsako jis.
Pamažu išsiimu 50 kapeikų ir duodu jam. Beimant
pinigus iš kišenės, nukrito an t grindų raktelis. Pali
kau jį, nes negalėjau pasilenkti, ir laimingai išėjau.
Padėjęs atsišaukimus ir šautuvą savo užeigos vie
toj — Rudaičio viešbuty, tą patį vakarą dar kartą n u 
ėjau į Prūsus (Eitkūnus) ir, apsikrovęs atsišaukimais,
traukiniu pervažiavau į Lietuvos pusę.
Su dideliu bagažu nuvykau į M arijampolę. Apsi
stojau pas advokatą Ciplijauską, daktaro Griniaus n a 
me. Tuomet Griniuvienė mums daug padėdavo. Gri
nius raukėsi, bet nieko negalėjo padaryti su „padūfcusia
boba". Ji socialdemokrate niekad nebuvo, norint kurį
laiką priklausė LSDP, bet revoliucijos dūkas iš tikrų
jų buvo apsvaiginęs ją. Žinoma, jo neilgam užteko.
Mes pradėjom dirbti. Ties bažnyčia padarėme m i
tingą, išplatinom atsišaukimus. Studento Brazaičio tė
viškėj (netoli Marijampolės) padarėme socialdemokra
tų susirinkimą, kuriam e apsvarstėm e artimiausius
uždavinius. Kadangi kaip tik tuomet buvo laukiamas
antras visuotinis streikas, vienai grupei buvo pavesta
streiko metu ardyti geležinkelį (tarp Kauno ir V irba
lio). Visi turėjo rūpintis, kad nebūtų mokami mokes
čiai ir būtų vykdomi kiti Vilniaus seimo darbininkų
ir valstiečių susirinkimo nutarimai.
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Opas dar buvo geras, revoliucinis, norint dragūnų
Mulai jau zujo po kaimus. Labai pakėlė mūsų ūpą
i
Dono pėstininkų pulko revoliucinis nusistatymas.
0 d lagūnų pulkas buvo išsiųstas Latvijon revoliucijos
malšinti. M arijampolėj buvo likęs tik vienas eskadro
nas. Su pėstininkų pulko kareiviais mes padarėme
milingą. Kareiviai buvo pasiryžę su ginklais rankose
1 i iii gatvėn, areštuoti karininkus ir apskrities admi11 i•;Iraciją, viešai aikštėje prisiekti revoliucijai ir viso
mis jėgomis kovoti dėl jos laimėjimo. Su atskirais
i ateiviais buvo susitarta dėl ginklų iš pulko sandėlio
paėmimo...
Besirengiant tiems dideliems žygiams, pakvietė maii' į vieną sodžių šalia M arijampolės valstiečių m itin
siu. Nuvykau kartu su studentu A. Garmum ir gimna•islu P. Bliūdžium (dabar abu daktarai, atsitraukę nuo
darbininkų judėjimo). Apie mitingą būta pranešta po
licijai. Mums bem itinguojant, atlekia dragūnai. Apie
priešinimąsi negalėjo būti nė kalbos. Bandėme bėgti,
bei dragūnai pavijo. Netoli tos vietos, kur mane sus ln b d ė , randa ant žemės pabertų brauningo šovinių.
Be krėsdami mane, randa prie diržo brauningo makštis.
I’iima tęs dragūnus lekiant, brauningą aš numečiau
| sodą, bet diržas buvo naujas, labai sunkiai atsega
mas, ir revolverio makštų aš negalėjau nuimti.
Apspito mane dragūnai. Durtuvus atstatė.
Kur revolveris?'— prisimygę klausia.-— Makštys
vi a, o revolverio nėr! Kur numetei?.. Sakyk, nes mes
l.111 tuoj!..
Ir jau šoka prie manęs vienas totorius su pliku
kardu. Tuo tarpu aš imu karštai jiems kalbėti:
Draugai, ką jūs darote? Ju k jūsų tėvai ir broliai
namie taip pat kovoja su ponais už žemę ir laisvę!..
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Ištarus man kelis žodžius, prim inus jų tėvų ir bro
lių kovą su ponais, dragūnų įtempti veidai atsileidžia.
Jie nustoja koliotis ir sulaiko įsikarščiavusį totorių.
Veltui juos kursto vyresnysis policininkas, kurio k o 
m andoje buvo dragūnai. Greitai mes su jais susidrau
gavome. Nė vieno plauko nuo jų mums nenukrito,
norint prieš savaitę tie patys dragūnai, suėmę studen
tą Grigaitį (dabar socialpardavikas), baisiai sumušė.
Ten bene apskrities policijos viršininkas dirigentas
buvo.
Pėsčius mus nuvarė į miestą. Eidami visu keliu re 
voliucijos dainas dainavom, ypatingai mieste. Karei
viai nieko nedarė, tik klausėsi. Žmonės stebėjosi. V i
sur užuojautą matėme.
Nuvedė pas apskrities viršininką. A tėjo žandarų
viršininkas tardyti. Aš turėjau tūlo Jaks-Tyrio iš V il
niaus pasą. Nesusipažinau su juo kaip reikiant iš anks
to: nežinau nei tėvo vardo, nei savo visų vardų —
jų bent trijų būta. Žandaras jau buvo besučiumpąs
mane: aš pasakiau vieną mokslą baigęs, o pase pasi
rodė kitas įrašytas. Tačiau greitai susigriebiau: iš p ra
džių, sakau, baigiau tą mokslą, o paskui kitą, bet pase
tik antrasis įrašytas. Kad daugiau sučiupti negalėtų,
atsisakiau nuo parodymų.
— Turit,— sakau,—- pasą -— ten viskas, kas jums
reikia, surašyta.
Pasodino iš pradžių į M arijampolės kalėjimą. Tai
buvo menkas kalėjim as, aukšta medine tvora ap tv er
tas. Tuoj, pakliuvęs į jį, pradėjau galvoti apie pabė
gimą. Perdaviau „laisvėn" pabėgimo planą. Bet, ro 
dos, jį sargas sučiupo. Tiesa, m an nieko apie tai
nesakė, bet ėmė labai saugoti. Už poros dienų, anksti
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i vl•)> su gana didele dragūnų sargyba išgabeno į Kal
e n i jos „klesas". Taip buvo tuomet vadinamas visoj
■uvnlkijoj Kalvarijos kalėjimas.
l inksmai važiavome. Dainuodami „Drąsiai, draugai,
n' hijokim!", įėjom į kalėjim ą. Tikri buvome, kad ne
ilgai reikės sėdėti.
Pirmą kartą m an teko tuom et atsisėsti į kalėjim ą.
D,mg kartų buvau kandidatas į kalėjim ą. Daug kartų
buvau gaudomas, bet vis pasisekdavo pasprukti. N e
muku iš pradžių buvo kalėjim e. Bet greitai apsipratau.
Pasirodė, kad kalėjim e taip pat galima dirbti. Dir
binu mes ne tik tarp pačių kalinių, o ir, kiek galėdami,
bitinu tęsėme „laisvės" darbą. Uoliai susirašinėjom su
,iImliene" (Griniuviene), davėm nurodymų, kas ir kaip
u ūk ia veikti. Juokaudam i mes tuom et sakydavom, kad
Mįvaiki jos kom itetas veikia labai saugioj vietoj —
l.. 11varijos „klesose". Kalėjime parengėm beveik visą
I Drbininko" Nr. 6 ir t. t.
Geras buvo „klesose" darbas. Vis tik nesinorėjo
j i >se ilgai būti. Tuoj, beveik iš pirmos dienos, ir ten
I>■.įdėjau galvoti apie pabėgimą. Ir galų gale pabėgau.
Krymas,

1926.VII.3

/’. S. Apie minimą čia ruošimąsi M arijampolės suk||linui radau net dviejose vietose dr. K. Griniaus
lubiliojiniame „Varpe". Rašo apie tai pats daktaras
(ūmius. Viename rašte, rašytam e 1919 m., jis sako
(
p.):
„Karštesniosios galvos su Kapsuku priešakyje m a
li , jogei tikrai jau atėjo laikas nuversti senoji valdžia.
(I>i Grinius ir kiti dem okratai8 taip nemanė, „jog jau
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atėjo laikas nuversti senoji valdžia". Jie tik aukščiau
sio revoliucijos pakilimo metu revoliucinio valstiečių
ūpo buvo spiriami kartais kalbėti revoliucines frazes,
kurių paskui lengvai išsižadėjo.—-V. K.) Žydų Bundas,
lietuvių socialdemokratų partijos skyrius (Kapsukas ir
kiti) užsimanė pakelti prieš carą maištą. Rinkoj, kai
didelis turgus ateis, norėjo surinkti minias ir karei
vius (išvesti apsiginklavusį Dono pulką.— V. K.), v i
sus prisaikinti, jogei savo galvas už žmonių teises
guldys. Laukiama buvo susirėmimų su valdžios šalinin
kais. Kas būt iš to išėję, sunku įspėti, bet žydų Bundas
paskutinėj valandoj atsisakė dalyvauti toj demonstra
cijoj, ir iš to nieko neišėjo. Griniuvienė (? — V. K.)
turėjo rinkoj tuom et kalbą į žmones kalbėti. M anyta
buvo, pasisekus dalykui, apimti Alytų, kaip bazę, ir
iš ten varyt darbas toliau, statant visur savo valdžios
organus."
O 1925 m. tas pats Grinius apie tą patį dalyką
jau rašo (181 p.):
„1905 m. k artu su kitais socialdemokratais buvo
Griniuvienės (? —1V. K.) sum anyta sukelti M arijam po
lės kareivius prieš valdžią. Buvo jau keletas 111 Dono
pėstininkų pulko rotų sutikę viešai Marijampolės rin 
koj vieną trečiadienį, kai esti didelis turgus ir priva
žiuoja daug žmonių, prisiekti revoliucijai, pasisakyti
už respubliką (ne Lietuvos, o bendrą respubliką.—
V. K.), paskelbti carą nuverstu nuo sosto, apimti M a
rijampolę, Kalvariją, Alytų ir eiti po to ant Kauno.
Buvęs tuom et M arijampolėj V. Kapsukas būtų tą žygį
vykdęs, jei žydų socialdemokratų Bundo organizacija
nebūtų keliomis valandomis prieš įvykį atsisakiusi nuo
to plano. Buvo jau paskirstytos rolės, numatyti mies
te perrišimo punktai, asmenys, kurie turėjo paimti
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>aidžios vietas. Kaip toliau pasirodė, dirva tokiam
vj>i11 i buvo mažai prirengta, ir jis būtų tikrai nenusi« kęs, nes kareivių tarpe, ypač 3-jo uzarų pulko,
Imvo dar daug caro šalininkų. Žmonės buvo apie tuos
planus sužinoję ir tą turgaus dieną buvo privažiavę
kaip į jom arką. Jaunuom enė buvo atkeliavusi daugiau■i.i brauningais apginkluota. Visi laukė pradžios, bet
.m argum as paėmė viršų, ir nieko nebuvo sulaukta..,"
Iš tikrųjų visiškai ne Griniuvienė buvo to sukilimo
.mnanytoja ir ne ji turėjo rinkoje kalbą kalbėti,— ji
kartu su Grinium kaip tik buvo jo, dar negimusio,
laldotoja. Kada sukilo prieš caro valdžią M askvos d ar
bininkai, Latvijos darbininkai ir valstiečiai, Gruzijos
valstiečiai ir daugelio kitų vietų darbininkai ir valstieri,n, mes (socialdemokratai) tuom et laikėme savo pa
na ga sukurti kuo didžiausią revoliucijos gaisrą ir Lieluvoje. Žinoma, mes giliai tikėjom e tuom et 1905 m.
n voliucijos laimėjimu. Grinius ir kiti dem okratai ja
u luomet netikėjo, dargi bijojosi jos, užtat, k u r galė
dami, pylė ant jos šaltą vandenėlį.
Pakliuvus man į kalėjim ą, sumanymo nė nebandyta
buvo vykdyti. Tik tuomet ir bundiečiai atsisakė nuo
lo sumanymo. Pasibijojo dargi išlaisvinti mane iš Ma
li jumpolės kalėjimo, norint tai lengva buvo padaryti
n aš spyriau, kad neatidėliodam i tai padarytų.
Dono pulkas išliejo savo revoliucinę energiją šau
ni 22(9) d., dem onstratyviai pereidamas su muzika,
madona vėliava ir revoliucinėmis dainomis per visas
i .i/urmes. Karininkai matė, koks ūpas jame viešpata
vo, ir nedrįso nieko areštuoti. Panašus ūpas buvo ir
I'.uivari jos pėstininkų pulke. Kada apskrities viršinink. is Gorielovas norėjo panaudoti juos prieš politinius
l. ulinius, jie atsisakė jo klausyti. 9-jo (ne 3-jo) husarų
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pulko tuomet M arijampolėje buvo tik 1 eskadronas —
kiti buvo išsiųsti, Latvijon revoliucijos malšinti. Tarp
Alytaus, Kauno ir Gardino kareivių taip pat buvo
bruzdėjimas. Tik labai mažai tarp jų buvo dirbama,
ir nebuvo partijos, kuri būtų sugebėjusi tinkamai iš
naudoti tą kareivių bruzdėjimą.
Krymas, 1926 m. rugpiūčio pradžia

LAIŠKAI IŠ KALVARIJOS KALĖJIMO
1906 m. sausio 4 d.7
Godojamas drauge! Rengiausi, rengiausi aš Tamstai
parašyti platesnį laišką, bet vis nesusirengiau. Nesu
sirengiau, kadangi iki šiam laikui neturėjau beveik
nė vienos laisvos valandos, nė valandėlės: vis važi
nėjau, trankiausi, dirbau įvairių įvairiausiose mūsų
darbo šakose; ne vieną kartą jau tik tik per plauką
likau laisvas, ir pagaliau netekau tos laisvės — caro
tarnai (policija ir dragūnai) man atėm ė ją ir įkišo
į Kalvarijos kalėjim ą. Jau visa savaitė, kaip aš sė
džiu, bet nenusimenu; kiekvienas iš mūsų turi būti
pasirengęs ar šiandien, ar rytoj eiti tūpti, turi nė
valandėlę neužsimiršti, kad kentėjim as, kalėjimas, nagaikos ir kulkos — mūsų visų dalia; aš buvau prisiren
gęs prie to, ir man dabar lengvas šitas jungas. Tik
vienas dalykas kartais krem ta mane — tai, kad aš labai
reikalingas buvau ten „laisvėj" ir dabar tokiu svarbiu
laiku turėjau įklimpti, ir tai dėl menko niekniekio —
futliaro nuo revolverio! Bet rasi netrukus ar tai šio
kiu, ar tai tokiu būdu aš išsikapanosiu iš tų budelių
rankų ir tuomet vėl galėsiu laisvai kaip paukštis skra
joti.
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A M E R I K O S L I E T U V I Ų D A R B I N I N K Ų L IT E R A T O R O S D R A U G IJ O S
L E I D I N Y S N o . 2 7 -ta a

CARO KALĖJIMUOS
UŽRAŠAI IR ATSIMINIMAI

V. MICKEVICIUS-KAPSUKAS

“ L A IS V E S " S P A U D A
4 6 T e n E y c k S t, B r o o k ly n , N . Y .
1929

V. Kapsuko knygos „Caro kalėjimuos" pirmojo leidimo
titulinis puslapis

Tiek apie kalėjim ą. O dabar prie tų dalykų, apie
kuriuos m an Tamstai jau seniai reikėjo parašyti. Pir
miausia tai tas mano laiškas, iš kurio ištrauką Tamsta
davei laikraštyje. Aš priverstas buvau dėl to dalyko
atsiliepti tam pačiam laikrašty ir ten išaiškinau m oty
vus, dėl ko taip dariau. Buvau norėjęs Tamstai pirma
parašyti, bet laiko stoka privertė k ą kita daryti, juo
kad Lizdeika rengėsi dėl to dalyko iš naujo kelti visą
istoriją (rasi jau ir pakėlė); ne dėl to vieno, teisybė,
rengėsi kelti, bet tai jam buvo dideliu argumentu. Kas
yra rašyta tam mano straipsnely, aš ir dabar tą patvir
tinu. Čia tiek turiu pridurti, kad labai nusistebėjau
(ne aš vienas, o ir Morta) dėl paskutinio padalinimo
Tamstų aukų: 19 000 m arkių demokratams, o 15 000
socialdemokratams! Tamsta čia priminsi tai, kad se
niau socialdem okratai daugiau gavo. Tai teisybė, bet
ir to negalima užmiršti, kad socialdemokratai nesuly
ginamai daugiau atlieka, negu dem okratai, kad jie ei
na priešaky judėjim o, kad jie daugiausia visur pralieja kraujo, kad jų draugų pilni kalėjim ai (ir čia jų yra
iš viso 10, o dem okratų — nė vieno!). Teisybė, ir tarp
jų yra visokių žmonių, yra ydos partijoj, bet k u r jų
nėra? Man ir visiems buvusiems draugiečiams8 geriau
siai teko jas pažinti, bet vis tik tokiu svarbiu rev o 
liucijos laiku mes nutarėm susijungti, kad neitų taip
daug jėgų tarp mūsų pačių ginčams. Bet dėl ko so
cialdemokratai tokiu svarbiu laiku nesusijungia su
demokratais? — rasi Tamsta paklausi. Dėl ko jie nesu
kuria bendro kovos komiteto? Man, kaip socialdemo
kratui, tas dalykas labai aiškus. Pirmiausia mes turime
stovėti ant klasių kovos pamato; mes turime remtis
darbininku, rasi ir visais rankpelniais (kurie iš savo
rankų darbo gyvena, neišnaudodami kitų), tuo tarpu
3, V. K apsukas,

4 f.
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dem okratai labiausiai remiasi ūkininkais, o ju k tai yra
ekonomijos dalykuose darbininkų priešai9. Nekalbėsiu
aš apie tai plačiau, nes Tamsta tai pats žinai. Bet,
Tamsta pasakysi, dabar mes turim bendrą priešą —
caro valdžią! Tai teisybė, norint ir čia politiškieji ūki
ninkų reikalavimai iš dalies skiriasi nuo darbininkų.
Paimkime mes konstitucinių valstybių ūkininkus — ar
jie ten ne darbininkų priešai? Ir dar kokie! Taip,
rasi ir eis ūkininkai išvien su darbininkais, jei pasku
tinieji nestatys savo ekonominių reikalavimų, bet ry
toj jau jie pasidarys jų priešais; šiandien liberalai ir
dem okratai meilinasi prie socialdemokratų, sakosi tik
riausiais jų draugais esą, o rytoj prieš juos pačius
pakels kardą! Tai y ra ne mūsų fantazija, o tai rodo
visos revoliucijos: visur darbininkai kuo daugiausia
kraujo praliejo, o kuo mažiausia gavo, kadangi jie
dar nebuvo supratę savo klasės reikalų ir nebuvo organizavęsi į atskirą darbininkų partiją. Norėdami tos
klaidos išvengti, mes ir nenorime susijungti ir nesusi
jungsime su buržuazijos partijomis; mes eisime sky
rium, o kartu mušime, bet visuomet atsiminsime, kad
tai ne tikri mūsų draugai... Tuo tarpu negaliu apie
tai plačiau parašyti —• rasi netrukus pasiseks dėl to da
lyko visai atskirą straipsnį parašyti.
Kokią mums laisvę caro valdžia davė, jau matot.
Šiandien pas mus dar atgabeno 15 žmonių nuo N au
miesčio. Kazokai (po 100) stovi Naumiesty ir Senapilėj. Suėmę baisiai .muša. Studentas Grigaitis vos gyvas
liko. Vyrai, neškite mums pagalbą bent pinigais!
Kaip ilgai man reikės sėdėti, nežinau: rasi labai
ilgai, rasi ir neilgai. Dirbkite, nenuleisdami rankų,
laisvieji!..
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Sausio 18 d.

Tai jau 3 savaitės, kaip aš sėdžiu. Sėdi dabar iš
viso apie 70 (politinių. N epraeina nė vienos dienos,
kad ko nors neatgabentų. Suiminėja visuose kraštuose,
<largi labiausiai atsilikusiuose. Perėję čia „klesas", ži
noma, jie daug smarkiau galės stoti prie darbo, bet
tuo tarpu areštai vis tik nusilpnina judėjim ą. M okes
čius veikiausiai jau sumokės dabar ūkininkai, bet n e 
trukus reikės pavasario mokesčius mokėti ir tuom et
daug sunkiau bus kas padaryti. N epaisant caro tarnų
siutimo, pavasarį veikiausiai ir pas mus pakils visuo
tinis sukilimas su ginklais rankose. Kito kelio n e 
bėra...* Dabar, sukišus mus į kalėjim us, valdžia mano
padaryti rinkim us į „dūmą", bet jau ir dabar dauge
lyje vietų atsisako žmonės nuo tų rinkimų, kolei nebus
paleisti iš kalėjim ų visi politiniai suimtieji.
Kalėjime pas mus eina gyvenimas po senovei. Naujo jei bent tiek yra, kad pereitą šeštadienį sukilo prieš
mus krim inaliniai ir kelis sukruvino. Įvyko tai dėl to,
kad kai kurie sargai, norėdami mus supiudyti, paleido
Inrp krim inalinių paskalas, jog mes norime juos visus
vieną gražią dieną sumušti; be to, ir kai kurie iš mū
sų kompanijos labai netaktiškai, visiems girdint, kal
bėjo apie kriminalinius. Dabar, mūsų pasikalbėjimų
dėka, jau susitaikėme su jais, ir vyresnybė vėl bijosi,
kad mes kalėjim o neimtume griauti. Dar labiau p a
didėjo ta vyresnybės baimė, išgirdus, kad ir mieste
•ipie tai kalba, jog ateisią susirinkę žmonės ir mus
* Šitas optimizmas nepasitvirtino: revoliucijos bangos 1906 m e

i l i pavasarį ir vasarą buvo tru p u tį pakilusios, bet paskui visai
nupuolė. 1907 m etais, po antrosios dūmos išvaikym o, ja u ir bolše
vikui pripažino, k ad n au jo revoliucinio kilim o reikės laukti gana
Ilgą laiką. ( 1 9 2 6 m . p r ie r a š a s .)
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paleisią. Dėl to pas mus dabar kalėjim e kareivių pat
ruliai stovi (kareiviai daugiausia susipratę), o šiandien
pas mus visus vyresnybė padarė kratą, norint niekur
nieko ypatingo nerado. Ieškojo, ypatingai pas mane,
brauningų; sako, viršininkas girdėjęs, kad jau 3 mes
turime...*
Kauno gub. dar daug pasiučiau siunta caro tarnai,
kaip Suvalkų gub. Kauno kalėjim e nesulyginamai di
desnis prispaudimas. Bet ir ten, kiek girdėti, areštuo
tieji nelabai nusimena.
Suvalkų organizaciją nutarėm visai iš naujo pra
dėti organizuoti ir įvesti kaip reikiant partijos discip
liną. Kitaip visai nebegalima tolyn varyti darbo: visa
me kame toks iširimas, tokia anarchija! Aš rašiau
dėl to dalyko į partijos aukštybę, bet ką iš to pelnysi?!
Bet dvasia mano dar nesusilpnėjo.
Valgyti turim k ą — geri žmonės aprūpina.

Sausio 30 d.
N oriu parašyti laišką, bet šimts žino, dėl ko nesirašo. Bandau taip šį tą rašyti — ir nieko neišeina; ban
dau skaityti — negaliu minčių suvaikyti. Taip biauriai
veikia žmogų kalėjimas, o ypatingai didelė oro stoka
kamerose, į kurias mes kaip silkės sugrūsti. Taip,
rodos, gana gerai jaučiuosi, bet darbas neina, ir gana!
Gerai, kad dar galiu pasakoti, ką žinau, kitiems, rengti
ką nors panašaus į „lekcijas" — tas darbas gana gerai
dabar eina ir, matomai, atneša gerų vaisių: tikiuosi,
kad ne vienas išeis iš čia geru darbininku. Kalbamės
* Iš tik rų jų daugum a sargų k rėtė tik dėl akių: k ą rado, viską
paliko, tik giliau į kišenę Įgrūdę! Ir sargai buvo įsitikinę, kad
greitai revoliucionieriai laimės. ( 1 9 2 6 m . p r ie r a š a s .)
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dpie įvairius šios dienos klausimus — kaliniai klausosi
ramiai. Tik dabar, iškėlus mums klausim ą apie darbi
ninkų ir ūkininkų reikalus, pakilo didelis triukšmas;
prie to triukšmo prisidėjo dargi keletas darbštesnių jų
ukininkų-,,socialdemokratų"... Dabar man dar aiškiau
atsistojo akyse mūsų socialdemokratų klaida, kad jie
ne ten ėjo, kur turėjo eiti. Gerai, kad bent šiek tiek
jau pradėta veikti tarp darbininkų, o tai reikėtų visai
iš naujo pradėti darbą. Yra čia keletas ir tikrų darbi
ninkų. Puikūs vyrai! O su ūkininkais kažin ar galėsi
me susiprasti — per mažai išsilavinę, kad galėtų su
prasti mūsų taktiką: skyrium eiti, išvien užpulti...
Vienas daiktas mums čia pasiseks padaryti: kaip rei
kiant sutvirtinti ir padaryti tikrais kareiviais tą darbi
ninkų saujelę.
Dar vieną daiktą dabar aiškiau pam ačiau ne tik aš,
liet ir daugelis geresniųjų Suvalkų gub. socialdemo
k ra tų — tai baisią betvarkę visame darbe; stačiai jo 
kios organizacijos čia iki šiol nebuvo, ir kiekvienas
darė, ką norėjo. Dėl tokios betvarkės daugelyje vietų
ikai kurie neva socialdemokratai stačiai juodašimčių
keliais ėjo: plėšė, draskė, partijos antspaudais nau
dojosi, girtuokliavo, pinigus į savo kišenę imdavosi.
Daugelį panašių faktų mes dabar pamatėme, ir visi
priėjome išvados, kad tokiais keliais nebegalima to
liau eiti, kad būtinai reikia visai iš naujo k inti mūsų
organizaciją (Suvalkų gub.). Leisti kiekvienam savaip
'■Igtis tokiu svarbiu laiku — jokiu būdu negalima; gė
liau tuomet visai nedirbti, nes iš tokio darbo tik ap
maudas išeina. Ir dabar, kad ir kalėjim e sėdėdami, mes
mpinamės tokios organizacijos kūrimu.
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Šimts žino, jau, tur būt, reikės visus 3 mėnesius
tupėti. Turėjau vilties, kad anksčiau galėsiu išeiti, bet
kas kartą vis mažiau vilties belieka.
Gyvename gerai. Sugrūdo jau apie 120 žmonių ir
vis dar naujų grūda. Tačiau judėjim as dar nėra visai
nuslopintas, norint daugelį gerų darbininkų jau sukišo
Į kalėjimus. Tarp kitų yra paimtas ir Šumskis* — jį
pusėtinai apdaužė... Vaikščiojimą jau galutinai iškovojom visiems kartu; valgymo daug iš šalies atgabe
na; pinigų taip pat tam kartui turime. Su krim inali
niais ypatingai aš gerai sugyvenu, tik su „vyresnybe"
labai nesutariame; bet jau ir ji dabar apsiprato.
Apie judėjim ą Kauno gub. galit spręsti iš „Vilniaus
žinių“; Suvalkų gub. jau beveik visur mokesčius ūki
ninkai sumokėjo, bet valsčiuose senosios tvarkos ne
pasisekė caro tarnams sugrąžinti: daugum a kancelia
rijų visai uždarytos, mokyklos taip pat; ponams
neleidžiama girių kirsti; pereitą savaitę draugai pa
ėmė iš vieno girininko 1 100 rub.— pakliuvo į geras
rankas; Pilviškiuose socialdemokratai paėmė iš pašto
4 500 rub.; be to, paskutiniu tarpu pradėjo daugelyje
vietų kirsti telegrafo stulpus ir kai kuriose vietose
ardyti gelžkelį. Prieiname prie vieno dalyko: be „kiau
šinių“** nebegalima apsieiti. Aš, kad galėčiau, būtinai
važiuočiau mokytis dirbti.
O ką, kaip senieji draugai ir draugės? Man labai
sunku darosi, pagalvojus, kad nebegaliu toliau varyti
savo darbo, bet ką daryti...
* Šum skis—'P etras Prapuolenis, nuo Naumiesčio, buvęs Min
taujos mokinys, „Draugo" organizacijos narys. V ėliau iškeliavo
Danijon, tapo agronom u ir visiškai sufilisterėjo. (1 9 2 4 m . p r i e 
r a š a s .)

** — bombų.
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Norėčiau dar parašyti į Ameriką, bet stačiai nesi(4. ,i rašymas. Tokiam urve sėdėdami, mes kalbamės,
rimuojame revoliucijos ir šiaip dainas, kad net k ale
liams dreba, „pešamės" tarp savęs, vyresnybei stačiai
i akis rėžiame...
] „dūmą" valstiečiai atsisako rinkti, kolei nebūsime
mes paleisti dr nebus nuimtas karo stovis. Garliavoj
a Griškabūdy buvo užmušti du šnipai...
V a s a r io

1 d.

Gerai, kad gauname žinių iš laisvės. Kareiviai (pes
lį ninkai) dalinai susipratę — pas mus jų patruliai stovi.
Su ūkininkais šiandien vėl kirtomės. Visų fiziono
mijos aiškėja: gerų socialdemokratų galima suskaityti
bent 15 — ir tai jau didelis progresas; visi jie, išskyms porą, ne ūkininkai.
K a lv a r ija , 1906 m . v a s a rio 18 d .*

Tai jau antras mėnuo, kaip aš sėdžiu užkaltas Kal
varijos kalėjim e. Sėdžiu ne aš vienas, bet ir daugybė
žmonių, užsitraukusių ant savęs nem alonią caro tarnų
akį: iš pradžių (apie kalėdas) dar buvo vos keli žmo
nės, paskui pasidarė kelios dešimtys, o dabar jau yra
netoli pusantro šimto. Ir vis dar auga ir auga mūsų
skaičius; beveik nėra tos dienos, kad neatgabentų
naujų žmonių. Jau seniai pristigo kalėjim e vietos, tai
vieną ant kito grūda: kur yra vietos penkiems, ten
sugrūsti 7, kur dešimčiai, te n — 15; kiti turi po du
lovose gulėti, kiti stačiai ant grindų! Caro tarnai ren 
* Tai y ra m ano korespondencija, p arašy ta K alvarijos k alėji
me ir paskelbta 1906 m. „Darbininko" N r. 7—8.
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gėsi įtaisyti kalėjim ą kazarmėse, bet jau, tur būt, iš
to nieko neišeis, ir mums čia reikės suslėgtiems kaip
silkėms gyventi. Blogiausia tai, kad kam erose yra per
mažai oro, užtai ir valkiojiesi žmogus per dienų dienas
kaip koks ligonis: galva sunki, skaitydamas dažnai
negali suprasti, ką skaitai... O čia dar visokie rū 
pesčiai...
Atgabeno čia ne vieną labai sumuštą dragūnų ar
kazokų.
1905 m. gruodžio 21 d. dragūnai, važiuodami plen
tu nuo Marijampolės į Kauną, suėmė studentą Pijų
Grigaitį ir siuvėją iš Naumiesčio Andriušaitį; rado pas
abudu po brauningą, o pas Grigaitį dar knygelę su už
rašais. M arijampolės apskrities žemsargių viršininkas
sausio 9 d. juodu išgabeno iš Kalvarijos į Suvalkų k a
lėjimą*.
Gruodžio 31 d. kazokai areštavo ir baisiai sumušė
Degutinės kaimo, Griškabūdžio valsčiaus, Naumiesčio
apskr., Saliamoną Urbanavičių; atgabeno jį į kalėjim ą
suraišiota galva. Ką tik tuo laiku kazokai areštavo
Griškabūdžio apylinkėje, visus gerokai apdaužė; kas
tik jiems po ranka pakliuvo, vogė.
Sausio 22 d. naktį dragūnai su žemsargiais arešta
vo ir labai sumušė Prienuose (Marijampolės apskri
tyje) Kazį Čėsną iš M arijampolės, Justiną Liorentą nuo
Naumiesčio, Juozą Overaitį nuo Igliaukos, Vincą Kasakaitį nuo Sasnavos ir Ratkevičių iš Prienų; iš kai
kurių atėmė pinigus. Pas visus rado po brauningą.
Sausio 28 d. juos išgabeno į Suvalkų kalėjim ą.
* P. Grigaitis 1906 m etų pradžioje pabėgo iš Suvalkų k alėji
mo, Am erikos darbininkų pinigais baigė Šveicarijoje universitetą,
dabar yra žinomas A m erikos lietuvių socialpardavikų vadas, „N au
jienų" redaktorius.
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Krėsdami dragūnai, kazokai ir policija elgiasi, kaip
jiems patinka. Per akis viską plėšia, vagia mėsą, tau
kus, sūrius, sviestą, degtinę, šieną, pirštines, laikro
džius, žiedus; daugelyje vietų iš kišenių iškraustė pi
nigus. Suėmę m inėtąjį studentą Grigaitį, dragūnai
kartu su juo nukeliavo į Gudelių valsčiaus susirinki
mą. Darydami kratas pas susirinkusius žmones, jie
iškraustė jiems iš kišenių kelias dešimtis rublių. Rim
šai nuo Gižų iškraustė 4 rublius 50 kapeikų, Jonui
Steponaičiui nuo Griškabūdžio — pustrečio rublio.
Areštavus A ntaną Samuolį nuo Pilviškių, Naumiesčio
miesto viršininkas (burmistras) paėmė iš jo „padėti"
45 markes vokiečių pinigais, 5 rublius ir laikrodėlį,
.lau daugiau kaip mėnuo, kai Samuolis Kalvarijoj sėdi,
0 apie tuos jo daiktus nė gando negirdėti, norint jis
yra rašęs apie tai prokurorui ir pačiam „burmistrui".
Ir daug dar panašių atsitikimų būtų galima surašyti.
Čia mus iš pradžių kietai laikė, vienų su kitais
visai nesuleisdavo; net pro durų plyšį buvo uždrausta
kitiems pažiūrėti. Pasivaikščioti leisdavo, bet ne dau
giau kaip po kokią pusę valandos, ir tai vienų vienus.
Nežiūrint to, mums visiems pasisekė vieną kartą iš-,
aprūkti iš savo kamerų. Dainuodami revoliucijos dainą
„Atsimeskim nuo senojo svieto!", mes ėmėm vaikšiioti aplink kalėjim ą. Išsigandęs kalėjim o viršininkas
pašaukė kareivius — tiktai tuomet mes tesuėjome,
| kameras. Neilgai trukus, jau mes prispyrėme savo
viršininką visai nusileisti ir leisti mums visiems („po111iniams") kartu vaikščioti. Dabar apsidairę jau ir sve1iuojamės vienas pas kitą.
Mūsų skaičius išaugo. Tarp suimtųjų yra ir gerų
darbininkų, yra taip sau žmonių, yra ir jokio supralnuo apie nieką neturinčių: mat, dabar grūda čionai
41

visus, ką tiktai koks nors šnipas arba šiaip caro tarnas
nurodo. Daugiausia pareina nuo generalgubernatoriaus
sprendimai: po 3 mėnesius sėdėti, bet dabar girdėti,
kad kai kurių, ir pasibaigus tiems trims mėnesiams,
dar nepaleis, o ištrems kur nors.
Kad neitų niekais toks brangus dabar laikas, mes
organizavome čionai „fclesas" — ne be reikalo ir mūsų
kalėjim as vadinamas „Kalvarijos klesomis"! Kas pa
kliūva į mūsų „klesas", jau tikrai ką nors iš jų išsi
neš; jei bent tiktai kokie amžini tinginiai nieko ne
pasinaudos, bet tokių labai mažai teatsiranda. O kaip
organizuotos pas mus tos „klesos“? Nieko ypatingo:
vaikščiodami po kiemą, kalte kalame, kokia netikusi
yra dabartinė caro valdžia, aiškiname, kokia mums
reikalinga valdžia, nurodome kelius, kuriais turime
eiti. Visi tarytum atgyja, išgirdę mūsų „lekcijas": nebe
baisus pasidaro jiems kalėjimas, nebe baisi kova su
caro valdžia, nebe baisi nė pati mirtis; visi tik trokšta,
kad greičiau galėtų iš čia išeiti ir paskui dar smarkiau
šokti prie darbo. Mes, socialdemokratai, tariam ės tuoj,
išėję iš kalėjimo, griebtis darbo tarp dvaro ir sodžiaus
darbininkų, kurie iki šiol buvo daugelio mūsų draugų
tarytum užmiršti. Teisybė, išgirdę tokias mūsų kalbas,
ūkininkai iš pradžių labai smarkiai prieš mus šoko,
bet dabar jau šiek tiek su jais susipratom: jau ir jie
sutinka, kad reikia dirbti ir tarp dvaro ir sodžiaus
darbininkų ir mažažemių. Lengviausiai gi prie jų ga
lima prieiti su streikų pagalba, tai tuo keliu ir reikia
eiti.
Tokios mūsų „lekcijos", žinoma, labai nepatinka
kalėjim o viršininkui, bet ką jis darys? Kad mes nega
lėtume taip vieni su kitais pasikalbėti, jis iš pradžių
ėmė sodinti mus kartu su krim inalistais (vagimis ir
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(kitokiais nusikaltėliais); ten dažnai mus apvogdavo...
Mes pareikalavom , kad skyrium sodintų; bet viršinin
kas vis, būdavo, prižada, o nieko nedaro. Tuomet mes
II spirte prispyrėm pervesti mūsiškius į atskiras kameias, norint po vieną kitą naujai atvarytą jis dar ir iki
šiol kiša su kriminaliniais, ir mums vis dar reikia su
juo dėl to peštis ir peštis.
Su krim inaliniais iš pačių pradžių mes rūpinom ės
kuo gražiausiai gyventi ir tikrai (gražiai gyvenome.
Naujai atvykusiems aiškinome, kad jie nežiūrėtų į v a 
gį kaip į kokį žvėrį. Sakėme, kad dažniausiai vargas
pastumia žmones eiti tuo keliu, užtai, jei mes norim e
pašalinti tą piktą, tai pirmų pirmiausia turime pašalinti
lų vargų šaltinį, o ne eiti ir taip nežmoniškai mušti
(kartais ir beveik visai nekaltus žmones. Dėl to ėmė
labai galvą skaudėti kalėjim o viršininkui ir kai kuliems sargams. Jie ėmė įkalbinėti kriminaliniams, kad
mes, laisvi būdami, juos mušę ir čia, kalėjim e, ren
giamės visus juos išmušti. Dar įsikišo su savo liežuviu
keli mūsų pusės žmonės, sakydami, kad, esą, tikrai
teikia pirmiausia visi vagys išmušti*, ir to jau gana
buvo. Vieną gražų rytą krim inaliniai, apsiginklavę
kuolais, gelžgaliais ir peiliais, šoko ant mūsiškių ir
mįmušė Antanaitį, Baroną ir Trifčiką. Viršininkas nu
džiugo, bet mes pasirūpinom kuo greičiausiai vėl suįprasti, su kriminaliniais, ir dabar jų dauguma laiko
n u įsų pusę. Vienas kitas iš jų dar vėl pradeda prie
mūsiškių kabinėtis, reikalauja, kad „išsipirktų" naujieji politikai, bet mes susitarėm nebesiduoti už nosies
vedžioti ir nebesiduodam. Matydami, kad nieko nebe
isi Ii padaryti, jie visi jau pradeda nurimti.
* Taip
/ii/i'iuSasJ

kalbėjo

tūli

buožiniai

„socialdem okratai".

(1 9 2 4

m.

43

Taip mes gyvenome diena iš dienos ir susilaukėme
Sausio devintosios. Tą brangią mums dieną mes nuta
rėme kaip nors pažymėti. Po pietų visi susirinkome
kieme, paaiškinome, ką reiškia ta kraujais aplaistyta
diena, ir, žemyn galvas nulenkę, atidavėme garbę
sausio devintąją žuvusiems draugams darbininkams;
padainavom dar rusiškai „Žuvusiems draugams" ir lie
tuviškai „Atsimeskim nuo senojo svieto!" ir išsiskirs
tėm. Vienas kriminalinis taip pat buvo pradėjęs kal
bėti savo kieme, bet atėjo viršininkas ir įkišo jį
į karcerį, o mus visus liepė suvarinėti į kameras.
Rytojaus dieną krim inaliniai kartu su mumis parei
kalavo iš viršininko, kad jis paleistų pasodintąjį į k ar
cerį; kolei nepaleis, virėjai atsisakė eiti pietus virti.
Viršininkas jį paleido, bet užtai pradėjo prie mūsų
kabinėtis: uždraudė sargams mus visus kartu leisti
vaikščioti. Tačiau mes nepaisėm to uždraudimo — ėjom
patys jėga. Sargai nieko neįstengė padaryti tokiai dau
gybei žmonių. Kalėjimo viršininkas mato, kad nieko
nebegali padaryti,— ima mus kareiviais gąsdinti. Mes
jam primename bombas. Jis, nabagas, visą naktį dėl
to užmigti negalėjo — pasišaukė apskrities viršininką
Gorielovą. Ateina juodu pas mūsų draugus. Gorielovas sako, kad reikėsią visur koridoriuose kareivius
pastatyti, jei mes ir toliau taip darysime. Draugai
drąsiai jam atkerta, kad mes negalime kaip silkės
būti sukimšti, per dienas ir naktis kameroj sėdėti:
— Kad ir kareivius,— sako,— pastatysite, mes vis
tiek eisim!
Pamatė lapė Gorielovas, kad gąsdinimų neišsigandome,—- pradėjo daug meiliau kalbėti ir jau sutiko su
tuo, kad mes galime po senovei visi k artu vaikščioti.
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N etrukus po to atsitikimo ipas mus buvo badavi
mas. Tai buvo vasario 2 d. Mes gavome žinią, kad
aukščiau minėtus, išgabentuosius j Suvalkus mūsų
draugus vasario 3 d. teis karo teismas. Suimtųjų Prie
nuose draugų byla dar visai negalėjo būti ištirta, nes
vos kelios dienos tebuvo praėjusios nuo to laiko, kai
juos nugabeno į Suvalkus, o prieš tai jokio tyrinėjimo
dar nebuvo. Mums visiems buvo aišku, kad juos nori
kuo greičiausiai nuteisti ir sušaudyti ar pakarti, kad
kiti paskui žinotų, kas jų laukia. Dėl to ir visuose
laikraščiuose, telegramose, tuoj juos suėmus, buvo
paskelbta, kad Prienuose esanti suimta toji revoliucio
nierių kuopelė, kuri piausčiusi telegrafo stulpus, už
darinė jusi monopolius, valsčių kanceliarijas, teismus,
atiminėjusi iš policijos ginklus. Mes matėme, ką ren
gia caro budeliai, supratome, kad ir su mumis šian
dien arba rytoj gali tą patį padaryti, ir visi susitarėm
pakelti prieš tai savo balsą. Kitaip pakelti kalėjim e
savo balso mes negalime, kaip tik badaudami, užtai
nutarėme tuojau pradėt badauti, kas tik kokį turi val
gį, sunešti į vieną kamerą. Savo keliu nutarėme duoti
Suvalkų gubernijos generalgubernatoriui ir grafui Vitei tokią telegramą:
„Mes, politiniai Kalvarijos kalėjim o kaliniai, dau
giau šimto žmonių, protestuojam e prieš karo teismą
mūsų draugams Grigaičiui, Andriušaičiui, Čėsnai, Rat
kevičiui, Kasakaičiui, Liorentui, Overaičiui. Paskuti
niųjų byla visai neištirta. Reikalaujame, kad būtų iš
tirta. Savo reikalavimą paturime visuotiniu badavimu."
Tuoj sujudo sukruto visas kalėjim as. Atbėgo a p--'
skrities viršininkas — per jį perdavėm e telegramą.
Pietų visai jau nebeėmėm; pasirengę buvom kad ir
kelias dienas badauti; tik vandenį buvo leista gerti
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ir papirosus rūkyti. Pavakare vėl atbėga apskrities
viršininkas ir sako mums, kad kaip tik tą dieną buvęs
Kalvarijoj generalgubernatorius — jis jam stačiai
į rankas padavęs tą telegramą. Generalgubernatorius
užtikrinęs, kad jokio teismo vasario 3 d. tiems drau
gams nebūsią, o jų byla būsianti ištirta. Mums pasi
darė nei šiaip, nei taip: nei tikėti, nei netikėti jo
žodžiais. Pasikalbėję visi nutarėm pertraukti badavimą
ir pasirūpinti kuo greičiausiai patirti, kaip ten tikrai
tie dalykai stovi. Dabar pasirodė, kad tikrai jau buvo
norėję tuos mūsų draugus teisti, bet paskui, rasi ir
dėl to mūsų badavimo, teismas buvo atidėtas.
Vienas daiktas čia įstrigo mūsų viršininkui į gal
vą,— lai kokiu būdu mes taip greit tas žinias gauna
me. Norėdamas ištirti tai, jis iš mūsų pačių tarpo
šaukiasi pas save prielankesnius sau žmones ir trau
kia po žodį; bet iki šiol nieko nepasisekė nuo jų
ištraukti. Dabar mes stačiai uždraudėme visiems saviš
kiams apie tokius daiktus su viršininku kalbėtis; kas
kalbėsis, tą nutarėm išmesti iš savo kompanijos, boi
kotuoti.
Kriminaliniam už „gerą" žinią viršininkas duoda
po 25 ir net 50 kapeikų. Žinoma, už pusę rublio v i
sokių žinių gali prisiklausyti. Štai vieną kartą praneša
jam vienas toksai šnipas, kad mes jau turime 3 brau 
ningus. Išsigando viršininkas, juo labiau, kad ir mies
te ėjo kalbos, jog laisvieji mūsų draugai rengiasi at
eiti mūsų išvaduoti. Viršininkas tuoj padarė pas mus
kratą, bet nieko nerado. Po to atsitikimo mes nuta
rėm nebesiduoti daugiau be prokuroro po kišenes
krėsti. Tačiau į mūsų kalėjim ą jau nuolat pradėjo
vaikščioti kareivių patruliai; paskui ir aplink kalėjim ą
juos pastatė, o dabar ir kieme. Nepaisydami to, mes
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tolyn varom e savo „lekcijas", mokomės revoliucijos
dainas dainuoti...
Kalėjimo valgiu, jei patys savo nieko neturėtume,
sunku būtų išgyventi. N eturintieji, kiek galima, šel
piami. Kai kuriose vietose susipratusieji žmonės deda
kaliniams kas mėsą, kas pinigus: V aitkabalių valsčiuj
(Vilkaviškio apskr.) buvo surinkta puspenkto rublio,
Liudvinavo valsčiuj (Kalvarijos a p sk r.)—-23 rubliai.
Liudvinave davė 5 rublius ir žinomas šnipas, buvusis
vaitas Kriščiūnas. Mes sugrąžinome jam tuos pinigus
ir parašėme sausio 28 d. tokį laišką:
„Tamsta „paaukavai" mums, politiniams Kalvarijos
kaliniams, 5 rublius. Tokiu būdu tamsta nori nuplauti
savo rankas. Bet mes anaiptol negalime užmiršti biaul ių tamstos darbų: šnipinėjimų ir išdavinėjim ų per išlisus metus; mes negalime priimti „aukų" nuo žandarų
bernų — šnipų ir judošių.
Tuos 5 rub. mes grąžiname tamstai kartu su šituo
laišku."
Be abejonės, ir mūsų kalėjim as ne rojus, ir čia
galima rasti daug skylių: daugelis jau antras mėnuo
sėdi, o dar neturi nutarimų; jei kas nori pasimatyti
su pačia, tėvais arba artimais giminėmis, turi kreiptis
j generalgubernatorių, bet ir tai ne visiems leidžiama;
neleidžia taip pat kamerose turėti popieriaus ir rašalo.
Dėl šitų ir kitų dalykų mes kreipėm ės per prokurorą
i generalgubernatorių, bet jau praėjo nuo to laiko
visas mėnuo, o atsakymo nėra. A tvažiuoja dabar vėl
prokuroro pagalbininkas, rytojaus dieną pats prokuroras; jie eina per kameras ir klausinėja, kokius reikalus mes turim. Įsipyko mums tie ponai, ir mes nulu rėm toliau jiems stačiai duris parodyti: atsakymo
| lai, ko pirmą sykį prašėme, dar neduoda, o čia vėl
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vaikščioja, klausinėja! Prokuroras kitus stačiai iškoliojo, sukčiais išvadino. Kiti dar nori rašyti general
gubernatoriui, prašytis, kad jiems dovanotų bausmę,
kad jie niekuo nekalti... Gėda būtų mūsiškiams taip
žemintis; gėda prašyti savo budelių ir bučiuoti jiems
rankas! Mes nutarėme, kad nelaikysime savo draugu
to, kuris rašys prašymą generalgubernatoriui ar kam
kitam, kad jam dovanotų.
O jūs, laisvieji draugai, nenusiminkit, kad tokią
daugybę mūsų draugų į kalėjimus sukišo, tik dar
sm arkiau šokite prie darbo! N etrukus išeisime iš čia
ir mes, ir išeisime linksmi, tvirtai pasiryžę kad ir nu
mirti bekovodami su caro ir ponų valdžia. Iki pasima
tymo, draugai!
Tegyvuoja revoliucija!
Tegyvuoja Lietuvos socialdemokratų partija!
1-ji A. GARMAUS KORESPONDENCIJA*
Atsėdėjusius generalgubernatoriaus paskirtą laiką
ne visus išleidžia; bijosi, kad, parėję namon, jie ne
pradėtų varyti dar smarkiau senojo savo darbo.
Iš viso paskutiniu laiku čia buvo 287 kaliniai; tame
skaičiuje vos 100 kriminalinių. Tarp politinių atrandi
kuo įvairiausio amžiaus žmonių: nuo 14 iki 78 metų.
Yra keletas žilų senelių, paimtų per nesusipratimą;
sėdi vienas nebylys — ir politinis! Kaip sako gydyto
jas, bent 100 žmonių dabar sėdi daugiau negu reikėtų.
Nuo tokio sugrūdimo prasidėjo ligos. Be to, dar atėjo
gavėnia; prasidėjo sausas valgymas — tai dar labiau
apsunkino jau ir taip blogą kalinių padėjimą.
* Be datos. J i taip p a t K alvarijos kalėjim e rašyta ir mano
taisyta. 2r. 1906 m. „D arbininko" Nr. 7—8.
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Kaliniai ne sykį kreipėsi į vietinę „vyresnybę",
reikalaudami, kad pagerintų jų būvį. Matydami, kad
tai nieko negelbsti, mes nutarėm e paduoti savo reika
lavimus generalgubernatoriui. Buvo pareikalauta, kad
duotų atsakymą iki vasario 17 d.; jei iki to laiko ne
bus išpildyti tie reikalavimai, tai mes pradėsime ba
dauti. Reikalavimai buvo tokie:
1. Turi būti paleisti tie, kurie jau atsėdėjo paskirtą
sau laiką.
2. N eturintieji sprendimo, turi jį gauti per savaitę
laiko arba turi būti pradėtas jų tardymas.
3. Turi būti leista matytis su artimais giminėmis
be ypatingo generalgubernatoriaus leidimo.
4. Gavėnioj turi būti valgis su mėsa.
5. Kalėjime neturi būti taip sugrūsti kaliniai.
6. Užkrečiamomis ligomis sergantieji turi būti iš
gabenami į miesto ligoninę.
A tėjo jau ir vasario 17 d. r y ta s — atsakymo nėra.
Tuoj buvo padarytas susirinkimas ir nuspręsta, pasi
baigus 12 valandai, pradėti badavimą ir apie tai pra
nešti generalgubernatoriui, jo paties pareikalaujant
pasikalbėti. Prie politinių prisidėjo ir kai kurie k ri
m inaliniai— jie reikalavo valgio su mėsa. Prasidėjo
badavimas. Vietinė valdžia iš pradžių manė, kad tai
lik taip sau; ji tikėjosi, kad išalkę kaliniai pradės
valgyti. Bet tuoj įsitikino, kad visi kaliniai, be mažų
išimčių, labai gerai laikosi ir nė nem ano pasiduoti,
kol nebus išpildyti reikalavimai. Šeštadienį (vasario
18 d.) atėjo generalgubernatoriaus atsakymas. Jis sa
ko, kad mūsų reikalavimai negali būti išpildyti, ir
priduria, kad mes tegalime jo prašyti, o ne reikalauti.
Tą pačią dieną kalėjimo viršininkas paskelbė, kad
4, V. K apsukas,

4 t.
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rytojaus dieną turi būti išgabenti į Suvalkus 5 kali
niai. Matyt, buvo norėta suardyti badavimą. Vienas
iš tų penkių, Jaks-Tyris*, stačiai pasakė, kad jis tokiu
laiku negalįs važiuoti ir nevažiuosiąs, jei bent tik jė 
ga jį išvežtų. Kiti draugai taip pat už juos užsistojo
ir pareikalavo, kad ne vežtų jau 2 dienas badavusių
draugų. Žinią apie šį nutarim ą apskrities viršininkas
nusiuntė telegram a generalgubernatoriui, ir tie drau
gai liko neišvežti. Tai buvo pirmas mūsų laimėjimas...
Atėjo trečia diena. Nežiūrint padidintos sargybos,
badaujantieji gerai laikėsi ir visą dieną, vaikščiodami
po kiemą, dainavo ir kalbas kalbėjo vasario 19 d.—
baudžiavos panaikinimo — atminimui. V akare ir buvo
girdėti visose kamerose revoliucijos dainos ir šauks
mai. Badaujančių dvasia pakilo, ir visko iš jų buvo
galima laukti. Vėlai vakare atvyko, iš Suvalkų pro
kuroro pagalbininkas, pasiųstas generalgubernatoriaus,
ir ėmė klausinėti kalinių, ko jiems reikia. Visi jam
atsakė, kad visi badavimo dalykai yra pavesti tam
tikrai visų išrinktai komisijai. Prokuroro pagalbinin
kas pasikvietė komisiją. Po ilgų ginčų beveik viskas,
išskyrus pasimatymą, buvo išpildyta, ir komisija pa
skelbė, kad badavimas pasibaigė. 20 su viršum žmonių
tuoj buvo paleista namon. Visi džiaugėsi laimėję. Iš
gėdos neturėjo kur akių dėti tie, kurie sulaužė duotą
draugams žodį ir buvo pradėję valgyti. Paleistuosius
draugus iškilmingai išlydėjom pirmadienį namon.
Tačiau neapsiėjo tas badavimas ir be aukų: ne
vienas gana sunkiai susirgo, o 77 metų senelis M yko
las Eiksterevičius, unijotas iš Adomavičių kaimo, Golinkos valsčiaus, Augustavo apskrities, kovo 6 d. nu
mirė. Savo amžiuje jis jau daug buvo nukentėjęs:
* Taip
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tuom et

vadinam i.

1863 metais sėdėjo kalėjim e 8 mėnesius, 1889 metais
buvo išsiųstas trim s metams į Novgorodo guberniją,
o šių metų sausio mėnesį pateko į Kalvarijos kalėjim ą
dėl to, kad, praeidamas pro susirinkimą, pasakęs:
„Laikykite, vaikai, savo tikėjimą ir kalbą!" Vaitas
ir kai kurie kaim ynai apskundė už tai senelį, ir jis,
kad ir sirgdamas, badavo. Kunigas kalbinęs jį valgyti,
bet jis atsakęs, kad nevalgysiąs, kad ir numirti reiktų.
Badavimas atnešė vaisių: ir tas senelis kartu su dau
geliu savo draugų buvo pripažintas nekaltu, bet jis
jau nebegalėjo nuo patalo pasikelti. Kad jis nenumir
tų kalėjim e ir čia dėl to nekiltų didelio triukšmo,
valdžia pasamdė jam karietą ir išvežė; nespėjo iš
v e ž ti— ir jau pasimirė. Išgirdę apie jo mirtį, mes,
kaip įgalėdami, atidavėm jam pagarbą: vaikščiojom
po savo kiemą, revoliucijos dainas dainuodami, iškėlę
raudoną ir juodą vėliavą. M iesto gyventojai iškil
mingai palaidojo tą senelį. Daugybė žmonių buvo su
sirinkus ant kapų; buvo ir 10 dragūnų atsiųsta, bet
viskas ramiai praėjo.'

2-j į A. GARMAUS KORESPONDENCIJA*
Aš papasakosiu šį kartą apie mūsų kovą, kuri tę
sėsi 3 dienas: balandžio 7, 8 ir 9 d. Mat, mūsų kalė
jimo valdžia sumažino mums vaikščiojimą: kaliniai
buvo padalyti į keletą skyrių, ir kiekvienas skyrius
turėjo vaikščioti paskirtu laiku. Bet šitoks paskirsty
mas mažai buvo pildomas; ypatingai prasidėjus g ra
žesnėms dienoms, kaliniai ėmė veržte veržtis laukan,
ir čia nuolat tekdavo remtis su kalėjimo valdžia.
* Rašyta balandžio mėn. 2r. 1906 m. „Darbininko" Nr. 9.
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A teina verbų sekmadienis, balandžio 7 d. Graži,
šilta diena. Kaliniai iš visų kam erų išsipylė į kiemą
ir ramiai sau šildosi prieš saulę. A teina „starša" ir
liepia eiti į kam eras tiems, kurie ne savo laiku vaikš
čioja. Jo nieks neklauso. Tuomet jis grįžta atgal, ža
dėdamas pasakyti viršininkui, kuris atsiusiąs kareivius.
Jam buvo mesta keletas „stambių žodžių". Tuoj ateina
užpykęs viršininkas, ima bartis ir liepia eiti į vidų
kelių viršutinių kam erų draugams, kurie ne savo lai
ku išsiveržė vaikščioti. Draugai atsako, kad jie taip
pat žmonės ir nori pakvėpuoti grynu oru:
— Argi jums,— sako,— gaila oro?
Ir, visai nepaisydami viršininko, draugai vaikščio
ja. Viršininkas žada juos su kareiviais suvaryti į ka
meras.
— V aryk su kareiviais! — atsako jam.
Atsiveda viršininkas kareivius ir sako:
— Kareiviai, im kit juos!
Bet kareiviai tik stovi ir tylėdami žiūri, o nieko
nedaro. Viršininkas kelis kartus ištaria savo paliepi
mą, bet, matydamas, kad nieks nieko nedaro, nuėjo
ir atsivedė daugiau kareivių — iš viso jau buvo kokia
15. Bet su šitais ir tas pat — ir jie sustojo sau ir stovi.
Viršininkas, prieidamas prie vieno kito iš draugų, va
ro į kameras. Bet draugai, jau užpykę, atkerta, kad
neis; kiti gi, aplinkui stovėdami, juokiasi. Štai virši
ninkas prieina prie Idelkės (žydas kalinys), kuris guli
pas sieną ant čiužinio, ir tempia nabagą už rankos —
tas nesikelia, o čia visi ima juoktis! Pagaliau virši
ninkas išbara kareivius ir nueina, sakydamas, kad atsivesiąs karininką. Kareiviai, tur būt, pabūgę, paėmė
kelis draugus, apsupo ir jau varys į kameras. Tie
nenori eiti; mes gi tuo tarpu pasistengėme atkalbėti
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lunaivius, ir jie pasitraukė. Čia vienas iš draugų dar
n timpai prakalbėjo į kareivius, paaiškindamas tą atsi
likimą. Kareiviams tai patiko. Už valandėlės vėl ateina
vli.šininkas ir klausia, dėl ko kareiviai nesuvarė į k a
maras. Unteris atsako:
— Kad jie nenori eiti...
Viršininkas susiraukęs nueina ir daugiau nebe
pasirodo. Kareiviai lieka. Jiem s d ar kartą buvo pa..įkyta prakalba. Visi klausėsi atsidėję. Po to dar keIntas šauksmų su garsiu „ura!", ir tuo viskas pasibaigė.
I ,is viskas iš ryto atsitiko. Iki vakaro jau paskui buvo
vįsai laisva, ir į mūsų vaikščiojim ą nieks nesikišo.
K-dėjimo valdžia pasijuto silpna ir tylėdama kentė,
lokiu būdu nugalėjom e kalėjim o valdžią.
Vakare tą pačią dieną (verbų sekmadienį) mes sėilnne kamerose. Jau buvo kokia 8 valanda. Pro langą
nuo viršaus išgirstame vieną iš draugų, kuris praneu, kad Vincas Janauskas, kurį peršautą atvežė į k a
lėjimą, jau miręs; draugai kviečiami giedoti „Daug
uvo mūs brolių“. Visas kalėjim as užtraukė „Daug
uvo“. Bet staiga aplekia visą kalėjim ą žinia, kuri
baisiai visus sujudino: nespėjo draugas numirti, kaip
|o lavoną sargai pagriebę neša ant aukšto, kur visokie nereikalingi rakandai valkiojasi ir pulkai žiurkių
viešpatauja. Draugai sugriebia nešančius numirėlį.
Vienas iš jų, pačiupinėjęs galvą, sušunka, kad dar
nyslos tvaksinčios. Šita žinia dar labiau suerzino vi.us. Draugai pradėjo veržtis iš kamerų. Keliose kameinse išlaužė duris. Numirėlio kūnas buvo atimtas.
„SLarša", kuris buvo didžiausias kaltininkas, ką tik
nebuvo primuštas. Draugai pareikalavo daktaro ir k a
lėjimo vyresnybės, tuo tarpu sargai pakvietė karei, uis. Iki atėjo „vyresnybė", vienas iš draugų pasakė
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kareiviam s karštą prakalbą, išaiškindamas dalyką.
Kareiviai labai susigraudino, kitiems net ašaros ėmė
birti. Pagaliau ateina daktaras, kalėjimo viršininkas
ir apskrities viršininkas Gorielovas. Gorielovas, labai
užpykęs, smarkiu balsu paklausė, koks reikalas. Čia
draugai ima visus juos .labai barti už netikusį ligonio
gydymą ir už nežmonišką pasielgimą su jo lavonu.
Paskui draugai reikalauja, kad jiems atiduotų kūną,
kad galėtų nuprausti, aprėdyti ir pašarvoti. Gorielovas
smarkuodamas sako, kad tai negalima, ir liepia drau
gams skirstytis. Bet draugai labai įpykę ir susijaudi
n ę — net visi dreba. Jie sako, kad nesitrauksią iš vie
tos, kol nebus išpildytas jų reikalavimas, ir ima dar
labiau barti viršininkus. Gorielovas žada draugus su
kareivių pagalba sugrūsti į kam eras ir liepia karei
viams išvaikyti mus. Draugai dar smarkiau suriko,
kad nesitrauks, ir, žengtelėję priekin, sušuko:
— Sauk, durk, kad nori!
Kareivių unteris, atsigrįžęs į draugus, sušuko:
— Draugai, kas gi jus muš!
Kareiviai nesijudino. Tuomet ir lapė Gorielovas
pakeitė toną ir ėmė mandagiai kalbėti, kad nieks
nesirengiąs jų nei šauti, nei mušti. Galų gale jis nu
sileido ir sutiko išpildyti, kas buvo reikalauta. Draugai
tuoj užtraukė laidotuvių maršą. Gorielovas su savo
kom panija išėjo. Paskui numirėlis buvo nupraustas,
aprėdytas ir koplyčioj pašarvotas... Išsiskirstė 12 v a
landą nakties. Rytojaus dieną, pirmadienį, visą laido
tuvių tvarką mes turėjom e savo rankose. Valdžia ne
sikišo. Buvo nupirkta juodo audeklo drabužiams —
mūsų pačių draugai-siuvėjai pasiuvo; nupirkom karstą
ir visus kitus reikalingus daiktus. Žodžiu, pasirūpinome
tiek, kiek leido mūsų išteklius.
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Mes sutarėm e reikalauti iš generalgubernatoriaus,
luid leistų iš mūsų 12 žmonių lydėti, ir nusiuntėm
|iim telegramą. Rengiamės lydėti, kad ir negavę nuo
generalgubernatoriaus atsakymo. Išnešame karstą iš
kalėjimo į kiemą. Čia sustojame. Buvo keletas p ra
kalbų: lietuviškai, rusiškai ir žydiškai. Paskui užgiedojom „Daug žuvo mūs brolių". Ja u rengiamės toliau
lydėti, bet mums praneša, kad reikia laukti iš Suvalkų
a įsakymo. Mes nutarėme neduoti lydėti ir laukti at
sakymo. Parėjo atsakymas į pirm ąją telegramą: n e 
galima leisti, į antrąją — taip pat negalima. Mums aiš
kina Gorielovas, kad įstatymai neleidžia mums lydėti,
bet mes nurodome, kad įstatymai to nedraudžia, ir
žadame neduoti laidoti draugo, kol nebus išpildyti
mūsų reikalavimai. Maža to: jei jėga norės atimti iš
mūsų lavoną, tai priešinsimės! Gorielovas pasakė, kad
susirėmimai negeistini, ir išsiuntė trečią telegramą.
Mes laukėme visą dieną. Karstas stovėjo kieme ties
kalėjimo durimis; apie jį-—-draugai. Visą laiką buvo
sakomos prakalbos. Nuo pat ryto pas kalėjim ą buvo
prisirinkę daug žmonių; daugelis nuo Senapilės buvo
atvykę. Jie klausėsi, stovėdami už durų, mūsų p ra
kalbų. Kitiems jau nusibodo belaukiant. Sunkus padė
jimas: nei laukti, nei lydėti! Žmonės jau rengiasi
skirstytis. Pagaliau šeštą valandą sulaukėme atsakymo
i paskutinę telegramą — jau leidžia! „Ura! Nugalėjom!.."
Imame ruoštis lydėti. Buvo išrinkta 12 draugų ly
dėtojų, tarp jų 2 žydai. Turėjome valdžiai duoti žodį,
kad nepabėgsime, nesakysime kapinėse prakalbų ir
žiūrėsime tvarkos. Susiruošėme ir išlydėjome. Karstą
visą laiką mes patys nešėme. Už kalėjimo sienos m ū
sų laukė kareiviai, toliau — minia žmonių, Mus ap
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supo stiprus būrys ginkluotų kareivių ir visą laiką
tokiu būdu sergėjo. Žmonės toliau ėjo. Visas miestas
išsipylė lydėti. Atvažiavusieji atvežė vainiką su gra
žiomis gėlėmis ir raudonais raiščiais su užrašais; gai
la tik, kad raištį ir gėles, policijai paliepus, nudraskė.
Buvo dar kitas vainikas nuo draugų: lietuvių social
demokratų ir žydų „Bundo" su užrašais lietuvių ir žy
dų kalbom. Lydima buvo be giesmių. Kai atlydėjome
į kapines, ten jau radome daugybę žmonių belaukiant.
Visi tylomis stovėjo. Nebuvo ir prakalbų: iš laisvųjų
neatsirado tokių drąsuolių, o mes buvome surišti žo
džiu. Tiesa, vienas draugas norėjo pasakyti keletą žo
džių, bet vos spėjo ištarti žodį, tuoj buvo sustabdytas.
Pamokslą pasakė kunigas Žilinskas, labai atsargiai
išsireikšdamas...* Kapinėse kareiviai laikė ratu apsu
pę duobę; vidury buvome mes, kalėjim o ir apskrities
vyresnybė ir karininkas; artyn žmonių neprileido. Grįž
tant atgal, mus lydėjo žmonės iki kalėjimo. Jaunų žy
dukų krūvos aplink sukinėjosi ir vis rėkė:
— Doloj samoderžavije! Urra!**
Susirinkusiųjų akys pilnos ašarų: kaip gyvi, jie
dar nebuvo matę tokių laidotuvių. Net numirėlio mo
tinai iš suspaustos skausmu krūtinės išsiveržė tokie
žodžiai:
— Sūneli, ar tu matei kada tokį susirinkimėlį?
Po šio atsitikimo kalėjim o vyresnybė minkštesnė
pasidarė, bet sugrąžinti senovės laisvės nebebuvo ga
lima.
Vieną kalėjimo sargą, Korevą, kuris, numirus Janauskui, ant mūsų su kardu šoko, dabar boikotuojam:
* Be kunigo ir „šventųjų“ giesmių laidotuvėse tų laikų lie
tuvių „socialdem okratai“ neg alėjo apsieiti. ( 1 9 2 5 m . p r ie r a š a s .)
** —■Salin patvaldystęl U rral R e d .
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nieks su juo nebesikalba ir rankos nebepaduoda. Sėdi
■m dabar žmogus patvory, nosį nuleidęs, kepurę ant
.ikių užsitraukęs, tarytum muilą prarijęs. Su Dereni mm taip pat reikėtų padaryti, bet jis ir be to nuo
kareivių atsiims: biaurybė, prasimanė juos krėsti, sar
gy bon atėjus.
Kalėjime tvarka kuo puikiausia: jei ką reikia pa
daryti, vyresnybė daugiau į mus kreipiasi — mat, jų
nieks neklauso, o mums tik žodį reikia pasakyti.

KALVARIJOS „KLESŲ" VAIDMUO
SUVALKIJOS DARBININKŲ JUDĖJIME*
Pažiūros į socialdemokratus ir kitus laisvės kovolojus jau pradeda pas mus aiškėti. Pereitaisiais metais
visi, kas tik kovodavo su valdžia, kas prieš kunigą
kepurės nenusiimdavo, kas, pono įprašytas, išperdavo
kailį darbininkams,—-trumpai sakant, visi, kas nesė
dėdavo sudėtomis rankomis, kaip kitais metais, kas
.-;j tą nepaprasto veikdavo, buvo laikomi ,,cicilikais".
ISuvo daug mitingų ir dem onstracijų padaryta, daug
monopolių išdaužyta — buvo tai, apskritai imant, re 
voliucijos darbas; į darbininkų organizavimą, klasinio
susipratimo ir klasių kovos kėlimą nebuvo pakanka
mai atkreipta atydos. Bet prašvilpė laisvės dienos...
vėl užėjo dar smarkesnė reakcija — aptuštėję k alėji
mai prisipildė... Iš pradžios sėdintieji kalėjim uose bu
vo beveik visi socialdemokratai, bet pakliuvę agita
toriai ir nesėdėjo rankas sudėję, o v arė čionai tą
* Iš R, K lajūno (P. Mažylio, buvusio aktyvaus socialdem okrato, paskui visiškai pasitraukusio nuo darbininkų judėjim o) „Laiško
iii Suvalkų gubernijos". Zr. 1906 m. „N aujosios gadynės" N r. 2210.
57

darbą, kurio neįstengė, laisvi būdami, padaryti; aiški
no socialdemokratų partijos pamatus. Aiškiai buvo
iškelti darbininkų klasės reikalavimai, ir dauguma
ūkininkų jau pradėjo žvairai žiūrėti į socialdemokra
tus, jųjų „socialdemokratiškumas" pradėjo nykti —
suprato, kad socialdemokratams svarbiausia rūpi dar
bininkų reikalai. Kalėjime sėdėjo įvairių partijų žmo
nių, taigi visi galėjo pažinti ir kitų partijų programas.
A tėjo pavasaris. Iš kalėjim o pradėjo leisti žmones,
bet nenuėjo veltui jiems tas sėdėjimas kalėjime: jie
suprato, kas tie socialdemokratai, ir vieni pasišalino
nuo jų, kiti — kūnu ir dvasia atsidavė kovai už naują
idėją. Išėję iš kalėjimo, jie įnešė naują srovę į visą
ju d ėjim ą— klasių kovą! Dėl tos priežasties Kalvarijos
kalėjimas, kurį ne be reikalo žmonės vadina „klesomis", bus paminėtas socialdemokratinio Suvalkų gu
bernijos darbininkų judėjimo istorijoj.
Sunkūs tada buvo ir laisviesiems laikai: organiza
cijos buvo beveik išardytos; nesuim tieji mėgino sa
varankiškai veikti, pradėjo visur „teismus" daryti, „še
šiolika" kirsti nusikaltusiems, prasidėjo „meilikavimas",
monopolių, paštų ir valsčių plėšimas vis „cicilikų
vardu; „cicilikai" pradėjo visur viešpatauti; paskelb
tasis karo stovis ypatingai jiems padėdavo: žmonės
ir pati policija karo stovio buvo įbauginti, sargybiniai
subėgo į apskrities miestus po kariuom enės globa...
Padidėjus veikiančių narių skaičiui*, organizacijos
pradėjo tvirtėti, jų pakraipa aiškėti. Pagaliau vasaros
metu visas judėjim as išsiliejo į dvaro ir kaimo dar
bininkų streikus. Visų organizacijos narių pakraipa
galutinai (? — V. K.) paaiškėjo: žymu buvo, kas so
cialdemokratų priešas, kas draugas, kas taip tik jų
* Išėjus
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vardu prisidengęs „cicilikauja"... Jau ir visuomenė
pastaruoju laiku pradeda suprasti, kas tie socialde
mokratai. Ūkininkų jau ir su pyragais nebepritrauksi
prie socialdemokratų; jie skundžiasi, kad socialdemo
kratai kelią kerštą tarp jų ir darbininkų, kad darbi
ninkai nebeklausą ūkininkų, nebesikelią gaidgystėmis.
Žmonės gi, ypač darbininkai ir mažažemiai, jau skiria
dabar socialistus į dvi dalis: tikruosius, arba „cicilislus", kurie daro streikus, platina laikraščius, knygas,
atsišaukimus, varo agitaciją tarp darbininkų, ir n e 
tikruosius, arba „cicilikus", kurie vagia girias, plėšia
monopolius ir šiaip žmones, kerta „šešiolika" ir t. t.

Apie tų laikų Kalvarijos „klesas" rašo ir kiti bu
vusieji kaliniai, tik savotiškai kraipo faktus. Štai
1926 m. „Varpo" rinkiny, daktarui Griniui skirtame,
buvęs „didelis revoliucionierius", demokratas, dabar
fašistų bendradarbis, kapitonas P. Ruseckas pasakoja
(204 p.):
„Gana trumpu laiku visos tos (nesubrendusios po
litinių kalinių.— V. K.) minios ūpas pasikeitė kiton
pusėn, nes joje buvo varoma labai smarki politiška
propaganda... Buvo sakoma (kalėjimo kieme.— V. K.)
daug prakalbų, debatuojam i ne tik politiški klausi
mai..."
Mini jis ir mano veikimą, tik „padailina" jį. Man
kaip tik tada daugiausia teko vesti ginčų apie tai,
kad socialdemokratų darbo pamatas ir sodžiuj turi
būti darbininkai; aš atsidėjęs įrodinėjau stambiųjų
ūkininkų (buožių) ir darbininkų reikalų prieštaringu
mą ir stam biųjų ūkininkų nerevoliucingumą. Daug
teko dėl to ginčytis ir su pačiu Rusecku, kuris jau
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tuomet buvo buožių reikalų gynėjas. Tuomet, tarp
kita ko, buvo mano parašytas ir 22 socialdemokratų
kalinių, daugiausia darbininkų, pasirašytas laiškas
į Ameriką, kuriam e trum pai buvo išdėstytas mūsų
nusistatymas (tas laiškas paskelbtas Čikagos „Lietu
voje"11),— tai taip pat buvo tų ginčų rezultatas. Mano
santykiai su Rusecku, kaip buožiniu „socialistu", labai
pablogėjo. O dabar jis apie mane saldžiai pasakoja:
„Įžymiausiu, be
abejo,
propagandistu
buvo
V. Kapsukas, kuris tuomet kaip tik sėdėjo. Nieku bū
du negalima pasakyti, kad Kapsukas būtų vedęs tik
kokią nors siaurą propagandą: buvo įgana objektingas; tarp kitko, jis objektingai gražiai išdėstė lietuvių
tautos atgijimo istoriją, inteligentiškesnius ragino mo
kytis taisyklingai lietuviškai rašyti, stengėsi įvesti
įvairių mokslų kursus (geografijos, Lietuvos istorijos
ir pan.), o dėl gaunamų dovanų-produktų visuomet
būdavo teisingas."
Kad vis tik tokių atsiminimų, kad ir „padailintų",
galėjo likti iš tų laikų Ruseckui, tai rodo, kad m anyje
tuom et dar nebuvo išgaravęs socialpatriotizmas: aš
dar stovėjau už Steigiamąjį seimą V ilniuje ir Lietuvos
federaciją su Rusija, kritikavau Rusijos socialdemo
kratų darbininkų partijos „centralizmą" ir t. t.
KAUNO KALĖJIMAS*
(1906 m.)
Kauno kalėjim e sėdi apie 120—130 žmonių. Iš su
im tųjų daugiausia yra lietuvių iš Raseinių, Ukmergės
ir Panevėžio apskričių; tarp suimtųjų lietuvių — dau
* Mano rašyta korespondencija, paskelbta 1906 m. „Darbinin
ko“ Nr. 7—8. Medžiagos man suteikė J. Paknys, vėliau buržuazinės
Lietuvos vyriausybės narys ir klerikalų valdžios bendradarbis.
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giausia ūkininkai. A ntrą vietą užima suimtieji iš Kau
no. Tai daugiausia žydai darbininkai iš „Bundo" orga
nizacijos, o iš Lietuvos socialdemokratų partijos —
Smito fabriko darbininkai. Smitiečių darbininkų ilgai
nelaiko kalėjim e — išsiunčia už 25 varstų nuo Kauno
tvirtovės. Tarp tokių išsiųstųjų galima pažymėti Ra
dzevičių, Vosylių ir Šopį. Stasys Sopys nuvažiavo
j Pilviškių pusę (Suvalkų gub.); pabuvęs ten kiek
laiko, persikėlė į Kybartus, bet ten jį suėmė ir dabar
pasodino trims mėnesiams Kalvarijos kalėjiman.
Vyresnybės ir sargų elgimasis su kaliniais Kaune
labai biaurus. Pats kalėjim o viršininkas dažnai daužo
kaliniams veidus, o sargai kaip nori, taip elgiasi. Pa
minėsiu čionai tokį atsitikimą.
Gruodžio 29 dieną iš Suvalkų gubernijos, Pagermonio valsčiaus buvo atgabentas Petras Varkala, o iš
Panemunės valsčiaus — Jurgis Marčiulionis. Abudu
juos pasodino į vieną kam erą (kameroj būna ipo 8—•
10 žmonių). Vakare, kada eina peržiūra, visi turi at
sistoti ir išsitiesti kaip kareiviai. Jei kas ne taip stovi,
tai tam duoda į kaktą pieštuku ir šaukia:
— Smirno, skotina!..
Taip jie turi stovėti, kolei neuždaro durų. V arkala
sykį išėjo iš eilės pirma, negu buvo išėjęs viršinin
kas, tai jį tuojau liepė vesti 7 paroms į tamsų k a r
cerį. Vesdami sargai muša raktais per pečius ir galvą...
Karceris tamsus ir šaltas, o sodina ten tik vienais
marškiniais, kad ir didžiausias šaltis būtų. Viens žydas
nušalo ten kojų ir rankų pirštus... V arkalą taip pat
nuvedė mušdami į karcerį, tuo tarpu Marčiulionis p ra
dėjo šaukti, kad jį atgal sugrąžintų; jam rodėsi, kad
Varkalą ten visai užmuš. Taip jis rėkė per visą naktį,
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o sargai Cnušdami ramino. Rytojaus dieną išleido Varkalą iš k arce rio , o M arčiulionis jau buvo išėjęs iš
proto ir 'v is rėkė, kad ir jį nuvestų sušaudyti. Kai
atidarė k ameros duris, jis šoko bėgti, bet sargai jį
sugavo, p arsitre n k ė ant žemės ir vėl pradėjo baisiai
mušti, k o jo m is spardyti, kardais ir raktais daužyti,
kol už jį .neužsistojo „konvojaus" karininkas. Dakta
ras p rip až in o jį visai išėjusiu iš proto ir išleido namo.
Reikia d o r pridurti, kad jis jau ir seniau porą kartų
buvo p r o to liga sirgęs.
Iš tų biauriųjų sargų tiktai vieno pavardė yra ži
n o m a— t a i Simonavičius; kai kurie nurodo ir Ališaus
ką, kuries peršovė vieną kriminalinį nusikaltėlį žydą
ir už tari gavęs iš viršininko 3 rublius. Viršininkas
neleido tš im ti kulkos, ir tas žmogelis už savaitės nu
mirė.
V aik ščio ti teleidžia tik po vieną kam erą ir ne il
giau kaUp po pusę valandos; vaikščioti būtinai turi
poromis. V ieną sykį poros susimaišė ir pradėjo kal
bėtis su kita partija. Sargas biauriai iškoliojo Zamelį
ir kitus. Vasiliauskas (iš Tilmanso fabriko), Grinfeldas
ir Lechtaaras pasakė, kad jie kontoroj pasiskųsią prieš
jį. Bet sargas nuėjo greičiau už juos į kontorą ir
apskundlė viršininkui, kad tokie ir tokie politiniai no
rėję iš j o atimti revolverį. Ateina viršininkas ir šaukia:
-— Snmirno, skotina! Kokie „frantai" — sargus kolioja, n o riį įš jų ginklus atimti!..
T u o jjau minėtuosius draugus uždarė į šaltą ir tam
sų k a r c e rį; kiti reikalavo, kad visus uždarytų į k ar
cerį, beet nieks to nepaisė. Vesdami į karcerį, juos
dar sm sarkiai sumušė. Tie pareikalavo prokuroro. Už
15 m in'.učių atėjo prokuroro pagalbininkas ir surašė
visą daalyką.
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Sausio 9 dieną norėjo pažymėti ir Kauno kalėjim o
kaliniai. Bet jiems nepasisekė susirinkti į vieną vietą
ir paminėti žuvusių draugų. A ntrai valandai pasibai
gus, jie susitarė kamerose giedoti „Žuvusiems drau
gams"... Už revoliucijos dainų dainavimą Smito fab
riko darbininką Paužą pasodino kelioms dienoms
į karcerį.
Sausio 12 dieną buvo nutarta pradėti badauti, kol
nebus išpildyti šie reikalavimai: 1) pagerinti valgį,
2) leisti po 2 kartus per savaitę parsisiųsdinti iš miesto
reikalingų dalykų (pirmiau tik vieną kartą teleisdavo), 3) leisti per visą dieną laikyti nuleistas lovas,
4) paliepti sargams mandagiau apsieiti su kaliniais,
5) atleisti iš vietos 3 sargus (Ališauską, Simonavičių
ir Vyšniauską), 6) leisti visiems kartu vaikščioti, 7) po
2 kartus per savaitę pasimatyti su giminėmis, 8) kas
dien priimti iš miesto atneštą valgį ir 9) paleisti be
jokios priežasties suimtuosius.
Badavimas truko 3 dienas. Gubernatorius tol neva
žiavo pas kalinius, kol jie nenustojo badavę. A tva
žiavęs į kalėjimą, jis pasakė:
— Kas galima, bus išpildyta, o kas negalima, to
nebus išpildyta...
Jau iš tokio gubernatoriaus pasakymo matyti, kad
kaliniai nieko nelaimėjo, ir tikrai, jau antrą dieną
po senovei sargai mušė juos raktais ir grūdo į šaltą
karcerį. Už revoliucinių dainų dainavimą vėl grūdo
į karcerį 7 paroms Abraomą Grosbliatą iš Aleksoto
(dabar jis Kalvarijos kalėjime) ir Maušą Neviažskį;
karceryje juodu išsėdėjo po 4 paras, maitindamiesi
viena duona ir vandeniu, ir tai po 3-jų dienų bada
vimo! Ne be priežasties dabar Grosbliatas labai su
sirgo Kalvarijos kalėjime.
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PABĖGIMAS IS KALĖJIMO
Tilžė, 1906 m. balandžio 3 d.*
Draugai!.. Kaip jau būsit girdėję, mane išlaisvino
draugai kovo 17 d. Iškeliavęs iš Kalvarijos kalėjimo
(etapu į Suvalkų kalėjimą), aš nė valandėlės nepra
leidau, nemanydamas apie pasmukimą; bandžiau viską
daryti: ir papirkti, ir nugirdyti, ir taip kaip nors pa
smukti, bet nieko neišėjo. Viena viltis beliko — drau
gas. Bet jis pasivėlino — per vėlai žinią gavo. Beva
žiuodamas (jau už Cipliškių) visai susirgau, karštis
pradėjo kamuoti ir versti vemti. Šiaip taip nuvažiavau
į Suvalkų kalėjimą. Susitikau ten su draugais, bet kal
bėtis beveik nebegalėjau, nes jau vos tik ant kojų
bepastovėjau. Įėjęs į kam erą (buvo pilna prigrūsta
mūsiškių ir lenkų), tuoj pargriuvau ant lovos ir jau
nesikėliau. Pareikalavau daktaro, bet jis ilgai neatėjo.
Tuomet draugai pradėjo triukšmą kelti ir kartu su
manim reikalauti. Mano viduriai visai palaidi buvo,
visas degte degiau... Pagaliau atėjo daktaras. Tempe
ra tū ra — 39° su viršum; sako, reikės j ligoninę eiti.
Aš to tik ir laukiau. Norint nesveikas buvau, bet ta
mintis manęs niekuomet neapleisdavo. Į ligoninę kar
tu su manim nugabeno dar vieną Rusijos socialde
m okratą12. Tuoj susipažinau su juo — ir jis taip pat
manė bėgti. Greituoju susipažinau su ligoninės sąly
gom is— pasirodo, ne taip jau sunku... Rašau tam vie
ninteliam draugui, kuris galėtų tai padaryti, laišką,
kad kuo greičiausiai pas mane atvyktų. Išsiunčiau
* Laiškas, rašytas iš Tilžės, pabėgus man iš Suvalkų kalėjimo,
Šveicarijos studentams „socialdemokratams". Jiems priklausė tuo
met Jurgis Šaulys, Šliogeris ir kiti, kurie dabar ir socialisto vardo
bijosi. (1924 m. prierašas.)
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laišką, bet štai tuoj gaunu nuo jo laiškelį — jis vijęsis,
kada mane gabeno, bet kokia 1—2 valandom pasivė
lavęs; dabar jis Suvalkuose ir viską darysiąs, kad tik
galima būtų mane išgelbėti iš tų budelių nagų. Rašau
jam viską, kaip kas yra, raginu, kad kuo greičiausiai
darytų, susipratęs su kitų organizacijų draugais, kad
paskui jau gali būti per vėlu. Draugas sutinka su tuo,
parsikviečia dar du elesdepiečius13, susižino su PPS14,
bundiečiais15 — iš viso prisirinko 14 žmonių. Jau prasi
dėjo mieste duslios kalbos apie tą sumanymą — kai
kurie draugai dar labiau išsigando ir jau ėmė prikal
binėti kitus šiek tiek atidėti tą darbą. Draugas matė,
kad atidėti — tai reiškia visą reikalą pagadinti, ir be
veik spirte prispyrė kovo 17 d. vakare eiti ir daryti.
Planas buvo puikiai parengtas, mažiausias daiktas
numatytas. (Ligoninės Suvalkuos prie kalėjim o nė
r a — susirgus kalinius gabena į miesto ligoninę; ten
taip pat geležimis aptraukti langai, prie durų nuolat
stovi sargai, bet kareivių tuo tarpu dar nestovėjo.)
Draugai apstatė visas duris ir langus; kiti, gal 8, įėjo
į vidų. Ten tuoj areštavo porą sargų ir felčerį, pririšo
juos prie kėdės; areštavo kelis daktarus — jiems liepė
sėdėti ir nė iš vietos nesijudinti. Paskui nuėjo į viršų,
kur buvo mūsų kamera, areštavo sargą, bet raktų
pas jį nėra. Išgirdęs triukšmą, atbėgo ligoninės p ri
žiūrėtojas— iš jo reikalauja draugai raktų; jis sakosi
su savim neturįs. Bando versti duris ir laužti spyną,
bet nieko iš to neišeina. Prispirtas sargas atneša rak 
t ą — tuomet jau buvome aš ir vienas Rusijos social
demokratų darbininkų partijos narys išleisti. Dar prieš
mus išleidžiant išsiveržė du krim inaliniai — juodu ir
kartu išėjo. Išvedė mudu draugai, o kiti vaduotojai
5. V. K apsukas,

4 t.
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dar liko. Visi areštuotieji buvo senose savo vietose.
Iš pradžių buvo baisiai išsigandę, bet kai patyrė, koks
dalykas, atsipeikėjo, Moterys bandė .pro duris bėgti —
sutiko atstatytą revolverį; viena buvo belendanti įpro
la n g ą — tas pats; paskui ir jos nurimo. Palūkėję dar
valandėlę, ir kiti draugai išsiskirstė, užrakinėję visas
duris. Aš tuo tarpu jau toli už miesto buvau. Tik už
pusantros—dviejų valandų prasidėjo mieste didelis
triukšmas; dragūnai tuoj buvo visais keliais išsiunti
nėti; rytojaus ir į trečią dieną beveik visą miestą
krėtė, bet nė vieno iš draugų nesuėmė. Aš tuo tarpu
jau buvau kokią 10 varstų nuo S uvalkų— gulėjau
kartu su dviem draugais 2 dienas ir naktis girioj ant
sniego, beveik nieko neėdęs, ir tik paskui jau pasi
sekė savo tikslą pasiekti. Pavojus buvo didelis, bet
pasisekė pereiti per sieną (į Prūsus). Pasienio mies
teliuose buvo baisiai žiūrima, kai k u r kratos daromos,
bet niekur nieko nepešė. Dabar aš jau visiškai laisvas
ir galiu imtis senojo savo darbo; ir imuosi... Kalėjime
bent išmokau labiau save branginti. Tai nereiškia, kad
aš rūpinsiuosi kuo toliausia būti nuo visokio pavo
ja u s — ne, tik rūpinsiuosi kuo geriausiai savo jėgas
suvartoti!

Bėgau ypač dėl to, kad buvo duomenų, jog jau
susekta mano tikroji pavardė ir man gresia ilgi kalė
jimo metai. Dalykas tas, kad tuomet Tilžėje mano
bute buvo Prūsų policijos padaryta krata; paimta apie
42 pūdai įvairios revoliucinės literatūros lietuvių ir
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rusų kalba ir idaug rašinių; tarp jų buvo mano rašinių,
šaukiančių į įginkluotą kovą. Lengva buvo susekti,
jog tai mano butas. Prūsų policija tuomet labai bičiu
liavosi su Rusijos šnipais ir lengvai galėjo visą tą
medžiagą išduoti Rusijos prokuratūrai. Tai ir privertė
mane bėgti, kad nereikėtų kalėjim e bergždžiai savo
jėgų eikvoti.

PABĖGO
(Tikras atsitikimas iš caro laikų*)

Šalta kovo pradžios naktis. Upeliai, išsilaisvinę nuo
žiemos pančių, linksmai šnekasi su pajuodusiomis dir
vomis. Tik miške dar tebebaltuoja sniegas ir rodo,
kad pavasaris dar vos tik prasidėjęs.
Miškas sunkiai miega. Negirdėti nė mažiausio me
džių ošimo, nė paukščių balsų, tik retkarčiais subraš
ka užminta išdžiūvusi medžio šakelė.
Penki vyrai atsargiai eina per girią, nuolat dairosi
į šalis ir klausosi, ar ko neišgirs. Du iš jų jau p ag y 
venę žmonės, su maišeliais ant pečių, apsitaisę pa
prastais sodiečių švarkais — tai „vadovai". Trys ki
t i — jauni vyrai, juodais apsitrynusiais apsiaustais
apsivilkę. Eina jie, nė žodžio nepratardam i kits kitam,
tarytum bijodami išgąsdinti tą miško tylumą. Pagaliau
vienas sodietis sustojo ir tyliu balsu tarė:
— Ką, rasi čia pasilsėsim?.. Vis tiek šiandien toli
nenueisim: jau pradeda aušti, o mes dieną pliku lau
ku negalim eiti...
— Tai čia reikės „dienavoti"?— paklausė vienas
keliauninkų.
— Kitaip nieko nepadarysi... Bet čia jau galima
drąsiai — čia nieks meatsibels.
* Čia mano paties aprašytas dar 190? metais, sėdint man Vil
niaus kalėjime, mano pabėgimas 1906 metų pradžioje iš Suvalkų
kalėjimo. Pabėgimo organizatorius ir palydovas į užsienį buvo
V. Požėla, kuris vėliau išdavė darbininkų klasės reikalus, tapo Lie
tuvos vidaus reikalų ministru ir smaugė revoliucinius darbininkus
ir jų organizacijas.
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Pririnkę išdžiūvusių medžių šakų, sukūrė ugnį ir
visi susėdo aplink ją. Greitai sunkus miegas prilenkė
prie žemės nuvargusias jų galvas. Šaltas miško snie
gas buvo jiems patalu, apšerkšnijusios medžių ša
kos — užklote. Bet neilgai taip išgulėjo: šaltas sniegas
pradėjo pašones badyti, ir vienas po kito jie kėlėsi,
rinko daugiau medžių šakų, klojosi sau po šonais, kū
rė didesnę ugnį ir vėl kaip maišai virto, rietėsi nuo
šalčio ir vėl kėlėsi.
Ja u buvo išaušę, kai jie visi sukilo ir, susėdę ratu
aplink ugnį, ėmė šildytis.
•— Kad taip suėst ką gavus! — prasitarė vienas
jaunųjų.
— Ne pro šalį būtų...— atsiliepė kitas.— Ju k mes
jau antra diena beveik nieko nevalgę. Bet dejuok
ar nedejuok, vis tiek dabar nieko negausi.
— O rasi kas į miestą galėtų nueiti? Pasiklausy
tų, kas ten girdėti, šį tą užkąsti nupirktų...
— Teisybę sakai! — sutiko vienas vadovų.— Vis
tiek čia mums visą dieną reikės išbūti, o į miestą
netoliausia.
Neilgai trukus, vienas vadovų pakilo ir nuėjo mies
to link, o kitas į pamiškę pasidairyti, ar nepasiseks
ką nors surasti. Jis turėjo netoli gerų savo pažįstamų
ir dargi giminių, bet šį kartą nenorėjo jiems rodytis.
Jaunieji liko vieni. J ų veidai buvo išblyškę ir su
sirūpinę, kūnai menkai teapdengti, liesi, rankos pam ė
lynavusios nuo šalčio. Tik akys ugningai žėrėjo ir
rodė kažkokią nepaprastą vidujinę jėgą.
Du iš jų buvo prieš porą dienų paleisti iš kalėjimo,
o trečiasis — jų vaduotojas. Sunkus tai buvo darbas,
bet gerai pasisekė.
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...Juodu, kaip sunkiai sergą, buvo perkelti iš ka
lėjimo į ligoninę. Jau buvo beveik visai pasitaisę, tik
štai vieną vakarą apstoja ligoninę apsiginklavę vyrai,
keli įsiveržia į vidų ir, revolverius atkišę, sušunka:
— Nė iš vietos! Mes atėjom politinių kalinių pa
leisti!.. Kas pasijudins, gaus kulką į kaktą!
Keli sargai ir felčeris akimirksniu buvo surišti.
Išsigandę ligoniai, ypač moterys, šoko prie durų, bet
sutiko atkištus revolverių vamzdžius ir išgirdo rami
nančius žodžius:
— Nesibijokit, nieks nieko jums nedarys! Mes at
ėjom politinių paleisti!.. Nekelkit triukšmo!..
Ligoniai tuoj suprato, koks reikalas, ir jau patys
aiškino kitiems, kad triukšmo nekeltų. Ligoninės vir
šininko žmona norėjo pro langą išlįsti, bet ir ją sutiko
revolveris.
— Aš nenoriu mirti! — sušuko ji persigandusi.
Jei nenori, tai nelįsk ir ramiai sau sėdėk! —
išgirdo atsakymą.
Tuo tarpu įėjusieji vidun areštavo politinių kalinių
sargus, pagaliau ir patį ligoninės užvaizdą ir priėjo
prie tos kameros, kur jų draugai sėdėjo. Kelias minu
tes truko durų atidarymas, bet ir jos pasirodė kali
niams valandomis. Nebuvo raktų, o įrankiai, kuriuos
atsinešė vaduotojai, pasirodė per menki spynai a t
plėšti.
Sunkios tai buvo minutės. N ejaugi taip ir nepasi
seks? Juk taip arti jau laisvė!.. Kaliniai tarsi jautė,
kaip jie eina laisvi tuščiomis miesto gatvėmis, kuo
toliausiai bėga nuo tų kalėjim o urvų, susitinka su se
niai matytais draugais. Jau jiems rodėsi, kad jie vėl
stovi jaunų, tvirtų kovotojų eilėse, o dabar... viskas
prapuolė! Kiek laiko dar reikės kankintis ir be naudos

leisti geriausias savo dienas?! Ten tiek darbo, taip
reikia žmonių, o čia reikia gyvam pūti... Ne, to negalima pakęsti!..
Tuo tarpu vaduotojai privertė sargą atnešti raktus,
ir kameros durys atsidarė.
Akimirksniu kaliniai persivilko atneštais drabužiais
ir po valandėlės jau buvo gatvėje. Visur buvo tyku,
ramu, tik gatvių žiburiai švietė ir tamsiai mėlyname
danguje mirksėjo žvaigždės. Jos tarytum sveikino iš
laisvintuosius. Bet jie vis dar negalėjo atsipeikėti ir
įsitikinti, kad jau laisvi.
— Ar iš tikrųjų mes laisvi, ar tai tik sapnas? —
tyliai paklausė vienas.
— Tik tylėk ir eik, kur veda! — atsakė kitas.
Po ketvirties valandos juodu jau buvo už miesto
ir greitai važiavo pora gerų arklių. Vežė tie patys
vadovai, su kuriais neseniai praėjo mišku. Dvi dienas
jie praleido pas vieną ūkininką. N orėjo pasukti į kitą
įpusę, bet ten visur kareiviai ir policija budėjo, dėl to
reikėjo Prūsų pusėn traukti.
Didžiausias pavojus dabar buvo praėjęs, bet tai
dar ne viskas. Valdžios tarnai iš kailio nėrėsi, kad
suimtų pabėgėlius. Iškrėtė visą miestą ir kelis aplin
kinius miestelius, mušė į visas puses telegramas, di
džiaisiais keliais pasiuntė kazokus, bet nieko nepelnė.
Dabar įsakė stropiai daboti sieną. Dėl to mūsų keliau
ninkai ir buvo tokie atsargūs.
Likę vieni trys, jie tarytum atgijo. Prisiminė visas
išlaisvinimo smulkmenas ir džiaugėsi kaip maži vai
kai, kokį nors gražų daiktą iš mamos gavę. Užmiršo
jie ir šaltį, ir alkį. Taip viskas puiku, taip gražu jiems
atrodė; ir .tie medžiai, aukštai aukštai ištiesę, savo •-lie-v
menis, ir pilki -debesys, plaukiantieji ties jų -galvomisj.'

ir baltas sniego patalas, užklojęs žemę, ir ta ugnelė,
ties jų kojomis besikūrenanti...
Greitai sugrįžo vienas vadovų, bulvėmis skverne
nešinas. Visi pradėjo jas kepti ir valgyti. Kokios ska
nios jos buvo!.. Netrukus sugrįžo ir antrasis. Jis pa
pasakojo, jog policija ir šnipai iš kailio neriasi, kad
tik sugautų pabėgėlius, bet niekam nė į galvą ne
ateina, kad jie galėtų čia būti. Linksma tai buvo nau
jiena. Tik valgio nesumetė daugiau nupirkti. Vienu
kartu beveik viską suvalgė, o kelionė dar buvo ilga.
Pradėjus temti, jie pakilo eiti toliau. Šaltis vis
tebesm arkavo. Šiurkštus vėjas drabužius perpūtė
kiaurai. Kojos linko... Bet jie ėjo. Ėjo neatsilikdami
nuo savo vadovų ir giliai traukdami į krūtinę šaltą
orą. Ėjo valandą, kitą, trečią, o galo vis dar nebuvo.
Keliauninkų burnos visai išdžiūvo. Vos galėjo kojas
pavilkti. Silpniausias, eidamas pro vandenį, neiškentė
ir pripuolęs atsigėrė, bet atsikėlęs vėl ėjo kartu su
kitais.
Pagaliau jau iš tikrųjų nebe toli siena, reikia a t
sargiau eiti. Vienas vadovų eina pirma, kitas paskui.
Paėjėję ant kalnelio, dairosi, prigulę prie žemės, klau
sosi, iš tolo lenkiasi šunų lojimo.
Sumirgėjo iš tolo žiburiai.
— Štai tie žiburiai,— paaiškino vienas vadovų,—
tai jau Prūsų pusėj...
Visų akys smigo į tuos žiburius. Kaip m alonu da
bar būtų ramiai sau ten šiltam kam bary sėdėti ir kavą
gerti! Bet dar reikia kinų sieną pereiti!.. O ten kiti
vanagai...
Priėjo didelį mišką, kuris tęsiasi iki pat sienos, ir
pasinėrė jo tamsoje. Suradą didesnę ^užvėją, susėdo
pasilsėti, sukūrė ugnį ir ėmė šildyti sustingusius savo
72

sąnarius. Nusiavė batus, kojas sukišo prie pat ugnies,
bet šaltis neatleido, dantis danties nesiekė. Šaltas v ė
jas varstė kiekvieną kūno dalelę. Bet greitai užsimer
kė jų akys, ir visi parkniubo ant žemės.
Prašvitus atsirado vadovas, pasienio kareiviu vedi
nas. Tai buvo aukštas, tvirtas vyras. Kiti prieš jį p a
augliais atrodė.
Neilgai trukus, visi patraukė sienos link. Kareivis
ėjo pirma. Gavęs užmokestį, jis pradėjo bėgti. Sunku
buvo kitiems suspėt su juo bėgti, bet, kiek galėdami,
bėgo. Bėgo, nors jautė, kad tuoj tuoj ims ir sugrius,
o vis dar galo tam bėgimui nebuvo. Silpniausiojo,
neseniai dar nuo patalo atsikėlusio, veidas pam ėlyna
vo. Jis pradėjo atsilikti. Ir kitam išlaisvintajam jau
pradėjo kojos pintis. Draugas paėmė jo apsiaustą, bet
ir tai nieko negelbėjo: jis jautė, kad tuoj kraujas p ra
simuš jam įpro burną. Nesuspėjo bėgti su kareiviu ir
patys vadovai: senesnysis jų atsiliko. Kareivis dar
smarkiau pasispyrė, pradėjo m ėtyti savo pėdas ir grei
tai visiems iš akių išnyko. Veltui jo ieškojo vadovai
ir klausinėjo žmonių, su kuriais susitiko.
O siena buvo jau čia pat, vos keli šimtai žingsnių,
bet vadovams viskas galvoj susimaišė; jie dargi ne
žinojo, kokioj vietoj atsidūrė.
— Dabar jau mes prapuolėm! — išsiveržė iš vieno
jų krūtinės.
Veltui vaikščiojo vadovai po mišką ir klausinėjo
žmonių, kas čia padarius,— tik dar didesnį pavojų
sukėlė. Pagaliau atsipeikėjo, užtrynė daugelį pėdsakų
ir visi sugulė po šakų krūva. Išgulėti ten reikėjo iki
vakaro, ir tai, tur būt, buvo didžiausios kančios: nei
ugnies susikurti, nei pabėgioti, nei dargi patrepsėti
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čia nebuvo galima, nes kiekvienas pasijudinimas ga
lėjo išduoti. Gulėjo išsitiesę ant šalto sniego ir klau
sėsi, kaip medžių šakos ošia.
— O ką, ar dar visai nesustingai? — klausia kits
kito.
— Judink koją — ar dar juda?
— Nieko, juda!
— O ausys, nosis ar dar nenukrito?
— Ne, viskas dar savo vietoje!
— Na, tai gerai! — juokiasi draugai.
— O valgyt pusėtinai norisi — visą aviną suval
gytum...— vėl juokauja, truputį palūkėjęs, draugas.
— Ja u aš visus trupinius iš kišenės surankiojau,—
atsiliepė kitas.
Dabar jie buvo pasiryžę visam kam, kad tik grei
čiau pasibaigtų tos kančios: žūti ar būti!..
Sutemus visi patraukė sienos link. Vadovai rado
spragą. Už tos spragos jau Prūsų pusė.
— Dabar reikia nusiauti, kad nebūtų girdėti, kai
eisim,— tarė vadovas.
Visi nusiavė. Šaltis svilino padus, bet jie jau ne
bejautė jo, tik žiūrėjo į juoduojantį priešais miškelį ir
savo mintimis jau buvo ten.
Vienas vadovas atnešė iš girininko truputį šiltos
sriubos užsrėbti. Kokia ji buvo, nieks nežiūrėjo, tik
valgė vienas už kito ir jautė, kad taip skaniai nie
kuomet nėra valgę. Tai valandėlei užmiršo ir basas
savo kojas, ir laukiantį jų paskutinį, visų didžiausią
pavojų.
- Dar valandėlė, ir jie pakilo eiti. Ėjo pamažu, prie
žemės prisilenkę. Pritūpę dairėsi, bet visur tylu.- Tik
jaunųjų keliauninkų širdys taip smarkiai plakė, kad
jiems rodėsi, jog kas nors, pamatęs juos, vejasi. Kaip
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lapė, norėdama paukštelį sugauti, prišliaužė jie prie
pat sienos, prie tos linijos, kuri skyrė Rusiją nuo V o
kietijos. Dar akimirksnis, ir jie pasileido bėgti, o kai
sustojo, tarytum koks sunkiausias akmuo nuo krūtinės
nusirito: jau jie buvo Prūsuose! Didžiausias pavojus
jau praėjo.
Pabėgėliai stipriai paspaudė savo vaduotojams ran
kas ir širdingai pasakė:
— Na, dabar mes laisvi... Mes niekuomet to ne
užmiršim... Prisiekiam, kad tol dirbsim darbininkų kla
sės išvadavimui, kol žemė mūsų akių neužklos.

PABĖGUS IS SUVALKŲ KALĖJIMO

Pabėgęs iš Suvalkų kalėjimo, aš trumpam laikui
nuvykau į užsienį pasilsėti. Ten sutvarkiau spaudai
kelis „Darbininko" numerius (Nr. Nr. 6—9), kuriems
medžiaga dalinai buvo paruošta dar Kalvarijos kalėji
me. M an buvo pasiūlyta keliauti į Ameriką aukų rinkti
Lietuvos revoliucijai — atsisakiau: nenorėjau atsito
linti nuo revoliucinio darbo, dėl kurio aš ju k ir bėgau
iš kalėjimo.
Greitai gavau pakvietim ą vykti į Vilnių ir stoti
prie aktyvaus partijos (tuomet LSDP) darbo. Už kelių
dienų jau aš perėjau padirbtu Vokietijos valdinio pa
su per Prūsų sieną ir laimingai nuvykau į Vilnių.
Ten tuomet buvo tikras darbymetis: revoliucinis ju 
dėjimas vėl stiprėjo visoje Rusijoje, pradėjo atsigauti
ir Lietuvoje; Vilniuje pradėjo eiti LSDP savaitraštis
„N aujoji gadynė" lietuvių kalba ir „Echo" — lenkų
kalba. Mane pastatė CK į „Naujosios gadynės" redak
ciją. Jo je dirbau, pradedant nuo Nr. 6, kartu su dak
taru S. Matulaičiu, dalinai Purenu ir kitais. 1907 me
tais, užsidarius „N aujajai gadynei", redagavau kartu
su S. M atulaičiu „Skardą". Abudu laikraščiai turėjo
tų pačių oportunistinių trūkumų, kaip ir LSDP apskri
tai; „N aujoji gadynė" jų d ar daugiau turėjo negu
„Skardas", bet tuo laiku tai buvo labai paplitę Lietu
voje laikraščiai (jų išsiplatindavo apie 3,5—4,5 tūkstan
čio) ir plačiųjų darbininkų ir vargingųjų valstiečių
minių mielai skaitomi, nes tai buvo vieninteliai tuo
laiku lietuvių revoliuciniai laikraščiai.
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Be to, CK pavedė man lankyti Kauno gub. organižarijas. Per rinkimus į II caro durną iš Kauno gub.
buvo išrinkti 5, kad ir šiaudiniai, Lietuvos socialde
mokratai. Tuose rinkimuose man teko labai aktyviai
dalyvauti. LSDP eilėse tuomet prasidėjo karšta kova
tarp autonomistų ir federalistų. Aš taip pat karštai jo 
je dalyvavau kaip federalistas (iki 1905 metų p ra
džios aš buvau nepriklausomybės šalininkas). Tik
1906 metų gale pradėjau išsižadėti savo federalistinių
pozicijų, ir galų gale jos visiškai išnyko.
Tačiau tai nereiškia, kad jau tuomet, virtęs autonomistu, aš pasidariau ir bolševiku. Nieko panašaus:
autonomistai žengė žingsnį pirm yn prie tarptautinės
revoliucinės socialdemokratijos, bet tai dar anaiptol
nebuvo bolševikai. Tų klausimų, kurie skyrė bolševi
kus nuo menševikų, jiems dar visiškai nebuvo iški
lusių. Tai m atyti iš visų tų laikų autonomistų leidinių,
tarp kita ko, iš drg. Aleksos-Angariečio leistojo
1908— 1909 metais nelegalaus laikraštėlio „Darbinin
kų žodis".
1906 metų gale aš buvau pasiųstas LSDP CK į bu
vusios Lietuvos PPS (Lenkų socialistų partijos) konfe
renciją, kuri tuo laiku jau visiškai buvo nutraukusi
organizacinius ryšius su PPS, atsistojusi ant tų pačių
pamatų, kaip ir LSDP, ir norėjo su pastarąja susijungti.
Aš buvau karštas jungimosi šalininkas, ir tai pagrei
tino susijungimą10. To susijungimo pliusas buvo tas,
kad jis padėjo LSDP išeiti iš siaurų etnografinės Lie
tuvos rėmų. Bet reikia pasakyti, kad ir vėliau ypatin
gas jos dėmesys buvo kreipiamas į darbą lietuvių dar
bininkų tarpe.
1906 m etų gale taip pat iškilo klausimas apie ju n 
gimąsi su Rusijos socialdemokratų darbininkų partija.
»
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Ypatingai stūmė prie to Vįlniaus organizacija, suside
danti daugiausia iš darbininkų. Prasidėjo rengimasis
LSDP VII suvažiavimui, įvykusiam 1907 metais Kroku
voje jau po mano arešto17. Darbo buvo begalės. Per
darbus buvo užmiršti elementarūs konspiracijos reika
lavimai. Jau 1906 metų vasarą šnipai susekė, kad aš
gyvenu M. Biržiškos pavarde,— norėjo suimti, bet ne
pasisekė: spėjau pakeisti butą. 1906 m etų rudenį šni
pai pradeda ant kulnų minti. Snipai-ubagai, kurie sto
vėdavo dieną ties daktaro Domaševičiaus butu (ten
aš eidavau pietų valgyti), susekė ir naująjį mano butą
vadinamojoj „Jokūbinėj" (Jokūbo skersgatvis Nr. 9)18.
Žiemą apsigyveno netoli mano buto vienas senas ma
no „draugas" Jonas Aleksa, su kuriuo kadaise buvau
vienoj gimnazijos klasėj; paskui jis, universiteto stu
dentu būdamas, pasidarė „socialdemokratu" ir... šnipu.
Tai nekliudo jam būti „nepriklausomoj" Lietuvoj ministeriu, norint daugelis Lietuvos patriotų žino apie
jo tarnavimą caro „ochrankoj". Kaip senas mano pa
žįstamas ir „socialdemokratas", jis pradėjo lankyti ma
ne, net bendradarbiauti „Skarde". Visiškai jo neįtar
damas, aš dargi materialiai jam padėdavau... Tik m a
ne areštavus, paaiškėjo, kad jis — šnipas*. Šnipai zujo
aplink mano butą. Matyt, rengėsi mane suimti. Aš tai
nujaučiau. Persikelti į kitą butą nebuvo kur. Reikėjo
kol kas kaip nors gyventi „Jokūbinėj". Paprastai k ra
tos būdavo daromos naktį, kada visi sumigę. Šnipams
suvedžioti, kad atrodytų, jog manęs nėra namie, daž
nai vakare aš snežibindavau namie žiburio, o naktį apie
pirmą valandą, kada paprastai ateidavo krėsti, išei
davau iš namų ir kur nors vaikščiodavau; kartais ei
davau į stotį ir ten ant suolo kiek priguldavau... Apie
* Kas jis per vienas buvo, skaitytojas ras toliau.
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4—5 valandą, kada jau kratų metas būdavo praėjęs,
eidavau namon. Kad šnipai nepastebėtų, pro duris
neidavau į savo kiemą, o aplink per tvoras lipdavau
ir tada jau „ramiai" namie eidavau gulti...
Galų gale ir vėl pakeičiau butą ir pavardę. Šnipai
trumpam laikui pametė mane iš akių. Pradėjo sekti
ypatingai spaustuvę, k u r mūsų laikraštis buvo spaus
dinamas. Vieną dieną norėjo mane suimti spaustuvėj.
Tą valandą, kada aš paprastai spaustuvėn ateidavau,
šnipai ją apsupo, subėgo į vidų, perbėgo visus kam 
barius, kažko ieškodami. Aš tuo tarpu kažkokiu reika
lu buvau išėjęs iš spaustuvės per užpakalines duris.
Neradę manęs, niekam nieko nesakę ir nieko nepa
judinę net ant to stalo, k u r aš paprastai dirbdavau,
šnipai išsinešdino. Buvo aišku, kad jie manęs ieškojo.
Buvo aišku, kad jau nebe ilgai teks man dirbti, taip
šnipams mane sekiojant. Pranešiau apie susidariusią
padėtį CK. Liepė išvažiuoti iš Vilniaus, bet mano vie
ton prie laikraščio nieko nepaskyrė dirbti. Laikraščio
pamesti nebuvo galima, ir aš toliau dirbau. Dirbau,
kol 1907 m. gegužės 19 d. nesuėmė manęs šnipai, gat
ve einant. Suėmė, kada nešiau iš banko paėmęs CK
iždininkui Domaševičiui pinigus — 1 600 rub. Jie buvo
iš Amerikos per Zauniūtę* atsiųsti. Vis tik pasisekė
man, į policijos nuovadą einant, įduot juos vienam
studentui (Čiurliui**) ir nusiųsti per jį partijos iždi
ninkui.
*M. Zauniūtė, stambaus Prūsų Lietuvos ūkininko duktė, dar nuo
90-jų metų galo dalyvavo tautiniame-demokratiniame lietuvių ju
dėjime; šiek tiek padėdavo ir LSDP. Jos dėka išliko ir čia skel
biami mano užrašai. Už tai reiškiu jai čia savo padėką. Dabar ji —
komunistė.
** Dabar inžinierius, dirba Kaune.
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Atsisėdau j kalėjim ą ilgam laikui. Iš karto buvo
rūpintasi mane išpirkti. Aš išpirkimu netikėjau, bet
labai tikėjau nauju pabėgimu. Dargi vakarais dainas
dainuodamas, aš dainavau: „Vsio ravno ja ubegu"
(„Vis tiek pabėgsiu"). Norint laisvieji draugai (dabar
jau buvusieji draugai) ir nepritarė, aš atsidėjęs tam
rengiausi, kol nepasodino manęs į tokią vietą, kur
jau visiškai nebegalima buvo svajoti apie pabėgimą.

VILNIAUS GUBERNIJOS KALĖJIMAS
(1907 m.)

1907 m. gegužės 28 d.
Jau antra savaitė, kaip sėdžiu. Suėmė mane poli
cininkas Vilniaus gatvėje gegužės 19 dieną, slaptosios
policijos viršininkui paliepus, pasodino ir sėdžiu.
Kamera mažiukė — 6 žingsniai ilgio ir 3 pločio.
Stiprios ąžuolinės durys, geležimis apkaustytos. Ties
jų viduriu išpiauta maža keturkampė, iš koridoriaus
uždaroma skylė, per kurią paduoda valgį ir viską, ko
tik reikia; truputį aukščiau — mažiukė skylelė su stik 
lu, „vilkelis", iš koridoriaus pusės uždaromas,— per jį
sargai ir kalėjim o vyresnybė kartas nuo karto pažiū
ri, ką kalinys daro. Vienoj kameros kertėj pritaisytas
smirdantis kibiras, „paraška" vadinamas. (Gerai, kad
čia yra nebloga ventiliacija, užtai oras paprastai nebiaurus esti, tik jo per maža.) Kitoj k e r tė j— mažiukas
stalelis, šone — geležinė lova. (Ir stalelį, ir lovą, n o 
rėdama nubausti kalinį, vyresnybė gali prie sienos
prirakinti.) L ovoj— suvalkiota šiaudinė, toks pat šiau
dų priegalvėlis ir mažiukė paklodė užsikloti. Visa itai
padaryta iš to paties žalio pakulinio audeklo ir, tur
būt, neskalbiama ir nekeičiama, kolei visai nesuplyš
ta. Politiniams, kurie nėra pervilkti kriminalinių dra
bužiais, leidžiama savo patalynę turėti, užtai ir aš pa
sirūpinau kuo greičiausiai ją įsigyti. Be to, dar yra
mažiukas suolelis, pora lentynaičių, prie sienos pri
kaltų: duoda skardinį dubenėlį valgymui, medinį
šaukštą, skardinę vandeniui; nakčiai duoda žibalinę
6. V. K apsukas,

4 t.

81

lempą... Tai ir visa valdžios duodama kaliniui -manta.
Aa, užmiršau gi, duoda dar kasdien iš ryto ir vakare
virinto vandens, po pustrečio svaro gerai neiškeptos,
kad daugiau svertų, juodos duonos, o pietums po du
benėlį kokios nors sriubos: du kartus per savaitę ko
pūstų, kartą kruopų ir tris kartus kruštinės. Tai ir
visas valgymas. Kita ką galima valgyti, tik prie ko
pūstų jokiu būdu negaliu priprasti.
Kiekvienam kaliniui valdžia duoda m aistui kasdien
po 8 kap., bet... šiek tiek „nusibarsto" visokių pirkėjų
ir viršininkų kišenėse, tai ir išeina perpus nedarytas
viralas. Mėsos nė pauostyt kaliniai negauna; tik per
kalėdas ir Velykas gauna po tris ketvirčius svaro mė
sos, už 5 kap. bulką ir d ar kiaušinį per Velykas. Poli
tinių padėjimas toks pat, kaip kriminalinių. Aišku,
kad tokiu maistu neilgai beišbūtų žmogus gyvas, užtat
kiekvienas kalinys visokiais būdais manosi ką nors iš
šalies gauti; jei ne ką daugiau, tai bent cukraus, ar
batos. Bet ir čia vyresnybė daro kliūčių: leidžia atnešti
tiktai vieną kartą per savaitę; retai retai kam du
kartus. Jei nėra kas atneštų, o turi pinigų kontoroj,
gali už juos iš miesto šį tą parsisiųsdinti, bet tik du
kartus per mėnesį: 1-mą .ir 15-tą kiekvieno mėnesio
dieną. Ir čia taip pat dalis sutirpsta priėmėjų, nešėjų
arba pirkėjų sargų kišenėse.
Viskas dar būtų kaip būtų, kad tik oro daugiau
turėtum ,ir daugiau galėtum judėti, o dabar kamera
tarytum koks rūsys — net ir lubos visai panašios į rū
sio lubas: tokios žemos, išlenktos... Taip baisiai jos
slegia krūtinę! Pirmutines dienas aš visai žiūrėti į jas
negalėjau: pažiūrėsiu, būdavo, tai net šiurpuliai per
visą pereina. Gerai, kad dabar šilta ir visą dieną ir
naktį gali būti langas atdaras. Ant lango besėdėdami
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arba aplink jį besitrindami, ir praleidžia kaliniai dau
giausia laiko. Ir aš tuoj pripratau prie lango ir dabar
per ištisas dienas ant jo sėdžiu, skaitau arba visa
krūtine traukiu į save gryną lauko orą. Smagu, kad
ir susirietus, sėdėti ant lango: per jį m atyti žaliuojan
čios medžių, viršūnės, girdėti paukščių čiulbėjimas, į jį
atsimuša duslus miesto judėjim as, kurį tik retkarčiais
pertraukia garsus fabrikų švilpimas ir ratų tarškėjimas.
Ypatingai malonu žiūrėti pro langą vakare, kai
tamsi naktis visiems jau užmerkia akis... Tyku aplink,
tik kur-ne-kur girdėti šunų lojimas, policininkų švil
pimas ir ratų dundėjimas. Kalėjimo languose spingsi
mažos žiburių ugnelės, o ant kiemo barsto į visas
puses savo spindulius dvi liktarnos... Žiūriu pro langą
ir svajoju apie laisvuosius draugus, apie saviškius...
N ejauku ant širdies... O, kad galėtum pas juos bent
valandėlei apsilankyti, išgirsti, kas yra naujo!.. Rasi
man čia ir ilgai reikės pasėdėti?!

Gegužės 29 d.
Didelis, puikus naujasis mano rūmas. Iš tolo labai
puikiai atrodo, tik langai tokie tankūs ir tokie maži!
Ir viduj jis toks švarus, visur cemento grindys... Pa
statytas pagal paskutinį mokslo žodį — šiuo žvilgsniu
veikiausiai Rusija ir V akarų Europą pralenkia...
Pasodino mane tardom ųjų korpuse, norint beveik
visi politiniai sėdi nuteistųjų korpuse. Čia sodina v i
sus „didžiuosius prasikaltėlius" — kriminalinius ir po
litinius. Iš tikrų politinių čia sėdi suvalkiečiai drg.
Gobikas (kurpius darbininkas iš Marijampolės) ir Voznelis (ūkininkaitis nuo Punsko). Abudu jie nuteisti
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prieš kalėdas Vilniaus karo apygardos teismo — vie
nas gavo 2 metus ir 8 mėn katorgos, kitas — 8 metus.
Gobiką paėmė kartu su Liorentu, Čėsna, Ratkevičium
ir kitais 1906 metų pradžioje Prienuose (Marijampolės
apskr.). Rasta pas juos tarp kita ko buvo 4 brauningai
ir 2 buldogai, šiek tiek Lietuvos socialdemokratų par
tijos (LSDP) raštų, num eruota knygelė su LSDP ant
spaudu pinigams rinkti, šiokių tokių užrašų... Gobikas
pasisakė, kad visa tai yra jo. Dėl to, pirm ajai dūmai
susirinkus, kai papūtė truputį laisvesnis vėjelis, visi
kiti buvo paleisti už mažą kauciją (po 100 rub.). Už
ėjus reakcijai, vėl norėta juos suimti, bet nepasisekė.
Gobikas dabar už juos visus kenčia ir vyriškai neša
savo naštą. Voznelis, kaip tvirtina Gobikas, gavo
8 m etus už 10 LSDP atsišaukimų „Vyrai ir moters, prie
darbo!"19 Nesinori tuo tikėti, bet juk pas mus viskas
galima. Voznelį vakar išgabeno etapu, kartu su ke
liomis dešimtimis kitų katorginių, į Smolenską; išga
beno, norint jo koja nuo grandinių buvo skaudama.
Čia pat sėdi už Riešės valsčiaus (7 varstai nuo Vil
niaus) kasos išplėšimą Aleksandras Braziukevičius,
Aleknavičius, Krygeris, Batūra ir Davidavičius. Vienas
kitą jie be jokio reikalo įklampino. Jų byla bus at
einantį rudenį Vilniaus teismo rūmuose.
Čia pat sėdi ir Vilniaus darbininkas Daukša, gavęs
1905 metų vasarą už prisidėjimą prie Tomaševskio
užmušimo 8 m etus katorgos; spalio mėnesio manifes
tas perpus sumažino jam bausmę.
Kiti čia sėdintieji dar laukia bylos. Vienas kaim y
nas, neva priklausęs prie anarchistų-komunistų20, už
atėmimą iš pinigų rinkėjų dviejų tūkstančių su viršum
rublių laukia virvės arba kokios 15—20 metų kator
g o s— jam paskirtas apskrities karo teismas. Kitas kai84

mynas turi kelias lygiai kriminalines bylas; ant jo
sąžinės guli keli užmušimai, bet šiaip, kaip kalėjimo
draugas, daro gerą įspūdį. Čia pat jau treti metai sėdi
nuovados viršininkas ir žandaras už rankų nusvilimą
prie Pagirio geležinkelio kasos išplėšimo 1904 m e
ta is — buvo išplėšta 48 tūkstančiai, bet tikrieji plėši
kai nesuimti. Mano šone taip pat sėdi buvęs karinin
kas už išeikvojimą dešimties tūkstančių valdžios
pinigų.
Tai tokioj kompanijoj mane pasodino. Savo dra
bužiais mano pusėj politinių daugiau nėra. Kodėl taip
padarė, nesuprantu; matyt, mane laiko dideliu nusi
kaltėliu. Pagyvensiu, kalėjim o duonos pavalgysiu —
pamatysiu. Ir vaikščioti mane visai skyrium veda —•
į tokį „vienuolyną", aukštu mūru apmūrytą.

Gegužės 30 d.
Mano korpuse — beveik vieni kriminaliniai. Pasė
dėjęs ilgiau, gerai galėsiu juos pažinti. Tuo tarpu tiek
pastebėsiu, kad kalėjimas jų anaiptol nepataiso, o dar
labiau sugadina. Ypatingai biauriai kalėjim as atsiliepia
vaikams. Ne be reikalo kalėjim ai pas mus dažnai „klesomis" yra vadinami. Pakliuvęs į „klesas", dažnai dėl
savo kvailumo, vaikas jau išeina iš jų tikru „meiste
riu". Iš pradžių jis čia nesmagiai jaučiasi, gėdisi sa
kyti, už ką pakliuvęs, bet greitai atviros vyresniųjų
kalbos padrąsina jį, užnuodija visą jo gyvenimą, ir
jau vos tik spėja iš kalėjimo išeiti — tuoj vėl atgal
sugrįžta. Vaikams čia neva yra mokykla įsteigta, bet
jokios naudos ji jiems neatneša; niekas ir nesirūpina,
kad ji kokią nors naudą atneštų.
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Dargi buržuazinės kriminalinės teisės mokslas šian
dien mus moko, kad bauginimas jokios naudos neat
neša. Dėl to ir nusikaltėliai turi būti laikomi kalėjime
ne tam, kad juos įbaugintų, o tam, kad pataisytų. Tam
tikslui ir turėtų būti sodinami nusikaltėliai į „kalė
jimus", bet ne į tokius kalėjimus, kaip dabar. Kokie
dabar pas mus kalėjimai? Ne tik pas mus, bet ir
V akarų Europoj? Teisybė, juose kartais žmonės ge
riau jaučiasi, negu per kelias dienas valkiodamiesi ne
valgę, bet nė vienas pats nesiveržia į kalėjim ą: kiek
vienam brangesnė bent šiokia tokia laisvė, negu
nelaisvė. Kiekvienas žino arba bent nusimano, koks
paprastai būna kalėjim uose elgimasis su kaliniais:
per dienų dienas užrakintas, oro maža, valgis prastas;
kiekvieną kalinio žingsni sargas seka. Kitokių žodžių
iš sargų neišgirsi, kaip tik biauriausius koliojimus. Ir
patys kaliniai, neturėdami kuo nuobodulį užmušti, per
dienų dienas už kits kitą „gražesnius" žodžius prasi
mano. Tokiu būdu, užuot pagelbėjęs žmogui ant kojų
atsistoti, kalėjimas dar labiau jį į prapultį pastumia:
nespėja dar jie iš kalėjimo išeiti — jau ir vėl atgal
grįžta. Taip antai, Anglijoj 1893 metais iš tūkstančio
nubaustųjų 550 jau nebe pirmą kartą sėdėjo, 1901 m.—
612. Taip yra dėl to, kad kalėjim ai rūpinasi ne taisyti
žmogų, bet jį bausti, bauginti. Tai yra buržuazijos
apsigynimo priem onė nuo negeistinų sau gaivalų, ku
riuos pati pagimdo. Bet, sodindama juos į kalėjimą, ji
dar daugiau jų gimdo.
Atsiranda vienas kitas, kuris, išėjęs iš kalėjimo,
nori kitokį gyvenimą pradėti, bet retai kuris įstengia
tai padaryti. Pirmiausia, nieks jo nenori į darbą pri
imti: paprastai tokie būna policijos prižiūrimi; jų v ar
das žmonių akyse labai nupuolęs — kiekvienas
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šalinasi jų, tyčiojasi... Jr noroms nenoroms vėl priver
čiamas .žmogus to paties am ato griebtis.
Iš politinių kalinių pavyzdžio dar aiškiau mes m a
tome, kad kankinimais ir baisiausiais persekiojimais
nieko negalima pasiekti. Nėra ką bekalbėti apie tai,
kaip baisiai jie pas mus kankinami, bet ar to išsigąs
ta? Ar įstengė kareivių kulkos ir kartuvės sustabdyti
arba bent nusilpninti judėjimą? Ar įstengė nuraminti
šalį baudžiamieji būriai ir karo lauko teismai? Kiek
vienas, pasižiūrėjęs iš arčiau, kas buvo ir kas yra,
turės pasakyti, kad anaiptol tai neįstengė sustabdyti
judėjimo. Dėl tokių nežmoniškų persekiojimų jis tik 
tai savo išvaizdą pakeitė, bet anaiptol nesustojo. Kad
būtų galima jį sustabdyti, reikia visų pirma jo prie
žastis pašalinti, o kol to nebus padaryta, nieko negel
bės nei katorga, nei kareivių kulkos ir kartuvės. Tai
kaip ant delno parodo gyvenimo bėgis. Nebeišlaikysi
to, kas jau atgyveno savo dienas, kas jau supuvo ir
griūva. Greitai ir tie durtuvai, kuriais laikosi caro
valdžia, bus prieš ją pačią nukreipti.
Tą patį turime pasakyti ir apie kriminalinius: kol
nebus pašalintos tos priežastys, kurios stumia juos
eiti tuo keliu, kol bus turtingi ir beturčiai, perdaug
sotūs ir alkani, mokslus išėjusieji „šviesuliai" ir tam 
sybėje paskendusi „minia", tol nepasibaigs tokie nu
sikaltimai. Skaičiai aiškiai rodo, kad kaip tik bado,
nedarbo ir karo metais labiausiai išauga nusikaltėlių
skaičius. Dėl to ne kalėjimams reikėtų kas metai kuo
didžiausias pinigų krūvas grūsti, o rankpelnių padė
jimo gerinimui; reikėtų ne kalėjim ų skaičių didinti,
o mokyklų. Tuomet tuojau sumažėtų vaikų kalinių
skaičius. Dabar dargi Anglijoj, apskritai imant, vieno

kalinio išlaikymui duodama 277 rub. per metus, o pra
dedamajam vaiko mokslui tiktai 24 rub., tai yra 11 kar
tų mažiau! Yra dargi tokių kalėjimų, kaip Brekoniaus,
kur vieno kalinio išlaikymui per metus išeina
1262 rub., o vieno pradedamosios mokyklos moki
n io — 23 rub.! Jei taip y ra Anglijoj, tai ką jau be
kalbėti apie Rusijos valstybę!
Birželio 1 d.
Gegužės 30 d. buvo pasodintas į karcerį po mano
kam era kažkoks kalinys. Kas jis per vienas, nežinau,
bet man baisu darosi dėl jo likimo: sėdėti vienui vie
nam tamsiame, drėgname rūsyje ir, ko gero, per išti
sas 7 paras viena duona ir vandeniu misti — tai baisu!*
Kalėjimo viršininkas turi teisę pasodinti kalinį
į karcerį tiktai septynioms paroms, bet kartais taip
yra daroma: atsėdi kalinys 7 paras, dieną kitą savo
kameroj pabūna, ir vėl iš naujo septynioms paroms jį
kiša į karcerį. Į ketvirtą dieną paprastai duoda sriu
bos ir į šviesų karcerį perveda, o paskui vėl atgal
į tam sų jį— duona ir vandeniu. Nėra ten nei lovos,
nei šiaudinės neduoda — ant .plikos, šaltos, drėgnos
aslos reikia gulėti. Kalėjimo inspektorius turi iteisę
pasodinti kalinį į karcerį net visam mėnesiui. Pernai
čionai buvę pasodinta visam mėnesiui net 30 kalinių
iš „,areštantų rotų"21 už „buntą"...
Nežinau, ar išturėčiau aš tokią bausmę. Tas naba
gas per visą dieną trankosi iš vienos kertės į kitą,
beldžiasi, bet nieko negali prisibelsti. Iš pradžių aš
maniau, kad, taip belsdamas, jis nori ką nors pasakyti.
* Vėliau, susipažinus su kalėjimu, man jau nebe baisus ir
karceris pasirodė. Ir man pačiam ne kartą teko jame sėdėti.
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Paprašiau kaimyno, kuris moka belsdamas kalbėtis,
kad paklaustų, kas jis per vienas, už ką sėdi ir ko
nori, bet pasirodė, kad tas nesupranta tokios kalbos.
Kad pats neatsidurčiau kuomet nors tokiam padėjime,
pasirūpinau kuo greičiausiai išmokti tą „kalbą" (bel
dimu). Pirmiausia gavau tokią abėcėlę:
1

2

3

4

5

1

a

b

C

d

e

2

f

g

h

i

k

3

i

m

n

o

P

4

r

s

t

u

V

5

X

y

z

Kalbama šitaip. Paėmus kurią nors raidę, reikia
tiek kartų pabelsti arba aukštyn ranką ar pirštą pa
kelti, arba skarele pamosuoti, kelintoj eilutėj nuo
viršaus stovi toji raidė; paskui truputį stabtelti ir tiek
kartų subelsti arba mosuoti į šoną, kelintoj eilutėj
toji raidė nuo krašto. Paimsim raidę o: iš pradžių
reikia 3 kartus pabelsti arba aukštyn mosuoti, kadan
gi ji yra trečioj eilutėj nuo viršaus; po trumputės
pauzės reikia 4 kartus pabelsti arba į šoną mosuoti,
kadangi ji yra ketvirtoj eilutėj nuo krašto. Raidė f —
iš pradžių 2 kartus, paskui 1; raidė e — iš pradžių
1 kartą, paskui 5 kartus ir t. t. Pasibaigus vienam žo
džiui, reikia kaip nors ypatingai subelsti. Pavyzdžiui,
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paimsim žodį „sargas". Belsti reikia: 4 ir 2 kartus,
1 ir 1 kartą, 4 ir, 1, 2 ir 2, 1 ir 1, 4 ir 2.
Kai įpranti, galima visai greitai kalbėtis. Aš dar
pirmamokslis, dėl to labai sunkiai eina; kai kitas bel
džia, turiu dar užsirašinėti. Kai prireiks, be abejonės,
greitai gerai išmoksiu. Dabar mums beveik visai ne
reikia to kalbos įrankio vartoti, kadangi laisvai galima
su visais savo šono kaliniais per langą susikalbėti;
be to, plačiai yra paplitęs paštas — virvelė per langą
iš vienos kameros į kitą. Tų gudrybių tuojau, į kalė
jimą pakliuvęs, išmoksti. Be viso to iš tikrųjų k alėji
mo gyvenimas būtų biauresnis ir už katorgą.*
Kiekvieno mėnesio pirmą ir penkioliktą dieną, jei
kas turi pinigų, gali parsisiųsdinti sau šį tą iš miesto.
Ir aš parsisiųsdinau: rašalo, plunksnų, plunksnakočių,
popieriaus laiškams ir konvertų, 3 citrinas, 3 svarus
pyrago ir 3 svarus sausos dešros, tik užmiršau cuk
raus. Dešros truputį per daug, bet galėsiu draugams
duoti — kai kurie iš jų tokių „smagurių" rasi jau se
niai nematę, o aš tam kartui dar turiu; be to, dar tik
pradžia naujojo mano gyvenimo... A pskritai imant,
kada galima iš šalies šiek tiek prisidurti, dėl valgio
negalima per daug skųstis. Mums, lietuviams politi
niams, kas sekmadienis atsiunčia Kalinių šelpimo ko
mitetas maždaug po svarą cukraus, šešioliktąją dalį
svaro arbatos, pusę svaro sviesto, svarą dešros ir sva
rą lašinių.**
* Vėliau, reakcijai įsigalėjus, apie tokias „laisves“ ir svajoti
nebebuvo galima.
** Be lietuvių šelpimo komiteto, buvo dar tarptautinis šelpi
mo komitetas, kuris šelpė žydus, rusus, lenkus socialdemokratus
ir kitus.
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Birželio 4 d.

Pradėdamas šituos užrašus, maniau kasdien rašyti
savo įspūdžius ir įvairius kalėjimo gyvenimo atsitiki
mus, bet gyvenimas čia toks vienodas, kad tuojau tu
rėjau atsisakyti nuo to savo sumanymo. Žinių iš anos
kalėjimo sienos pusės beveik jokių nėra. N et pečiais
patraukiau, išgirdęs šiandien iš vieno gana prasilavi
nusio vaikino, kad jis dargi nežinąs, kokie atstovai
iš Lietuvos išrinkti į dūmą. Kaip jis nusistebėjo, p a
tyręs, kad iš Kauno gub. išrinkti 5 socialdemokratai!*
Patyrė jisai apie tai tiktai šiandien, kuomet jau ir a n t
roji dūmą išvaikyta.
Šiandien ipo pietų atsimušė į mūsų ausis toji žinia:
dūmą vakar išvaikyta! Iš karto nenorėjau tuo tikėti,
bet reikėjo patikėti. Neabejojau, kad anksčiau ar v ė 
liau ir ją ištiks toks likimas, kaip pirmąją, bet nem a
niau, kad taip greitai. Nejaugi jau suspėjo dūmą
galutinai priimti caro valdžios paduotąjį biudžetą
1908-iems metams? N ejaugi jau gavo caro valdžia ir
pinigų pasiskolinti iš užsienių?.. Negaliu suprasti, ko
kiu būdu caro valdžia išdrįso tai padaryti.
Ir kas gi toliau bus? Ar praeis viskas taip ramiai,
kaip praėjo pirm ąją dūmą išvaikius? Be abejonės, p o 
nai kadetai dabar bus daug atsargesni ir nebevažiuos
nė į Vyborgą atsišaukimo pasirašyti22, bet ką darys
* Teisybė, tai buvo šiaudiniai socialdemokratai: daktaras
P. Gudavičius, tarnautojas A. Povylius, valstiečiai A. Kupstas ir
p, Kumelis ir advokatas V. Stašinskas, vėliau buržuazinės Lietuvos
ministras ir advokatas, tarnaująs tam, kas daugiau užmoka. Jie
buvo sudarę II caro dūmoje Lietuvos socialdemokratų grupę, kuri .
stovėjo arti Rusijos menševikų frakcijos. Dabar nė vienas iš jų
nedalyvauja darbininkų judėjime.
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kairieji, jei dar nėra į kalėjimus sugrūsti? Sunku, ka
lėjim e sėdint, ką nors apie tai pasakyti. Pagyvensim —
pamatysim.
O kas dabar visos šalies ir kartu mūsų laukia?
Buvo dar tokių lengvatikių, kurie iš dūmos išganymo
laukė, amnestiją tikėjosi gausią,— dabar rasi jau ir jų
svajonės išsiblaškys. Veikiausiai dar baisiau pradės
veikti dabar karo teismai, vėl atgis karo lauko teis
mai! Ir vėl dar daugiau atsiras kartuvių, dar smar
kiau ims siusti valdžios tarnai, dar sunkesnis pasidarys
kalinių padėjimas... Ir kada gi ateis tam galas? Kada
mes laisviau galėsime atsidusti? Kada plačiai atsida
rys kalėjimų vartai ir iš jų išeis, linksmai laisvųjų
sveikinami, tūkstančiai politinių kalinių? Veikiausiai
dar negreit tai bus...

Mūs vainikas bus nupintas
Iš kraujuotų žolynų,
Mūsų kelias bus išpiltas
Kūnais nekaltų žmonių!..23
Birželio 5 d.

— Juozai, Juozai*,— girdžiu kasdien iš ryto šau
kiant, vos tik spėju atsikelti, apsivalyti kam erą ir nu
siprausti.
Tai drg. Gobiko balsas. Tuoj šoku ant lango ir
klausiu:
— Ką?
— Labas rytas! Kaip miegojai? — klausia draugas.
— Nieko, gerai... Tik, velniai, sapnai kankina! .
O kaipgi tu?
* Norėdamas suklaidinti „ochranką" ir žandarus, kalėjime aš
pasivadinau Juozu.
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— Ir aš gerai... Kas gi naujo?
— Tas pats, kas ir vakar šituo laiku buvo...
Tokios kalbos kas rytas pasikartoja ir tai ne tik
per mano langą, bet ir per kitų. Tik kitas kriminalinis
būtinai dar kokį stiprų žodelį prideda. Pasisveikina
taip ir, susėdę ant lango, sėdi. Ilgai sėdi. Seka akimis
žvirblius ir juodvarnius, kurie atlekia po mūsų lan
gais pusryčiauti, barsto jiems duonos trupinių, kalba
si su jais, koliojasi. Labai susibičiuliavę paukščiai su
kaliniais — paukščiai visai jų nesibijo; žiemą stačiai
ant lango ir dargi į kam erą sušalę žvirbliai lekia. Ka
liniai džiaugiasi, kad bent vienas gyvas sutvėrimas
juos aplanko. Prisimena laisvas savo dienas, kada
kaip tie paukščiai skrajojo, ir toks liūdnumas suspau
džia širdį! Ir dar gausiau jie vaišina savo brangius
svečius.
Iki pietų ir dar geroką valandą po pietų gana tylu.
Vienas kitas kalbasi per langą, kiti sėdi ant lango ir
snaudžia, kiti galvoja, kaip pasibaigs jų byla, ką veiks,
iš kalėjimo išėję; retas šį tą skaito. Tik pavakare prieš
kam erų patikrinimą, o ypač po patikrinimo, pakyla
iš visų langų klegesys, šūkavimas, atbukę juokai ir
tušti ginčai. Daugiausia kalbama apie moteris ir lyties
reikalus, ir čia rūpinasi vienas už kitą gudresniu pa
sirodyti, stengiasi vienas už kitą „gražiau" ir vaizdžiau
pasakyti.
Netoli nuo mūsų sėdi moterys — kriminalinės ir
politinės. Kai jos išeina praustis, vaikščioti arba kai
vakare kalbos nutyla, galima su jomis susikalbėti,
bet ir čia negali iškęsti mano kaimynai, neperpynę
savo kalbos „gražiausiais" žodeliais. Ir taip daro dargi
tie, kurie iš dalies politiniais yra laikomi! V akare ga
lima susikalbėti tiktai su politinėmis. Išgirdusios tokias
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kalbas, jos kuo greičiausiai nuo langų nubėga, bet
ilgainiui kai kurios ir iš jų apsipranta.' Atsiranda dar
gi kartais meilužiai ir meilužės, prasideda laiškų ra
šinėjimas, ir tokiu būdu trumpinamos nuobodžios ka
linių dienos.
Rimtesnių kalbų einamais gyvenimo klausimais
mano skyriuje neišgirsi: vis tos pačios ir tos pačios
tuščios kalbos-— be galo ir be krašto...
Dešimta valanda vakaro. Daugelis kalinių jau su
gulę, bet kiti dar kalbasi per langus.
— Sakau, kad gana kalbėtis! Eikit gult! — jau ke
lintą kartą kartoja kieme stovintis sargas.
Bet niekas jo neklauso.
-—• Neklausot jūs, šiokie tokie! Aš jums parodysiu:
tuoj ant vietos padėsiu! — šaukia sargas ir šoka su
durtuvu prie lango.
Bet ir tuomet kaliniai jo neišsigąsta.
Vienuolikta valanda. Kalbos per langus jau nutilo,
tik vienoj kitoj vietoj girdėti grandinių žvangėjimas
ir sunkūs kalinių žingsniai. Kai kurie rūpinasi kuo
ilgiausiai negulti, kad paskui po pietų galėtų užmigti,
kai mūsų pusėj ima saulė kaitinti ir mažiukėse mūsų
kamerose pasidaro kaip pirty tvanku. Tai sunkiausias
būna laikas: nei tuomet skaityti žmogus gali, nei ra
šyti, nei taip ką daryti — būtinai reikia taip įsitaisyti,
kad tuomet būtų galima miegoti.
Dabar paprastai iki pietų (11-tai pasibaigus) darbas
gerai eina — rašau arba skaitau; po pietų šiek tiek
paguliu ir vėl skaitau, tik jau sunkiai; vakare vėl
viskas gerai eina.
Vienas daiktas dar yra blogas — knygų gavimas iš
kalėjimo knygyno labai nepuikiai sutvarkytas: jau bus
pusė savaitės, kaip atidaviau savo knygas, o naujų
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vis dar negaunu. Kiti kaimynai taip pat skundžiasi
negauną. Tokiu būdu kartais mums visai be jokios
knygos reikia sėdėti. N elengva tai pakelti.*

Birželio 6 d.

Išvaikyta dūmą, ir keliolika socialdemokratų atsto
vų jau areštuota! Valdžia pareikalavo, kad dūmą iš
duotų 55 socialdemokratus atstovus už priklausymą
kareivių revoliucinei organizacijai. Tvirtino tai, neva
pasiremdama raštais, rastaisiais pas atstovą Ozolį. Šeš
tadienį dūmą nutarė apsvarstyti pirmadienį tą klausi
mą, bet valdžia nelaukė pirmadienio: sekmadienį už
darė dūmą ir naujus rinkimų įstatymus išleido.
Trečiajai dūmai paskirta susirinkti lapkričio 1 d., o rin
kimai į ją prasidės nuo rugsėjo 1 d. Bet naujieji rin
kimai taip sutvarkyti, kad juose būtinai turi paimti
viršų dvarininkai ir apskritai turtingieji. Čia ir reikia
ieškoti tikrosios dūmos išvaikymo priežasties...**
Tokios trumpos žinutės atsimušė šiandien į mūsų
ausis. Darbininkai esą sujudę, bet nieko rimtesnio dar
iki šiol negirdėti. Tiek tiktai galima pastebėti, kad
šiandien tuštino pas mus kai kurias kameras. Matyt,
kalėjimo vyresnybei pranešta, kad daugiau „pasažierių" lauktų,— tai yra pirm utinis dūmos išvaikymo
vaisius.
Kaliniai, kuriems paskirtas karo teismas arba ku
riems jis dar bus paskirtas, nusiminė. Vis tik pirma
* Vilniaus kalėjime tais laikais buvo gana geras knygynas.
Ten buvo pamatiniai Plechanovo-Beltovo raštai, kai kurie Martovo,
Kautskio raštai ir kt. Reakcijai įsigalėjus, tokias knygas buvo
uždrausta laikyti kalėjimų knygynuose.
** Apie naujus rinkimus aš parašiau platų straipsnį, kuris buvo
paskelbtas 1907 m. „Kovoje"24.
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buvo didesnė viltis bent nuo virvės išsisukti, o dabar
veikiausiai vėl pradės kasdien dešimtimis žudyti... Ir
kalėjimuose ne vienoj vietoj dabar pasikartos Rygos
baisenybės25... Baisi šmėkla suspaudus laiko visą vals
tybę, ir kada gi jai ateis galas?!
Liūdnos, tamsios mintys ateina į galvą. Nusimini
mas apima kalinius... Apsiniaukė kalinių veidai. Jų
viduj virte verda, bet... tvirtos kalėjimo sienos, langai
geležimis apkaustyti, durys keliomis spynomis užra
kintos...

Birželio 10(23) d.

Šiandien sekminės. Mes — netikintieji, nepripažįstam bažnytinių švenčių. Tačiau jaunų dienų atminimai
lenda į galvą. Puiki diena. Laisvas būdamas, darbais
užverstas, nejausdavau taip to gražumo, netraukė taip
mano akies medžių žalumas ir dangaus žydrumas, ne
glostė ausies paukščių čiulbėjimas, o dabar didžiausia
savo nelaime laikyčiau, jei mane tokioj vietoj paso
dintų, kur nieko pro langą nematyti ir negirdėti.
Sekminės... Linksma tai šventė, ypač sodžiuj. A tsi
menu savo jaunas dienas, kada visą sekminių naktį
neidavau gulti, kad tik anksčiau už kitus piemenis iš
ginčiau į „sekminpievę" galvijus. Giedri saulutė links
mai sveikina auksiniais savo spinduliais ankstyvus ga
nytojus. Priėdę galvijai, žolynais apkaišyti, guli. Šei
mininkė apdovanoja mažuosius sūriais, o šeimininkas
visiems „sekminpinigių" duoda... Kažin kokių sekminpinigių aš šiandien sulauksiu?
...Štai jau yra viena „dovana“: vos tik gyvą išėmė
šiandien iš kilpos vieną kalinį. Kas jis per vienas —
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Namas V iln iu je, buv. Jokūbo skg. Nr. 4

t tnkfihinp") Čia 1906— 1907 m. kurį laiką

slaptai gyveno V. Kapsukas

kriminalinis ar politinis, dar tikrai nežinau, bet tokiu
atsitikimu tai mažas skirtumas: šiandien toks, rytoj
kitoks! Kalėjimo gyvenimas dažnai taip suėda žmogų,
kad jis nebeįstengia toliau gyventi ir pats sau galą
pasidaro. Ir dabar kas kartą vis dažniau ir dažniau
tai pasikartoja: toks sunkus, nebepakeliamas pasidarė
tas gyvenimas, ir viltis greitai išeiti užgeso...
Pas mus kalėjim e nėra jokio skirtumo: toks pat
virintas vanduo iš ryto ir po pietų, tokia pat duona
ir pietums kopūstai, kurių jokiu būdu negaliu priprast
valgyti, tie patys sargų keiksmai ir tas pats grandinių
žvangėjimas. Kalinių šelpimo komitetas, kaip papras
tai, atsiuntė pašalpos: po pusantro svaro cukraus, še
šioliktąją dalį svaro arbatos, po svarą dešros ir laši
nių, 8 kiaušinius — tai visai savaitei. Be abejonės, tai
yra didelis priedas prie to menko valgio, kurį mes čia
gauname. Be to, šita pašalpa parodo, kad anaiptol ne
visi dar suimti, kad darbas tolyn eina,— tai sutvirtina
ir tvirtą žmogų, o ką jau bekalbėti apie kokį nors
jaunuolį, kuris dar vos tik lekioti buvo pradėjęs ir
tuoj pakirpti jam buvo sparnai!
Vienas antras pasimatė su iš laisvės atėjusiais lan
kytojais, bet ir ten nelinksmos naujienos. Dūma išvai
kyta. Keliolika atstovų į kalėjim ą sukišta. Visur k ra
tos, areštai. Spauda dar labiau suvaržyta. Žmonės
prislėgti. Darbininkų organizacijos nepasitiki savo jė 
gomis. Tik juodašimčiai linksmi... Paskelbti nauji rin
kimai į dūmą, bet jie taip sutvarkyti, kad būtinai
pakliūtų dauguma senosios valdžios šalininkų...
Sunkų tai įspūdį daro. Kalinių veidai rūstūs, susi
mąstę. „Ką gi,— sako vienas antram,— reikės dar pu
sėtinai pasėdėti... Rasi teks ir Rygos kalėjimo teatrą
pamatyti?!"
7. V. K apsukas,

4 t.
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Šešta valanda vakaro. Pasikeitė sargai. Mūsų kie
me toks jaunas, beūsis stovi. Išdžiūvęs, truputį į prie
šakį palinkęs, tarytum vėjo panešamas. Matyt, v ar
gingas jo gyvenimas už 15 rublių p er mėnesį. Bet
panašaus rėksnio man dar neteko matyti. Ypatingai
jis šiandien dūksta, tur būt, dėl šventės. Visus varo
nuo langų — esą uždrausta sėdėti. Kaliniai neklauso,
nes pirmą kartą šiandien išgirdo tokį draudimą. Sargas
pradeda koliotis ir karceriu grasinti. Žemai sėdinčius
bando durtuvu durti, bet kaliniai nepasiduoda, į koliojimus atsako koliojimais, persergsti, kad dar yra likę
laisvėj draugų... Sargas dar labiau ima dūkti, griebiasi
už šaudyklės ir šaukia:
— Lipk nuo lango — šausiu!..
Bet niekas nė krust. Vienas kalinys sako:
— Na, palauk, aš tau iš kalėjimo išeisiu!
— Aš tave pirma pasmaugsiu, negu tu išeisi!—atkerta sargas.
Ir aš jaučiu, kad netušti to pienburnio žodžiai.
Sutemo. Girdžiu — kažin kur mieste muzika grie
žia. Visas kalėjimas nutilo; kaliniai, pripuolę prie
langų, klausosi. Klausosi politiniai, klausosi krim ina
liniai, klausosi ir katorginiai, grandinėmis žvanginda
mi. Nebegirdėti keiksmų, dargi sargas rėksnys nutilo.
Širdį varsto tolimi muzikos garsai. Mintys toli toli
lekia pas mylimus žmones ir 'brangius draugus. Tary
tum matai juos prieš save, su jais kalbiesi. Ir tie patys
vis skundai: darbo begalė, o žmonių maža. Siūlai jiems
savo jėgas, bet... šalti geležiniai langų virbalai užstoja
kelią...
— O ką, Juozai, kaip jautiesi? — klausia šalia ma
nęs sėdintis kriminalinis.
—• Nepuikiausiai,— trum pai atsakiau.
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— Taip liūdna, širdį spaudžia...— tęsia mano kai
mynas, kuris nuo dvylikos metų beveik neišeina iš
kalėjimo.— E, kad taip dabar žmogus laisvas būtum!
Toks gražus vakaras, muzika griežia, m ergaitės vaikš
čioja... Šventa — sekminės... Namai lapijoj paskendę,
o čia...
Nepabaigė jis savo skundo. Stipri, galinga, iš gilu
mos širdies plaukianti kažkieno daina nutraukė jo
balsą:

Lai kalėjimuos kankina,
Siurbia mūs kraują tranai,
Lai mus prie karų rakina,—
Viską pakelsim tvirtai!
Jei ir numirti reikėtų,
Ieškant teisybės, šviesos,—
Vis mūsų darbs pražydėtų,
Nes draugai dirbę nestosZ..26
N epaprastai skambėjo šita daina tamsos gilumoj.
Ir sargas rėksnys užsimiršo kalinius varyti, kad nu
stotų dainavę ir gulti eitų. Tik kai pabaigė dainavę,
jis kažkokiu švelniu balsu pasakė:
— Na vyrai, jau laikas gulti — man už tai vyres
nybė pabaudą užrašys...

Birželio 12 d.
N ežin au , ra s i tai ja u dūm os išv aik y m o p ase k m ė s —
p ra sid e d a p as m u s d id esn is p ris p a u d im a s . T as ja u n a 
sis sa rg a s rė k sn y s stačia i n e rv u s drasko. Ir k a sd ie n
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jis biauriau siunta. Karceris dabar nuolat pilnas. V a
kar išėjo iš jo vienas vaikas, tris paras tamsiajame
išsėdėjęs. Dabar sėdi du politiniai ir keli kriminaliniai.
Vienas politinis protestuodamas jau penktą dieną ba
dauja, bet nesuprantu, kodėl draugai visai ramiai sau
pro ausis tą žinią leidžia— nė nemėgina už jį užsisto
ti. Rasi taip dėl to yra, kad šitam korpuse politinių
palyginti yra visai nedaug, o iš kriminalinių sunku
ko nors panašaus laukti?
Vienas kriminalinis, Alijošius Koija, šiandien karo
apygardos teismo buvo nuteistas pakarti. Tai dar tik
tai 17 metų vaikinas. Buvo kaltinamas už pasikėsinimą
per kratą prieš nuovados viršininką — kirviu į jį p a
leido, bet nepataikė... Sunkų įspūdį visiems padarė
tas nuosprendis, juo labiau, kad ir „susimylėjimo"
sunku laukti: dūm ą, išvaikyta, valdžios tarnų rankos
palaidos — nėra ko žiūrėti...*
O dar šiandien iš ryto tas vaikinas toks linksmas
buvo — visai nė nemanė, kad jo tokia baisi bausmė
laukia. Dabar nusiminęs, bet ypatingai nusiminusi sena
jo motina — turėjo keturis sūnus ir dabar nė vieno
nebeteko: du turi po ketverius metus katorgos, vie
nas — dvejus metus ir aštuonis mėnesius drausmės
bataliono ir šitas, mylimiausias,— virvę!.. Sunku tai
pakelti nelaimingai senelei. Dažnai ji ateina prie ka
lėjimo sienos ir gailiai gailiai verkia... Visi keturi —
kriminaliniai.
Įdomu, kiek iš viso buvo nužudyta nuo „laisvės"
laikų šito kalėjimo kalinių ir kiek buvo nuspręsta
nužudyti.
* Vis tik mirties bausmė jam buvo dovanota ir duota
tų katorgos.

10 me-

Nužudyti du: 1. K orotkis— už Vilniaus policmeis
terio pagalbininko ir ėjusio kartu su juo kažkokio
ispravniko užmušimą. Metė jis į juos „laisvės" laikais
(1905 m.) bombą. Visą laiką čia sėdėjo m oterų skyriuj.
N eturėdam a apie jį duomenų, „ochranka" pastatė jo
koridoriuj šnipą sargą, kuriam jis davė laiškus išnešti,
ir tuo būdu suteikė apie save žinių. 2. Anarchistaskomunistas Srolis Mozelis — už dviejų policininkų už
mušimą ir trijų sužeidimą; taip pat buvo spėjama, kad
jis užmušęs Kauno antstolio pagalbininką.
Nuspręsta nužudyti, bet paskui dovanota gyvybė
dvidešimt trims:
1—3. Trims iš Slonimo, Gardino gub. (vienas —
bundietis ir du — sionistai-socialistai27) už policininko
užmušimą; paskui jiems duota po 20 metų katorgos.
4. N ekaltai nuteistas Glezeris — už pasikėsinimą
Vilniuje prieš policininką; paskui gavo 20 metų ka
torgos.
5. Vagis M ilijanovskis — už pasikėsinimą Vilniuje
prieš policininką; paskui gavo 15 m etų katorgos. Mo
tina iš didelio širdies skausmo septintą dieną po nuo
sprendžio numirė.
6—8. Trys Zarasų apskr. (Kauno gub.) valstiečiai —
už monopolio išplėšimą: Ančys, Niunėnas ir Urbonas.
Suėmė juos policija, neturėdama jokių įrodymų, dėl
to iš pradžių visai nekietai laikė. Pasinaudojęs tuo,
vienas iš jų, išbėgęs iš „turmelio", susiieškojęs bal
takės butelį (dar iš to monopolio paimtą), atsinešęs
pas draugus, ir visi kaip meitėliai pasigėrę. Tuo p a
sinaudojusi policija ir visa ką iš jų iškvotusi. Jie įdavę dar penkis žmones (tarp jų moksleivį Paltaroką),
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bet tų nepasisekė suimti. Visi trys ir per teismą prisi
pažino, tikėdamiesi, kad tuomet jiems sumažins baus
mę, bet visi gavo virvę. Paskui mirties bausmė buvo
pakeista 6 katorgos metais.
9. Kurpius Liachas (LSDP) — už užpuolimą konvo
jaus, kuris vedė iš Solomiankos į Lukiškių kalėjim ą
latvį socialdemokratą Berznieką,— gavo 12 metų k a
torgos. Berznieką išlaisvino, bet Liachas buvo pašau
tas ir neteko kojos.*
10— 14. Penki žydai socialistai-revoliucionieriai iš
Zarasų apskr. (Kauno gub.)— už pasikėsinimą prieš
du šnipus. Paskui jie gavo po 20 m etų katorgos.
15— 17. Trys vagys: Gierlakas, Krasovskis ir Vonsovičius, susipešę Vilniuje restorane su policininku,
sužeidę jį peiliu, ir už tai apskrities karo teismas
nusprendė nubausti mirties bausme. Paduota buvo kasacija, ir vietoj virvės visi trys gavo po pusantrų
metų „areštantų rotų".
18—22. Penki krim inaliniai — už keturių žmonių
užmušimą Minsko gub. Paskui du iš jų gavo po 10 m e
tų katorgos, du — po 6 ir vienas — 4.
23. Minėtasis Koija.
Dabar, antrąją dūmą išvaikius, be abejonės, dar
dažnesnė pasidarys mirties bausmė, norint ji jau se
niai yra atmesta visos pirmosios dūmos ir didelės dau
gumos antrosios dūmos anaiptol nepagirta. Dešinieji,
įrodinėdami antrojoj durnoj mirties bausmės reikalin
gumą, pasigėrėdami kalbėjo, kad ir V akarų Europoj
dar tebevartojam a ta bausmė. Matyt, sako, be jos ne
gali apsieiti pačios šviesiosios ir aukščiausiai pakilu
sios valstybės, tai ką jau bekalbėti apie Rusiją!..
* 1917 m. revoliucija jį išlaisvino iš kalėjimo. Dabar jis ko
munistas, dirba TSRS.
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Anglijoj už didžiuosius kriminalinius nusikaltimus
dar taip pat yra tebevartojam a mirties bausmė. Ten
mes matome tokį faktą.
1902 metais „Draugijos kovai dėl mirties bausmės
panaikinimo" pirmininkas kreipėsi į bažnyčios galvas,
teisėjus ir kalėjim ų viršininkus, klausdamas, ką jie
apie tai mano. Ir kas pasirodė? Pasirodė, kad viešpa
taujančios anglų bažnyčios vyskupai yra už mirties
bausmės palikimą,— ką jiems reiškia nuolat jų pačių
skelbiamoji artimo meilė! Visi katalikų vyskupai tą
pati atsakė, tik dar aštriau. Visi teisėjai, be vieno, taip
pat pasisakė už mirties bausmės palikimą. Taip jie
saugoja buržuazijos nuosavybę ir gyvybę. Tik kalėji
mų viršininkai visi, be vieno, pripažino, kad mirties
bausmę visai reikia panaikinti!
Pas mus, be abejonės, dar toli šaukia, kad kalėjimų
viršininkai tokią pat išvadą padarytų kaip Anglijoj.
Kiekviename kalėjim e pas mus dešimtys, o kai kur
ir šimtai žmonių virvės arba kulkos laukia. Mūsų ka
lėjime tokio likimo laukia trylika žmonių:
1—2. Kriminaliniai Pilnikas ir Timošenka — už a t
ėmimą iš pinigų rinkėjo dviejų tūkstančių su viršum
rublių.
3—5, Braziukevičius, Batūra ir Krygeris (pirmasis
buvęs LSDP narys, du antrieji — paprasti vagys) — už
Riešės valsčiaus kasos išplėšimą; be to, Braziukevičius
dar už šaudymą į policininkus, kurie jį suėmė.
6—7. Gordonas ir Krasniakovas — už pasikėsinimą
prieš policininkus; du sužeisti.
8. iLanemanas — už pasikėsinimą prieš antstolio
pagalbininką Vilniuje.
9. Gurovičius — už bombos metimą ir ekspropriaciją.
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10. Sviadis—-kaltinamas už fabrikanto Levino už
mušimą. (anarchistas-komunistas).
11— 13. Kacas, Jegorinas ir Pletnickis — kaltinam i
už sankrovos išplėšimą ir policininko užmušimą.
Tiek pavardžių pasisekė man iki šiol patirti. Be
abejonės, dar ne visi.
Birželio 16 d.
Šiandien lygiai 4 savaitės, kaip aš sėdžiu, ir šian
dien pirmą kartą einu kartu su kitais po kiem ą vaikš
čioti. Prieš porą savaičių kreipiausi į viršininką, kad
leistų. Sako, ne nuo jo tai priklauso. Tuomet krei
piausi į žandarų rotm istrą — tas taip pat atsakė, kad
ne nuo jo priklauso. Kreipiausi vėl į kalėjim o virši
ninką ir pagaliau gavau leidimą. Kiti kalba, kad tai
dar greitai man pasisekė gauti; kitą kartą, sako, per
ištisus mėnesius vaikščioji ,,nuo Ainošiaus pas Kaipošių" ir nieko negali gauti.
Vaikščioja dabar su manim du krim inaliniai bajo
rai (savo drabužiais), vienas politinis ir du perpus
politiniai. Visi turim būtinai eiti po du, nedideliu ratu.
Nusibosta toks vaikščiojimas, bet vis tik daug geriau,
negu tame „vienuolyne" („klėtkoj"): čia bent su gy
vais žmonėmis susieini, pasikalbi su jais, naujienomis
pasidalini... Tik -taip pat, kaip ir ten, labai maža vaikš
čiojim o— vos pusė valandos; kartais ir tai dar kelias
minutes sargas nusuka.*
Kas dvi savaitės būna pirtis. Iš pradžių mane ten
taip pat vieną vedė, dabar kartu su kitu politiniu,
Gordinu (bundietis). Sako, kad bendroji pirtis nieko
* Vėliau katorgos kalėjime reikėjo pasitenkinti 15 minučių.
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sau esanti, bet tie „vienuolynai" — tik pirties vardas.
Vis tik žmogaus sveikatai ir tokia pirtis labai nau
dinga.
Kalėjime sėdėdamas, išmoksti sveikatos žiūrėti,
ypač kada manai, kad pusėtinai reikės pasėdėti. Tei
sybė, ir gražaus laiko yra tuo pasirūpinti. Kad tik
gyvenimo sąlygos truputį geresnės būtų!.. Aš kasdien
mazgojuosi šaltu vandeniu iki liemens, kam barį ir
skalbinius rūpinuosi švariai laikyti... Laisvas būdamas,
neturėdavau laiko kartais nė pagalvoti apie tai, o čia,
neapsižiūrėjęs gerai, neilgai beišturėsi. Tik kurį laiką
jokiu būdu negalėjau prisiprašyti draugų, kad skalbi
nių atsiųstų. Dėl to daug nesmagumo turėjau, bet da
bar jau viskas gerai.

Birželio 18 d.

Tai šiandien jau mėnuo sukako, kaip sėdžiu. Kaip
ilgai reikės sėdėti, negaliu permatyti. Suėmė mane,
kaip jau minėjau, gatvėj, slaptosios policijos viršinin
kui paliepus. Nuvedė į policijos nuovadą, iškrėtė —
rado pasą Juozo Paslavičiaus vardu (iš Megitėnų so
džiaus, Linkuvos valsčiaus, Panevėžio apskr., Kauno
gub.) ir kažkokį laišką28. (Rodos, eidamas į policiją,
visas kišenes išvaliau, o tas laiškas liko! Jam e buvo
rašyta apie tuos 1 600 rub., kuriuos aš nešiau partijos
iždininkui atiduoti.) Tą laišką aš ištraukiau iš antsto
lio rankų ir akies mirksniu sudraskiau ir kojomis su
mindžiojau. Tuoj prišoko prie manęs policininkai, su
čiupo už rankų, aukštyn pakėlė ir jau patys pradėjo
po kišenes graibyti; antstolis pradėjo biauriai koliotis.
Laukiau, kad jau tuoj pasipils ant manęs kumščiai,
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bet tuo tarpu atėjo prokuroro pagalbininkas ir slapto
sios policijos viršininkas, ir tai, tur būt, mane išgel
bėjo nuo mušimo. Teisybė, „teisės gynėjas", iš aukšto
pažiūrėjęs į mane, padrąsino policininkus:
— Reikėjo biaurybei „svolačiui" snukį suardyt, tai
būtų žinojęs, ką tai reiškia tokius daiktus daryti!
Tačiau tie ir toliau man nieko nedarė. Tur būt, su
turėjo juos nuo to gana padorus mano apsitaisymas,
graži lazdelė rankoj, „katiliukas" ant galvos...* Paaiš
kinau jiems, kad padariau tai visai nenusimanydamas,
ką darąs, dėl nervų suirimo... Surinko visus to laiško
skutelius, sudėjo — vienos dalies trūksta! Ir tą paskui
rado, tik visai sumindžiotą; rūpinosi perskaityti, bet
nepasisekė... Surašė protokolą ir tuoj telefonu davė
žinią septintajai nuovadai, kad padarytų mano bute
kratą; taip pat liepė padaryti kratą ketvirtojoje nuo
vadoje kažkokio Špakovskio bute (Jokūbo skersgat
vyje, Nr. 8). M ane liepė nugabenti į Vilniaus guber
nijos kalėjim ą (Lukiškėse),
— O jei norės pabėgti,— pridūrė išeidamas pro
kuroro pagalbininkas,— ceremonijų nedarykit!..
Du policininkai, paėmę vežėją, atvežė mane į k a 
lėjimą. Atsidarė dideli geležiniai vartai — įvedė m a
n e — ir vėl sunkiai užsidarė, rasi ilgam ilgam laikui.
Kontoroj tuoj įsismeigė į mane lakstančios iš vienos
kertės į kitą „turmininkų" akys. Išmatavo aukštį, su
rašė, kaip atrodau, nuėmė iš priešakio ir dvi iš šono
fotografijas; norėjo smulkiai surašyti, iš k u r kilęs, kur
mokęsis, kokius turiu artimus gimines, bet aš atsisa
kiau atsakinėti į tuos klausimus. Paėmė į kontorą pi
n ig u s— 14 rub. ir 54 kap., iškrėtė ir nuvedė į kam e
* Taip taisydamasis, nelegaliai gyvendamas, stengiausi nukreip
ti nuo savęs šnipų akį.
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rą — tardom ųjų korpuse, kairiajam sparne, žemai,
Nr. 205.
Greitai susipažinau su naujaisiais savo kaimynais —
gavau iš jų duonos, cukraus, lašinių šmotelį užsikąsti;
rytojaus dieną paskolino tam kartui ir kitus reikalin
gus kalinio gyvenimui daiktus, atsiuntė knygą pa
siskaityti,— ir taip pradėjau čia gyventi. Dabar jau
visai apsipratau su naujuoju savo gyvenimu, bet iš
pradžių sunku buvo. Ypatingai kankino nežinojimas,
kas ateity laukia... Nuo draugų jokios žinios nebuvo...
Rodos, trečią dieną vakare po mano suėmimo šau
kia mane slaptosios policijos viršininko pagalbininkas
tardyti. Meiliai jis mane pasitinka, kaip paprastai to
kie ponai daro. Sako, kad aš atvirai viską pasakyčiau:
vis tiek jie viską žiną, kadangi jau nuo seniai sekioję
kiekvieną mano žingsnį. Žiną, kad tikroji mano pa
v a rd ė — Vincas Mickevičius; gimęs Suvalkų gub., V il
kaviškio apskr., Pajevonio valse., Būdviečių kaime. Ir
mano fotografiją turį — kaip tik tokia esanti, kaip da
bar nuimtoji... Paslavičiaus pavarde, esą, neseniai gy
venu.
— Seniau,— sako,— tamsta esi gyvenęs Biržiškos,
paskui Spakovskio pavarde, o per lietuvių inteligentų
susirinkimą V ilniuje pasivadinai Strazdu ir dargi
į biurą žinioms rinkti ir Lietuvos atstovams siųsti bu
vai išrinktas... Strazdas — tai ir yra lenkiškai „szpak",
ar ne teisybė?.. Matai, tamsta, kaip puikiai mes viską
žinom!.. Ir dar daug daugiau žinom: tamsta buvai čio
nai svarbiausiu Lietuvos socialdemokratų partijos vei
kėju... Ko taip stebiesi tamsta? Jei nori, aš ir kitų pa
vardes pasakysiu: daktaras Domaševičius, Sirutavičius,
Kairys — mes visus žinome ir, kada reikės, rasime...
Kairys dabar Londone, Rusijos socialdemokratų parti
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jos suvažiavime; kitas Kairys — Peterburge, ar ne taip?
Dabar, tamstą suėmus, jie kviečia, kad kuo greičiausiai
Kairys iš Londono parvažiuotų... Jie dedasi, tarytum
nieko neatsitikę, niekas dargi nesirūpina pasimatyti
su tamsta, bet mūsų tokiu būdu neprigaus!.. O JaksTyrio ar tamsta nepažįsti? Ne? O juk tamsta, jam iš
Vilniaus išvažiavus, buvai LSDP iždininku!.. Tamsta,
žinoma, spiriesi, bet tamstos kambary paim tieji po
pieriai viską kaip ant delno parodys... l'r „Skardo"
redaktorium tamsta buvai, pasirašinėdavai „Kapsu
k a s " — ar ne taip?.. „Darbininkų kalendorių 1907-iems
metams" leidai — visko nė nesupasakosi! Ar ne tei
sybė?*
— Jei tamsta viską taip puikiai žinai, tai kam dar
manęs klausi? — atsakiau aš.
— Klausiu, kadangi atviras tamstos prisipažinimas
sumažins tamstos bausmę... Ką gi, juk mes visi jauni
buvom — visi galėjom klysti, bet savo laiku susipratom... Ir tamsta gali dar kitokį kelią pasirinkti...
— Aš jokio kitokio kelio neprivalau rinktis, ka
dangi nesijaučiu kuo nors prasižengęs...
— Tai aš tamstai dar daugiau galiu papasakoti apie
sveiką, jei tamsta kiek pamiršai. Tamsta pernai vasa
rą sėdėjai Suvalkų kalėjime, ar ne tiesa?.. Mes žino
me taip pat, kur tamstos pati ir kokioj partijoj dirba...
V akar jai duota telegrama, kad tamsta suimtas; vei
kiausiai šiandien ar ryt čia atvažiuos...
— Gerai, kad tamsta taip daug žinai. Bet aš šian
dien esu labai nesveikas ir dėl to jokių parodymų
tamstai negaliu duoti...
* Beveik visi šitie žvalgybininko pasakojimai atitiko teisybę
ir stebino mane. Jaks-Tyris — LSDP iždininkas. 1906 metų pradžioje
aš buvau areštuotas ir sėdėjau Kalvarijos kalėjime jo pavarde.
(1 9 2 4
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Tie duomenys, gana teisingi, mane sm arkiai pavei
kė, ir aš norėjau gauti laiko apgalvoti viską. Dėl to
atsisakiau tą dieną kalbėti su žvalgybininku.
Šnipų viršininko pagalbininkas su tuo sutiko. T ar
dymas buvo atidėtas kitai dienai, bet ir kitą dieną aš
taip pat atsisakiau nuo tardymų...
Už dviejų savaičių mane jau tardė žandarų rot
mistras Polis. Tardė jis iš viso 3 kartus. Kad aiškiau
būtų, visus savo parodymus vienoj krūvoj surašysiu.
Pirmiausia, iper trečiąjį tardym ą — už keturių savai
čių — pasisakiau tikrąją savo pavardę, tą pačią, kurią
man iš pat pradžių slaptosios policijos viršininko pa
galbininkas teikė: Vincas Mickevičius...
Toliau spirtis, maniau, vis tiek nebebus jokios nau
dos, tik byla ilgiau užsitęs. Paslavičium likti ir ta
pavarde iš kalėjim o išeiti nebebuvo jokios vilties:
nebuvo ant karštų pėdų tuo dalyku nieko p a d a ry ta —nesusižinota nei su Paslavičiaus pačia ir giminėmis,
nei su Linkuvos valsčiaus valdyba, tuo tarpu Polis jau
rinko per vietinį žandarą apie mane žinių; antra, per
daug faktinių įrodymų apie mane buvo žandarų ra n 
kose; trečia, iš pat pradžių aš nem okėjau gerai „žem
dirbiu" Paslavičium dėtis...
Pasisakiau savo praeitį. Mokiausi Marijampolėj
(Suvalkų gub.), paskui M intaujoj (Kurše), bet gimna
zijos nebaigiau dėl valdžios tarnų persekiojimo. 1900—
1901 metais buvau įtrauktas žinomo žandarų rotmistro
Vonsiackio į garsiąją lietuvių bylą (Palangos—Liepo
jos—M intaujos)29. Dėl to nepriėmė manęs į M intaujos
gimnaziją, norint per kratą nieko nerado ir areštuotas
visai nebuvau. Galų gale buvau visai išteisintas. Ne
galėdamas čia dėl policijos kliūčių baigti mokslo ir
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neturėdam as iš ko toliau mokytis, 1901 metais iške
liavau į užsienį. Nuo 1902 iki 1904 m etų visokiais
būdais verčiausi Anglijoj, daugiausia Škotijoj; paskui,
užsidirbęs kiek, nukeliavau į Šveicariją mokytis, ir
ten iki 1906 metų vasaros vakacijų buvau Berno uni
versitete laisvu klausytoju. 1906 metų rudenį sugrįžau
į Lietuvą. Kadangi, man iškeliavus į užsienį, priėjo
ir kariuomenės laikas, tai sugrįžau slapta. Kur Paslavičiaus pasą pirkausi, nepasakiau. Tiek tik pasakiau,
kad dabar jie labai pigūs. Kur gyvenau per tą laiką,
taip pat nepasakiau, kad neužtraukčiau tokiu būdu
šeimininkei ir sargui tąsymo. Špakovskio ir Biržiškos
pavarde pasisakiau niekad negyvenęs.
Norėdami tai susekti, mane parodė vienai senai
maldingai poniai, bet ji pasakė, kad pirmą kartą ma
ne matanti. Teiravosi, kokia pavarde aš buvau žinomas
Sirkino spaustuvėj, kur minėtieji laikraščiai buvo
spausdinami. Atsakiau, kad jokia pavarde nebuvau
vadinamas; korektorius — ir tiek.
Žandarų rotmistras kėlė tuos pačius klausimus, ku
riuos jau buvau girdėjęs iš šnipų viršininko pagalbi
ninko, tik anas dėjosi viską žinąs, o šitas klausinėjo
be ilgų išvedžiojimų, ir tiek. Klausė: ar negabenau
per sieną uždraustų raštų, ar nesėdėjau pernai vasarą
Suvalkų kalėjime, a r ne mano parašyta knygelė „Ko
kia mums reikalinga valdžia?" Esą, tokia buvusi pas
Sirkiną išspausdinta ir konfiskuota. Paaiškinau, kad
tokios nebuvo spausdinta, o buvo išspausdinta ir kon
fiskuota: „Kokie reikalingi įstatymai darbininkams
apsergėti?"30 Ar nedirbau pas Sirkiną ir Kuktą prie
konfiskuotojo „Darbininkų kalendoriaus 1907-iems
metams"? Ar nekalbėjau Vilniaus gatvėj kažkokiame
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susirinkime kaip Strazdas? Ar nepriklausiau kokiai
nors partijai, priešingai dabartinei valdžiai, ir ar n e
pažįstu, kas tokioms partijom s priklauso? Nusistebė
jau, tokius klausimus išgirdęs, ir, žinoma, į visus at
sakiau: „Ne".*
Kaltina tuo tarpu 132 paragrafu už laikymą plati
nimui uždraustų raštų. Mat, per kratą mano bute rado
visą krūvą įvairių lenkų ir lietuvių kalbomis atsišau
kimų. Visų buvo po vieną egzempliorių, o vieno (apie
Gegužės Pirmosios šventę — Jungtinio LSDP ir SDPL
Kauno kom iteto31) — 16 ar ką. Be to, dar rado visą
krūvą visokių rašinių, laiškų ir užrašų, porą senų pa
sų ir pan. Tarp rašinių pastebėjau (kada juos man
žandarų rotm istras rodė), matyt, parengtas spaudai
revoliucijos dainas, pavadintas „Kibirkštys"32; atsišau
kimą jauniesiem s kareiviams (rusų kalba); pradžią
straipsnio apie LSDP politinę programą; straipsnį apie
antrosios dūmos partijas. Laiškai, daugiausia atviri,
adresuoti „Skardo" redakcijai; kelios korespondenci
jos ir keli laiškai iš Škotijos. Be to, dar kokios ten
apyskaitos ir iš Amerikos ir Anglijos gautų pinigų
sąrašas... Kam priklausė tas turtas, parodžiau nežinąs,
kadangi paprastai visą dieną namie nebūdavau: iš
eidavau 8—9 valandą iš ryto, sugrįždavau 9— 11 v a 
kare ir namie paprastai nieko nedirbdavau. Ne mano
taip pat ranka rašyti tie rašiniai. Aš gyvenau kartu
su tūlu Grinbergu — rasi jis ką nors apie tuos rašinius
ir raštus žino?.. Taip įrašiau aš į protokolą. Rašiniai
* Daug kas čia buvo ne taip parodyta, kaip iš tikrųjų buvo:
Anglijoje aš tuomet nebuvau; Berne išbuvau tik iki 1904 metų
vasaros; paskui užsiėmiau išimtinai revoliuciniu darbu Lietuvoje.
Gyvenau, sugrįždamas iš Lietuvos, Tilžėje ir apylinkėse; Vilniuje
iš tikrųjų gyvenau ir M. Biržiškos, ir Spakovskio pavardėmis.
(1 9 2 4
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dabar pas vertėją; paskui, tur būt, eis pas ekspertą.
Jų man užmesti iki šiol dar nesistengia žandarų rot
mistras, bet tuos atsišaukimus būtinai man teikia.
Esąs ten, girdi, ant jų koks užrašas; jei ekspertai pa
tvirtins, kad tai mano ranka užrašyta, tai būsią pri
pažinta, kad man jie priklausę.
Labai teiraujasi apie tą gyventoją, su kuriuo aš
gyvenau: kaip jis atrodė, kuo užsiėmė, iš kur yra
kilęs? Nebūdamas policijos tarnu, žinoma, atsisakiau
atsakinėti Į panašius klausimus. Tiek tik pasakiau, kad
susipažinau su juo redakcijoj, ir jis davė man suma
nymą apsigyventi kartu su juo pas tą šeimininkę, kur
jis gyveno,— jam vienam buvęs per brangus kamba
rys. Aš ir apsigyvenau. Arčiau jo nepažinau... Per
kratą paėmė daug legalių knygų su jo pavarde — ma
no vos trys tebuvo. Dabar ir jo paties labai ieško, bet
negali surasti. Pradeda abejoti, ar tai taip pat nebuvo
padirbtas pasas.
Dėl to laiško, kurį aš policijos nuovadoje sudras
kiau, paaiškinau, kad jį m an buvo davęs tūlas žmo
gus (jo pavardės aš nežinau) nunešti į „Skardo" re
dakciją. To laiško turinio aš nežinau...*
* Su manim iš tikrųjų gyveno partijos darbininkas Grinber
gas. Jis tuoj iškeliavo iš Vilniaus, ir jo nesurado. Laiškas, kurį
aš sudraskiau, buvo rašytas M. Zauniūtės. Jame buvo pranešama
apie 1 600 rub. LSDP reikalams, kuriuos aš ką tik buvau paėmęs
iš banko ir nešiau įduoti partijos iždininkui. Kada mane sulaikė
gatvėje ir vedė į policijos nuovadą, man pasisekė perduoti tuos
pinigus kur reikiant per vieną pasimaišiusį gatvėje pažįstamą stu
dentą.
Taip smulkiai aprašinėjau savo tardymą, kad laisvieji geriau
galėtų orientuotis. Šnipų viršininko pagalbininko pasakojimai be
veik visi atitiko tikrovę. Aišku buvo, kad yra kažkoks provoka
torius. Jis paskui paaiškėjo. (1924 m. prierašas.)
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Birželio 19 d.

Puikios vasaros dienos, bet mums jos — katorga.
Iki pietų, kol dar saulė nekaitina per langą, nieko
sau, bet po pietų nebėr kur dėtis. Dėl to tuomet, užsitaisęs langą, rūpiniesi žmogus kuo daugiausia m iego
ti, o paskui vakare — kuo ilgiausiai sėdėti. Tik pava
kare visi kaliniai tarytum atgyja, sulipa ant langų ir
ilgai ilgai kalbasi. Kalbėtųsi taip iki vėlų išnaktų,
kad nešauktų be galo be krašto sargai. Tiek tik ge
riau, kad tas mūsų pienburnis nustojo dabar prie lan
gų su durtuvu šokinėjęs,— bijosi, kad negautų kartais
kuo į kaktą. Šiandien sutemus jis pasiskundė taip pat
tokiam jaunikliui viršininko pagalbininkui, kad, esą,
jo kaliniai neklauso, vandeniu jį laisto... Kaliniai sako:
— O kam jis be jokio reikalo su durtuvu šoka?
— Ne tik šokt, bet ir žarnas paleist tokiems rei
k ia !—-atkerta pagalbininkas.
Politiniai, krim inalinių drabužiais apvilkti, dar kaž
ką sako pagalbininkui, bet jis, rodydamas savo galy
bę, iš aukšto jiems atkerta:
— Aš su tokiais nekalbu — aš kalbu tiktai su pa
doriais žmonėmis, o ne su tokiais!.. Lipkit nuo lango!
Greičiau! Jei ne, tai tuoj karcery būsit!..
Kaliniai, jam einant, tyčiojasi. Įžeistas jis atbėga
į vidų ir pripuola prie mano kaimyno:
— Tuojau lipk nuo lango ir eik gult! — šaukia.
Tas ramiai sau atsako, kad dar nenorįs miego, už
tai negulsiąs.
— Tai karcery gulėsi! — dar labiau ima šaukti pa
galbininkas.-— Dar čia aš su juo ilgai kalbėsiuos!..
Žiūrėk, kad tuoj eitum gult! Jei už pusės valandos dar
negulėsi, tai pažiūrėsi, kas bus!..
8 , V. K apsukas,

4 t.
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— Eik sau tamsta geriau iš mano akių! — sako
kalinys.
— A r yra laisvas karceris? — klausia pagalbininkas
sargo.— Kaip jo pavardė? Aš jam parodysiu!..
Taip grasindamas, pagalbininkas nuėjo savo keliu
ir daugiau nebeatėjo.
Į karcerį iki šiol dar taip pat nenuvedė mano kai
myno. Veikiausiai dėl to nenuvedė, kad jo truputį
privengia ir vyresnybė, ir sargai: jau kelis kartus jį
norėjo pasodinti, bet vis taip lieka. „Jei lįs,— sako,—
nežiūrėsiu — stačiai į dantis duosiu... Vis tiek man
už tai nieko neprisidės prie tos dešimties ar dvylikos
mano katorgos metų...“
Į kontorą jis nutaręs visai neiti, kad kartais pa
keliui neužkluptų sargai ir neįgrūstų į karcerį,— taip
jie dažnai daro.
A pskritai imant, karceris dabar beveik visai ne
nueina mūsų „načalstvai" nuo liežuvio galo. Ir tikrai,
karceriai nuolat pilni. Už kiekvieną niekniekį į jį k i
šami kaliniai. N esuprantu tik, kodėl tai nesukelia jo
kio kalinių pasipriešinimo. Tiktai vienas po kito, ne
bepakeldami tokio didelio prispaudimo, sau galą
darosi, bet ir tai ramiai praeina: toks paprastas tai
visiems daiktas pasidarė!..
Birželio 21 d.

Dešiniajame mūsų korpuso sparne vakar rado pas
kelis kriminalinius keturis piūklelius lango geležims
piauti ir chloroformuotų papirosų... Didelis triukšmas
dėl to pakilo — tuoj pradėjo visose kam erose krėsti.
Iškrėtė ir mūsų sparną, bet niekur nieko nerado. Krė-

Lė ir pas mane, bet į kišenes visai nelindo: apžiūrėjo
I ik langą, lovą, ir tiek.
Šiandien žandarų rotm istras mane rodė spaustuvių
savininkams Sirkinui ir Kuktai. Su Sirkinu maloniai
pasisveikinome, padavėme vienas kitam ranką, o su
kitu tik pasižiūrėjova, ir tiek. Dėjausi, kad jo ne
pažįstu.*
Paduodamas Sirkinui ranką, pasakiau:
— Tai mat, kur atsidūrė tamstos korektorius!
N orėjau dar pridurti: „antrąją dūmą išvaikius, tai
sau ir tamstai, kaip kadetui, čionai vietą", bet nebuvo
laiko,— tuoj atgal į kam erą nugrūdo.

Birželio 24 d.

Kas sekmadienis, gavę iš tardytojo, prokuroro ar
gubernatoriaus tam tikrą leidimą, ateina artimi gimi
nės su kaliniais pasimatyti; kitiems leista ir kas tre
čiadienis pasimatyti. Tos valandos ir politiniai, ir
krim inaliniai nekantriai laukia, nes tai yra viena v a 
landėlė (15 minučių), kada jie gali su artim ais žmo
nėmis pasimatyti, išgirsti, kas už kalėjimo sienos da
rosi... Man... nėra ko laukti, kad ateitų pasim atyti, ir
dėl to tą valandą toks sunkumas suspaudžia krūtinę!..
Negalėdamas pats su nieku pasimatyti, bent rūpi
nausi, kad pas Gobiką kas nors ateitų. Jis jau po
teismo, dėl to pasimatyti įsu juo nereikia jokių ypa
tingų leidimų. Užtenka į kalėjimo vyresnybę kreiptis,
* Pas Sirkiną buvo spausdinama „Naujoji gadynė" ir „Skar
das", pas Kuktą— „Darbininkų kalendorius 1907 metams"; be to,
man pasisekė pas jį išspausdinti „Partijos žinių" Nr. 1 ir kitką —
|is pats su manim dirbdavo, žinoma, už gerus pinigus. (1926 m.
prierašas.)

pasisakyti, kad esi jo giminė, ir leidžia pasimatyti.
Pranešta buvo apie tai laisviesiems. Tikras buvau, kad
tuoj ateis, ir pranešiau apie tai Gobikui. Bet... ne
kantriai jis laukia vieną sekmadienį, laukia kitą — ir
vis kaip neateina, taip neateina. Pagaliau praneša,
kad šitą sekmadienį jau tikrai ateisianti kokia „pusse
serė". Jau iš anksto žmogus vaizduojasi, kaip susitiks,
kaip ten kalbėsis, ko klaus; šiandien nuo pat ryto
apie kitą ir kalbėti negali. Išgirsta tik sargo žings
n iu s — širdis ima smarkiau plakti... Štai tuoj prieis
sargas prie jo kameros durų ir pasakys: „Gobikai,
pasim atyti su tamsta atėjo — eik!.." Bet, pasirodo, ir
vėl tuščias laukimas buvo...
Kas tai yra? N ejaugi taip jau darbais užkrauti ten
žmonės, kad nė valandėlės nesuranda kaliniui aplan
kyti? Žinau, yra draugų, kurie per darbus nugaros ne
gali atitiesti,— iš tų mes nereikalaujam e, kad dar mu
mis rūpintųsi. Tačiau kiek yra tokių, kurie ir kurios
kartais taip gražiai moka pakalbėti, bet, kai reikia
nors mažiausią daiktelį padaryti,— jų nebėr!..
Aa, buvau užmiršęs: ju k šiandien joninės, tai tos
„pusseserės" Jonus gaudo! O rasi pereitą naktį rūpi
nosi senovės papročiu praleisti, tai šiandien pailsusios — turi pasilsėti?.. Rasi Vilniaus „Kanklių" vakare
iki dienos šoko? Ten tokie „malonūs" būna „šeimy
niškį" vakarai!33 Viską žmogus užsimiršti, matydamas
aplink save skaisčius, raudonus mergaičių veidus ir
ugnim žėrinčias jaunikaičių akis. Balti, žali, raudoni
mergaičių drabužiai ir kaspinai iš tolo akį veria... Mu
zika linksmai griežia naujuosius šokius... Rasi manot,
kad aš tokių pasilinksminimų ir šokių priešas? Ne,
anaiptol! Ypatingai tokiu laiku, kada kraujas upeliais
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plaukia, kasdien vis naujos ir naujos kartuvės stato
mos, kalėjim ai grūste prigrūsti žmonių,— reikia links
mintis, reikia šokti, šokti ir šokti, kad tų aukų balsas
neprieitų iki tų grakščiųjų m ergaičių ir m eiliųjų ja u 
nikaičių ausų ir neatsimuštų į jaunas, dar nesuremIįėjusias jų širdis! Ir Vilniaus lietuviai šįmet tikrai,
kaip nė vienais metais seniau, rūpinasi atsikratyti
nuo tos raudonosios šmėklos.
Žodžiu, Vilniaus m ergaitės laiko neturi bent vieną
kartą per mėnesį arba net vieną kartą per metus k a 
linio aplankyti! Ir suprantamas daiktas: kad ten sė
dėtų koks studentas arba šiaip koks smagus vaikinas,
būtų kas kita, o dabar... kažkoks ten kurpius, katorgi
nis!.. Grandinės žvanga — biauru klausyti pripratusiai
prie malonių muzikos balsų seselės ausiai!.. Kaip ko
kio arklio pančiai... Ir taip surakintas dieną ir naktį
per kelis metus!.. Dar paskui padyvys kas nors gra
žiosioms panelėms, kad su katorginiais turi reikalų!..
Būdamas Gobiko vietoj, aš padėkočiau joms už...
gerą kalinių atminimą, atsiprašyčiau, kad išdrįsau
į „šviesiausiąsias'' kreiptis, ir prašyčiau daugiau nė
nesirengti manęs lankyti, o geriau tą laiką šiaip kur
nors smagiai sau praleisti, su jaunikaičiais pasilinks
minti, po nakties šokių pamiegoti...
Aš iš savo pusės atsiprašiau Gobiką, kad jį, nors
ir nenoromis, suvedžiojau. Dabar matau, kad visos
tos gražiosios m ergaitės nevertos to katorginio k u r
piaus kurpalio. Kad kitus išvaduotų, jis prisiėmė pen
kių draugų kaltes. Galvas nulenkite prieš tas grandi
nes, nes jis ir dėl jūsų kenčia!
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Birželio 25 d.

Ja u buvo po dvylikos nakties. Visas kalėjimas
nutilęs, tik girdėti, kaip po koridorių sargas vaikščio
ja ir karts nuo karto, an t galų pirštų prisėlinęs, pro
durų skylelę („vilkelį") Į kam erą žiūri. Aš sėdžiu ir
skaitau. Tik štai staiga pradeda kažin kur mūsų spar
ne belsti ir kažkokiu nepaprastu balsu sargą šaukti.
Sargas iš karto negali suprasti, kur jį šaukia,— bėga
čia į vieną, čia į kitą pusę...
Reikia žinoti, kaip y ra iš vidaus kalėjim as įtaisy
tas. Mūsų sparne — du aukštai, bet koridorius tik vie
nas, žemai. Į pirm ąjį aukštą eina geležinė lipynė, pas
kui tokia pat lipynė į antrąjį. Viename ir antrame
aukšte yra iš abiejų pusių geležiniai prieangiai; ties
viduriu koridoriaus perdėm tuščia...
Dėl to, pradėjus k u r nors belsti, balsas kiaurai ei
na per visą kalėjim o sparną, ir iš tik rų jų sunku su
prasti, kur beldžia. Ir mūsų sargas negalėjo suprasti,
iš kur eina balsas. Pagaliau kalinys ėmė šaukti, kur
jis sėdi, ir sargas pribėgo prie jo kam eros durų. Nu
bėgo ten ir pora kitų sargų, ir netrukus visi žemyn
nulipo, kažin ką sunkų nešdami...
Pripuolęs prie durų, gaudžiau kiekvieną sargų žo
dį, bet jie pamažu tarp savęs kalbėjosi, ir nieko ne
galėjau suprasti. Triukšmui kilus, pašoko iš miego ir
kiti kaliniai ir subėgo prie langų — ir aš taip pat pri
bėgau.
— Kas čia atsitiko? — klausiu.
— Polteris norėjo pasikarti, bet rasi dar atgis...—
išgirdau atsakymą.
Taip, dabar viskas pasidarė man aišku. Pirmą k ar
tą mano gyvenime čia pat greta manęs darėsi sau
galą pailsęs, jėgų nustojęs žmogus, ir tai taip baisiai
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n hme ėmė slėgti! Galvą susiėmęs, ilgai vaikščiojau
po mažiukę savo lindynę. Visai negalėjau minčių su
vaikyti, tik jaučiau, koks silpnas yra žmogus ir kaip
sunku gyventi šitam akmeniniam maiše. Visai nu
alpęs, sukniubau ant lovos, bet ilgai ilgai dar nega
lėjau užmigti... Visas kalėjim as jau seniai nusiramino
ir paskendo nakties tylumoje. Sargas, kaip pirma, ra 
miai sau po koridorių vaikščioja ir pro „vilkelį" žiūri,
o aš vartausi nuo vieno šono ant kito ir negaliu už
migti.
Iš ryto prausiuosi k artu su vienu draugu,— vėl gir
ti im ne savo balsu šaukiant:
— Peilį, peilį! Greičiau peilį!..
Šoku pažiūrėti, kas čia darosi: pasirodo,— ir vėl
kariasi! Pribėgau prie tų durų, iš k u r triukšm as paki
lo,— jau guli ant lovos nuo virvės nuimtas kalinys.
Matyt, dar gyvas, tik apalpęs. Keli sargai susirinkę
tyčiojasi:
— Bizūnų jam -reikia, tai nereikės kartis!
— Pirma visi iš proto ėjo, o dabar kartis pradė
jo! — paaiškino kitas.
Tyčiojosi taip pat ir susirinkę krim inaliniai, užsi
miršę, kad ne vienam ir jų tokios mintys ateina: „Dur
niai, velniai žino, ką prasimanė!.."
Nusistebėjau, kaip jie į tai taip žiūri: iš jų kalbos
išeina, kad tyčia tas viskas esą daroma. Vyresnybė,
visai nerausdama, tikina, kad tyčia kaliniai iš proto
einą, tyčia kariąsi, ir dargi visai pasikarią — vis tyčia,
kad jai daugiau rūpesčių padarytų!
Kaip tik dabar -aš skaitau puikią rusų rašytojo Korolenkos knygą „Badmečiu". Ten taip pat vietinė v y 
riausybė visam pasauliui skelbė, kad pasileidę, ištvir
kę žmonės tyčia sau badą prasimanė, kad galėtų
J19
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daugiau pasipelnyti; jie tik tykoją, girdi, kad pašalpą
gautų ir galėtų paskui, nieko neveikdami, nuo vieno
šono ant kito vartytis; dargi ką turi, sako, jie paslepią... Tyčia, ko gero, dargi sodžiai iš bado / punta,
baisiausiomis ligomis serga ir šimtais be laiko j\. kapus
eina!.. Ir vyresnybė vis rašo ir rašo, kad pas juos vis
kas gerai esą!..
Taip daro ir kalėjim ų vyresnybė: ji nė nemano
ieškoti tokių liūdnų atsitikimų priežasties! O priežas
tis čia labai aiški — tai baisus kalinių padėjimas. Koks
yra tas padėjimas, m atyti ir iš mano užrašų. Dėl to
čionai tiktai vieną mažmožį pažymėsiu, kurį man pa
čiam reikėjo pereitą savaitę savo kailiu patirti.
Kreipiuosi aš į kalėjim o daktarą. Pasisakau, kad
man galvą labai skauda ir iš ryto silpnas jaučiuosi. Ką
daryti, klausiu.
— Kitokio išėjimo nėra,— sako daktaras,— kaip
gyvenimo sąlygas pakeisti,— visi kaliniai tuo skun
džiasi... Reikėtų daugiau oro, daugiau vaikščioti, ge
riau maitintis...
— Bet ką daryti, kad po pusę valandos mus telei
džia vaikščioti? Kituose kalėjimuose kaliniai per visą
dieną ore būna, leidžia pietus atnešti... Dargi garsiaja
me Rygos kalėjim e po valandą leidžia vaikščioti!..
— Reikalaukit, kad ir jums leistų ilgiau vaikščio
ti! — atsako daktaras.— O dėl valgio, tai aš sakiau,
bet nieko iš to sakymo neišeina...
Ir vėl viskas po senovei lieka. Kaliniai kariasi,
bet neįstengia visi išvien tvirto, galingo protesto pa
kelti. Mūsų korpuse, kur politinių visai nedaug tėra,
apie tai negalima nė svajoti, bet ir nuteistųjų korpuse
apie jokį protestą negirdėti. Dėl to kalėjim o vyresny
bė dabar jokių apinasrių nejaučia ir užtai taip drąsiai
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no savo darbą. Jos nuomone, dargi iš proto einančių
ui m jau visai išėjusių nereikia gydyti — ji pati be
i"i Iii daktarų-žinovų tyrinėjim ų puikiausiai žinanti,
i - 1 visi jie tik apsimetą!
Kad būtų norėjusi, kalėjim o vyresnybė būtų leng•ii pamačiusi, kad ir m inėtieji kaliniai anaiptol ne
., Iyc ia " norėjo sau galą pasidaryti. A ntrasis iš jų k ar
iu su keturiais savo draugais buvo apskrities karo
i*-luino nuteistas daugiau kaip prieš mėnesį pakarti
u keturių žmonių užmušimą Minsko gubernijoj. Jau
ilniig buvo rašyta rusų raštuose, kokias baisias kančias
i rikio pakelti žmogui, m irties belaukiant, o jie jau
ii.iugiau kaip mėnesį laukė ir vis dar nieko negalėjo
niaukti. Čia dar prisidėjo mažmožis, kuris, mano nuo.... ne, ir prispyrė tą nelaim ingąjį sau galą darytis.
Vakar trys tų nuteistųjų myriop ramiai sau, kaip
i • 11 >i ristai, sėdėjo ant lango ir rūkė. Per kiem ą tuo tar
iu ėjo mano seniai minėtasis viršininko pagalbinini .r; Susitikus su „vyresnybe" kriminaliniams, sargai
Im ij šaukia: „Smirno! Šapki doloi!" — ir kaliniai turi
nusiimti kepures, o dabar tie kaliniai, tarytum niekur
nuko, sėdi sau ant lango ir rūko! Pagalbininkas negai«•11» pakelti tokios „nepaguodonės" ir sm arkiai suriko
niil Jų:
Tuojau m an nuo lango ir meskit rūkę!
Kaliniai nesiskubina vykdyti jo įsakymo. Tuomet
11" v.i į kam erą pagalbininkas ir ima šaukti, kad į kar- - ii visus pasodinsiąs, bet tie nelabai to paiso.
Palaukit, aš jums parodysiu! — šaukia pagalbi
n i l i t a s , neužmiršęs, žinoma, ir „gražiausiais" žodeliais
m v i i kalbą papuošti.
Va ikiaušiai, kad daugiau nebereikėtų kęsti ir klauv11 visokių gąsdinimų karceriu, tas kalinys ir nutarė

sau galą pasidaryti, tik... nepasisekė. Už tą pasikėsi
nimą jį paskui būtinai norėjo į karcerį pasodinti, bet
kažin kodėl „dovanojo". Ir, keistas dalykas, tuojau tą
pačią dieną kalėjim o vyresnybė pranešė, kad jiems
dovanota mirties bausmė; dviem esą duota po 10 me
tų katorgos, dviem — po 6; tam, kuris kerėsi,— 4.
Spėjama, kad žinia apie tai jau seniai buvusi kalėjimo
kontoroje, bet vyresnybė nem atė jokio reikalo taip
greitai jiems apie tai pranešti — tegul pasikankina
dar kiek!
P. S. Liepos 13 d. Polteris taip pat atsigaiveliojo.
Dabar jis sėdi mano pusėje, ir man pro langą lengva
jį matyti. Tai kokių dvidešimt kelių metų vyras, gana
tvirto sudėjimo, plačios krūtinės ir visuom et susimąs
čiusiu veidu. Jo tėvas, sako, geležinkelio mašinistas
esąs, visa giminė kaip reikiant žmonės, tik abudu sū
nūs kažin kokiais keliais nuėjo. Dažnai tyčiojasi iš jo
kiti kaliniai, kam jis korėsi — jis tik ranka pam oja ir
nieko neatsako. M atyt, jam ten, viduje, ką nors labai
skauda — taip skauda, kad net kartais m irtis išganymu
laikoma.
Birželio 26 d.

V akar prasidėjo birželio 12 d. minėto Pilniko ir jo
draugo Timošenkos karo apygardos teismas. Kaltinami
juodu už pinigų rinkėjo užpuolimą ir atėmimą iš jo
dviejų tūkstančių su viršum rublių. Kaltinamajame ak
te tarp kita ko yra pasakyta, kad Pilnikas įkišęs jam
į burną revolverį, kad nerėktų. N orint abudu kalti
nam ieji pastatė liudininkus, kurie buvo užpuolimo lai
ku, bet teismas paklausė vieno nukentėjusio ir nuteisė
Pilniką pakarti, o Timošenką — visam amžiui kator122
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l’ilnikas pirm a sėdėjo k artu su mano kaimynu;
sėdi priešais mano kam erą ir dažnai girdžiu per
skambantį jo balsą. Jisai — žydas, dėl to k ali
ni n kalba, kad susimylėjimo jam nebūsią: žydai visur
imi ypatingą „globą"!
l ai dar jaunas žmogus, tačiau visa ko jau matęs
i.ivo gyvenime: ir bado, ir karščio, ir šalčio. Nieko
malonaus, širdį traukiančio jam nereikia palikti šitoje
.išari} pakalnėje, dėl to jisai nesibijo taip labai mirties,
lik senų tėvų jam esą gaila: taip jie rūpinasi juo, taip
gailisi!..
Tegul sau karia,— sako jis,— bet taip lengvai
m pasiduosiu. Pirmiausia, kai ateis vesti, pakelsiu di
di Ij triukšmą, kad visi žinotų,— bent išlydės mane
luoinet draugai iškilmingai!.. N e taip lengvai gaus už
mane Kažemiakinas uždirbti penkis rublius!..*
Kažemiakinas — tai vienas vyresniųjų sargų, įgijęs
lai p kalinių budelio vardą. Kalba, kad jis pirmutinis
buvęs prie Maizelio nužudymo.
Šiandien kaltinam ieji už Riešės valsčiaus apiplėši
mi I patyrė, kad ir jų byla taip p at atiduota karo apyaaidos teismui. Tvirtai tikėjo žmonės, kad jų neištik
au. toks likimas, bet karčiai apsiriko. V irvė pirmiausia
laukia Braziukevičiaus, kaip to užpuolimo organizato
rius; be to, suimant jį, jis šovęs į policininką**. Pa
laikyti nepataikė, bet tai jau y ra pasikėsinimas į v al
džios tarno gyvybę, ir už tai jo mirtis laukia. Iš
l,i I mi
i i uis

* Vis tik ir jam dovanota mirties bausmė; vietoj jos gavo
'u metų katorgos.
1 Braziukevičius (Aleksandras) buvo LSDP kovos kuopos va.1.11 Jis kartu su Bieliniu, V. Požėlai vadovaujant, 1906 metais
dalyvavo mane išlaisvinant iš Suvalkų kalėjimo. Riešės valsčiuje
|! i, partijos nutarimu, turėjo paimti pasų blankus, bet pasikėsino
n i valsčiaus pinigus; dėl to ir išėjo tokia negraži istorija. 1917 m,
M įliejo iš katorgos ir stojo tarnauti Tarybų valdžiai.
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pradžių jį vieną tesuėmė. Norėdamas pats išsisukti,
jis kitus nurodė: Krygerį, Batūrą, kurpių Juozą ir A lek
navičių. Paskui jie dar labiau įklampino vienas kitą —
visi kalbėjo, ką tik žinojo, tik vienas Davidavičius
(anot valdžios tarnų, kurpius Juozas) kaip reikiant
laikėsi. Dabar už tai, vietoj vieno Braziukevičiaus, bent
keturių žmonių virvė laukia.
Birželio 30 d.

— Šiandien pasibaigė mano tardym as,— sako man
truputį nusiminęs kaimynas Dombrovskis.— Turėjau
dešimtį metų katorgos, dabar pasidariau dvidešimtį...
E, nežinau, ką ir bedaryti,— mano galva nebeišneša.
Vakare, kada jau visi buvo nuo langų nulipę ir
daugelis sugulę, jis vėl pasišaukė mane prie lango:
— Vaikščiojau,— sako,— ipo kam erą ir galvojau...
Atsiminiau jaunas savo dienas — stačiai ašaros akyse
atsistojo... Iš visos giminės aš vienas toksai teatsiradau: tėvo vienuolika brolių užaugo ir visi kaip rei
kiant; vienas pusbrolis Varšuvos studentas, o aš... Bū
tų galėjęs ir iš manęs žmogus išeiti, bet iš mažų dienų
blogas pavyzdys pagadino: išeisiu, būdavo, į mokyklą,
prasivalkiosiu kur su draugais tą laiką, kartais net
į Vileiką nusibastom, o paskui nam on pietų sugrįž
tam... Ko tik nedarė tėvai — nieks nieko negelbėjo:
baisus ištvirkėlis iš mažų dienų buvau... Paskui dvy
likos metų pakliuvau į kalėjimą, o dabar katorga lau
kia...
Aš stovėjau prie lango ir klausiau. Jo balse buvo
girdėti gilus skausmas, kuris, kalbantis su manim, vis
dažniau ir dažniau prasiverždavo. Aš niekuomet ne
klausinėjau jo praeities — žinau, kad krim inaliniai ne-

m u i<ii apie tai kalba, o jei kalba, tai kažin ar dešimi u i dalį teisybės pasako; tačiau mano kaimynas kas
i ■111.1 vis dažniau pats apie tai užsimena. Ir kokia baisi
i. i jo praeitis! Kokiai daugybei žmonių jau jis yra
ryvybę atėmęs! Pirmutinę užmušė seną moteriškę, k e 
liu iolika metų turėdamas! Tačiau tai taip pat yra
mogus su blogomis ir geromis pusėmis; ir jam yra
inomi gilūs širdies skausmai.
lis pats kartais savęs neapkenčia, tvirtai pasižada
1 1lokį gyvenimą pradėti, bet jau per vėlu — jis pats
lai labai puikiai supranta.
Pakliūsi,— sako,— čia vieną kartą — ir jau p ra
puolęs žmogus. Kur paskui dingsi išėjęs? Kokį darbą
gausi? Kas tave priims, kad tu visur policijos perse
kiojamas? | tave visi pirštais bado... N ebėr kur dingt,
u, kad iš bado nereikėtų nusprogti, eini vogt... Kale
liam s— puikiausia tam mokykla: čia išmoksti visokių
i.llo amato gudrybių, susipažįsti su tikraisiais meisten.lis, o netrukus ir pats juos paveji... E, sunku žmogui
.1111 svieto gyventi!..
Giliai atsiduso kaimynas, nulipo nuo lango ir ilgai
Ilgai susimąstęs po kam erą vaikščiojo.*
Liepos 6 d.
Ir šuo kariam as pripranta — taip pat pripranta ir
i ilinys, ilgą laiką kalėjim e laikomas. Iš pradžių sta
liui mano galvoj netilpo, kaip gali žmogus tokiam
G. meniniam maiše pusę savo amžiaus praleisti,— man
n įdėsi, kad jis būtinai turi galą gauti arba pats jį pa
daryti. Dabar pamačiau, kad tai galimas daiktas ir
1 1909 metais, kada kalėjimas jau buvo visiškai suvaržytas
n haliniai, užmušę kelis sargus ir apsiginklavę, mėgino pabėgti,
|> kartu su daugeliu kitų buvo nušautas.
125

nereikia tam kokio ypatingo žmogaus stiprumo. Žino
ma, aš čionai kalbu apie tokius kalėjim us, kaip čio
nykštis, o ne apie dar sunkesnius.
Ilgos, nuobodžios rodėsi man iš pradžių dienos. Ne
turėdam as ką veikti, griebiausi knygų, skaičiau be
letristiką, bet beveik nieko galvoj nelikdavo; kai k u 
rias vietas skaitydavau po du ir tris sykius, bet kartais
ir tuomet negalėdavau suprasti. Mokslo straipsnius
reikėjo visai šaly palikti, bet ir apysakų siūlą greitai
pamesdavau. Tačiau ilgainiui apsidaužiau kaip tas
paukštis, į nelaisvę pakliuvęs, apsipratau šiek tiek su
savo likimu ir jau pradėjau galvoti apie rimtą darbą.
Tam dalykui pirmiausia reikalingos knygos, bet kur
jų gauti? Reikėjo kreiptis į kalėjim o knygyną.
Kalėjimo knygyne yra gana gerų knygų, tik paly
ginti nedaug ir visos senos. Naujausi žurnalai — 1903
metų. Beletristikos knygos daugiausia taip sudrasky
tos, kad dažnai visai nė skaityti negalima. Be to, dar
jokios tvarkos nėra išduodant knygas. Ypatingai tai
atsiliepia mūsų korpuse. Įduodi kartais knygą,— lauki
lauki naujos atnešant ir susilauki... tą pačią sugrąži
nant. Tokiu būdu vienu kalėjim o knygynu jokiu būdu
negalima pasitenkinti — reikia gauti knygų iš laisvės.
Beveik kiekvienam e laiške prašau, m aldauju draugų,
kad atsiųstų, bet jie to iki šiol neišgirsta. Gerai, kad
bent pasisekė man dabar susipažinti su moterų sky
rium (kalėjime) ir iš jų šį tą gauti.
Liepos 11 d.

Tai taip — paskutinė viltis slysta. Vis dar nenori
žmogus sutikti su savo likimu: kad ir peilio griebiesi,
bet sveikas protas sako, kad vis tiek iš to niekas
neišeis. Jei dar kokia nors viltis yra, tai visai kitais

ii<'Iutis. Ir aš anaiptol nenuleisiu rankų, viską m ėgin
iu, ką tik galėsiu...* Tikiuosi, kad atsiras žmonių,
loti te, kaip tikri draugai, išties man ranką. O jei ne■i tir as,— matyt, aš jiems nebereikalingas, lengvai jie
i"1 manęs gali apsieiti, ir aš tuomet, pasitrankęs kiek,
upsip’r asiu su liūdnu savo likimu. Iš tikrųjų, argi ne
vienas ir ne toks, kaip aš, žmogus apsipranta? ApsiImanta su juo didieji veikėjai ir revoliucionieriai ir
po 5, 10 ir 20 metų išbūna dar baisesniuose kalėjim ų
urvuose, o kas čia man? Teisybė, labai didelė dalis
neišlaiko sunkaus kalėjim o gyvenimo, daugybė patys
■uiu galą pasidaro, bet nuo to anaiptol nesustoja ju 
dėjimas, o vis plaukia tolyn ir tolyn, ir vis platesnius
u platesnius plotus užlieja. Ką gi reiškia tas vienas
/.mogus, sulyginus su jų kančiomis?..
Žandarų rotm istras per tardym ą šiandien mdn p ra
n e š ė, kad veikiausiai teks gerokai pasėdėti. Išeiti iki
teismo jokios vilties nesą, o teismas būsiąs negreit,
i ndangi niekur negali rasti gyvenusio kartu su manim
' Ii inbergo ir buvusios „Skardo" redaktorės Šėmytės.
— Padėk,— sako rotmistras,— tamsta juos surasti,
bent nurodyk, kur mes galėtume apie juos žinių gau
ti, tuomet visas dalykas greičiau eis. O jei nerasi
me Grinbergo, tai veikiausiai būsi kaltinam as už tuos
mštus, kurie buvo paimti tamstos bute. Tuomet tamsta
gausi 102-j į straipsnį, o jis duoda katorgą...
Nusišypsojau, išgirdęs tokius žandaro žodžius. Tei
sybę pasakius, jau seniai aš jų laukiau, bet vis dar
negalėjau sulaukti. Dabar gavo rotmistras tų raštų
vertimus, rado tarp jų kažkokią ginklų apyskaitą ir
* Čia yra kalbama apie sumanytąjį „laisvėj" manęs išpirkimą,
Innlam aš nelabai pritariau, ir pabėgimą, kuriam tuo tarpu ren
aliniai. (1924 m. prierašas.)
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nudžiugo. Paklausiau, ar, kauciją įnešus, negalėtų pa
leisti.
— Tegul įneša kas nors dešimtį tūkstančių — tuo
m et tamsta gali sau bėgti: valdžia už tuos pinigus k a
lėjim ą pastatydins...— atsakė juokdamasis žandaras.
Aš ir nusijuokiau, kad dabar valdžia bent tokiu
būdu nuo bankroto gelbstisi...
Tai pusėtinai pasėdėti reikės. Bent kartą paaiškėjo
tas dalykas, ir man ant širdies lengviau paliko: bent
kartą išnyko tos abejonės, tas laukimas ir nusivyli
mas — tai labiausiai kankina žmogų. A r bus kas, ar
nebus, reikia rengtis dabar „žiemoti". Ir kad tai nors
viena žiema pasibaigtų! Sėdi čionai keli žmonės dėl
Pagirio geležinkelio kasos išplėšimo jau treti metai
ir dar neturi kaltinam ojo akto-— vis tikrųjų kaltinin
kų ieško! Rasi ir man reikės iki teismo kokius dvejus
metus sėdėti?! Ju k šventojoj Rusijoj viskas galima!...
Lauksiu kuo sunkiausio likimo — tuom et lengvesnį
lengvai pakelsiu.
Daug vandens iper tą laiką nubėgs. Išėjęs neberasiu to, ką palikau: kiti laikai, kiti žmonės, kitos pa
žiūros, kiti jausmai... Tikrai, tiktai truputį nutolsta
vienas nuo kito žmogus, ir jau nebegali susiprasti,
o ką bekalbėti apie ištisų metų nutolimą!.. Ko gero,
dar išeisi iš kalėjim o kokiu invalidu!.. Tačiau aš anaip
tol nesigailiu, kad tokį kelią išsirinkau, nerūgoju savo
likimo — aš tvirtai pakelsiu didžiausias dvasios ir kū
no kančias.
Liepos 18 d.

Šiandien du mėnesiai sukako nuo to laiko, kaip
aš sėdžiu šitam akmeniniam urve. Ilgai atsiminsiu aš
šitą dieną. Pirmiausia, ji atnešė Braziukevičiui, Batūrai,

I'olllkaliniai J. Buržinskis ir J. Liaugminas (peršauta ranka) —
" v"ns dubininkai socialdemokratai, kilę iš Žemaitijos. 1907 m.

Krygeriui ir Davidavičiui po virvę, o Aleknavičiui
20 metų katorgos. Virvę gavo ir Davidavičius, norint
nieks jo nepripažino — nei kaltinam ieji, nei liudinin
kai; savo keliu liudininkai, iš jo pusės pastatytieji,
paliudijo, k u r jis buvo tą dieną ir vakarą. Antstolis
pasakė: „tarytum tas", netvirtino griežtai, kad tas;
tačiau „teisingasis" teismas, pasiremdamas pirmaisiais
policininkų parodymais, ir jam davė virvę. Kai dėl
Aleknavičiaus, tai visi atšaukė savo parodymus; jis
ipats prisipažino buvęs tardytojo Įkalbėtas: jei jis pa
rodys taip, kaip kiti apie jį kalbėjo, tardytojas žadėjęs
jį tuoj paleisti... Sunkų įspūdį padarė šitas nutari
mas,— nieks nesitikėjo tokios baisios bausmės. Man
dar sunkesnį įspūdį tai padarė: ju k galėjo vienas Braziukevičius virvę gauti, o dabar... Tai aiškiai rodo,
kaip reikia visiems laikytis per tardymus, kad ir kažin
kaip m altų tardytojas liežuviu, kad ir aukso kalnus
žadėtų ir pragaro baisenybėmis gąsdintų. Geriausias
daiktas tokiais atsitikimais visai atsisakyti nuo pa
rodym ų — tuom et bent pasidžiaugti galėsi, kad vienas
ant savo pečių visą naštą neši, ir jokios medžiagos
niekam neduosi...
Nespėjom dar nusiraminti, išgirdę šitą naujieną,—
žiūrim: eina visa krūva vyresniųjų sargų ir pats k a 
lėjimo viršininkas, o vidury neša užklotą lavoną...
Ne, ne lavoną!.. Štai ties mano langu sukrutėjo neša
mosios galva ir pažiūrėjo į mano pusę... Šiurpuliai iper
visą mane perėjo, paskui šaltis pradėjo krėsti: man
pasirodė tas išblyškęs aprišta galva veidas pažįsta
mas!.. Vienas už kitą baisesni paveikslai perėjo per
mano galvą... Girdžiu iš šalies kalbant, kad tai nety
čia sprogusios bombos auka; sako, dar viena būsianti...
9. V.

Kapsukas,

4 t.
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Kojos esančios visai atplėštos... Paskui atnešė ir an trą
jį, rodos, vaikiną, visai be kojų. M ergaitę paguldė
vienui vieną m oterų skyriuj, vaikiną nunešė į vadi
nam ąją kalėjim o ligoninę.
Visiems kaliniams, matyt, tai padarė sunkų įspūdį.
Liovėsi dainos ir juokavimai. Mano kaimynas Dombrovskis vos galėjo susilaikyti — putos jam pradėjo
verstis iš burnos. Nurimęs truputį, pradėjau kalbėtis
su juo.
— Aš negaliu pakelti kraujo... Kai pam atau v er
kiančią moteriškę, velnias žino, kas su manim daro
si...— kalbėjo vagis-žmogžudys, mano kaimynas.
Ir ne tušti buvo jo žodžiai: už valandėlės tai pa
sitvirtino. Atsisėdęs prie stalo, rašau, tik girdžiu ne
paprastą beldimą ir kažkokį kriokimą. Šoku prie lango
ir klausiu, kas atsitiko — nieks nieko nežino. Kiemo
sargas, kaip paprastai, liepia lipti nuo langų ir sako,
kad nieko nesą. Puolu prie durų ir šaukiu vidaus sar
gą — ir tas atsako, kad nieko nesą atsitikę. Bet aš jau
aiškiai girdžiu, kaip kriokia ir kažin kas vartosi mano
kaimyno kam eroj,— pradedu dar labiau šaukti ir į du
ris belsti. Kiti kaliniai, nežinodami, kas atsitiko, tą
patį daro. Pakyla didelis triukšmas. Išsigandęs sargas
laksto ir ramina, kad tai paprastas nuomaris esąs,—
tuoj felčeris ateisiąs... Prašausi, kad m ane leistų pas
ligonį, bent tam kartui pagelbėti jam, bet neleidžia.
Pakyla dar didesnis beldimas į duris ir šauksmas. Pa
galiau ateina felčeris, suteikia jam pirm utinę pagalbą,
ir visi kaliniai nutyla...
Tyliu ir aš, tik visą kūną šiurpuliai purto, galva
perpus skyla, plunksna lekia iš rankos... Bet reikia
laikytis, nes tai dar tiktai pradžia tų kančių, kurios
manęs laukia. Ką tik skaičiau Šliselburgo kalinių
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gyvenimo aprašymą. Nesinori tikėti, kad paprastas
iliovus galėtų tokią naštą pakelti, o vis dėlto pakelia,
teisybė, toli ne visi pakelia, bet ne vienas išbuvo ten
po dešimtį ir daugiau metų, ir dabar dar gali dirbti.
Ką reiškia mano kančios, sulyginus su jų kančiomis,
o vis dėlto jie gyvena!
Šiomis dienomis kaip aukso žvaigždė suspindėjo
mano akyse Frumkinos vardas: ji atsisakė paduoti p ra
šymą carui, kad jai mirties bausmę dovanotų, ir, galvą
aukštyn pakėlusi, priėmė revoliucionieriaus vainiką —
virvę ant kaklo!..
Tokie šviesūs paveikslai suteikia kaliniams tvirtu
mo pakelti kuo sunkiausias valandas. Ir aš, pakėlęs
pirmutinius du mėnesius, veikiausiai pakelsiu ir kitus.

Liepos 20 d.
Perskaičiau M. Novoruskio šliselburgo kalėjimo
ip rašymo dalį34. Skaitai ir stebiesi, kaip gali taip daug
smogus pakelti. Ir pats Novoruskis stebisi. „Viskas
Imvo padaryta,— sako jis,— siekiant kuo greičiausiai
nardyti žmogaus organizmą: nei oro, nei šviesos, nei
valgio, nei rankų ir galvos darbo. Ir vis tik tie, kurie
l Mojau nesusirgo sunkia cinga, šiaip taip išmoko pri
silaikyti prie visų tų negalimų sąlygų... Kai kurie
laisvieji, klausydam i mano pasakojimų, atvirai sakė:
„Aš nebūčiau to pakėlęs..." Nežinau, ar tokiu būdu
.... e ta mums smagumą padaryti už mūsų tvirtumą,
u uoužtektinai jie pažino savo jėgas. Manau, kad
Kaliais ir negalimas daiktas pasidaro galimu: mes taip
pal abejojom dėl jėgų, ir, gal būt, visi dabar patys
savęs klausia: „Nejaugi aš galėjau visa tai pakelti?!"

m

Kas gi palaikė juos ten? Pirmų pirmiausia — gilus
įsitikinimas savo darbo šventumu ir šviesesne ateitim.
Ir to įsitikinimo jie nenustojo per 10—20 ir dargi
daugiau metų! Nebuvo tokio atsitikimo, k ad kam nors
būtų užgesęs tas žiburys. Buvo atsitikimų, kad protas
užgesdavo, bet tas žiburys vis dar nenustodavo švie
tęs. Nebuvo atsitikimo, kad kas nors galutinai būtų
nustojęs tikėti šviesesne ateitim ir galų gale, ilgai
laukęs ir nieko nesulaukęs, būtų pamojęs ranka ir
pasakęs: „Ne, aš netikiu, kad galėtų įvykti Rusijoj
permainos!.. Ne, aš netikiu, kad Rusijoj galėtų greitai
revoliucija užsidegti, netikiu, kad dar kuom et nors
galėtų man šviesi saulė užtekėti!.." Nebuvo atsitikimo,
kad kas nors būtų kryžių pastatęs ties jaunomis savo
dienomis ir būtų kreipęsis į savo priešus tokiais žo
džiais: „Taip, aš klydau ir dabar gailiuosi už savo
paklydimus..." Užtat kaip karštai jie mokosi istorijos,
kaip stropiai ieško joje savo minčių patvirtinimo!
O kai gavo žurnalų, kaip griebėsi jų, kad ir tai buvo
seni ir niekam netikę žurnalai! Dargi šventasis raštas
suteikdavo jiems didelės tvirtybės, nes ir ten jie matė
nuolatinę kovą, kovą dėl geresnės ateities. Ir jų p a
žiūros ten dargi pirmyn pažengusios: ir ten ėjo kova
tarp senųjų liaudininkų ir jaunųjų socialdemokratų
(jiems priklausė Janavičius iš Kauno gub., Šiaulių
apskr., Lukaševičius, Morozovas, Novoruskis, Sebalinas); 1896—1898 metais Sliselburge vyko visai panašūs
ginčai, kaip Tano aprašomieji Propadinsko mieste tarp
Šiaurės Sibiro trem tinių35. N aujoji srovė ypatingai
sutvirtėjo, kada jie pradėjo gauti naujųjų žurnalų.
Bet vieno protinio darbo anaiptol negalėjo pakakti
tiems kovos žmonėms: jie ir ten nenustojo kovoję —
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kovojo dėl kalėjim o teisių, kurių jiems iš pradžių
visai nebuvo duota.
Tai 'buvo tikri kapai, kuriuose gyvi buvo palaidoti
kaliniai: nei knygų, nei pasimatymų, nei žinių apie
artimiausius žmones, nei šiaip jokių žinių. Iš pradžių
duodavo skaityti tiktai bibliją, kelias „dvasiškas" kny
gas ir apie 30 senų, niekam netikusių knygpalaikių;
susieiti vienam su kitu taip pat neleisdavo, o kalbėji
masis per sieną beldimu tik erzino žmogų, kadangi
kiek plačiau pasikalbėti tokiu būdu vis tiek negalima.
Kiekvieną žingsnį sekė nepailstanti žandarų akis. Kiek
galėdami, kaliniai stengėsi neeikvoti smulkmenoms
savo jėgų, bet galų gale neišturėdavo: susirėmimai
su vyresnybe ėjo be paliovos. Tų susirėmimų pasek
mės žinomos: palieka kalinius be arbatos, atim a ir
tas pačias knygas, neleidžia vaikščioti... Žinoma, ir
Sliselburge taip pat buvo tamsus karceris sausa duona
ir vandeniu, be jokios patalynės ir dargi lovos... Daug
jėgų atėm ė šita kova: pirm utiniais sunkiausiais metais
žuvo pusė kalinių; Plėvės laikais iš 51 kalinio jau bu
vo belikę 13. Nebegalėdami pakelti tokios sunkios
naštos, keli nusižudė, keli mėgino nusižudyti, bet buvo
sulaikyti. Gračevskis susidegino; M inakovas ir Miškinas nutarė, kad taip nebegalim a gyventi, ir savo gy
vybę paaukojo dėl geresnių likusiems draugams sąly
gų: juodu savotiškai protestavo prieš kalėjim o režimą
(davė per snukį vyresnybei), ir buvo abudu sušaudyli -vienas 1884 metų gale, kitas — 1885 metų pra
džioj...
Tokiomis aukomis jie bent tiek pasiekė, kad paš
tui galėjo belsti, šaukti, švilpti, dainuoti, lipti ant
įmigo arba ant tvoros kokiam augmeniui pririšti;
i u mis buvo įtaisyti darželiai ir dirbtuvės ir leista ten
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dirbti; buvo leista po du vaikščioti ir padavinėti v ie
nas kitam užrašus, sustoti, susitikus su kitu, ypatingai
su moteriške, įeiti į tuščią draugo kam erą, gesinti
žiburį, užtiesti langą nuo saulės arba nuo šalčio, kirp
tis plaukus „ežiuku", vienam praustis, laikyti an t lango
žolynus, pasidaryti sau įvairių rakandų arba pasisiūti
drabužius, turėti peilį ir šakutę, arbatai šaukštelį, skal
binių, duonos, kavos, uogų, vaisių ir kitokių ištaigų.
Tuoj po Minakovo ir Miškino nužudymo jau buvo
duota popieriaus ir rašalo, kelios knygos, žodynai; už
kelerių metų buvo leista daugiau knygų — tarp jų
keletas gerų; bet tikri „laisvės" laikai teprasidėjo tik
tai 1895 metais — tuom et buvo leista dargi geruosius
žurnalus parsisiųsdinti. Sipiagino, o ypač Plėvės lai
kais (nuo 1901 m.) vėl labiau suvaržė Šliselburgo k a
linius, bet senovės sugrąžinti nebeįstengė.
Dalis šliselburgiečių, nežiūrint tokių baisių kūno
ir dvasios kankinimų, vis tik susilaukė šviesesnės v a 
landos: 1905 metų rudenį sudrebėjo ir Šliselburgo sie
nos, atsivėrė kapai, ir iš jų išėjo gyvai palaidotieji
prieš 20 ir daugiau m etų dvasios milžinai. Linksmai
sveikino juos jaunieji laisvės kovotojai, puikiais v ai
nikais puošė baltas jų galvas... Bet štai ir vėl pakilo
žiaurus šiaurės vėjas ir pradėjo draskyti viską, kas
tik jam ant kelio pakliuvo. Tuoj buvo prigrūsti pilni
kalėjim ai žmonių. Ilgų metų kalėjimas, amžina kator
ga, kareivių kulkos ir kartuvės — tai toks paprastas
dabar daiktas! Kas nėra dabar pas mus ragavęs kalė
jimo smagumų ir išmėginęs „nagaikos" skanumo?!
Tačiau mes daug laimingesni už anuos senuosius „že
mės ir laisvės" kovotojus: mums daug arčiau šviečia
laisvės spindulys, ir mes daug linksmiau galime žiū
rėti į ateitį.
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Rugpiučio 9 d.

Pasirodo, kad ir mūsų kalėjim o vyresnybė nenori
ilsi likti nuo kitų. V akar stovintis kieme iš antros m ū
ši I sparno pusės sargas ėmė varyti nuo lango vieną
katorgininką už „pašto" padavimą. Tas, nežiūrėdamas
bjauraus koliojimo, nelipo nuo lango, kadangi teisė
sėdėti ant lango jau seniai čia yra kalinių iškovota.
Sargas norėjo jį durtuvu nuvaryti, bet ir tai nieko
negelbėjo; tuom et jisai ėmė į langą akmenimis m ė
tyti, Nebegalėdamas viso to pakelti, kalinys apliejo
sargą pro langą vandeniu. Tas, nieko nelaukdamas,
paleido į jį kulką, bet šalia lango pataikė. Tuo pasi
piktino kiti kaliniai ir pradėjo „tuksėti". Triukšmui
pakilus, tuoj atbėgo viršininkas su kareiviais. V yres
nysis sargas Sosnovskis pranešė, kas labiausiai šaukę;
didžiausias „maištininkas" esąs Futas. Jį tuoj sučiupo
ir nugabeno į karcerį. Ten atėjo ir pats viršininkas ir
pradėjo jį biauriai kolioti ir ranka po nosim mosuoti;
pagaliau baksterėjo pirštu į akį. To tik ir reikėjo Sosnovskiui: tuoj jis pradėjo iš visų jėgų Futą mušti.
Kartu su Futu buvo atvestas į karcerį kitas kalinys.
Tą pats viršininkas, parmušęs ant žemės, savo ran 
komis įvilko už plaukų į karcerį. Iš viso buvo su 
grusta dėl to atsitikimo apie 15 kalinių, ir visi gavo
arba nuo kareivių, arba nuo sargų. Viršininkas čia
pul buvo ir pats liepė pamokyti tuos nenuoramas...
ngas už tokį savo pasielgimą, žinoma, dar pagirtas
buvo.
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Rugpiučio 11 d.

(Iš l a i š k o )

Mano Mylimoji!
...Taip, sunkus mūsų likimas, bet a r galima jį su
lyginti su tų tūkstančių ir milijonų likimu, kurie p e r
dienų dienas kaip jaučiai dirba dėl juodos duonos
kąsnio? Mes turime blaškytis iš vienos vietos į kitą,
slapstytis nuo budrios caro valdžios tarnų akies, bet
ar geresnis tų milijonų padėjimas, ant kurių pečių
viskas remiasi? Kokia daugybė jų, darbo netekę,,
vaikščioja gatvėmis ir iš bado punta!.. Jų gyvenimas —
tai katorga. Ir ne vienas jų, bado prispirtas, maloniai,
eitų į kalėjim ą, kad tik ten duonos kąsnį gautų.
Teisybė, mūsų kelias taip pat ne rožėmis išklotas,
bet mes jį patys sau išsirinkom. Mes pradėjom juo
eiti, gerai suprasdami, kur jis veda ir kas mūsų lau
kia. Ėjom ir priėjom tai, nuo ko beveik nieks, šituokeliu eidamas, negali išsisukti.
Jau trečias mėnuo baigiasi, kaip aš sėdžiu šitam
akmeniniam urve. Turėjau užtektinai laiko perkratyti
savo praeitį. Nuodugniai perkračiau ir pasakiau pats
sau: „Ne, nesigailiu tuo keliu ėjęs!..1' Ir linksma man
buvo atsiminti, kad netuščiai laiką praleidau: dirbau,,
kiek galėjau, ir, manding, tas darbas nenuėjo niekais.
Čionai mano sąžinė rami...
...Tu sakai, kad mūsų atsitolinimas dėl to įvykęs,,
kad aš, darbais užverstas, nelabai nė atsiminti apie
tave galėjau, laiškai būdavę vien tik apie reikalus...
Taip, begalinis darbas užmuša žmogaus pašalines min
tis, ir kartais su manim tai atsitikdavo: aš taip baisiai
J36
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IkmI.ivau kartais nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro*
.l.ii hais užverstas, kad nė pavalgyti neturėdavau laiko,
u iniršdavau, kad vaikščioju suplyšusiais drabužiais;
n.* į galvą neateidavo, koks pavojus kasdien kybo ties
i.... to galva. Parėjęs vėlai vakare namo, nuvargęs,
ii.ulsęs, sulipusiomis akimis, aš kaip medis parvirsda.111 j lovą, kad iš ryto vėl greičiau naujom is jėgomis
lu it* darbo stočiau. M an išmėtinėji, kad aš per daug
u . i kraudavau, bet ką daryti, kad pas mus taip daug
.l.ylių, o taip maža žmonių, kad vienam reikia į kelias
.Kilis persiplėšti?! Ir aš tik džiaugiuosi, kad vis tik iki
.1111 išturėjau toj sunkioj kelionėj ir pusiaukelėj ne
si ik lupau.
Taip, aš aukščiau stačiau ir dabar tebestatau rev o 
liucijos darbą už asmens ir šeimynos laimę... ,,Tai reiI <>|o visai nesusirišti!" — rasi pasakysi man? Bet, neI.nniė, ir mes visi ne iš dangaus nukritę, o tos pačios
Iui g imties vaikai ir elgiamės taip, kaip visi elgiasi.
l ai koks gi išėjimas yra tokiu atsitikimu, kad tie
milykiai neirtų? Ir viena, ir antra pusė turi būti maž■i iug l:o paties išsilavinimo laipsnio, tuos pačius idealus
lm*•!i ir tą patį darbą dirbti, petys į petį stoti į kovą
u i.ivo priešais. Nelabieji surišo man dabar rankas
u kojas. Žinoma, jei tik nesulaužys mano kūno, jie
n- / dengs tokiu būdu užgniaužti mano dvasios, tik
iil.ūkys jos plėtojimąsi. Pasinaudojusi tuo laiku, tu
lengvai gali mane pavyti ir dargi pralenkti. Ir mažiukė
*l.ib.ir jau nebegali tau taip kliudyti.
I'.ičiau nem anyk sau laimės ieškoti ramiam ir so• i.nn buržujaus gyvenime,'— ten jos nė tiek nerasi,
i "l geležinė kapitalo ranka visur viešpatauja, tokios
l mini dienų išsvajotos laimės niekur nerasi. Ir jei tu,
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gyvenimo palaužta, galų gale tokią ramią kertelę iš
sirinktum, veikiausiai tuomet visai nutrūktų m udviejų
ryšiai; jei bent tik mažiukė juos kiek palaikytų.*
Matai, aš rašau, tarytum būčiau pasirengęs ilgai il
gai čia sėdėti. Iš tikrųjų aš ir rengiuosi ilgai neapleisti
šitų rūm ų — rasi metus, dvejus, trejus, o rasi ir dar
daugiau. Aš esu visam kam pasirengęs, dargi ilgiems
katorgos metams. Ir taip ram iai kol kas žiūriu į ateitį
ir tas kančias, kurios dar manęs laukia! Ir ką gi reiš
kia tos mano kančios, sulyginus su Šliselburgo, Alek
sejaus ravelino36, Rygos inkvizicijos ir kitų dvasios
milžinų kančiomis! Aš dabar tik rūpinuosi, kad mano
kūnas nenusilpnėtų, ir kol kas pasiekiu savo tikslą:
valgau gangreit geriau, negu laisvas būdamas, bent
be pietų neprisieina būti; išsimiegu lig sočiai; kas sa
vaitė skalbinius mainau, kas antrą — į pirtį einu, kas
dien iki liemens šaltu vandeniu plaunuosi. Laisvas
būdamas, retai kuom et tokių ištaigų turėdavau! Tenai
dažnai nė knygos į rankas nebūdavo laiko paimti —
dabar per dienų dienas galiu skaityti, lavintis ir tokiu
būdu užlopyti ne vieną spragą. Gana gerų knygų yra
kalėjim o knygyne; be to, dar iš laisvės galima gauti...
Žodžiu, norint mūsų kalėjim as priklauso prie blogiau
siųjų, bet ir jame galima gyventi, tik reikia mokėti
įsitaisyti. Teisybę pasakius, aš nė nepajutau, kaip pra
bėgo šitie 3 mėn., norint kartais ir labai sunkių valan
dų reikėjo pergyventi. Vienas tiktai daiktas mane la
bai kankina — tai tas, kad ten tokia daugybė yra
darbo, taip reikalingi žmonės, o aš čia be jokio rei
kalo sėdžiu ir žudau savo jėgas!..
* Ir nutrūko... Duktė numirė tuoj man iš kalėjimo išėjus.
(1924 m. prierašas.)
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Aįsimenu tave, mažiukę, motiną — ir sunku sunku
ui širdies pasidaro. Mažiukė, nabagytė, mamos įkalIh'I.i, tėčiui laišką rašo — linksmutė esanti... Tikiuosi,
n, kai užaugs, supras mane...
Tai taip, gyvenk ir dirbk, mano mylimoji! Augink
m.i/iukę, kad iš jos išeitų kovotoja dėl darbininkų
klasės labo, o mano mintys visuom et pas judvi lėks!
Karštai abidvi bučiuoju.

Rugpiučio 20 d.

Šiandien auštant kalėjimo kieme sušaudė Feliksą
m aldiką. Sušaudė po kalinių langais, įkišo į maišą
u išvežė. Didelė ponybės krūva nulydėjo jį; priešaky
a|o kunigas, bet jo nepriėm ė Feliksas. V yresnieji sar
gai, Kažemiakinas ir Beliajevas, užėmė budelių vietą.
l*u kartus šovė — ir jau nebėr draugo, kuris taip drąii.ii mokėjo mirčiai į akis žiūrėti.
Dėl to atsitikimo šiandien pas mus paskelbtas ba
davim as— kaip gedėjimas ir protestas prieš mirties
bausmę. Badauja didesnė pusė visų kalinių; dargi di
di Ir dalis krim inalinių prisidėjo: išmetė iš ryto pro
langą duoną, nepriėmė virinto vandens arbatai, neėmė
pietų; daugelis nėjo vaikščioti... Visi susijaudinę, nors
r a , kas tik žinojo Felikso bylą, iš anksto buvo tikri,
Kad jam nedovanos.
Tai buvo dar jaunas vaikinas, kilęs iš Slonimo (Gar
dimi gub.). Priklausė anarchistų-komunistų kuopai. Už
i a/.kokią ekspropriaciją buvo gavęs bene 4 metus k a 
lingos, bet, bevežant geležinkeliu kalinių partiją, jie
n.-puolė konvojų (sargybą), užmušė jį ir patys pabėiii Tarp pabėgusiųjų buvęs ir Feliksas.

Praėjo po to atsitikimo kiek laiko. Minske vienam
policininkui puolė į akį kažkokie du vaikinai — jis
pradėjo paskui juodu sekioti. Kartą, pasikvietęs dar
vieną policininką, jis užpuolė juos besėdinčius ant
suolelio. Vaikinai (jų buvo trys) ėmė šaudyti iš brau
ningų ir vieną policininką sunkiai sužeidė. Vieną iš
jų policininkai suėmė — du pabėgo. Paskui, bevesdami
suimtąjį, policininkai netyčia susitiko vieną iš pabė
gusiųjų, pažino jį ir suėmė. Iškrėtė — rado brauningą.
Pasodinus į kalėjim ą, pirmasis „išgiedojo", kad jie
esą anarchistai-komunistai, dirbę Minske bombas, kad
antrojo pavardė ne tokia, kokia jis sakosi, o Feliksas
Žmuidikas iš Slonimo (Gardino gub.), kad jis esąs p a
bėgęs katorgininkas ir t. t. Feliksas atsisakė nuo p a
rodymų, bet greitai jis buvo pripažintas tikru 2muidiku. Jo padėjimas dar blogesnis pasidarė, kai mirė
sužeistasis policininkas; buvo įrodymų, kad jis jį su
žeidęs.
Felikso draugai ten pat kalėjim e užmušė Žmuidiko išdaviką ir kartu užmušė vieną sargą; už tai visi
trys jie buvo pakarti. Feliksas atgabentas į Vilnių,
į karo teismą. Pasodino jį grandinėmis sukaustytą mū
sų korpuse ir mūsų sparne, pirmojoj kam eroj, į kurią
paprastai sodinami didieji „prasikaltėliai". Ypatingą
globą jis turėjo: vedant vaikščioti, bent keli sargai
kartu ėjo, prie kameros durų buvo šiukštu uždrausta
prieiti ar dargi nusiųsti jam valgio a r kokią knygą.
Žinojom, kas jo laukia, bet ką galėjom daryti,
patys surištomis rankomis būdami?! Sunku buvo lauk
ti, kaip kasdien vis arčiau ir arčiau slenka prie jo
budelio ranka; ypatingai nerim avo moterys, darė, ką
tik galėjo, bet nieko neįstengė padaryti. Tik pats Fe
liksas buvo visą laiką linksmas, ramus...

Pagaliau atėjo ta baisioji diena: rugpjūčio 14 d.
|| . buvo nuteistas pakarti. Teismo pirmininkas gavo
nuo anarchistų-komunistų grupės laišką, kuriam e gra
li i,ima, kad už mirtį mirtim jam būsią atmokėta, bet,
u k ima, tai negalėjo sulaikyti budelio rankos. Ir Felik,. i;. drąsiai, galvą aukštyn iškėlęs, sutiko tą teismoi i įmedijos sprendimą.
Kugpiūčio 15 d. pervedė jį į nuteistųjų korpusą —
r n visus prieš žudymą perveda. M oterys, protestuo
sim os prieš mirties bausmę, paskelbė badavimą, bet
padarė tai nesusitarusios iš anksto su vyrais. Teisybė,
i icipėsi jos -į mus, bet tiek nuteistųjų, tiek tardom ųjų
buvo nuspręsta paskelbti vienos dienos badavimą tik
iu! po jo nužudymo. Tačiau moterys, vieną kartą p ra
dėjusios, laikėsi. Mūsų sparno pusė, gavusi, kaip paš
tui pasirodė, neteisingą žinią, kad nuteistųjų korpusas
'ilu'lbiąs rugpiūčio 16 d. badavimą, taip pat nutarė baduiili. Rytojaus dieną paaiškėjo, kad tai neteisybė, bet
nu '.s keli jau buvom pradėję badauti; moterys toliau
u. .c badavimą — ir mes prie jų prisidėjom. Žinoma,
ink iii atsitikimu nedaug mūsų tegalėjo susirinkti: per
pidus likom tiktai 5—3 politiniai ir 2 kriminaliniai,
uįpratom, kad iš tokio badavimo nieko negali išeiti,,
bei be m oterų sutikimo nustoti badavę nenorėjom,
bu; reikalavo, kad dar kartą kreiptumės į nuteistųjų
i iupusą ir ragintume jų vardu prisidėti prie bada■lino — jos dar vieną dieną badausiančios, lauksiani in : Mūsų padėjim as buvo nepuikiausias: supratom,
i ui Iš tokio badavimo nieko negali išeiti, tačiau, ka11uiei moterys laikėsi, nenorėjom laužyti jų badavi
mu ir antrą dieną badavom, bet jau tiktai trys; iš
t lulojo sparno taip pat trys politiniai prisidėjo. Pae iliiiu pavakare atėjo atsakymas iš ano korpuso — ten
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ir vėl atsisakė, ir mes, pasiduodami daugumai, nusto
jom badavę. Nustojo pagaliau ir moterys. Dieną pasil
sėję, vėl badaujam, tik šį kartą nebe vieni, o didesnė
pusė visų kalinių.
Rugsėjo 13 d.

Brangioji! Sveika sulaukus tos atmintinos tau die
nos! Sveika ir mažiuke, linksmai beauganti, bebėgiojanti! Kaip greitai prabėgo trys metai, trys sunkūs
metai! Kiek per juos pergyventa, kiek perkentėta!..
O vis dėlto man malonu juos atsiminti... Taip, netu
rėjau aš per tą laiką poilsio valandėlės, tankiai buvau
nudriskęs, nevalgęs, nesuteikiau tau šeimynos laimės",
it peiliu varsčiau senos savo motinos širdį, bet ja u 
čiuosi kaip reikiant atlikęs savo pareigas. Atsimeni,
dar „Draugo" Nr. 2 (1904 m.) Inteligento-proletaro
laišką37? Jis baigiasi vieno lenkų rašytojo, Žeromskio,
tipo (iš „Popioly") žodžiais: „Jeigu aš kuom et nors dėl
savo šeimynos, giminių, pažįstamų, savo sodžiaus, pa
rapijos, apskrities, gubernijos ar tautos atsisakyčiau
nuo prakilnaus darbo visai žmonijai, užmušk mane
kaip šunį!.."* Ir aš visuomet stengiausi gyvenime sekti
šitais žodžiais ir, galiu pasakyti, per tuos trejus metus
neprasižengiau prieš juos. Ramu man darosi ant šir
dies, tai atsiminus. O, kad aš galėčiau per visą savo
gyvenimą eiti tuo keliu!..
...Sėdžiu, bet neliūdžiu. Kiek galėdamas naudingiau
rūpinuosi praleisti laiką: skaitau, mokausi, verčiu,
rašau. A, kad tai žmogus turėtum bent svarbiausias,
darbui reikalingas priemones, sakysim, užtektinai kny* Čia aš duodu tik tų žodžių turinį.
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luomet visai kas kita būtų! Tačiau šiokiu ar tokr 11u šis tas gaunama; susisiekimui su „laisve"
i -i m būdu negali galutinai užkirsti kelio... Gaila tik,
mI m- visuomet draugai atlieka ir suspėja atlikti, kas
h! į n,isoma. Dabar skaitau puikią A. Labriolos knygą
i'<l. >i mizmas ir sindikalizmas“, šį tą iš pereitų metų
ii\loJe", Mižujevo „Glavnyje federaciji sovremenno- mira", XVII beletristikos rinkinį „Znanije" (a, koks
ihiik us dalykas Gorkio „Motina", paskui V eresajevo
i 111 •"!), senus „O brazovanije“ ir „Russkoje bogatstvii" /urnalūs; rašau naujausios gadynės istoriją, ypa
t u m a i prisilaikydam as Viperio (turiu ir Senjobosą ir
t u :;į tą)... Žodžiu, krutu, kiek galėdamas, bet ką tai
n-ii'ikia, sulyginus su tuo darbu, kuris m ane šaukia!
m i . imus rašyti jau beveik visai nustojau — nesuspė
ju, .mira, nieko tokio ypatingo neatsitinka...
Na, o kaip ilgai dar reikės sėdėti? Nieko, pasėdėiii dar gerokai, jei nepabėgsiu...* M atai, kieno teisybė
iiiėjo? Tačiau jie vis dar nenori sutikti su manim ir
.i i .akyti nuo tų iliuzijų (išpirkimo)! Matydami, kad
m kaip stovi, taip stovi vietoj, jie dabar pradeda ant
manys kaltę mesti, bet greitai pamatys, kieno di dži au aa kaltė buvo. Negaliu nieko sakyti — jie rūpinosi,
a,-i ne taip, kaip reikėjo. Dabar, tur būt, jau viskas
daii); sparčiau ir daug geriau eis. Vilties nenustoju
i a a joju apie bėgimą)...
ij
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Rugsėjo 14 d.
Šiandien pas mus buvo „pogromas", kaip kaliniai
krata visam kalėjim e, ir tai tokia krata, apie
i,,lu ,į aš iki šiol supratimo neturėjau. Vienu kartu:
.alui:

' l uomet aš labai rūpinausi pabėgimu. (1927 m. prierašas.)
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padarė kratą visam k a lėjim e— tardom ųjų ir nuteis
tųjų korpusuose. Kieme pastatė kareivius. „Langus
uždaryti!" -— tuoj ėmė šaukti... Atsidaro mano kame
ros durys, ir įsiveržia krūva sargų, viršininko pagal
bininkas (tas pienburnis!) ir keli kareiviai iš „areštan
tų rotų". Sargai tuoj šoko prie manęs ir mano drau
go: „Atsisėsk!" — sako. Krata. Viską kratė — ir lovą,
ir išeinamąją vietą, ir knygas, išžiūrinėjo ant stalo, po
stalu, ant lango ir už lango, iščiupinėjo drabužius,
išbadė mažiausią plyšelį, bet nei bombų, nei revol
verių nerado. Rado tik cukruj įdėtus kelis „Žarijos"
numerius (1, 2, 4, 6), „Lietuvos ūkininko" bene 21-ą
numerį ir „Tovariščio" iškarpas. Išsigando, tokią krūvą
radę. įėjęs tuo tarpu į kamerą, kalėjim o viršininkas
tik nosį pasuko; pagalbininkas klausia, iš kur tą viską
gavau,— nieko neatsakiau. Paėmė dar Erfurto progra
mos pradžią, rusų kalba, ir jos vertim ą į lietuvių kal
bą38. Aiškinau ponybei, kad aš norėjau tą vertimą
per kontorą ir žandarų rankas išsiųsti, kad tai yra le
galus dalykas, tačiau nepaliko. Paėmė dar peilį, paties
darbo iš lovos geležies, pieštuką, ir tiek. Atlikę pas
mus darbą, nuėjo į kitą kamerą. Tik pirmą valandą po
pietų pasibaigė „pogromas", atsitraukė nuo kiemo ka
reiviai, ir tuomet mes pradėjom savo žaizdas skaityti.
Pasirodo, kad su manim dar gerai buvo apsieita,— mat,
su politiniais kaliniais vis dar šiokių tokių ceremonijų
daroma. Kas kita su kriminalistais. Įsiveržia į jų ka
merą: „Rankas aukštyn!" — tuoj šaukia ir visą iki siū
lo galo iškrečia. Nieko ypatingo niekur nerado, tai
bent visokių m enkniekių paėmė, į kuriuos pirmiau
pro pirštus žiūrėdavo; paėmė dargi tabaką, popierių,
rašalą ir plunksnas, dargi konventus ir markes, norint
tai leista mūsų kalėjim e turėti kiekvienam kaliniui.
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! <'Imu, be abejonės, ir sargai labiau prižiūrės kaimni'i, bet tai privers mus tik dar gudriau elgtis. Kad
m t. ūk,'! didelis pas mus prispaudimas, bet visai at.........uis nuo gyvojo pasaulio kalėjimo vyresnybei
i i m būdu nepasiseks, juo labiau, kad ir pačių sargų
i ii i" 1 ulsiranda gerų žmonių,— tai mes galėjome pa....ivli kad ir per šios dienos kratą: laikraščiai pas
politinius, kortos pas krim inalinius— be to kaliniai
m apsieis! Ir dabar iš gaunam ųjų daiktų bene daugiaui i ado laikraščių ir kortų. Be to, dar kai kur sučiu• ' i:; nežinių užklupę, pinigų, skustuvų, kokį laišką;
i" <•lik visur paėm ė „paštą“ iš virvelių... Praeis kiek
i ' ik<>, kaliniai vėl visa tai įsitaisys. „Paštą“ ir peilius
I-iii šiandien vakare daugelis pasidarė...
Rugsėjo 19 d.

I'ul ir pasibaigė visa komedija: atvažiavo iš Petra
pilio kažkoks ponelis, perėjo per kalėjim ą, užėjo į ke
li’. kameras, pasidairė... skanių pietų pavalgė ir tolyn
p-v.r/.iavo. Mūsų korpuse iš viso buvo užėjęs vos į tris
i Hunas: pas mane ir dar į dvi. Paskui jį seka vietinis
i .111•j iino inspektorius, jo pagalbininkas, kalėjimo vir1111 nikas ir daugiau ponybės. Visi nenuleidžia nuo
-ivn viršininko akių; sargai kaip stiebai išsitiesę.
Mįdūręs duris, ir man sargas sušuko: „Smirno!“, bet
m visai neatkreipiau į tai -atydos; dargi nieko neat•il-. hm, pasisveikinus tam ponui; mano draugas taip
i. 11 Pirmiausia puolė jam į akis, kodėl mudu dviese.
0•11n iai paaiškino, kad vietos neužtenka. Paskui puo
li .i prie knygų — peržiūrėjo visas, bet, matyt, nieko
■.pūlingo nepastebėjo, bent knygų vardai jam nebai1 pasirodė. Pasakiau apie duoną ir dantų gydytoją.
|

’

Klipnukas, 4 t.
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Duonos padaviau pačiam „svečiui" paragauti. Atšilau
žė šmotelį — taip, iš tikrųjų, sako, truputį pr iplėkus.
Kalėjimo inspektorius ir viršininkas ima teisintis, kad
tai toks netikėtas atsitikimas... O apie dantų taisymu
pasako, kad nesą tiek pinigų, kad galima būtų plom
bas dėti... Daugiau nieko sakyti nenorėjau — vis tiek
tai kaip žirniai į sieną! Tik akims viskas daroma:
klausiama, o paskui vis tiek bus įrašyta į kontrolės
knygas, kad viskas kuo puikiausioj tvarkoj buvo
rasta...

Spalio 7 d.

Ir vėl nužudė vieną draugą — Buržinskį iš Skuodo
(Telšių apskr.) už Joniškio (Šiaulių apskr.) šnipo Bart
kaus užmušimą. Jau 1905 metų vasarą tas šnipas buvo
visiems joniškiečiams socialdemokratams iki gyvo
kaulo įsiėdęs, bet ypatingai pasižymėjo jis, užėjus po
laisvės dienų tamsiai reakcijai: neišpasakytu įniršimu
tuomet jis puolėsi gaudyti laisvės kovotojus, dragūnų
priešaky jodinėjo po aplinkinius sodžius ir suiminėjo
visus, kas tik šiek tiek jam į akis buvo kritęs arba
taip kam piktumą turėjo. Už jo nušovimą Rygos dar
bininkas Buržinskis nuteistas buvo sušaudyti, Liaugminas, taip pat Rygos darbininkas, gavo 15 metų kator
gos. Su Buržinskiu tik per langą teko truputį kalbė
tis — gerą įspūdį padarė, tvirtai laikėsi, drąsiai nuėjo
mirti. Su Liaugminu plačiau susirašinėjau — irgi ne
blogą įspūdį daro.*
* Liaugminą 1917 m. revoliucija išlaisvino iš katorgos. 1918 m.
jis buvo atvykęs į Maskvą. Buvo komunistas. Žuvo pasiųstas į čekoslovakų frontą.
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Spalio 17 d.

Nesmagu sėdėti vienam, nuo visų draugų atskiri <ni, tarp kriminalinių. Ne kartą m anyje buvo užgi
nu;. pavydas tiems draugams, kurie visi vienoj vietoj
' m11, kasdien matosi, susieina. Na, maniau, ir žinių
limns netrūksta, laikraščių, knygų; ir valgis, vyresnyI . elgimasis, tur būt, geresnis: tokia daugybė jų ten
v 1,1 (200.su viršum žmonių!)-— gali daug ką iškovoti,
h ne kartą svajojau, kaip ten pakliuvus, bet... dabar
|nu nebesvajoju: susipažinau su tenykščiu kalinių gy
vūniniu ir jų dvasia — ir nustojau besvajojęs. Tikėjosi
V diliuje ką kita rasiąs ir mano draugas Paknys*, k e 
lt, mdamas čia iš Kauno į teismą, bet nusvilo. Štai
l.,| jis rašo apie čionykščius kalinius ir čionykštę
Ivaiką:
„Kaune politiškieji — ne kam tikę, beveik visi vaii , ii Manėme, čia atvykę, ką kita pamatysime. Iš tik
iu, iš pažiūros atrodo kaip ir rimtesni už kauniškius:
via suaugusių vyrų, barzdotų, su akin iais—‘žodžiu,
r,kas kaip reikiant. Bet toliau pasirodė, kad išvaizda
viskas ir baigiasi. Gal būt, per anksti dar apie čio
nykštę „politiką" tokią nuomonę turėti, gal nespėjau
d,n jos gerai pažinti, gal... Bet jos dvasia kitokia,
iirgu pas kauniškius: nors ten daugiausia vaikai, su
migusių, „rimtų" nedaug, bet reikale kalėjim as visaiiu' mieste žvanga. Čia to, man rodos, nepadarytum:
Ilk savim ar kelių, bylos į krūvą sutrauktų, reikalais
u .Ii ūpina, su kitais jis jokio reikalo neturi ir jų nė
m oti nenori. Lig ausų-— kur tau, ir nebesimato! —
1 Dabar renegatas, vienas Lietuvos Banko direktorių. O tada
l.iliysis socialdemokratas, rusų socialdemokratine literatūra išauk l, l,u., tolimas lietuvių socialdemokratų nacionalizmui. Jis tuomet
buvo Vilniun iš Kauno perkeltas.
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sulindę į savo bylas. Nieko nuo jų daugiau ir ne
išgirsi, kaip tik „straipsnius", „punktus", „gynėjus".
Susisiekimų jokių neturi ir turėti nenori. Laikraščių
nuo arešto dienos nėra regėję ir visai nesirūpina tuo.
Prislėgti. Ir nė kalbos nėra, kaip kalėjim o gyvenimą
palengvinti...*
Kaune palyginamai ne taip jau biauru buvo. Laik
raščius ir įvairias žinias gaudavom ne vėliau, kaip ir
visas miestas. Pasimatymai beveik kasdien be jokių
leidimų iš prokuratoriaus pusės. Su kuo tik nori, kal
biesi po kokias tris valandas be jokios priežiūros...
Teisybė, ne visiems taip su pasim atym ais— aš čia tik
apie save kalbu: kaip senas gyventojas (22 mėnesius
ten išsėdėjau) ir kaip vadinamasis seniūnas („starosta"), išimtinai buvau įsitaisęs pasimatymus. Bet ir kitų
padėjimas nedaug blogesnis... Pasivaikščiojimas vasa
rą nuo 8 ryto iki 6—7 vakaro be pertraukos; jei tik
nori, daryk susirinkimus, mitingus... Viso ko ir neišiskaitysi, kaip „ten" gera buvo. Dėl to ir laukti ne
taip biauru buvo...
Yra ir čia seniūnas. Turi jis šiokią tokią laisvę —
gali po kameras vaikščioti, bet vaikščioja jis tik tuo
met, kai turi cukraus ir tabako, ir tik tam, kad išda
lintų tai. Bet prie tokio režimo, koks čia viešpatauja,
produktų dalinimas turėtų būti menkiausia seniūno
pareiga; daugiau laisvės turėdamas, turėtų palaikyti
tarp visų kalinių susisiekimus, čiagi tik išdalina cuk
rų ir tabaką, ir daugiau nieko nežino ir žinoti nenori!
Kaune tokie seniūnai gautų perti, ir būtų po visam...
* Vilniuje tuomet sėdėjo daugiausia bundiečiai, kurie jau tuo
met buvo paskendę smulkiaburžuaziniame oportunizme. Tai ir ka
lėjime atsiliepė. Jie ten elgėsi ne kaip revoliucionieriai, o kaip
smulkūs buržua.
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Mi lu, kaip jie čia se n iū n a is tam p a, tiesiog n e su p ra n Kai aš čia esu (k elin ta sav a itė ), ja u tre č ia s tas
■", iii, i:; pildo. A p ie jo k iu s rin k im u s n e b u v o girdėti.
Iii * p aty s a p siša u k ia , a r k o k ia v ie n a k u o p a re n k a ,—
m
m m ...
P rie d a b a rtin io režim o visom is k e tu rio m is
n i Im'I ii los įstaig o s laik y tis ir k a ip re ik ia n t ją p asta.ii, Iik tu o m et g alim a b ū tų šiek tie k g eria u k a lin ių
■I\ aulos re ik a lu s a p rū p in ti."
1 . 1111 ,1 .

Tai toks p o litin ių k a lin ių g y v en im as n u te istų jų
i. m puse. P rie to d a r g a liu p rid u rti p o rą .mažm ožių —
imi m ožiai, b e t d au g jie sako. Štai k e lia s sa v a ite s sėdi
lMilinys, o n ie k u r p o p ie ria u s lap elio n eg a li gauti! R a
lio n eg alim a su g rieb ti, k n y g ų iš laisv ės ta ip p a t bei iI-. jo k ių . Į p irm ą jį a u k štą p ad u o d a m a s laišk as, tai
lo -iv irtajam e g au n a m a s u ž k e lių dienų. M a itin a p r i
ri nkusi a d u o n a, p ietū s k a s k a r tą v is blogesni, dideli
l i nini ai p a lie k a m i k a m e ro j, ir n ie k s jų nežiū ri, daui***111 > sa rg ų elg im asis sta č ia i n ep a k eliam as, k o lio jiiiial p e r ištisą d ieną, v a ik šč io jim a s — po p u sę v a la n ' lo:; ir b ū tin a i p o du, į ra tą ; n u te is tie ji k alėjim an , k ad
n n eatim to s jų teisės, p e rv e lk a m i k rim in a lin ių d ra 
bužiais, ir elg im asis su ja is d a r b iau re sn is, čia p a t
i ,ih' jimo k ie m e žudom i d ra u g a i — ir v isa tai jo k io
Im liesto n esu k e lia , jo k ių re ik a lav im ų ! K alėjim o v y i iiybė, m a ty d a m a to k ias n u o la n k ia s aveles, žinom a,
ilm lab iau ju o s im a sp au sti, o jie ty li; n e v a laik o sa 
li jėg as „ d a rb u i1', išėju s iš k a lė jim o , b e t k a s ja u
iHadėjo k a r tą „ n e b e sip rie šin ti p ik ta m “, iš to m aža v il
iu. Išėję tik žiūri, k a ip k u o to lia u sia nuo to d arb o
nubėgus. A ts ira n d a v ie n a s a n tra s ir k ito k s, b e t jų p e r
ni,i7,i ir, m aty t, jie n e tu ri u ž te k tin a i jė g ų , k a d g a lė tų
a ik eiti k itu s iš to sn au d u lio . J e i b e n t d a r didesnis
kal ėj i mo režim as, d a r b ia u re sn is p asity č io jim a s iš
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žmogaus asmens juos kuomet nors sukels. Vienas ki
tas, teisindamas save, sako, kad vis tiek nieko nelai
mėsi, tai kam dar jėgas eikvoti! Ne tokie dabar esą
laikai.., Tačiau moterys jau šiek tiek geresnį padėjimą
iškovojo, norint jų yra palyginti taip maža... Aišku,
kad ir čia būtų galima šis tas iškovoti, juo labiau,
kad kalėjimo vyresnybė labai bijosi visokių nesusi
pratimų ir riaušių.
Dar porą žodžių rašo draugas apie valgį:
„Vilniškiai skundžiasi dėl valgio — vienomis „pai
komis" (kalėjimo duona) beveik visi mintą. Na, o mes,
atvažiavusieji, juo labiau! Iš šitos pusės ir Kaune ne
kaip buvo; didesnę savo amžiaus pusę tikru vegetaru
išgyvenau..."
Truputį ilgiau pasėdėjus ir jau gavus metus tvirto
vės, nenoromis išsiveržia iš draugo lūpų šauksmas:
„Pašėlęs tas jūsų Vilnius! Kaip jame striukai su val
gymu!.." Taip, daugeliui draugų, didelei daugumai, la
bai striukai prisieina, kadangi Raudonasis kryžius*
nieko neturi, o „gerbiamoji visuomenė" nesirūpina to
kiais „niekniekiais". Kaliniai badu dvesia — e, kas juos
ten supaisys! O darbininkai patys dabar badu dvesia.
Spalio 19 d.
Jau 5 mėnesiai sukako, kaip sėdžiu, ir kas gi? Nie
ko — pasėdėjau penkis, pasėdėsiu dar kitus penkis, ir
dar penkis, ir dar penkis... Taip bent atrodo man
dabar dalykų stovis. Visos tos svajonės, viltis kaip
nors greičiau išsisukti.— kaip rūkas nyksta. Ilgai jo 
kiu būdu negalėjau sutikti su savo likimu, laužiau sau
galvą, taisiau planus, pykau ant draugų, krimtausi,
* Taip tuom et vadinosi politinių kalinių šelpim o komitetas.
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i., i il.iImi jau apsidaužiau — vis tiek galva sienos neIMMlllIlAlL
Ip ilgiuosi pusėtinai pasėdėti. Dabar jau paaiškėjo,
i,l ilki.ii turėsiu dvi bylas, o rasi ir tris: viena —
i,u i,imąjį priklausymą Lietuvos socialdemokratų
i,nii|.ii, k ita —-už spėjamą pabėgimą iš Suvalkų k a 
l i n i u . Pirmutinė parem ta tomis žiniomis, kurias sui.'lliu žandarams Vilniaus apsauga, ir tais popieriais,
......uos mano bute paėmė*. Dabar visos jos jau išvers11 u. | msų kalbą ir eksperto peržiūrėtos, bet, rodos,
noko, mano ranka rašyto, nerado. Jei būtų radę, tai
m iiiĮiiantama, kam būtų reikėję žandarui tardytojui
i, i paskutinį tardym ą prašyti manęs, kad aš ką nors
Iii laviškai parašyčiau. Žinoma, atsisakiau tą jo norą
p įpaikinti: geras ekspertas, pasakiau, turi pažinti, ar
Pa ,iiimno rašyta, a r ne, turėdamas šį tą, kad ir kita k ai
li i parašyta...
Nuo parodymų, žinoma, ir šį sykį atsisakiau. Tokiu
Pi nIii pirmosios bylos tardymas jau galėtų pasibaigti,
p- i Įlo vis dar tikisi ką nors sučiupsią iš ieškomųjų
nniuo byloje žmonių: Grinbergą, kuris kartu su manim
■no, atsakom ąją „Skardo" redaktorę Šėmytę, Ste
puli, l Kairį a r bent Vladą Požėlą. Ir vėl klausinėjo,
u bent nežinau, kur gimusi Sėmytė...** Žinoma, ne>lnnu.
Apie antrąją bylą tiek težinau, kad Suvalkų žanItuml reikalavo mane pas save, bet dėl ligos tuo tarp,i 'Imi čionai paliko. Rasi dėl tos priežasties ir visą
1 i i •'J onai perkels. Tiek to, jau apsipratau su čionykš1 niln sąlygomis — nesinorėtų kažin kur dangintis.
' p nki mėnesiai praėjo. Teisybę pasakius, aš juos
'

1 7.r. birželio 18 d. užrašus. (Šio tom o 105— 112 psl. R e d .)
' M. Biržiškos žmona, buvusi „Skardo" atsakom oji redaktorė.
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gana lengvai pergyvenau, nė nepajutau, kaip prabė
go. Tik pirmutinės dienos, pirmutinės savaitės buvo
sunkios. Sunkios buvo dėl to, kad laukiau ir jokiu
būdu negalėjau sulaukti jokios žinios nuo draugų, no
rint proga visuomet buvo. O tos žinios man tuomet
taip reikalingos buvo! Nemanau, kad jos būtų galėju
stos kitaip mano bylą pakreipti,— perdaug aiškių duo
menų buvo apsaugos rankose,— tačiau toks laukimas
ir nesulaukimas labai erzina žmogų, sėja nusivylimu
sėklą link draugų, o tai be galo sunku pakelti. Ir,
kaip tyčia, visi mano reikalai buvo aprūpinami iš
pradžių tarytum apgrobusiomis rankomis: jokių žinių,
jokių knygų, norint nesunku buvo jas, kad ir paštu,
mano vardu pasiųsti; dargi skalbinius po tris savaites
reikėjo nešioti; į paduotus klausimus jokio atsakymo
negauni... Dėl šito dalyko teko pergyventi ne vieną
sunkią valandą; ne vienas kartus išmetinėjimo žodis
buvo draugams pasakytas, kartais rasi dargi neteisin
gas. Atsimenu labai puikiai, kaip ten darbas eina, kaip
ant vieno pečių dešimts darbų sukrauta. O tuo laiku
kaip tik iširimas buvo dar didesnis, žmonių dar ma
žiau. Ir kalėjimas, ypač Vilniuje, visuomet paskutinėj
vietoj stovėdavo... Saitai svarstydamas visa tai, dabar
aš galiu išteisinti draugus, bet tuomet — ne. Iš tikrųjų,
taip aš buvau visas pasinėręs tame darbe, tokią krūvą
ant savo pečių vilkau, kad man iš karto nepakeliamas
buvo toks draugų „atšalimas". Dabar jau visiškai apsi
daužiau, susitaikiau su savo likimu; nustojau išmetinėjęs draugams, nebekvaršinu jų galvų įvairiomis
„svajonėmis" (bėgimu).
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Lapkričio 12 d.
i.ii n teisme jau teko būti. N ekantriai laukiau
i-:, i h in:; dienos: vis tik pasivaikščioti šiek tiek gai m, miestą pamatyti, rasi ir vieną antrą pažįstamą...
i'ii-ii melų išsėdėjus ir, galima sakyti, su nieku nesi.........i m s , tai ne pro šalį. Įdomu ir teisme pabuvoti,
m - kibiau, kad mano byla visai nebaugino manęs:
i. i h turėjo už gyvenimą svetimu pasu. Duoti už tai
r i tingiausia tris mėnesius, o aš jau pusė metų, kaip
i m, ir dar kelerius metus rengiuosi sėdėti, — tai ko
i In jotis tų kelių mėnesių? Dėl to linksmas išėjau
i 11 mlien iš kalėjim o, dviem kareiviais plikais kardais
. 111ims. Tuoj pradėjau kalbėtis su jais — ne tokie jau
mm . /.vėrys pasirodė, tik labai bailūs: kaipgi, už ma
inu-.i,į daiktą tokia atsakomybė!.. Vienas džiaugiasi už
i . Imlų savaičių namo keliausiąs — Vologdos gub.; ten
I" levai, gana gerai gyveną; žemės pas juos netrūkstą,
i .viešėjęs kiek namie, į Petrapilį ar kur kitur keliaul. 1s
Kitas — Tverės gub. Tas — vyresnysis, vienu
uiti relių per petį; jis beveik visą laiką tylėjo, bet ir
i'ik lo žodžio nepasakė. Teisybė, nebuvo nė priežasties.
Dairiausi, akis ištempęs, bene pamatysiu ką nors
i pažįstamų, bet veltui. Tik pamačiau... vieną šnipą• i.'eių, kuris daugiau kaip pusę metų uostė mano pė•I.m, paprastai stovėdavo, ranką ištiesęs, ties tais na
mai:;, kur aš pietaudavau. Dabar veikiausiai buvo
i' į austas „apsaugos", kad įsižiūrėtų, ar tas pats. Keisi<>t išsivėpė jo veidas, pamačius mane dviejų kareivių
i.iipe, o m an nenoromis išsiveržė pro sukąstus dantis:
.Niekšas, šnipas!.." Visi praeiviai skubina savo reikani ,, bėga ir visai nekreipia į „areštantą“ aty d o s—m. it yt, apsipratę jau su tokiu reginiu. Giliai persmeiiš kiekvieną akimis. Tokiu būdu noriu paklausti,
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ar supranta jie mūsų kančias, ar užjaučia mus, bei
gaunu šaltą atsakymą: susitikusios su mano akimis
akys skubina kuo greičiausiai į kitą pusę nusigręžti
Tik pora darbininkų ir vienas moksleivis išreiškė
užuojautą, ir tai man giliai širdin įkrito.
Išsiilgęs tyro oro, tų gatvių, kuriomis tiek kartu,
laisvas būdamas, vaikščiojau, skubinau, bėgiojau įvai
riais reikalais, ir tų, kad ir nepažįstamų, bet laisvu
žmonių,— norėjau, kad kuo ilgiausiai kelionė tęstųsi,
bet greitai priėjom savo tikslą: tai buvo taikos teisėjų
suvažiavimas. Nustebau, kokiu būdu galėjo pakliūti
mano byla taikos teisėjų suvažiaviman, visai dar ne
buvusi paprastame taikos teisme, ir tuojau man atėjo
į galvą mintis, kad tai gali būti gera proga dar vieną
kartą tokį pasivaikščiojimą įgyti.
Bent kelias valandas reikėjo laukti savo eilės. Su
sirinkusieji teisman žmonės buvo labai neįdomūs, bei
ir su tais neleido konvojus kalbėtis. Nuobodulys ėmė.
Kareiviai žiovavo ir pradėjo snūduriuoti...
Pagaliau pašaukė mane prieš „teisingojo" teismo
akis. Iš abiejų pusių stovi plikais kardais tie patys
kareiviai, tarytum koks pikčiausias nusidėjėlis būčiau.
Bet tai nieko —- dar iškilmingiau!
Teismo pirmininkas skaito mano bylą. Klausau ir
savo ausimis netikiu... Pasirodo, kad aš jau nuteistas
nuovados taikos teisėjo dviem mėnesiams kalėjim o ir
dabar apeliaciją padavęs taikos teisėjų suvažiaviman!..
Kur, kada, kaip? Aš pirmą kartą šaukiamas teisman
dėl gyvenimo svetimu pasu! Ir jokio sprendimo aš
nežinau! Jokios apeliacijos nedaviau!.. Teisėjų veidai
išsitempė:
— Kaip tai gali būti?
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I.ilyt, septintosios nuovados teisėjas buvo gir•<I.i teisė, ir nežinojo, ką teisia...
h i tikrųjų pasirodė, kad vietoj manęs, Vinco
n lauš, Simano sūnaus, iš Suvalkų gub., buvo
1 i i r. kažkoks ten Vincas Mitinkevičius, Kazimiero
r. Vilniaus gub.!..
i i ką sakyti, geri mūsų teismai. Juokais netvėniiėdamas į išsitempusius teisėjų veidus; ir jie
. i.11 e e.l, kad jų akys nesusitiktų su pilnomis ipanieki..... mano akimis. Įdomu dar ir tai, kad dabar to
i.....i-viciaus, padavusio apeliaciją, visai nė teisme
. laivo, o tik aš... Žinoma, suvažiavimas atm etė tą
. n m sprendimą ir paliepė iš naujo perkratyti mano
• i,i Nei kareiviai, išvedę mane iš teismo salės, trūk.linu pečiais, kalbėjo: „Oi teismai, teismai pas mus!"

Gruodžio 1 d.

šešis mėnesius, kada aš buvau dar tik ką paj kalėjimą, rašiau savo užrašuose, kad, tur būt,
i-.įkelčiau karcerio bausmės*. Bet prie ko tik žmoi nepripranta, kokią sunkią naštą gali pakelti! Ir aš
n i i m i, susipažinęs su Šliselburgo kalėjim u ir kator. gyvenimu, įsivaizdavau sau, kokios baisybės ma
li įmigus, o rasi ir mane patį laukia, ir nebe baisu
............
pasirodė. Mūsų kalėjim o gyvenimas, kad
i-i lyginti labai sunkus, man dar labai geras atrodė.
ii. ateity laukia... Tikras tapau, kad, galvą aukštyn
J - lęs, su paniekinim u ir karčiu pasigailėjimu žiū" .....aš į savo budelius, aš pakelsiu didžiausias kanlsi engsiu per ištisus metus dargi grandinėmis
I 1l i es

iii ves

/t, birželio 1 d. užrašus. (Šio tomo 88—89 psl. Red.)
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žvanginti, bet iš tikrųjų pakelti visa tai ne taip leng
va pasirodo. Pereitą savaitę man teko pirmutinį tokį
smagumą išmėginti ir brr... nenorėčiau antrąkart jo
pamėginti, norint tuomet jau lengviau pakeičiau.
Teko m an išmėginti dar biauresnį karcerį, negu
birželio 1 d. aprašytasis: naujasis tik šįmet įtaisytas,
pagal paskutinį budelių mokslo žodį. Įvedė, duris už
tre n k ė — ir gyvenk septynias paras! Porą žingsnių
žengiau ir atsimušiau į sieną; pasisukau į šoną — ir
vėl siena; kitam šone taip pat. Tamsu, nors į akį
durk. Ėmiau grabalioti aplinkui: plikos mūro sienos,
apačioj—'m edinės grindys (ir tai dar gerai!), lubų
negalima pasiekti. Aukštai nedidelė keturkam pė skylė
orui įeiti — per ją įsiveržia truputis šviesos ir puola
ant užpakalinės sienos. Imu m atuoti savo naująjį gy
venimą: trys žingsniai pločio ir keturi ilg io — kaip
tik žmogui išsitiesti. Padavė vandens, duonos „pajoką", išeinamąjį kibirą, ir gyvenk sau sveikas, mėtavok už savo „nusidėjimus"...
Nieko gero nelaukiau nuo karcerio, bet, tokį „prajovą“ pamačius, šiurpuliai per mane visą perėjo: „Ir
tokiam urve man reikės išbūti 7 paras!“ Krūtinę dide
lis skausmas suspaudė. Pradedu belst į sieną, ar kokio
nelaimės draugo nerasiu: iš abiejų pusių sienos v i
dury tuščios — balsas nepereina, iš užpakalio nieks
neatsiliepia. Žinojau, kad prieš porą dienų pasodintos
penkios draugės, bet jos, matyt, kitoj vietoj. Klau
sausi — tylu kaip grabe, tik kažkur toli grandinės
žvanga ir aukštai girdėti kalinių žingsniai, bet prisi
šaukti jų neprisišauksi. Ir kapų oru man pakvipo. Bai
su pasidarė — baisi ta neperm atom a tamsuma ir ta
nepertraukiam a tyluma. Pradėjau vaikščioti iš kertės
į kertę, kad tą tylumą užmušus. Vaikščiojau taip kokią
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valandą — tik kalėjim e žmogus išmoksta taip vaikš
čioti. Galva truputį apsvaigo — viena mintis ėmė kitą
vaikyti, ir baimė išnyko. Pagaliau visai nurimau, tik
baisu dar buvo pagalvoti, kad 7 iparas tokiam urve
reikės išbūti ir dar badaujant... Keistai tai atrodo, o vis
dėlto taip buvo.
N ukentėti man reikėjo už palaikymą politinių m o
terų. J ų susirėmimai su kalėjim o administracija jau
seniai tęsiasi. M oterų skyrius — tai krislas administra
cijos akyse, kurį būtinai reikia panaikinti. Esą, nieks
tiek neprikankina jų, kaip politinės moterys, nieks tiek
triukšmo nekelia. Tarytum jau turi jos daug geresnes
už vyrus sąlygas, bet tie kaip šventi sėdi,— joms gi
vis negana ir negana. „Na, reikės taip kaip su vyrais
daryti: kad tik kas kiek — karceris! Tuomet nnstosit
nuolat triukšmą kėlusios!" — gąsdino administracija.
Pagaliau, kada politinės moterys uždainavo kieme re 
voliucijos dainas (lapkričio 22 d., kada prasidėjo ant
rosios dūmos socialdemokratų atstovų teismas), admi
nistracijai „kantrybės pritrūko": tai toks negirdėtas,
toks baisus nusidėjimas jos akyse buvo, kad ji nutarė
būtinai nubausti karceriu didžiausias kaltininkes. Lap
kričio 24 d. penkias iš jų pašaukė neva kažkokiu
reikalu į kontorą, ir jos jau iš ten nebegrįžo: jėga
sugrūdo visas į panašius, kaip aukščiau aprašytasis,
urvus, nežiūrėdami nė to, kad kai kurios iš jų buvo
ligonės. Reikia pridurti, kad jos nenusiminė, tokią
naujieną išgirdusios, o tuoj paskelbė badavimą, kol
neišleis, ir, dainuodamos revoliucijos dainas, įėjo
į karcerį.
Likusios kamerose nežino, kur anos dingo. Mūsų
skyriuje jau pasklido apie tai gandas. Einu aš vaikš
čioti. Einant kaip tik man reikia praeiti netoli bendro
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sios politinių m oterų kameros langų. Matau, sujudu
sios draugės sėdi ant lango. Grįžtu pasivaikščiojęs.
Pranešu apie draugių likimą. Ką joms daryti, klausia:
— Obstrukciją kelsim — ar kelti?
— Darykit kaip sau norit,— atsakiau.
Už valandėlės jau ūžė visas jų skyrius. Atbėgo
vyresnysis sargas Sosnovskis — gavo skardine į šoną.
Tuoj atlėkė administracija, ir visus laisvuosius sargus
sušaukė „bunto" malšinti, bet obstrukcija jau buvo
pabaigta, ir malšintojai, dantis grieždami, atgal grįžo.
Matydama tokį sujudimą, stačiai iš ten administracija
tuo tarpu neišdrįso nė vienos į karcerį paimti, bet
jau tuomet nutarė visas „neramiąsias" pasodinti, kad
atsimintų. Rytojaus dieną visos moterys, išskyrus k e
lias ligones, paskelbė badavimą, kol nebus paleistos
draugės iš karcerio ir kitoms nebus nuim ta bausmė.
Pasitikėti vyrais nebuvo ko, bet jos vienos nutarė
laikytis iš paskutiniųjų. Administracija taip pat pasi
žadėjo nė per nago juodymą nenusileisti.
Sargas, kuris vedė mane vaikščioti, pranešė virši
ninkui, kad aš liepęs draugėms obstrukciją kelti, dėl
to buvo paliepta nebeleisti man kieme vaikščioti,
o vadinamojoj „k ajutoj“ (klėtkoj), k u r pirmąjį mėnesį
vaikščiojau,— visai atsisakiau nuo tokio vaikščiojimo.
Savo keliu ir aš nutariau prisidėti prie moterų bada
vimo, norint numačiau, kad politiniai vyrai (iš nu
teistųjų korpuso) neprisidės: ką jiems ten reiškia koks
draugiškumas! O priešintis tokiam administracijos šė
limui ir pūsti prieš vėją — ne tam esąs laikas! Jų
nuomone, dabar laikas sėdėti kaip pelei po šluota su
sitraukus ir laukti, kaip čia greičiau iš kalėjim o ištrū
kus ir paskui kuo toliausia nuo visokių revoliucijų ir
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partijų nubėgus. „Rimtesnieji" jų, išklausę adm inistra
cijos paaiškinimų, nutarė, kad m oterys negerai pasiel
gusios, ir dėl to... nieko nepadarysi — reikia į karcerį
eiti... Teesie tiems „rimtiesiems" už tai gėda ir panie
kinimas! Jie neverti draugų vardo.
Viską gerai žinodamas, nutariau bent aš vienas p ri
sidėti prie moterų, kad ir už tai nukentėti reikėtų.
Lapkričio 25 d. įdaviau viršininkui tokį pareiškimą:
„Kadangi, kiek m an žinoma, svarbiausiu akstinu
visų tų neramumų, kuriuos mes matome moterų sky
riuje, buvo nemandagus sargų elgimasis (galų gale
vyresnysis sargas Kažemiakinas įsiveržė naktį, kaip
sako, girtas į Lipskaitės kamerą* ir ten labai nem an
dagiai elgėsi) ir kadangi man visiškai be jokios prie
žasties uždrausta kieme vaikščioti, aš nuo rytdienos
prisidedu prie moterų badavimo ir reikalauju, kad
būtų paleistos iš karcerio kalinės-draugės ir kad man
po senovei būtų leidžiama po kiemą vaikščioti..."
Administracija šituo atsitikimu gana sumaniai pa
sielgė: ji nutarė tuojau ir mane įkišti į karcerį. O kad
kitiems blogo pavyzdžio neduočiau, įkišo, esą, už tai,
kad kalinys neturįs teisės reikalauti, o tik galįs p ra
šyti; antra, kad aš visą moterų skyrių sukurstęs. J o 
kių paaiškinimų iš mano pusės nepaisė: nutarė įkišti
ir įkišo.
Tokiu tai būdu aš atsidūriau karcery ir išbuvau ten
badaudamas 4 su viršum paras; 5 minėtosios draugės
išbuvo, taip pat badaudamos, pusšeštos paros; viena
buvo atvesta netrukus po manęs ir kartu su kitomis
išleista. Pastaroji buvo netoli manęs pasodinta. Aš tuo
labai apsidžiaugiau. Ne mažiau apsidžiaugė ir ji, gyvą
* Jis buvo įsiveržęs ne pas Lipskaitę, o pas Kulešaitę.
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žmogų išgirdusi, nors iki to laiko mudu asmeniškai
beveik visai nepasižinome. Nežinau, kaip būčiau p ra
leidęs tas 4 paras vienas būdamas, o dabar ne taip
baisiai sunkios jos pasirodė. Visą laiką kalbėjomės,
pasakojau apie Lietuvos socialdemokratų partiją ir jos
programą, aiškinau — ji kaltinama už priklausymą socialistų-revoliucionierių partijai; ginčijomės, juokavo
me ir tokiu būdu greičiau nustūmėm laiką. Ant duo
nos gulėjom, bet į burną neėmėm, norint jos kvapas
taip kuteno nosį. Tvirtai laikėmės. Pora iš penkių pir
m ųjų į ketvirtą dieną jau visai nusilpo, bet apie nusi
leidimą nė kalbos nebuvo. „Tegul ant rankų mus iš
čia išneš, bet nenusileisime!" Tvirtai tikim, kad ka
merose draugės taip pat laikosi, ir tai dar daugiau
mums jėgų suteikia... Naktį šalta — pečiaus jokio nėra.
Miegame kaip šunys ant grindų susirangę, visi purvi
ni, apskretę; vartom ės nuo vieno šono ant kito, dangstomės, bet tai mažai gelbsti. Sunku pakelti tokį pasi
tyčiojimą iš žmogaus asmens, bet, dantis sukandę,
kenčiame.
Administracija iš pradžių juokėsi iš tokio mūsų ba
davim o— esą, jai dar geriau; bet paskui ėmė neri
mauti, įkalbinėti, kad valgytume. Į ketvirtą dieną at
ėjo pažiūrėti ir daktaras. Kai kurios jau nebegalėjo
atsikelti. Vaistų, žinoma, nepriėmėm; ir kokie čia gali
būti vaistai! Už valandėlės apsilankė ir gubernatorius.
Klausia jis mano draugės, ar jau nebekels daugiau
triukšmo,— ta nieko neatsakė. Išėjo pridūręs, kad jei
vėl kels triukšmą, ir vėl pasodinsią. Numanom, kad
jau nusileis, ir iš tikrųjų nusileido. Nesmagus, labai
nesmagus tai buvo administracijai daiktas, bet, danti
mis grieždama, turėjo atsisakyti nuo tvirčiausio savo
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pasižadėjimo, kad dar daugiau nesmagumų neužsi
trauktų ant savo galvos.
Lapkričio 29 d. vakare jau paleido visas drauges,
bet mane paliko. Sunki, neram i buvo ta naktis. Ir
kaip ilgai ji tęsėsi! Bet tvirtas tikėjimas, kad draugės
nenustos badavusios, kol ir manęs nepaleis, suteikė
man jėgų. Ir aš neapsirikau: jos tikrai badavo — kai
kurios jau septintą parą. Lapkričio 30 d. ir mane pa
leido, ir jos nustojo badavusios. Tik jau pasodino
mane nebe senojoj vietoj, o nuteistųjų korpuse, bet
ne ten, kur visi politiniai kaliniai sėdi. Perkėlė čia,
matyt, norėdam i tokiu būdu pertraukti mano ryšius
su moterimis. Tiek to, ir naujojoj vietoj rasiu gerų
draugų, juo labiau, kad čia ne vienas ir politinis sėdi.
Šiandien dar atsiliepia badavimas: kai kurios drau
gės guli. Bet blogiausia, tur būt, jaučiasi tai kalėjimo
administracija, taip skaudžiai pirštus nudegusi. Bent
draugės linksmos, ant savo pastačiusios. Ir administ
racija dabar nebedrįs prie jų taip kibti.
Gruodžio 4 d.

O čia, pasirodo, dar kiečiau kaliniai laikomi, kaip
tardom ųjų korpuse; daug sunkiau vienam su kitu su
sisiekti, kad ir tam pačiam sparne sėdi; bet tai nie
k o — viską galima bus įsitaisyti. Tik draugai čionai
tokie užkiūtėliai, kaip visi šitam korpuse. Viršuj, ket
virtajam e aukšte, sėdi tvirtovėn nuteistieji. Įstatymais
einant, jie turi turėti tam tikrų palengvinimų, bet
čia nieko to nematyti; dargi jokios knygos iš laisvės
neturi. Prašiau jų, kad šį tą man atsiųstų, bet iki šiol
jokiu būdu neranda progos... Juokai ir pyktis dėl to 
kių „politikų": neranda progos iš ketvirtojo aukšto
11. V. K apsukas, 4 t.
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atsiųsti į trečiąjį stiklinės, popieriaus ir t. t. Bet il
giau pagyvensim, rasi pasitaisys... Vaikščioti vieną
veda. Matyt, ir prižiūrėti mane sargams kiek labiau
liepta, ypač kad per kratą, mane j karcerį nuvedus,
šį tą uždrausto rado: žibalinę mašinėlę virti (net iš
sižiojo ją radę ipo lova pastatytą), popieriaus, porą
straipsnių be galo („Kas toliau bus?"39), septintojo
LSDP suvažiavimo nutarimus; bet ko labiausiai ieško
jo, laiškų,— nė vieno nerado.

Gruodžio 25 d.

(I š

1 a i š k o)

Sveiki sulaukę N aujųjų Metų! Ir mažiukė sveiku
tė!.. N orėjau ir aš į jūsų kraštą atvykti truputį pa
silsėti, bet per ilgai neišsirengiau ir gavau net perdaug
ilgą poilsį. N et jau nusibodo ilsėtis-— norėčiau vėl
už arklo imtis ir iš savo kaktos prakaito valgyti duo
ną, o ne čia, dykas būdamas, „kazioną" pyragą ėsti.
Iš tikrųjų pyragais maitina: duoda gana patogų kam 
barį, šviesą, šilumą, patarnavim ą — visi patogumai už
dyką, o dar atsiranda žmonių, kurie mūsų tvarką pei
kia! Nenaudėliai, daugiau nieko! Pamatytumėt, kaip
rūpinasi mumis: kasdien po kelis kartus pažiūri, ar
ko netrūksta, mažiausią daiktą pasergsti, ir tokie m an
dagūs, malonūs — tik imk ir prie žaizdos dėk!.. Ir aš
apsipratau su tokiu dykaduonio gyvenimu: sėdėjau,
gulėjau, valgiau ir dievą garbinau, kad m ane ne tokį
sutvėrė, kaip tie m uitininkai ir fariziejai. Daug skai
čiau, rašiau, su krim inaliniais kaimynais susibičiulia
v a u — mat, kad neužsikrėsčiau nuo kitų raupsuotųjų
liga ar kad kitų neužkrėsčiau, mane visai skyrium
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pasodino, vienui vieną — ir gana greitai bėgo dienos,
savaitės ir mėnesiai. Nė nepajutau, kaip jau visa pusė
metų prabėgo, bet čia nelaimė atsitiko: piktoji dvasia
sugundė moteris „tvarką ardyti", ir mūsų angelai sar
gai nutarė jas už tai į ląstą sukišti. N utarė — ir padarė.
Bet piktoji dvasia ir ten jų neapleidžia: badavimu
nutarė angelus sargus pabausti; kitos pradėjo badauti
savo „pakajuose", obstrukciją pakėlė, reikalaudamos,
kad drauges išleistų. Apsiniaukė angelų veidai, ir jie
nutarė ir kitas piktąsias į neperm atom as tamsybes
įmesti. Išgirdęs apie tai, aš, „griešninkas", dėl savo
silpnumo nutariau prisidėti prie jų ir taip pat paskel
biau badavimą. Bet angelų gudresnių už mane būta:
kad negalėčiau kitų savo pavyzdžiu iš gero kelio iš
vesti, mane tuoj į ląstą patupdė. N iek o —■viską reikia
išbandyti... Išmatavau naująjį savo gyvenimą: 3 žings
niai pločio, 4 ilgio — kaip tik galima išsitiesti. Pečiaus
nėra, šviesos — jokios, oro maža, valgis — duona ir
vanduo... „Na, Juozeli, pagalvojau sau, nenorėjai py
rago valgyti ir pienu užsigerti, nenorėjai šiltame, švie
siame „pakajuje" kaip pas dievą už pečiaus sėdėti, tai
dabar turi!..“ Tokiais įrankiais mūsų angelai sargai
nori mums ragus nulaužyti — sako, dygsta, kaip pas
tuos bukius; bet, užuot nulaužę, dar labiau užsmailina
ir dirvą patręšia. Sėdim ląstoj ir badaujam. Ant žemės
kaip šunys susirietę gulėjom, po galva duoną pasi
dėję, bet į burną neėmėm. Mūsų angelai žiūrėjo į mus
ir tyčiojosi. Taip išbuvom dieną, antrą, trečią. Kai k u 
rioms jau ėjo penkta diena*, o badavusios nenustojo;
kitos jau jėgų nebeturėjo nuo žemės pasikelti... A nge
lai pradėjo nerimauti, įkalbinėjo valgyti, bet nieks nė
* Iš viso paskirta buvo 7 dienos.
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klausyti apie tai nenori... Man eina ketvirta diena,
o draugėms šešta prasidėjo. Ateina daktaras, apžiūri —
kraipo galvą. Vaistus imti, žinoma, taip pat atsisakom.
Pagaliau ateina pats viešpačių viešpats — gubernato
rius. Mato, kad mes nepataisomi nusidėjėliai — liepia
paleisti, tik mane vieną palieka. Draugės nenustoja
badavusios—-reikalauja mane paleisti. Rytojaus dieną
paleido, tik kitur pasodino — į tokią skylę įkišo, iš
kurios beveik nieko nem atyti ir negirdėti. Bet tai nie
k o — jau apsipratau; radau daug „politikų", įsitaisiau
kaip pridera. Tik... tik... pasirodo, kraujo pas mane
per daug; dėl to, iš ląstos išėjęs, pradėjau juo spiaudyti. Ir iki šiol tai nesiliauja, norint jau beveik mė
nuo, kaip tas viskas buvo. Felčeris paėmė ištirti skrep
liu s — sako, radę Kocho bacilų... Šita naujiena mane
truputį iš vėžių išvarė, prapuolė toks geras ūpas...
Per dienų dienas skaitau, rašau, bet vis kažkokį ne
smagumą jaučiu. Prie to dar prisideda ir nuolatinės
žinios apie paleidimą už kauciją, o paleidimo vis kaip
nėra, taip nėra. Seniai jau nustojau tomis iliuzijomis
tikėti, bet panašios žinios vis dėlto sujudina šiek tiek
žmogų. Nervai tarytum nėra iširę, silpnumo nejau
čiu, prakaituoti neprakaituoju, bet šone truputį duria.
Tai tokios pas mane naujienos!.. Aa, dėdule, aš čia
tarp kita ko rimtai užsiėmiau filosofijos pažiūrų tvar
kymu ir likau... karštu istorinio materializmo pasekė
ju. Toliau ypatingai užsiimu politine ekonomija. Įvai
rumui trūksta geros beletristikos...
1908 m. sausio 15 d.

Pagaliau paaiškėjo dalykų stovis: šiandien gavau
kaltinam ąjį aktą; kartu teismo rūmų pirmininkas pra
nešė, kad paskirta kaucija — 10 tūkstančių rublių; teis
164

mas paskirtas vasario 11 d. Na, bent tai gerai — neil
gai reikės laukti, norint paskutinės dienos prieš teismą
paprastai kaliniams pamažu eina. Gerai, kad dar taip
greitai paskyrė.
Įdomus kaltinam ojo akto turinys. Iš pradžių duo
dama, kokiu būdu aš buvau areštuotas, paskui — ras
tųjų mano bute rašinių ir spaudinių sąrašas ir ištrau
kos iš jų. Tik jų turinys savotiškai duodamas: kažin
kodėl visur prikišama, kad Lietuvos socialdemokratų
partija norinti įkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę,
norint nė vienam e paimtajame rašte nieko panašaus
nėra; kalbam a tiktai apie sufederuotą respubliką, o po
VII suvažiavimo jau ir to reikalavimo nebėr. Iš to laiš
ko, kurį aš policijos nuovadoje, ištraukęs iš pristavo
rankų, ėmiau plėšyti ir paskui sumindžiojau, tiek iš
skaitė: „Laiškas... jis iš užjūrio šeimynos... reikalai.
Laiškas truputį vėlai gautas. Prašau nors atviru laišku
pranešti, kad pinigai gauti. Su guodone. M. S.'1 Per
tardymą paaiškinau, kad šito laiško turinio nežinojau.
Įdavė jį m an tūlas Kazys, kurio pavardės nežinau,
kad atiduočiau „Skardo" redakcijai. Be to, dar buvo
rasti pas mane dviejų telegramų kvitai. Telegramų
turinys pasirodė toks: viena į Dorpatą V. Požėlai —
„Inchasis apsirgo. Reikalinga operacija. Atvažiuok."
Antra į Petrapilį advokatui Bytautui: „Steponui pini
gai išsiųsti. Važiuok"; pasirašyta: „Seimininkas", ap a
čioj duotas „Skardo" redakcijos adresas. Per tardymą
jokių parodymų dėl šitų telegramų nedaviau, bet teis
me teks paaiškinti, kad man įdavė jas paduoti „Skar
do" adm inistracijai; ką jos reiškia, nežinau.*
* Pirmoji telegrama buvo šnipų iškraipyta, ir aš tuo pasinau
dojau, kad apsunkinčiau jiems įspėti jos turinį: visur rašiau „in
chasis"— turėjo būti „ilgasis". Kalba ėjo apie „ilgąjį" Jurgelionį,
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Ekspertizė pripažino, kad rastieji mano bute raši
niai ir partijos apyskaitos taip pat ne mano ranka ra 
šyta, dėl to čia kaltina tiktai uždraustų raštų laikymu
platinimo tikslu. Svarbiausioji kaltinimo dalis paremta
apsaugos viršininko pranešimu. Jis rašo: „Biržiška,
Špakovskis ir Paslavičius — LSDP Vilniaus komiteto
narys ir žymiausias partijos vadas, kadangi visuomet
visuose šitos partijos organizacijų susirinkimuose bū
davo renkam as pirmininku.* Nuo 1906 m. spalio mėn.,
jam prižiūrint, buvo spausdinami lietuvių kalendoriai,
kurie dėl jų priešingo valdžiai turinio buvo konfis
kuoti; jis taip pat autorius priešingos valdžiai knyge
lės: „Kokie reikalingi darbininkams įstatymai", kuri
1907 m. kovo 31 d. buvo konfiskuota (5000 egz.). Be
to, Mickevičius ne kartą važinėjo į užsienį ir iš ten
gabendavo spausdinamą Tilžėje laikraštį lietuvių kal
ba „Darbininkų balsas" ir kitus nelegalius raštus, k u 
kulis tuomet buvo pakliuvęs į Vilkaviškio kalėjimą. V. Požėla
buvo pakviestas išlaisvinti jį iš kalėjimo. Požėla tuoj atvyko, su
organizavo Vilkaviškio kalėjimo ginkluotą užpuolimą ir išlaisvino
Jurgelionį. Paskui Jurgelionis renegatu paliko ir nuėjo Amerikoj
klerikalams tarnauti. Kad išpirktų jų akyse savo senąsias „nuodė
mes", jis, eidamas pas juos, šlykščiai apšmeižė Lietuvos socialde
mokratų partiją. Dabar jis biznius varinėja kartu su išgamomis
socialpardavikais.
Antroji telegrama buvo pasiųsta Stepui Kairiui, kad jis va
žiuotų į RSDDP V suvažiavimą. Abi telegramos buvo mano ranka
rašytos LSDP CK vardu. Per žandarų tardymą aš atsisakiau duoti
dėl šių telegramų bent kokių parodymų. Žandarų rotmistras įkal
binėjo, kad tuo būdu aš tik sau blogiau darąs: esą, vis tiek aišku,
kad telegramos mano ranka rašytos; ekspertai vis tiek pripažinsią,
kad tai mano ranka rašyta; jei reikėsią į ekspertus kreiptis, tai
tik tardymą pailginsią... Bet aš savo laikiausi, ir ekspertas pripa
žino, kad tai ne mano ranka rašyta, norint yra panašumo. Tą patį
sprendimą padarė ekspertizė ir dėl CK apyskaitos, mano bute
rastos, norint visa tai buvo iš tikrųjų mano ranka rašyta.
* Tai netiesa buvo. Aš buvau tik vienas CK narių; man buvo
pavestas redakcijos darbas (lietuvių kalba), kuris daug laiko atim
davo; užtat Vilniaus organizacijoj aš labai mažai tegalėjau veikti,
o Vilniaus komiteto nariu niekad nebuvau.
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riuos paskui platindavo su Juzės Lietuvninkaitės ir
kitų pagalba; jis darė korektūrą visų partijos atsišau
kimų ir prižiūrėjo organizacijos kasą. Per buvusį V il
niuje, muzikos draugijos salėje, 1907 m. balandžio 27
ir 28 d. (lietuvių inteligentų) susirinkimą, kuriam e
dalyvavo apie 70 žmonių ir buvo kalbam a Lietuvos
autonomijos klausimu, jis buvo išrinktas informacinio
biuro nariu, Strazdo pavarde.* 1906 metų vasarą n e 
tikra pavarde sėdėjo Suvalkų kalėjim e ir iš ten buvo
išlaisvintas 20-ies socialrevoliucionierių, kurie užpuo
lė kalėjimo sargybą."
Žinoma, aš iš savo pusės niekuo neprisipažinau
kaltas. Pagaliau ir kaltinam ojo akto autorius turėjo
atmesti kai kuriuos, niekuo neparemtus kaltinimus.
Taip antai, atmetė pabėgimą iš Suvalkų kalėjimo. Kal
tina už priklausymą LSDP, „pasistačiusiai sau, anot
kaltinamojo akto, galutinį tikslą — ginkluoto sukilimo
pagalba nepriklausomos Lietuvos valstybės įkūrimą ir
seimo valdžią". „Tam tikslui pasiekti,— toliau sako
kaltinamasis aktas,— jis gyveno Špakovskio, Biržiškos
ir Paslavičiaus pavardėmis ir dalyvavo minėtosios p ar
tijos susirinkimuose, kurie buvo padaryti Vilniuje,
muzikos draugijos salėje, Lietuvos autonomijos k lau
simui svarstyti; paskui buvo išrinktas informuojamojo
partijos biuro nariu ir savo rankose turėjo jų (su
prask: partijos ir biuro) pinigus. K orektūrą darė ir
pats rašė lietuvių kalendorius — „Darbininkų kalen
dorius 1907 metams" ir kitus, brošiūrą „Kokia mums
* Taip iš tikrųjų buvo. Tame lietuvių inteligentų susirinkime,
sušauktame lietuvių dūmos atstovų iniciatyva, dalyvavo įvairių
krypsnių žmonės, dargi kunigai, kurie stengėsi sudaryti visų lie
tuvių dūmos atstovų bloką ir apskritai sudaryti bloką kovai dėl
Lietuvos autonomijos. Tai buvo atmesta, bet bendras informacinis
biuras buvo sukurtas. Tik ir iš jo nieko neišėjo.
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reikalinga valdžia", taip pat ir priešingus valdžiai
atsišaukimus lietuvių kalba. Ne kartą važinėdamas
į užsienį, gabeno iš ten ir platino priešingus valdžiai
raštus, kaip antai, laikraštį „Darbininkų balsas" ir ki
tus. Palaikė ryšius su žymiais minėtosios draugijos
(„soobščestva") nariais, tarp kitų su Verbyla, Požėla
ir kitais...“ Toliau eina kaltinimas m inėtųjų rašinių
ir spaudinių laikymu.
Didelis debesys, bet lietus, tur būt, nedidelis bus.
Net juokai ima: susirinkimas, kuriam e dalyvavo apie
20 kunigų, pavadintas socialdemokratų susirinkimu!
Kad nieko panašaus nebuvo, lengva bus įrodyti, pa
ėmus „Šaltinio", „Lietuvos ūkininko" ir „Skardo" atsi
liepimus apie tą susirinkimą. Dargi apsaugos viršinin
kas nėra toks drąsus ir nevadina jo socialdemokratų
susirinkimu. Bet ir kituose kaltinimuose prokuratūra
pereina apsaugos viršininką, norint jo parodymais re
miasi visas kaltinimas: kaip antai, apsaugos viršinin
kas sako, kad tik man prižiūrint buvęs spausdinamas
„Darbininkų kalendorius" ir kad aš buvęs autorius
knygelės „Kokie reikalingi įstatymai darbininkams ap
saugoti", o prokuroras rėžia, kad aš parengęs „Darbi
ninkų kalendorių" ir parašęs knygelę „Kokia mums
reikalinga valdžia"*; apsaugos viršininkas sako, kad
aš buvęs partijos atsišaukimų korektorium, o proku
ro ra s — kad juos visus pats ir rašęs. Kad su „Darbi
ninkų kalendorium" nieko bendro neturėjau, galės pa
liudyti kad ir vyriausiasis Sirkino spaustuvės raidžių
rinkėjas, kuris prie lietuvių spaudinių dirba. Įdomu,
* Iš tikrųjų „Darbininkų kalendorių 1907 metams" ir minimas
knygeles aš buvau parengęs. Bet „Kokia reikalinga valdžia" buvo
nelegaliai išleista, o „Kokie reikalingi įstatymai" buvo legaliai
išspausdinta ir konfiskuota. Prokuroras supainiojo tas dvi brošiū
ras, o aš jam dar padėjau painioti.
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ką pasakys apsaugos viršininkas, užklaustas, kada aš
važinėjau į užsienį, kokiais keliais, kokia pavarde
ir t. t. Jei viso to kaip reikiant negalės paaiškinti, tai
teisėjams bus aišku, kad ir tas kaltinimas niekuo n e
paremtas, kaip ir visi pirmieji. O tų rašinių ir spaudi
nių laikymas? Ką per tardym ą pasakiau, to paties ir
dabar laikysiuosi: nieko nežinau apie juos.
Ir už ką gi čia 10 tūkstančių skirti? Ju k toks da
lykas nė 500 nevertas!
Sausio 18 d.
Tai tau, Luce, zuikis! — ir ta pati kaucija atmesta!
Sausio 16 d. apžiūrėjo mane kita daktarų komisija
ir, matyt, pripažino, kad sėdėjimas kalėjim e nepakenk
siąs mano sveikatai, dėl to atm esta kaucija. Kaip tai
atsitiko? Kam reikalinga buvo antra komisija ir kodėl
ji nedavė tokio paliudijimo, kaip pirmoji, kuri prieš
porą savaičių žiūrėjo?
Teisme, kai mane iššaukė kaltinam ajam aktui įduo
ti, „ponybei" puolė į akį, kad aš neatrodau baisiu ligo
niu,— priešingai, atrodau visiškai sveikas... Sausio
16 d. šaukia į kontorą. Nueinu — ugi vėl komisija, ir
tam tikslui paties prokuroro pakviestas žinomas mies
to rakalis gydytojas Michailovas*. Apžiūrėjo paviršu
tiniškai. Kalėjimo daktaras (karinis daktaras) norėjo
patvirtinti anos komisijos paliudijimą; Michailovas
pasipriešino.
* Jis dalyvavo, kada 1902 metais Vilniaus gubernatorius Valis
darbininkus rykštėmis plakė už dalyvavimą Gegužės Pirmosios de
monstracijoje. Jis skaitė pulsą ir sprendė, kiek kas rykščių gali
pakelti. Pamatęs jj, aš tiesiai pasakiau: tegul visai neapžiūrinėja,
o parašo, kad sveikas, ir tiek.
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Vadinasi, su kaucija pabaigta, o dar buvo tikėtasi,
kad ją sumažins. Tiek to. Vis tiek aš nesitikėjau už
jokią kauciją išeiti, kad ir draugai kartkartėm is tvir
tino. „Netikinčiu Tamošium" visuomet buvau, dėl to
šitas smūgis man neskaudus. Tik laikas dabar daug
pamažiau eina, o iš laisvės gerų knygų kažin ar besu
lauksiu.
Sausio 19 d.

Šiandien turėjau pirmutinį pasimatymą — brolis at
važiavo, bet jis tik suerzino mane. Leido kalbėtis tiktai
kokią 10 minučių ir tai per geležines grotas; be to,
dar vyresnieji sargai klausosi, liepia būtinai rusiškai
kalbėtis... Et, toks pasimatymas po 8 mėnesių — tai tik
nervų gadinimas! Žinoma, neparodžiau to broliui, juo
labiau, kad mačiau, kad jis vos tik sulaiko ašaras...
Mama vis verkianti iš skausmo ir poteriaujanti; manęs
niekuomet neužmirštanti — nei dieną, nei naktį; ir da
bar man atsiuntė rožančių—-kiek jau ji, nabagė, man
jų pripirko, norint žino, kad aš jų nenešioju. Kiek ji
privargo, kiek prikentėjo dėl manęs! Būtinai norėjo
iš manęs kunigėlio susilaukti... Dabar m udviejų keliai
jau niekuomet nesusieis!..
Vis tik norėčiau bent po teismo pasimatyti su ja...
Bet ne! Šitose kalėjim o sienose tai negalima. Per aša
ras ji negalės nei vieno žodžio pasakyti; tuom et ir
aš neišturėsiu. O karčias ašaras rodyti tiems, kurie
iš jų tyčiojasi!— ne, nematys jie jų mano akyse! Pasimatysiu kuomet nors, jau laisvas būdamas, jei dar
ji gyva bus.
170

Sausio 26 d.

Dar didesnę garbę įgijau: sausio 24 d. pervedė į k i
lų kam erą (apačioj). Apžiūrėjo langus, užrakino dviem
spynom, ir pats vyresnysis sargas raktą pasiėmė. Jam
įsakyta kalėjim o viršininko kaip savo akį mane da
boti, kadangi, esą, aš norįs pabėgti; jau ir sargai esą
papirkti... Tokias žinias suteikė viršininkui apsauga,
ir jis nežino, ką bedaryti. Pasodino. Žiūri — nė žings
nio neatsitraukia. Ne vienas sėdi čia už užmušimą
kaltinamas, bet anaiptol jie nėra taip prižiūrimi, dargi
antros spynos prie durų nėra. O man, teisybę pasa
kius, skirtumo beveik jokio nėra, tik nesmagu, kad
visi tarytum į vilką pradeda žiūrėti, sargai nuolat po
durimis slankioja, kratas daro; ir kol užrakina arba
atrakina, taip ilgai tęsiasi, geležies žvangėjimas taip
drasko krūtinę! Net ir bylos skaityti į teismą nelei
d o — čia atnešė. Kada byla bus, gal būt, sukaustytą
ves... Maža bėda.

Vasario 8 d.

2 dienos iki teismo beliko. Šiek tiek rengiuosi
jam, bet nenustoju žiūrėjęs į jį kaip į pirmutinį tiktai
žingsnį, kuris galų gale išaiškins mano padėjimą. Ži
noma, laukiu jo, bet ne taip, kaip kiti laukia: anaiptol
neužima mano viso laiko mintys apie jį; nebesvajoju
apie išlaisvinimą. Didelę bausmę duos — ir tai manęs
nenustebins. Kad tik jėgos neapleistų ir galėčiau bent
panašiai sunaudoti laiką, kaip iki šiol sunaudojau! Žo
džiu, ateitis negąsdina manęs, norint numatau, kad ne
vieną sunkią valandą reikės pergyventi.
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Raimis buvau, norint dviem spynom užrakintas ir
ypatingai prižiūrimas. Bet štai šiandien tarytum per
kūnas į mane trenkė: iš tikrų šaltinių patyriau, kad
mane įdavė buvusis mano ,,draugas", su kuriuo gim
nazijoj vienam suole sėdėjau. Tuoj pakliuvęs, išgirdau
apie tai, bet nenorėjau tikėti, prašiau, kad draugai
surinktų tikresnių žinių. Jų surinktosios žinios patvir
tino spėjimą, tačiau dar negalima buvo stačiai sakyti,
ir aš dar nenorėjau tuo tikėti. Dabar nebėr abejonės:
jaunų dienų draugas, paskui universiteto studentas,
„tvirtas socialdemokratas", kaip kiti draugai apie jį
atsiliepdavo, tapo šnipu-išdaviku! Dar daugiau. A tvy
ko jis į Vilnių pernai metų pradžioj, neva tikėdamasis
gauti banke vietą, bet jo, kaip lietuvio, ten nepriėmę.
Tuo tarpu jam atsitikusi nelaimė: pametęs pinigus ir
noroms nenoroms turėjęs kol kas Vilniuje sėdėti. Taip
jis, susitikęs mane, pasipasakojo, ir man nė į galvą
negalėjo ateiti koks nors abejojimas dėl jo. M atyda
mas vargingą jo padėjimą, aš ištiesiau draugo ranką:
ne kartą vaišinau jį savo bute, duodavau knygų ir
laikraščių skaityti, dargi pritraukiau bendradarbiauti
„Skarde", ir ten buvo įdėti keli jo straipsniai X para
šu; kartais kokį rublį kitą paskolindavau. Gerai žino
jau, kad tai žmogus — ne pliuškis, ne koks girtuok
lis,— kiek galėdamas gelbėjau. Ir štai dabar pasirodo!..
Be abejonės, ne mane vieną jis jau suspėjo įduoti,
bet kitų vis dar nesučiumpa. Ir iki šiol jis dar varo
savo darbą... Sunku nešti jungas, priešo uždėtas, bet
daug sunkiau — buvusiojo draugo, o dabar šnipo*.
* Tas šnipas-išdavikas— tai Jonas Aleksa, vėliau tapęs ne
priklausomos Lietuvos respublikos ministru, norint daugelis Lietu
vos ponų žinojo, kad tai buvusis caro valdžios šnipas. Jis net
geležinkeliu važinėjo su šnipo bilietu. Vieną kartą Marijampolėje,
Ciplijausko bute, jam netyčia iškrito iš kišenės tas šnipo bilietas.
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Bet čia dar nepasibaigia tas sunkumas. Vienas a r
timas draugas, taip pat to ponaičio įduotas, tarytum
prikaišioja man, kad aš buvau jo „globėjas". Sunkus
tai priekaištas, bet ar teisingas? Ar būtų kas nors kitas
mano vietoje kitaip pasielgęs? Abejoju. Kas galėjo
manyti, kad toks žmogus šnipu pasidarytų? Ir dabar
dar nelabai nori tilpti mano galvoj tokia žinia, norint
tai jau neabejojama.
Štai mano kaimynas taip pat buvusiojo draugoveikėjo įduotas. Jau visi kalbėjo apie tai, kad tas
„draugas" šnipu tapo, bet jis nenorėjo tuo tikėti, kol
pats savo akimis nepamatė. Ir pam atė jį šnipų liz
d e — „apsaugoje", ir ten išgirdo tokius jo žodžius:
„Tamsta sakaisi nepriklausęs anarchistų-komunistų
draugijai?.. Kaipgi tamstai ne gėda atsisakyti nuo to,
kam paskyrei visas savo jaunas dienas, visas savo jė 
gas ir dargi laisvę?! Kur tamstos įsitikinimai, kur re 
voliucionieriaus garbė, kur sąžinė?!" Ir tas buvusis
„artimas draugas" ir „pasišventęs veikėjas" dabar už
rakino jį devyniomis spynomis, netrukus sukaustys
kojas grandinėmis, o rasi ir virvę ant kaklo užnarins!..
Prieš kelias dienas, pasakodamas man apie tai, kaim y
nas taip užbaigė: „Jei dar mano galvoje yra kiek nors
sveiko proto, tai aš turiu jo nustoti: negaliu pakelti
to, kad „draugas" draugui virvę ant kaklo užnarino..."
Kiek galėdamas raminau jį, o dabar ir aš panašioj pa
dėty atsidūriau.
Jis pasiaiškino, kad radęs jį Vilniaus stoty ir pasinaudojęs juo,
nes pinigų neturėjęs. Kad jis tikrai buvo šnipas, dėl to nebuvo
tuomet jokios abejonės. Jis buvo Vilniaus žandarų pulkininko šni
pas, su kuriuo konkuravo apsaugos viršininkas; užtat pastarasis
ir išdavė jį. Partijos patikrinimai tai patvirtino.
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Vasario 10 d.

Rytoj teismas, bet aš ramus, norint visiškai nega
lima numatyti, ką jis man atneš. Veikiausiai kokį dve
jetą metų tvirtovės. Gerai būtų, kad tuo jau viskas
pasibaigtų, bet vargu taip bus...
Advokatų taip ir nesulaukiau ateinant, norint, tei
sybę pasakius, nelabai nė laukiau: iš kitų draugų pa
vyzdžio žinau, kad dažniausiai tuščias būna tas lauki
mas. Pas mane rengėsi ir vienas, ir antras ateiti, bet
nė vienas neatėjo! Kad bent bylą suspėtų perskaityti,
o tai dabar kartais politinių advokatai nė to nesuspėja
padaryti, nes už politinių bylas jie mažai gauna arba
ir visiškai nieko negauna.

Vasario 12 d.

Tai jau ir po teismo — davė 3 metus tvirtovės.
Sėdint paprastam kalėjim e, vienukėj, trečia dalis n u 
metama; vadinasi, sėdėti reikės dvejus metus. Kasaoijos duoti neverta, kadangi vis tiek iš to nieko ne
išeis, tik tas laikas, kuris praeis iki atsakymo sugrįži
mo, nebus įskaitytas. Kas kita būtų, jeigu iki to laiko
būtų galima už kauciją išeiti, bet čionai jokios vilties
nebėr.
Dvejus metus reikės sėdėti, bet aš gana linksmai
sutikau šitą naujieną, kadangi lengvai galėjo katorgą
duoti. A dvokatai buvo gerai nesusipažinę su byla,
ypatingai vilniškis Tarchovskis. Tik teisme ir vienas,
ir antras kalė, kad aš pats kuo mažiausia arba visai
nekalbėčiau... Teismo sudėtis nekokia.
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Tačiau aš nelabai nusimenu — apie katorgą nema
nau. Greitai tikiuosi seniai m atytus draugus pam aty
t i — širdis ima sm arkiai plakti... V aikščioju po kam ba
riuką, konvojaus sergimą, ir pradedu dainuoti, kas
kartą vis balsiau ir balsiau. Kareiviai tyliai sėdi —
klausosi; matau, kaip mainosi jų veidai... Geri karei
viai; pora dargi visai susipratusių, bet... tarnystė...
Pagaliau nuveda mane į teismo rūmus. Tą pačią
dieną paskirta telegrafistų byla už 1905 metų streiką,
dėl to publikos daugybė. Tarp jų m atau ir pažįstamus
man veidus, bet jie taip nusiminę! Ypatingai nepa
prasta teismo regykla broliui — jo veidas taip atrodo,
tarytum tuoj nenoroms ims birti jam iš akių ašaros.
Sunkų tai įspūdį daro, bet aš nejaučiu didelio sun
kumo, kad ir tarp dviejų plikais kardais kareivių sto
viu: 9 mėnesiai jau atsėdėti; numanau, kad ateity dar
nemaža reikės pasėdėti,— noriu kuo daugiausia prisi
gaudyti naujų įspūdžių, kurių taip trūksta pilkame,
vienodame kalėjim o gyvenime.
A teina teisėjai, ir pirmutinis daiktas, kuris mane
nustebina, tai pirmininko paskelbimas, kad teismas eis
be publikos, uždarytomis durimis. Publikai išėjus, pri
saikdinami liudininkai, skaitomas kaltinam asis aktas,
klausia manęs, ar prisipažįstu esąs kaltas. Žinoma, ne.
Tuomet eina liudininkų klausinėjimas.
Pabaigus liudininkus klausinėti, prokuroras pa
prašė paskelbti kai kuriuos dokumentus iš mano by
los: LSDP Centro Komiteto apyskaitą už 3 pirmuosius
1907 metų mėnesius, trumpą apyskaitą už 1906 metus,
kuri buvo paskelbta „Skarde",— jų rašiniai buvo rasti
tarp paimtųjų per k ratą mano bute popierių; be to,
paprašė dar perskaityti apsaugos viršininko, Suvalkų
gubernijos žandarų pulkininko, policijos departamento
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ir Vilkaviškio žandarų viršininko pranešimus. Advo
katas Stašinskas paprašė perskaityti tų šeimininkių pa
rodymus, pas kurias aš, esą, gyvenęs Spakovskio ir
Biržiškos pavardėmis,— nė viena jų manęs nepripaži
no. Be to, dar prašė perskaityti vieną apsaugos virši
ninko pranešimą, kurio prokuroras visai nepam inėjo,—
jame jis sako, kad liudininkų nurodyti ir daugiau fak
tų duoti negalima esą, kadangi, girdi, mano draugai
manęs neišduosią! Pagaliau advokatas prašė duoti v er
tėjui išversti kelias ištraukas iš „Šaltinio", „Lietuvos
ūkininko" ir „Skardo", iš kurių aiškiai matyti, kad
buvusis balandžio mėn. Vilniuje lietuvių inteligentų
susirinkimas buvo nepartinis, o ne LSDP susirinkimas,
kaįp kaltinam ajam akte yra pasakyta.
Teisėjai pasikalbėję sutiko perskaityti tiktai minė
tąsias LSDP apyskaitas. Pranešimų perskaityti nesuti
ko, kadangi jie slapta buvo suteikti, taip pat nesutiko
priim ti ištraukų iš m inėtųjų laikraščių, kadangi iš
anksto nebuvo padarytas jų vertimas.
Prokuroro kalba buvo gana ilga ir stipriai pasaky
ta. Pirmiausia jis nurodė, kad LSDP tikslas — su gink
lais rankose sugriauti dabartinę tvarką ir „įkurti ne
priklausomą Lietuvos valstybę su seimu priešaky".
Paminėjo Centro Komiteto apyskaitą, kuri geriausiai
parodanti tos partijos darbus ir jėgas. Iš jos jis daro
išvadą, kad ji esanti labai stipri ir pavojinga, dėl to
reikia aštrių priemonių griebtis, kad būtų galima ją
užgniaužti. M ane jis laiko vienu tos partijos vadų ir
rūpinasi patvirtinti tai ne tik apsaugos pranešimu, bet
ir rastaisiais mano bute raštais: lietuviškieji rašiniai,
girdi, be abejonės, mano rašyti. Ekspertas, sako jis,
pripažinęs, kad esą panašumo, bet, neturėdam as nie
ko mano ranka lietuviškai parašyta, neišdrįsęs spręsti.
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Barbora M ickevičienė — V. Kapsuko motina. 1925 m.

Kodėl gi aš, klausia jis, atsisakiau duoti lietuviškai
rašytą pavyzdį? Aišku, girdi, dėl to nedavęs, kad ne
būtų aiškiai matyti, jog tai mano ranka rašyta... Toliau
kalba, kad „Skardas" — tai buvęs tikras partijos or
ganas, „Darbininkų kalendoriaus" straipsniai — tai pa
prasti partijos atsišaukimai; o aš arčiausia prie jų lei
dimo buvęs. Ir užsieny ne kuo kitu buvau užsiėmęs,
kaip partijos darbu... Tai, girdi, žmogus, visiškai atsi
davęs revoliucijos darbui, nutraukęs visus ryšius su
legaliu gyvenimu; dėl to reikia jam duoti kuo di
džiausią bausmę — katorgą. Tvirtovė, girdi, gali būti
duodama paprastiems partijos nariams, bet ne vienam
veikliausiųjų vadų; trėmimas tokiam žmogui, kuris
pabėgo iš Suvalkų kalėjimo, tai ne bausmė...
Po prokuroro kalbėjo advokatas Stašinskas. Stipri,
turininga jo kalba galėjo gilų įspūdį padaryti, tik
nebuvo kas jos klausos. Jis nurodė prieštaravim us
kaltinam ajam akte — kaltintojas dargi toliau už ap
saugą nuėjo! Buvo išaiškinta, kas per susirinkimas
buvo balandžio mėnesį. Liko rastieji mano bute raš
tai, bet jie ne man priklauso.* Jis spiria, kad teismas
mane visai išteisintų.
Kalba kitas gynėjas, Tarchovskis. Jis pirmiausia
nurodo, kad jei ir bausti už priklausym ą partijai, tai
negalima katorgos duoti, kadangi mano žingsniuose
nėra jokio didelio prasižengimo ir anaiptol aš nesu
kažkoks vadas. Priešingai, iš viso ko matyti, kad ap
sauga be jokių faktų išputusi mano bylą, gal būt,
vietoj kokio nors kito žmogaus.
Teisėjai pagaliau sutiko atmesti apsaugos parody
mus, bet dar stipriau įsikabino į rastąją medžiagą.
Iš tikrųjų tai buvo mano ranka rašyti rašiniai.
12, V. K apsukas, 4 t.
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Ilga ir be galo sunki pasirodė ta valanda, kada reikėjo
laukti galutinio sprendimo. Visiškai prapuolė toks ge
ras ūpas, kuris iš ryto buvo. Tarytum visam kam bu
vau pasirengęs, bet į katorgą už šitą dalyką nemaniau
pakliūti. Ir tuomet man dar aiškiau atsistojo akyse
beteisis katorgininko padėjimas, sunkiomis grandinė
mis sukaustytos kojos, kuo biauriausias sargų elgesys...
A r šiaip ar taip — nesinorėtų į tokį kailį įlįsti. Tačiau
raminu save: „Na, kad ir duos ketverius metus! Kiti
juk ne tiek metų iškentėjo!.. Su antrosios dūmos so
cialdemokratų atstovais gausiu tą patį jungą vilkti."
Pagaliau ateina teisėjai. Širdis smarkiai plaka, bet
veidas ramus. Skaito: „Trys metai tvirtovės..." Akmuo
nusirito nuo krūtinės — lengviau atsidusau. Advokatų
veidai taip pat nušvito; vadinasi, dvejus metus reikės
sėdėti.

Vasario 15 d.
Tai jau turiu dvejus metus, ir dar galutinai ne
išaiškėjo mano padėjimas... Sulyginus su tuo, ką turi
daugelis kitų draugų,— tai niekis, bet ir tie dveji
metai paliks didelę žymę mano gyvenime. Dvejus
m etus išbūti akmeniniam maiše, per dienų dienas gir
dėti tiktai sargų keiksmus ir grandinių žvangėjimą,
kiekvienam žingsny susitikti su didžiausiu asmens
niekinimu ir giliausių jausmų mindžiojimu — tai ne
lengva. Ypatingai dabar, tamsiems reakcijos debesims
apsupus Rusijos valstybę iš visų pusių, darosi be galo
sunkus mūsų padėjimas: kasdien kratos, už mažiausią
niekniekį karceris; dargi per langus kalbėtis uždraus
ta, nekalbant jau apie susisiekimus „paštu“; pasi178

vaikščiojimas, skyrium vaikščiojant, nė 10 minučių
nesitęsia, o daugeliui k rū v o j— ne daugiau kaip 20;
kalėjimo vyresnybė ir dargi sargai visai nesukalbami,
kiekvienas kažkokiu karaliuku jaučiasi esąs. Iš laisvės
beveik jokių žinių negalima gauti, o jei kartais ką ir
gauni, tai paprastai būna viena žinia blogesnė už
kitą... Ne, nelinksma tokiose sąlygose sėdėti! Bet ar
tai galima sulyginti su tų draugų sėdėjimu, kurie turi
po 10—20 ir dar daugiau metų katorgos?! A r galima
sulyginti mūsų kalėjim ą su Šliselburgo kalėjimu, o vis
dėlto išgyveno ten po 20 metų! Teisybė, nedaug kas
tiek išturėjo... O man dveji metai — tai niekis! Reikia
tik rūpintis kaip galima geriau tą laiką sunaudoti,
lavinimusi kaip reikiant užsiimti, vokiečių ir prancūzų
kalbas gerai išmokti. Jei tai pasiseks padaryti, nebus
tie dveji metai bergždžiai praleisti. Kad tik jėgos m a
nęs neapleistų, kokia negalė neištiktų!
Teisybę pasakius, tv irto v ė—'tai geriausias daiktas,
kurį gali gauti politinis „prasikaltėlis", žinoma, neskai
tant trėmimo keliems metams į netolimas Sibiro vie
tas, iš kurių lengva atgal sugrįžti. Tvirtovės kalinys,
pirmiausia, gauna daug daugiau užlaikymui: vietoj
9 kapeikų, pas mus gauna 20; antra, jam turi būti
laisviau leidžiamos įvairios knygos, dargi laikraštis;
bet mūsų kalėjim e iki šiol tik viena draugė buvo iš
reikalavusi, kad jai laikraštį leistų parsisiųsdinti; ji
davinėjo kitoms skaityti ir už tai greitai kalėjim o
vyresnybė paliko ją be to smagumo. Ir elgimasis su
tvirtovės kaliniu turi būti kitoks, bet pas mus sunku
apie tai svajoti.

LITERATŪRINIS DARBAS VILNIAUS
KALĖJIME

Jau minėjau, kad, rašydamas kalėjim e savo užra
šus, aš visuomet atsimindavau, kad jie gali pakliūti
į negeistinas rankas, užtat aš juose toli ne viską ra
šydavau. Pirmiausia nerašydavau to, kas būtų galėję
duoti caro „ochrankai" (žvalgybai) medžiagos apie
mano politinį nusistatymą ir aktyvų darbą socialde
m okratų partijoje. Tuo tarpu, sėdėdamas kalėjime, aš
nenustojau aktyviai dirbęs partijos darbo. Dirbau toje
srityje, kuri tuomet buvo man prieinama. Tai buvo
literatūrinis darbas.
Iš pradžių, pakliuvus man į kalėjim ą, sunku buvo
užsiimti bent kokiu darbu. Reikėjo susipažinti su nau
jomis gyvenimo sąlygomis, priprasti prie jų, susi
rišti su laisve. Tai gana greit pasisekė įvykdyti, ir
greitai aš pasidariau uoliausiu naujojo legalaus Lie
tuvos socialdemokratų organo „Žarijos" bendradarbiu.
Pasirašinėdavau daugiausia paprastais savo slapyvar
džiais: V. Kapsukas, V. K-as, V. Gandras, V. G-as, Re
voliucionierius ir t. t. Bet kai pas mane per kratą ka
lėjime rado šiek tiek rašinių, pradėjau pasirašinėti
J. M. Iš visos eilės mano straipsnių ypatingą atydą
atkreipia į save du: „Dėl rinkimų į trečiąją dūmą",
paskelbtas 1907 m. „Žarijos" Nr. 7, ir „Kas gi toliau
bus?“, įdėtas „Žarijos" Nr. 24.
Pirmąjį straipsnį rašydamas, aš dar tikėjau greitu
revoliucinio judėjim o kilimu, užtat stojau už boikotavim ą rinkimų į trečiąją dūmą, kaip revoliucijos slo180

pintoją. Reakcinio birželio 3 d. įstatymo apibūdinimą
aš daviau atskiram straipsny, kuris buvo išspausdintas
Amerikos „Kovoje". Svarbiausi m otyvai, dėl kurių
aš pasisakiau už rinkimų boikotavimą, norint CK buvo
nutaręs dalyvauti juose, buvo šie: 1) rinkimai, sudary
tieji reakcingiausiu įstatymu, neduos caro valdžios
priešų daugumos, vadinasi, III dūmą ją tik stiprins;
o jei atsirastų tokia dauguma, tai ji bus išvaikyta,
kaip buvo išvaikyta I ir II dūmą; 2) agitacija rinkimų
metu nebus galima, išskyrus vieną kitą lapelį, keletą
straipsnių, vieną — du susirinkimus; boikotavimas taip
pat nereiškia sėdėjimo rankas sudėjus; 3) lauko dar
bininkai visiškai neturi balso, ir mažažemių mažai da
lyvauja rinkimuose; ypatingai dalyvauja ūkininkai;
užtat, dalyvaudama tokiuose rinkimuose, socialdemo
kratija turi ypatingą atydą kreipti į ūkininkus ir dar
labiau apleisti darbą tarp darbininkų; 4) kokie nors
laimėjimai priklauso ne nuo dūmos, o nuo darbo m i
nių nusistatymo ir pasiryžimo kovoti; jose mes tu
rime ypatingai veikti, o ne kreipti dėmesį į dūmą ir
iš jos laukti „šviesos spindulių“; 5) dūmos tribūnos
taip pat nebūsią galima išnaudoti revoliucinei kovai.
Už boikotą buvo taip pat ir drg. Angarietis, dirbęs
tuomet Panevėžy, ir visa Panevėžio organizacija. Ru
sijos bolševikų dauguma buvo taip pat už III dūmos
boikotavimą. Bet drg. Leninas stojo už dalyvavimą
ir galų gale įtikino bolševikų daugumą, kad reikia
dalyvauti, nes revoliucija jau atslūgo, judėjim as puola
ir reikia išnaudoti dargi dūmos tribūną kovai prieš
darbininkų klasės ir valstiečių priešus.
Greitai ir aš kalėjim e įsitikinau, kad tikrai revo
liucija jau yra užgniaužta ir reikia į naujas judėjim o
vėžes stoti. Sąryšy su tuo aš pradėjau rašyti straipsnį
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„Kas gi toliau bus?" Tas straipsnis nebuvo baigtas:
p er kratą kalėjim e rado pas mane jo tęsinį (po
1917 metų Spalio revoliucijos man pasisekė tą rašinį
rasti Vilniaus „ochrankos" archyve), ir aš nebegalėjau
jo baigti. Vis tik įdomi ir „Žarijoj" paskelbta dalis.
Joje nagrinėjamos, vadovaujantis marksistiniu meto
du, varomosios Rusijos revoliucijos ir kitų šalių re
voliucijų jėgos, rodomi jų skirtumai. Čia vyriausią
vaidmenį vaidina darbininkai, „ir tai daug labiau su
sipratę ir susiorganizavę darbininkai, negu mes m atė
me per 1848 metų revoliuciją ir dargi Paryžiaus Ko
muną (1871 m.). Rusijos valstiečiai taip pat daug
labiau už anų revoliucijų valstiečius susipratę..." Ru
sijoj 60-siais ir 70-siais metais judėjim e dalyvavo tik
pasišventusių revoliucionierių inteligentų saujelė. Iš
tikti pirmutinio nepasisekimo, inteligentai gali rankas
nuleisti, mesti darbą, šiltų vietų ieškoti. Darbininkai
gi ir valstiečiai negali to daryti: pats gyvenimas, juo
dos duonos kąsnis verčia juos eiti revoliucijos keliu,
nes caro valdžia (tekste dėl cenzūros vartojam as žo
dis „biurokratai") negali išspręsti nė vieno svarbesnio
darbininkams ir valstiečiams klausimo — nei laisvės,
nei žemės. Užtat judėjim o nupuolimas negali ilgai tęs
tis. „Ne, ne nuleisti rankas mes turime, o pirmų
pirmiausia pasirūpinti gerai suprasti dalykų stovį ir
dar smarkiau, kaip iki šiol, pradėti dirbti!"
Tad ką gi veikti? „ Kiek galima labiau platinti ir
gilinti darbininkų ir mažažemių susipratimą, kelti nu
puolusią jų dvasią, jungti juos į kuopas — organizuoti,
kad, laikui atėjus, jau kitaip jie galėtų veikti",— atsa
ko straipsnis. Bet kas tą darbą turi varyti? Iki šiol
„beveik visas tas darbas pas mus rėmėsi moksleiviais,
bet tai netvirtas pam atas“. Jie meta dabar darbą.
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Darbininkų tam darbui reikia ieškoti pačiose darbi
ninkų miniose. Jų parengimui reikia įkurti agitatorių
mokyklą. Antra, reikia didesnę atydą kreipti į prade
damųjų mokyklų mokytojus...
Čia mes matome gana teisingą padėties analizę
ir gana teisingas išvadas. Čia nė šešėlio nėra nusivy
limo, perspektyvos nustojimo, nepasitikėjimo savo jė 
gomis ir likvidatorystės dvasios. Čia gana aiškiai ir
teisingai nurodytos ir varomosios revoliucijos jėgos.
Gana nuodugnus susipažinimas tais pirmaisiais metais
su marksizmo pamatais padėjo man ir toliau, užėjus
sunkiausiems reakcijos metams, nenustoti perspekty
vos ir tikėti revoliucijos laimėjimu. Tai suteikė jėgų
pakelti visas tas sunkenybes, kurias vėliau teko per
gyventi.
Rasti išėjimą iš juodosios reakcijos padėties, įgyti
perspektyvą, išmokti m arksistiškai vertinti tai, kas ap
link darosi, įgyti didesnį marksizmo pam atų pažini
m ą — tai aš laikiau tuomet svarbiausiais savo ir pa
matiniais laisvųjų draugų uždaviniais. Vilniaus
kalėjim o knygyne tuom et buvo dar daug puikių m ark
sistinių knygų, ir aš godžiai jas skaičiau. 1907 m.
gruodžio 8 d. aš įrašiau „laisvėn", kad, kalėjim e sė
dėdamas, pastebėjau pas save ir apskritai „pas mūsų
„vadus" labai didelę spragą: menką susipažinimą su
filosofija ir politine ekonomija. Aš čia tuo užsiimu
(kad tą spragą užkiščiau). Kurgi kitur, jei ne k alėji
me, rasi laiko tokiems abstraktiems dalykams! Galiu
duoti dargi sąrašą knygų, kurias reikia būtinai p er
skaityti ir kurias aš arba jau perskaičiau, arba skaitau
ir rengiuosi skaityti. Iš istorinio materializmo: 1) En
gelso — „Liudvigas Feuerbachas“, 2) M eringo — „Isto
rinis materializmas", 3) Beltovo (Plechanovo) — „Klau183

simu apie monistines pažiūras į istoriją". Perskaičius
šitas knygas, galima apie tai gerą supratimą įgyti.
Žinoma, jas reikia ne skaityti, o mokytis. Aš taip ir
darau. Be to, dar galima, kaip priedą, paimti Beltovo
„Mūsų kritikų kritiką" ir jo „Per dvidešimtį m etų“.
A pskritai daug literatūros yra šiuo klausimu, bet pa
kanka trijų minėtųjų. Aa, dar reikia pridėti prie jų
Engelso „Mokslinio socializmo plėtojimasis". Iš politi
nės ekonomijos galima pradėti Bogdanovo „Trumpuo
ju ekonominiu mokslu"; toliau eiti prie Markso „Ka
pitalo". Tai yra pam atiniai dalykai. Brošiūrėles reikia
mesti, kai yra progos ką nors didesnio atlikti."
Didžiausiu pamėgimu aš studijavau tuomet pam ati
nes marksizmo teorijos knygas. Tiesiog naujas aki
ratis man atsidarė, įgijus aiškią marksistinę pasaulė
žiūrą ir supratus visuomenės plėtojimosi kelius. Aš
tiesiog poezijos rasdavau marksizmo moksle, jo gele
žinėje logikoje ir aiškume.
Bestudijuodamas aš rašiau atitinkamus straipsnius
„Žarijai", kuri pradėjo eiti po „Skardo" uždarymo.
Iš jų paminėsiu tik svarbesniuosius; platų straipsnį
apie Paryžiaus Komuną (paskutinis jo skyrius — „Nuo
Komunos žuvimo iki dabartinių laikų" — 1907 m. „Ža
rijos" Nr. 15, 17, 18 ir 23); „Socialistai-utopistai"
(1908 m. „Žarijos" Nr. 6, 7 ir 8); „Kapitalizmo plėto
jimasis Rusų valstybėje ir darbininkų judėjim as"
(straipsnis baigiamas žemės programa, priim tąja 1907
metais LSDP VII suvažiavime; 1907 m. „Žarijos" Nr. 20,
22 ir 23, 1908 m.— Nr. 1, 2, 3 ir 4); „Istorinis mate
rializmas" (1908 m. „Žarijos" Nr. 9); „Kurlink eina
kapitalizmo plėtojimasis?" (reformistų kritika, pasire
m iant Kautskiu ir Plechanovu,— 1908 m. „Žarijos"
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Nr. 10 ir 11). Be to, dar buvo paskelbti įdomūs straips
niai: „1907 m etai kitose valstybėse" (nukreipta prieš
reformistus,— 1908 m. „Žarijos" Nr. 1 ir 2), „Kadetai
ir spaliečiai" (oktiabristai), kur duodamas kadetų įverlinimas, panašus į bolševikų duodamąjį įvertinimą
(1907 m. „Žarijos" Nr. 24), norint aš tuomet dar toli
gražu nebuvau bolševikas40.
Tuo būdu kai kuriomis temomis pirmą kartą buvo
paskelbti straipsniai neturtingoje lietuvių socialdemo
kratinėje literatūroje. Aš buvau labai patenkintas, kad
bent straipsnių rašymu galiu prisidėti prie bendrojo
darbo. Bet greitai tai nutrūko ilgam laikui: 1908 metų
kovo pradžioje m ane išsiuntė į Suvalkų kalėjim ą ir
ten per pusantrų su viršum metų beveik nieko n e 
pasisekė parašyti. Nebebuvo ir kur berašyti.

PAKELIUI Į SUVALKUS

Gardino kalėjimas, 1908 m. kovo 10 d.
Tai jau aš Gardine: keliauju etapu į Suvalkus; už
vakar vakare iš Vilniaus. Čia reikės laukti iki šešta
dienio nakties. Nemalonus toks laukimas purvais ap
žėlusiuose persiunčiamuose („peresilnuose") mūsų k a
lėjimuose. Vienučių kam erų ten nėra, ir visi išvien
ant plikų lentų („narų") voliojasi. Siunčiamieji —
daugiausia įvairūs vagilėliai, taip už kokius niekus
pakliuvę žmonės, be paso,— ir tas įvairumas dar ap
sunkina juose gyvenimą. Į tokį persiunčiamąjį kalėji
mą pakliuvau Gardine. Nėra nei draugų, nei knygų,
nei reikalingiausio maisto — konvojus išmetė dešrą,
sūrį; vagone užmiršau, o rasi pavogė imbriką, dėl to
nebeturėjau į ką nė virinto vandens paimti... Biauriai
jaučiuosi ir pradėjau rūpintis, kad pasodintų į papras
tą kalėjim ą. Parodžiau kalėjim o viršininkui teismo nu
tarimo kopiją, ir pagaliau jis sutiko pervesti į tardo
mųjų korpusą, kur visi politiniai sėdi. Tuojau išėjau
kartu su nuteistaisiais vaikščioti; radau porą pažįsta
mų draugų, kurie tuoj pasistengė aprūpinti mane rei
kalingiausiais daiktais, ir aš lengviau atsidusau.
Iš tikrųjų, kelionė, norint trumpa, bet nelabai sma
gi buvo. Vilniaus kalėjim o vyresnybė buvo įsakiusi
konvojui sergėti mane kaip savo akį, geležinius pan
čius ant rankų uždėti, kadangi aš esąs labai didelis
„nusikaltėlis" ir galįs pabėgti. Visu keliu nuo kalėji
mo iki stoties, be kareivių, dar lydėjo visa krūva
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policininkų ir iš tolo vaikė žmones... Pirmą kartą p a
jutau ant savo kūno geležinius pančius, bet jie nesu
kėlė m anyje audros: tam aš seniai buvau pasirengęs;
priešingai, dargi kažkokį pasididžiavimą jaučiau. V ie
nas tik dalykas mane visuomet užgauna, ir jokiu būdu
aš prie to negaliu priprasti — tai biaurus sargybos el
gesys, už mažiausią niekniekį grasinimas, koliojimas...
Vilniuje nesuspėjau kaip reikiant daiktų susirišti ir
ant pečių pasiimti; dėl to labai sunku buvo jie nešti,
o eiti reikėjo kokie pusantro varsto. Gale taip pailsau,
kad vos dvasią atgauti galėjau; jaučiau, kad dar
kiek — ir aš visai sugriūsiu, o mano ryšulys baigia
irti. Negalėdamas kojų bepavilkti, pradėjau atsilikti;
konvojaus prašiau, kad truputį ipamažiau eitų, bet ir
tuomet išgirdau tik biaurų grasinimą ir koliojimą. Ste
bėjausi, tokius žvėris sutikęs, juo labiau, kad į teismą
einant man visuom et pasitaikydavo gana žmoniškas
konvojus. Tik traukiny truputį žmoniškesnį turėjom.
Tenai vienas įdomus dalykas atsitiko. Pasišaukė mane
karininkas ir sako, kad yra įsakyta mane ypatingai
žiūrėti ir dėl to aš turįs gerai elgtis; kitaip gali būti
negeistinos pasekmės; tuomet tegul aš nesiskundžiąs
konvojum... Keistas buvo toks karininko perspėjimas,
bet aš lengvai tat pro ausis praleidau.
Vagone buvo dar pora lenkų socialistų, ir mums
besikalbant greitai prabėgo laikas. Vienas jų* jau nu
teistas keturiems katorgos metams už darbą Varšuvoje
tarp kareivių ir slaptoje Lietuvos socialdemokratų par
tijos (buvusios Lenkijos socialistų partijos) spaustu* Buvęs Stolypino vaikų mokytojas, kai tas buvo Gardino
gubernatorium, Stanislovas Garneckis, areštuotas Petkevičiaus pa
varde. Jo pseudonimas — Algirdas. Jis rašinėjo 1906 m. į LSDP
organą „Echo".
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vėje Vilniuje; kitas* kaltinam as už priklausym ą prie
vadinam ųjų „frakų" — Lenkų socialistų partijos „re
voliucinės frakcijos"41. N uo jų patyriau šiokių tokių
naujienų, bet visos jos manęs nenudžiugino: pasirodo,
tiek Lenkijoje, tiek Rusijoje padėjimas kas kartą vis
dar blogyn eina, darbininkų dvasia labai nupuolusi,
daugelis vadų į kalėjim us sukišti, kiti atsitraukę nuo
darbo...
* Tai buvo pilsudskininkas Anušas. Jis gavo paskui 15 metų
katorgos. 1917 m. revoliucija išlaisvino jį iš Maskvos katorgos
kalėjimo. Vėliau jis buvo Varšuvos policmeisteris ir pasižymėjo
biauriu darbininkų ir komunistų persekiojimu.

SUVALKŲ KALĖJIME
(1908—1909 m.)

Suvalkų kalėjim e man teko sėdėti didžiausios reak
cijos metais (1908— 1909). Tai buvo sunkiausi metai.
Ir sėdėjimo sąlygos buvo be galo sunkios. Kokiomis
sąlygomis m an teko sėdėti, tai aš nupiešiau „Didžia
jame nusikaltėlyje". Kalėjimo viršininko Pižalskio pa
veikslą, norint toli nepilną, daviau 1909 metų pradžio
je vaizdeliuose bendru vardu „Ponas viršininkas". Jie
be mano žinios buvo išspausdinti 1910 m. likvidatorių
„Visuomenės" Nr. 1 ir 2.
Tą sifilitiką, sadistą viršininką (Pižalskį) paskui
mums pasisekė pasodinti j kalėjim ą: pirmiausia mes
paskelbėm apie jo darbus užsienio spaudoje; paskui
per mano teismą už pabėgimą 1906 metais iš kalėjimo
pasisekė aikštėn ištraukti politinių kalinių kankinimus,
kuriems jis vadovavo; jo darbai būro iškelti ir dū
moje. Iškilo toks didelis skandalas, kad reikėjo jį teis
man. atiduoti, ir jis buvo nuteistas pusantrų metų
„areštantų rotų". Pabėgo į užsienį — Galicijon. Bet ten
pasigėręs ėmė skandalyti, susidūrė su vienu suvalkie
čiu, Zablockiu, pabėgusiu nuo mano bylos, kuris pa
sirūpino, kad tas šunsnukis, kaip pabėgęs kriminalistas,
būtų išduotas Rusijai. Pakliuvęs į Suvalkų kalėjimą,
jis ėmė kvailioti. Kuo pasibaigė tas jo kvailiojimas,
man trūksta žinių.
Tas Pižalskis ir Suvalkų policmeisteris Tomaševičius ypatingai ir prisidėjo prie didelės bylos sudarymo
sąryšy su mano išlaisvinimu 1906 metais iš Suvalkų
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ligoninės. Išlaisvinimas labai gerai pavyto. Nieks tuo
met nebuvo sąryšy su juo areštuotas ir nebuvo jokių
duomenų, kieno tai darbas. Dabar, po dvejų metų,
šitie šunsnukiai nutarė sudaryti didelę bylą. Bet kaip
ją sudaryti, kad jokių duomenų apie išlaisvinimą nė
ra? Kada mane atpažino ligoninės užvaizdas ir kalėji
mo sargai, aš pasisakiau, kad iš tikrųjų sėdėjau
1906 metų pradžioje Suvalkų kalėjim e Jaks-Tyrio pa
varde ir pabėgau iš ligoninės. Paaiškinau, kad tuomet
sirgau ir nieko nežinau, kas organizavo išlaisvinimą
ir kaip jį organizavo. Pasakiau, kad mane, kaip ligonį,
ant rankų išnešė ir pasodino į vežimą, kuris laukė
netoli ligoninės. (Iš tikrųjų aš puikiausiai pats išėjau
iš ligoninės ir pėsčias perėjau per visą miestą.) Nesi
tikėdamas iš manęs ką nors išgauti, policmeisteris
„liudininku" pastatė vieną savo šnipą, Ručinską, kuris,
jo papirktas, pasisakė pats dalyvavęs politkalinių iš
laisvinime ir nurodė, kas kartu su juo dalyvavęs. Iš
vardijo apie 40 žmonių, daugiausia Suvalkų darbinin
kų ir studentą Jaščoltą, kuris buvęs viso ginkluoto
užpuolimo organizatorius. Iš tikrųjų išlaisvinime da
lyvavo iš viso 14 žmonių. Jo organizatorius buvo da
bartinis renegatas, o tuomet revoliucionierius ir arti
mas mano draugas Vladas Požėla. Bet Ručinsko
parodymus patvirtino policmeisterio prim uštas ir pri
baugintas silpnavalis Suvalkų darbininkas Jarmolovičius: jis taip pat pasisakė dalyvavęs išlaisvinime ir
nurodė tuos pačius jo talkininkus, kaip ir šnipas Ru
činskas. Jis viską patvirtino, ko tik policmeisteris ir
kalėjim o viršininkas iš jo reikalavo.
Prasidėjo išvardytųjų areštavimai, bauginimai ir
kankinimai. Tuos savo parodymus Ručinskas ir Jarmolovičius davė ir tardytojui, ir visi jų nurodytieji
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buvo apkaltinti ginkluotu išlaisvinimu iš ligoninės. Tik
dalis jų pabėgo į užsienį. Kiti, kad ir būtų galėję
pasislėpti, to nepadarė. Jie buvo tikri, kad, jei ir areš
tuotų juos, vis tiek greitai paleisią: jokių jų kaltės
įrodymų negali būti, nes jie nedalyvavo išlaisvinime.
Tokiu būdu areštuota 20 su viršum žmonių ir visiems
sudaryta didelė byla už ginkluotą manęs išlaisvinimą
iš ligoninės. Dalyvavusių išlaisvinime tarp jų buvo vos
1—2. Daugelis kaltinam ųjų manęs visiškai nepažino
ir dargi nieko nebuvo apie mane girdėję, bet tuo m a
žiausia rūpinosi caro budeliai. Prie bylos buvo pri
trauktas ir studentas Jaščoltas, kairiosios Lenkų socia
listų partijos42 narys, kuris per ligoninės užpuolimą
visiškai nebuvo Suvalkuose: jis buvo užsieny, Lvove,
ir tik iš laikraščių patyrė apie ginkluotą ligoninės
užpuolimą ir politkalinių išlaisvinimą. Tam įrodyti jis
suteikė aiškiausių duomenų, tarp kita ko paso antspau
dus pereinant sieną, bet ir tai nieko negelbėjo, nes
policmeisteris ir kalėjim o viršininkas buvo padarę jį
vyriausiuoju užpuolimo vadu. Paleidus jį, būtų reikėję
paleisti ir daugelį kitų, gangreit visus.
Prie bylos buvo pritrauktas ir vienas rusas darbi
ninkas, Sipiaginas. Jis buvo labai mažai klasiniu a t
žvilgiu susipratęs ir mėgo išgerti. Užtat policmeisteris
ir kalėjimo viršininkas manė, kad degtine, prikalbi
nėjimais, bauginimais, karceriu ir mušimais ir jį p a
siseksią priverst liudyti viską, k ą tik jie nori.
Bet Sipiaginas pasirodė doras darbininkas. Kada po
licmeisteris duodavo jam gerti, jis gerdavo; bet kada
reikalaudavo, kad jis pasisakytų dalyvavęs išlaisvini
me iš kalėjimo ir paliudytų, kad tokie ir tokie kartu
su juo dalyvavę, jis griežtai atsisakydavo tai daryti.
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— A, tai tu, biaurybe, degtinę geri, o kai reikia
pasakyti, kas dalyvavo, nesakai!.. Na tai pats grandi
nes valkiosi, supūsi kalėjime! — pasakė jam polic
meisteris, kada ir mušimas nieko negelbėjo, ir tikrai
įtaisė šunsnukiai jam grandines.
Šiuos biaurius budelių darbus vėliau mums pasise
kė aprašyti užsienio spaudoje. Kaliniai patys aprašė,
ką su jais darė policmeisteris ir kalėjim o viršininkas.
Viską teisingai aprašė ir Ručinskas su Jarmolovičium.
Ir teisme visa tai pasakė. Dargi vienas senas kalėjimo
sargas paliudijo apie areštuotųjų mušimus, karcerin
grūdimą, degtine girdymą... Visa tai buvo taip skandališka, kad net Suvalkų apygardos karo teismas, ku
riam buvo perduota byla, išteisino visą eilę kaltina
m ųjų ir tik 7 nuteisė katorgon: mane, Jaščoltą, Ru
činską ir Jarmolovičių — visi gavo po 8 metus; trys,
kaip nepilnamečiai tuomet, kada „nusikaltimas" buvo
padarytas, gavo po 5 metus ir 4 mėn.— Sipiaginas ir
du broliai kurpiai Tomaševskiai; be to, vienas gavo
6 mėnesius kalėjimo už tai, kad žinojęs apie rengiamą
politkalinių išlaisvinimą, bet policijai nepranešęs; trys,
kaip nepilnamečiai, už tą patį gavo po 3 mėnesius.
Prokuroras buvo nepatenkintas tokiu sprendimu ir
užprotestavo prieš jį aukštesnėj instancijoj. Byla buvo
perduota naujai išnagrinėti Varšuvos teismo rūmams.
Varšuvos teismas, nežiūrint to, kad mus gynė labai
geri advokatai*, vis tik panaikino „per minkštą" Su* Mane gynė pirmą kartą Suvalkuose garsusis tais laikais Pet
rapilio advokatas socialdemokratas Sokolovas, paskui jo padėjėjas
Kerenskis ir Volkenšteinas; Jaščoltą gynė Varšuvos advokatas Makovskis, vėliau Pilsudskio ministras; policmeisterio, Pižalskio ir
kitų šunybes aikštėn kėlė advokatas A. Bulota, tuomet dūmos na
rys; Varšuvoje dar gynė garsusis advokatas Patekąs, vėliau Len
kijos pasiuntinys Tarybų Sąjungoje.
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valkų teismo sprendimą ir davė visiems išteisintiesiems
ir kitiems po 10 metų katorgos, nepilnamečiams —
po 6 metus ir 8 mėnesius, tik man paliko 8 metus.
Manęs nenustebino toks sprendimas. Aš jį tvirtai
priėmiau. Bet nabagas Jaščoltas jokiu būdu negalėjo
su juo susitaikyti. Jis visą laiką buvo tikras, kad jį
turi išteisinti dargi caro teismas. Prie to dar prisidėjo
asmeninė tragedija: jis buvo karštai pamylėjęs vieną
„panelę'1, kuri tarytum atsakė tokia pat karšta meile.
Jis baisiai kankinosi dėl jos. Kada Varšuvos teismo
rūmai jam davė 10 metų, jis tiesiog norėjo nusižu
dyti. Galvą į sieną daužė. Aš ir kiti draugai nutarėm
neduoti jam to padaryti. Mes dargi naktį jį saugojom — V aršuvoje aš sėdėjau su juo iš pradžių bend
roje kam eroje. Paskui toji jo mylimoji ir „be galo
mylinti" panelė kitą susirado ir pametė Jaščoltą. Tai
suteikė jam dar didesnį skausmą. Vis tik pasisekė
mums sulaikyti jį nuo žudymosi. Tiesa, jis mus už tai
dažnai dargi žandarais koliodavo. Mes to nepaisėme.
Kalėjimo vyresnybė ir advokatai, matydami tokį jo
stovį, siūlė jam paduoti maldavimą caro vardu. Tikino,
kad tikrai jo maldavimas būsiąs išklausytas. Jis su
paniekinimu tai atmetė. Pagaliau ir jis aprimo, užsida
rė savyje... Išsėdėjo apie 7 metus. Jau būtų greitai
išėjęs iš kalėjimo, bet neišlaikė ir 1915 metais mirė
Jaroslavįli] o katorgos kalėjime. N esulaukė jis užtekė
siant mums laisvės saulutės. Bent šiais atminimais aš
noriu pagerbti to prakilnaus, kūdikiškai gryno k an 
kinio vardą.
Iš kitų mano bendraprocesininkų vienas Tomaševskių mirė Pskovo katorgos kalėjime. Šnipą Ručinską ke
lis kartus mėgino užmušti Varšuvos politkaliniai, bet
13. V . Kapsukas, 4 t.
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gajus biaurybė pasirodė. Paskui pats pasikorė Volog
dos katorgos kalėjim e. Jarmolovičius mirė Sliselburgo
katorgos kalėjime. Koks Sipiagino likimas, m an trūks
ta žinių. Žinau tik, kad, Varšuvoje sėdėdamas, jis la
bai karštai buvo užsiėmęs mokslu, ir galėjo išeiti iš
jo geras darbininkas. Apie kitus bendraprocesininkus
man visiškai trūksta žinių, nes 1911 metais buvome
išsklaidyti po įvairius Rusijos katorgos kalėjim us ir
jokių ryšių negalėjom palaikyti.
*

*
*:

Suvalkų kalėjim e sėdėdamas, aš beveik nieku ne
galėjau užsiimti. Daugiau laiko sutrumpinimui pradėjau
rašyti Kudirkos biografiją. Rašiau ją apie metus laiko
ir po 1—2 lapelius siuntinėjau „laisvėn". Rašiau ją,
plačiai nušviesdamas marksistiniu žvilgsniu visą lie
tuvių atgimimo istoriją, ypatingai nuodugniai apibū
dindamas tą gadynę, kurioje dirbo V. Kudirka, apsi
stodamas ties Lietuvos ekonomika ir klasių santykiais.
Deja, didelė to rašinio dalis karo m etu žuvo. Liko tik
atskiros jo dalys.
Užrašų tęsti Suvalkų kalėjim e negalėjau. Iš tų lai
kų liko tik laiškai. Tarp jų yra ir gana įdomių laiškų,
bet daugiausia asmeninio pobūdžio, užtat aš čia jų ne
skelbiu. Dažnai juose rašoma apie sunkią kalėjimo
padėtį ir dar sunkesnę padėtį „laisvėj“, tačiau juose
vilties nenustojamą. Kad lengviau būtų pakelti tą ne
dienos naštą, rūpinausi sujungti savo skausmus su
milijonų darbininkų vargais ir skausmais, ir tuomet
man rodydavosi mano skausmai tik m enku lašu pa
lyginti su tų vargų ir skausmų jūromis. Į savo sėdė
jim ą kalėjim e žiūrėjau kaip į priešų nelaisvę, kurią
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reikia pakelti, kad išėjęs vėl galėčiau stoti prie nu
trauktojo darbo. Dėl to reikia neatsilikti nuo gyve
nimo, reikia gauti daugiau žinių iš „laisvės", o jų v i
suomet taip maža buvo. Laiškai pilni nusiskundimų
dėl žinių stokos.
„Kiekviena žinia iš jūsų padangės,— rašiau 1909
metais,— tai man gaivinąs vėjelis, norint įkartais to
kios liūdnos tos žinios būna. Bet aš geriau noriu tu
rėti kad ir liūdnas, juodas žinias, negu būti neregiu.
Jas turėdamas, aš tarytum k artu gyvenu, savaip rea
guoju į viską, o tai neduoda supelyti."
Kitame laiške rašiau:
„Aš rūpinausi neatsilikti nuo gyvenimo, sekti
kiekvieną jo apsireiškimą. Tuo tikslu ir prašiau
nuolat informuoti mane apie viską kuo smulkiausiai,
o ypatingai apie tai, kokios knygos išeina (ne tik
lietuvių, bet ir svarbiausios rusų kalba), koks įvairių
sluoksnių ūpas, kur jų energija suvartojam a ir t. t."
Už kiekvieną žinutę iš „laisvės", kaip ir visi poli
tiniai kaliniai, ir seniau, ir dabar aš buvau labai dė
kingas, užtat ir dabar aš labai gerai suprantu infor
macijos politiniams kaliniams reikalingum ą, tik ne
visuomet galima dėl daugybės darbų tą informavimą
kaip reikiant sutvarkyti.
Kuo mažiausiai žinių gaudavau apie darbininkų
judėjim ą ir partijos darbą, kuris tuom et gyveno di
delę krizę. Nelegalų laik raštį. gavau tik porą kartų.
Pirmiausia tai buvo bolševikų „Proletaras", rodos,
Nr. 47—48. Atvežė jį man Kerenskis. Jis buvo eseras ir
laikė tuomet save labai kairiu. Jis man papasakojo
labai „interesingų" dalykų. Labiausiai įsiskverbė mano
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atm intin jo pasakojim as apie tai, kad Leninas padešinėjęs, atsisakęs nuo senųjų bolševikų pozicijų. Iš
aiškinau tai sau kaip ypatingą jauno esero „kairumą".
Ieškojau atsakymo į įvairius klausimus gautajame
„Proletare", bet žymi to numerio dalis buvo skirta
kovai su „otzovistais", reikalavusiais atšaukti iš dūmos
socialdemokratų atstovus, „bogostroiteliais" („dievo
tvėrėjais") ir Maksimovu-Bogdanovu — tai nedaug
man davė; daugiau davė kova prieš likvidatorius, ku
riai aš pritariau43.
Daugiau „naujienų" suteikė drg. Prūseika, tuomet
jaunas Petrapilio studentas, pakliuvęs 1909 metų rude
nį į kalėjimą. Po teismo man pasisekė trumpam laikui
pakliūti į bendrą su juo kam erą (kalėjimo viršinin
kas tuomet buvo jau kitas, gana žmoniškas valdinin
kas, užtat neilgai išbuvo). Viename laiške aš tuomet
rašiau: „Sėdžiu dabar labai geroj kompanijoj, ir tai
neleidžia kirminui per daug krimsti mane." Kitame
rašiau: „Daug naujo jis (Prūseika) atnešė į šį supelėjusį gyvenimą..."
Sėdėjom tuomet bendroje kam eroje: aš, Prūseika,
Jaščoltas, P. Bliūdžius, Verbyla. Drg. Prūseika smulkiai
papasakojo apie padėtį Lietuvoje, apie paskutinius
areštus, apie slapta leistąjį „Darbininkų žodį", apie petrapiliškių studentų sum anytąjį „bepartinį" laikraštį ar
priedą prie „Vilniaus žinių", apie LSDP VIII suvažia
vimą, įvykusį 1909 metų pradžioje ir atmetusį specia
lią žemės programą44; šį tą papasakojo ir apie Rusijos
socialdemokratų veikimą ir vidujinę jų kovą. Ypatin
gai patiko man pats „Darbininkų žodžio" pasirodymo
faktas. Man teko m atyti kalėjime porą jo numerių.
Jis buvo silpnas, technika bloga. Tačiau pats jo pasi
rodymas žiauriausios reakcijos metu buvo labai svar196

bus. Petrapilio lietuviai studentai, neva socialdemokra
tai, bijantieji nelegalaus darbo, susitelkusieji vėliau
aplink likvidatorių „Visuomenę", pradėjusią eiti
1910 metais, smarkiai kritikavo tą laikraštuką dėl jo
silpnumo ir menkumo, bet nieku jam nepagelbėjo. Aš
jokiu būdu negalėjau sutikti su jų kritika ir jų siūly
mais leisti „bepartinį“ laikraštį ar priedą. Prieš tai
aš griežtai stojau savo 1909 m. lapkričio 27 d. laiške
petrapiliečiams, kuris čionai dedamas*. Aš siūliau p ir
miausia atgaivinti nelegalų partijos organą, gaivinti
nelegalią partiją, bet kartu išnaudoti ir legalias gali
mybes. Antra, daug ginčų buvo dėl LSDP VIII suva
žiavimo nutarimo apie specialios žemės programos
atmetimą. Aš įrodinėjau, kad tai buvo didelė klaida,
nes nebuvo atsižvelgta į feodalines liekanas, į gamy
binių jėgų plėtojimosi reikalą, į žemės badą sodžiuje
ir kovą dėl žemės. Tai turį didžiausios reikšmės pir
miausia Rusijos sodžiui, bet turį didelės reikšmės ir
Lietuvos sodžiui...
Drg. Angarietis, minėdamas savo istorijos antrojoj
daly (413 psl.)45 tuos mano ginčus, rašo: „V. Kapsukas,
1909 metais būdamas Suvalkų kalėjim e, vedė karštus
ginčus su m enševiku A. V. ir pats gynė bolševikų
pusę, kaip simpatizuojantis jiem s.“ Iš tikrųjų, kai ku
riais pamatiniais klausimais aš jau tuomet, 1909 me
tais, simpatizavau bolševikams, pavyzdžiui, likvidato
rių klausimu, bet ligi aiškaus bolševikinio nusistatymo
visais pamatiniais klausimais man dar toli šaukė.
1928 m.
* 2r. šio tomo 205—206 psl. Red.
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IŠ LAIŠKŲ
1909 m. spalio 15 d.46

Jau antri metai, kaip mes be laikraščio, jei ne
skaityti keturių mažiukų, silpnučių „Darbininkų žo
džio" numerių. Iš pradžių dar buvo viltis — tai tada,
tai tada pasirodysiąs bent mėnesinis, bet ilgainiui są
lygos dar pablogėjo, ir daugelis jau visai nuleido
rankas. Tikrai padėjimas nepuikiausias: vieni kalėji
muose sugrūsti be jokios naudos savo jėgas žudo, kiti
išbėgiojo, kaip vištos vanagą pajutusios. Daugelis iš
tų, kurie dar taip neseniai tokiais karštais darbininkų
reikalų gynėjais rodėsi, iš tolo bėga dabar nuo men
kiausio darbo; bijosi dargi to vardo, kuriuo neseniai
taip puošėsi; bijosi susitikti su neseniai dar buvusiais
savo draugais, kad, ko gero, neatimtų iš jų šiltų vie
telių, nesuardytų ramaus šeimynos gyvenimo arba ne
išgąsdintų mėlynų akelių. Žinoma, laukti, kada jie pa
mes kinkų drebėjimą ir vėl pradės ką nors veikti —
tuščias darbas. Iš to tik vienas pamokymas lieka:
mokėti geriau atskirti pelus nuo grūdų; nežiūrėti taip
savo šalininkų skaisčiausios kokybės, jų vertės — kas
iš tokių, kurie pirmutiniam pavojuj vėliavą pameta,
išsižada savo idealų! Tokie ponai tiktai kenkia dar
bui, ir geriau nuo jų visai apsivalyti. Užtat kuo tvir
čiau reikia sujungti kitus, kad ir neskaitlingą dalį, ir
imtis darbo.
Teisybė, nedaug beliko laisvųjų draugų, kurie ne
sibijo drąsiai į akis pavojui žiūrėti, bet ir ne taip ma
žai, kad visiškai nieko nebegalėtų daryti. Blogiausia
tai, kad ir juos apatija ir nusiminimas apėmė, ir dėl
to jie neįstengia padaryti dargi to, kas ir jų jėgomis
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būtų galima padaryti. Pirmiausia manau čia apie laik
raščio įkūrimą, be kurio, be abejonės, negali būti
jokio rimtesnio darbo. Tai taip aišku kiekvienam dir
busiam arba dirbančiam draugui, kad nė aiškinti ne
reikia. Kyla tiktai klausimas, koks tas laikraštis turi
būti — legalus ar nelegalus. Kodėl būtinai reikalingas
nelegalus, jau buvo pam atuota Peterburgo lietuvių
socialdemokratų kuopos, ir aš prie to prisidedu, nors
su kai kuriomis smulkmenomis nesutinku. Pridėsiu
dar, kad tiek rusai, tiek lenkai ir latviai socialdemo
kratai jau išsprendė šį klausimą, ir nelegali jų spauda
gyvuoja panašiai kaip prieš revoliuciją, nors toli dar
ne taip išbujojus. Bet savo keliu jie anaiptol n eatsi
sako kiek galėdami ir legaliąja naudotis: leidžia kny
gas, tam tikrus rinkinius, mėnesinius žurnalus. Ir mes
negalime pasitenkinti viena nelegaliąja: yra daug la
bai svarbių klausimų, kuriuos galime ir legalioj spau
doj kelti, ir nuo to negalima atsisakyti, ypač kada
tokią krūvą savo raštų skleidžia į visas puses kuni
gai, pasikvietę sau į talką vakarykščius demokratus,
kada mūsų ilgų metų darbas grasina dilgėlėmis a p 
želti.
Visa tai labai gražu, rasi pasakys man tūlas prak
tikas, bet, meldžiamasis, įvykdyk tai! Nieko neįvyk
domo aš nematau čia, dargi dabar, tik reikia atsikra
tyti nuo tos apatijos, kuri yra dabar mus visus
apėmusi. Nesakau, kad tuoj iš karto turime pradėti
mėnesinį leisti: ne, kolei tvirčiau ant kojų neatsi
stosime, turime pasitenkinti neperiodiniu. Jei dar iki
šiol nieko nėra padaryta su nelegalaus laikraščio lei
dimu ir nieko nedaroma, pradžią galės padaryti už
sieny išsisklaidę lietuviai socialdemokratai. Jų yra ten
dabar daugiau negu kuriant, pavyzdžiui, „Darbininkų
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balsą" 1901 metais, ir, manding, užsieny dabar gali
būti daug geriau socialdemokratų laikraštis, negu 1901
ir dargi 1902 metais; taip pat ir skaitytojų, ir šelpėjų
daug daugiau gali rastis. Tik, darydami kokį nors šia
me dalyke žingsnį, užsieniai būtinai turi susiorgani
zuoti ir susiprasti su partija arba bent tvirtesnėmis
jos kuopomis, taip pat ir su Amerikos Lietuvių socia
listų sąjunga47. Legalią spaudą geriausiai pradėti nuo
rinkinių, taip pat neperiodinių, bet įvairaus turinio,
kad daugiau skaitytojų galėtų rasti. Kadangi pirmutinė
parodė savo gyvavimą Peterburgo lietuvių socialde
m okratų kuopa, tai, jei neatsirastų kas kitas, rasi ji ir
galėtų užsiimti šituo darbu; bet ir vėl būtinai susipra
tus pirm a su tam tikra partijos įstaiga, kad paskui
neišeitų bereikalingų nesusipratimų, kurie tik ir ken
kia darbui. Tais žingsniais taip pat galima būtų pra
dėti atlyginti tiems skaitytojams, kuriem s kalta liko
„Žarija". Tik būtinai reikia atsikratyti nuo slegiančios
mus apatijos, ir greitai pamatysime savo darbo vai
sius. Ju k anksčiau ar vėliau turi pasibaigti ta krizė,
turi sumažėti darbininkų bedarbė; tuo tarpu priaugs
ir jaunoji karta, senieji iš kalėjim ų išeis — ir darbas
vėl ims virte virti. Tik dabar nereikia duoti per daug
apželti savo dirvai, nes paskui daug bereikalingo dar
bo prisidės. Dėl to — prie darbo, draugai! Salin apa
tija!
P. S. Gal būt, jau šitas sumanymas įvykdytas, ir
mano balsas per vėlus? Tuomet man lieka tik širdin
gai pasveikinti jo įkūnytojus ir palinkėti kuo geriau
sios kloties. Iš savo pusės aš, žinoma, prižadu kiek
galėdamas prisidėti prie to darbo; tą pat, žinoma, pa
sakys ir daugelis kitų draugų-kalinių, bet mes, savo
padėjime būdami, mažai ką galime.
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1909 m. lapkričio mėn.

Tai jau pabaigta komedija. Kaip tau rodosi, kiek
gavau? Tik 8 metus katorgos. Neišsigąsk! Ne toks
baisus velnias, kaip jis malevojamas. Teisybė, prieš
teismą laukiau panašios bausmės, bet iper patį teis
m ą — ne. Dalykas tas, kad prieš mane nebuvo gan
greit jokių paliudijimų, iš kurių galima būtų daryti
išvadą, kad su mano žinia buvo tas dalykas pada
rytas (t. y. ginkluotas užpuolimas ligoninės, kur aš
1906 metais sėdėjau, ir išlaisvinimas). Daugiausia lau
kiau per teismą 3V2 metų „areštantų rotų". 8 metai,
žinoma, nesmagiai mane palietė, bet dabar jau ramus.
Trys kiti gavo po 8 metus katorgos, du — po 5 metus
ir 4 mėn. katorgos, trys — po 3 mėn. už tai, kad
policijai nepranešė apie rengiamą išlaisvinimą, ir vie
nas už tą pat — 6 mėnesius; trylika išteisinti. Nuteisė
ir Jaščoltą, norint jis suteikė teismui kuo aiškiausius
dokumentus ir liudytojus, kurie įrodė, kad, darant li
goninės užpuolimą, jis buvo užsieny, Lvove. Visa pub
lika ir dargi tarnautojai buvo tikri, kad jį išteisins,
bet, jį išteisinus, būtų reikėję visus išteisinti. Užtat
ir jį nuteisė 8 metams.
Lapkričio 25 d.
Tai jau dvi savaitės suėjo, kaip man paskelbė nu
ta rim ą— 8 metai katorgos. Esu jau tau rašęs, kad
prieš teismą laukiau tokio nutarimo, bet per teismą
buvo sužibėjęs vilties žiburys— sužibėjo ir užgeso...
Visuomet buvau tos nuomonės, kad 3—4 metus pakel
siu, bet 6—8... nežinau. Nesibaidau pačios katorgos;
nebaisūs nė geležiniai pančiai, kuriais netrukus su
kaustys mano kojas. Aš net didžiuodamasis nešiosiu

juos, nes jie duos man progos gyvenim e įvykdyti tai,
ką prieš kelis metus mes skelbėme: kad nei didžiausi
persekiojimai, nei kalėjim ai ir katorga, nei kareivių
kulkos ir kartuvės — niekas nesulaužys mūsų idealų.
Tokia juoda reakcija, kokia dabar siaučia, gali kuriam
laikui suturėti judėjim o bėgį, bet greitai jis išsilauš
iš tų nelaisvės pančių ir dar smarkiau pradės bėgti;
klausimas tiktai, kaip greitai gali tai įvykti. Ir čia
nusiminęs turiu pasakyti, kad tuo tarpu dar nematyti
jokio linksmesnio gyvybės apsireiškimo. Taip, tie
8 metai reikės dar kentėti. Bet jie gali palaužti mano
kūno jėgas, gali visai į kapus mane nuvaryti, o nepalauš mano sielos, neprivers gailėtis pereito kelio
ir savo idealų išsižadėti. Mano akyse stovi didieji 5liselburgo kankiniai: bent pusė jų žuvo tose baisiose
gyvenimo sąlygose, kai kurie pabuvę sau galą pasi
darė, kiti proto nustojo, bet nebuvo tokių, kurie būtų
nusilenkę prieš savo kankintojus ir savo idealų išsi
žadėję. O daugelis jų sėdėjo ne po 6—8 metus, bet
po 15—20!
Klausimas tiktai, ar išturėsiu tuos 8 metus. Kad bū
čiau bent penkiais metais jaunesnis, neatrodytų man
toks baisus šis klausimas, o dabar... nežinau. Tuo tar
pu jaučiuosi gana stiprus ir iš visų pajėgų rūpinsiuosi
paturėti savo kūno jėgas. O jei jos vis tiek pradės
nykti ir matysiu, kad jau nebetiksiu jokiam darbui,
tik kitiems našta būsiu, tuomet geriau visai nebegy
venti.
i
Žinau, kas manęs laukia. Iš anksto pasirūpinau su
sipažinti su katorgos gyvenimu. Viską, rodos, lengvai
pakelsiu, tik su žmogaus asmens žeminimu sunku bus
susitaikyti. Blogas maistas, areštanto drabužiai, kam e
rų purvai, pančiai, knygų ir rašomųjų įrankių sto
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ka — visa tai labai sunku pakelti, bet daugelį šitų
kalėjimo smagumų jau esu išmėginęs. Gyvenimas k a r
tu su krim inaliniais — žmogžudžiais, plėšikais — ir tai
man ne taip baisu, nes ir jų krūtinėj dažnai galima
rasti dar visiškai neužgesusių žmogaus jausmų žibu
rėlių; ir jie m oka atskirti žmones. Be to, daugelis pa
kliūva katorgon visai nekaltų arba dėl kokio
„nelaimingo" atsitikimo. Nemaža yra ir politinių nu
sikaltėlių ir kareivių. Žodžiu, nebaisi pati katorga ir
katorginių kom panija, bet baisus tas asmens mindžio
jimas, apie k u rį mes dabar iš visų pusių girdime:
politinius katorginius plaka rykštėmis... Su tuo susi
taikyti, gyventi po tokio asmens biaurojimo-— ne, tai
negalima...
Treji m etai atsėdėti ir dar aštuoneri metai! Ge
riausieji žmogaus metai be jokios naudos praeis...
O darbui taip reikia, taip reikia žmonių. Sunkus tas
priverstinis nedarbas, tas be jokios naudos jėgų eik
vojimas... O, mūsų priešininkai moka savo aukas
kankinti!
Bet kartu kalėjimas dar aiškiau mums rodo, kokia
netikusi viešpataujanti tvarka. Kalėjimas išmoko mus
labiau užjausti vargo žmogų; inteligentui suteikia pro
letaro dvasios. Kalinys, turėdam as begalę laiko, iš pašaknų perkrato savo darbo pamatus, daug giliau pra
deda žiūrėti į daugelį klausimų. Per ilgus kalėjimo
metus jis p ajunta ant savo kailio ir karštį, ir šaltį ir,
jei visa tai nepalaužė jo dvasios, jau tikrai galima
sakyti, kad niekas nebepalauš.
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Lapkričio 27 d.

Už savaitės mane pergabens į Kalvarijos kalėjimą*.
Bent iš pradžių ten bus sunkesnės sąlygos**, dėl to
dabar pasirūpinsiu plačiau parašyti... Kaip seniau ne
svajodam as žiūrėjau į ateitį ir juodais dažais ją pie
šiau, taip ir dabar darau***. A bejoju dargi, ar nelik
siu aš per tuos 8 metus invalidu; o jei liksiu, tai ir
gyventi bus nemiela. Gerai matau, kas darosi dabar
įvairiuose kalėjimuose, ir dėl to anaiptol negaliu būti
tikras dėl savo ateities. Žinoma, reikia viskas daryti
su apeliacija, bet ar kas iš to išeis, abejoju, ypatingai
po to, kai man ir kitiems be jokio pamato tokią didelę
porciją suteikė. Tiesa, teismo pirmininkas, priėjęs prie
vieno advokato (jau perskaičius sprendimą), pasakė:
„Mes negalėjom kitaip padaryti... Linkiu jums pasi
sekimo palatoj... Karo teismas būtų visus išteisinęs,
o mes .negalėjom..." Bet aš žinau, kad antrojoj instan
cijoj dar sunkiau su išteisinimu, negu pirm ojoj, nors...
būna atsitikimų... Nežiūrint to, aš turiuosi, nenusi
menu. Porą dienų buvo sunku, o dabar stengiuosi
nemanyti apie ateitį, gyventi vien dabartim... Sveika
ta tuo tarpu gera. Ir reumatizmas nelabai jaučiamas.
Rožančiaus (grandinių) tuo tarpu d ar .neduos, norint
užsivertę gali Kalvarijoj uždėti kaip „labai pavojin
gam". Ir dabar vėl pastatė ties mano ir Jaščolto duri
mis policininką su šautuvu — tokia baimė!
Apie ateitį nemanau. Nenoriu prieš nieką lenktis,
bet tau turiu parašyti viską... Kartais, be abejonės, bū* Iš tikrųjų rengėsi mane išgabenti n e į K alvariją, bet
V aršuvą.
** Tuomet, atėjus kitam viršininkui, Suvalkuose sėdėjim o są
lygos buvo truputį pagerėjusios.
*** Č ia rašom a apie savo asm eninę ateitį.
į
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na sunkių valandų. Dar sunkesnių bus Kalvarijoj, k a
da rožančių duos, pasodins su kriminaliniais, pradės
visaip tyčiotis... Taip lengvai nesugniauš manęs, bet
laikas viską daro. Tuomet tai labai svarbu bus man
gauti nuo tavęs kuo dažniausiai laiškų, nes kiekvienas
laiškas suteikia ramumą, atneša naują gyvybės sro
vę... Kartas nuo kario ir kokį smagumą suteik, kokią
knygą ar ką kita atsiųsdama... Tik atsimink, kad nuolat
to paties prašyti aš nemoku: tai m an atrodo žemini
mus!, mylistos (maldavimu...
Lapkričio 27 d.
(Laiškas p etra p ilišk iam s)
Draugai! Girdėjau, kad truputį atgijusia dvasia su
sirinko studentai po vakacijų; jų manoma leisti savo
laikraštį ar priedą, žinoma, „bepartinį"... Nereikia
Jums, draugai, aiškinti, kad ne tai yra svarbiausias
mūsų uždavinys, o visai kas kita: visų pirma reikia
įkurti užsienio orgcną. Seniai apie tai manoma, bet
įvykti vis kaip neįvyksta, taip neįvyksta. Dėl to aš
duodu čionai vieną konkretų sumanymą: rašykit (vi
sos kuopelės vardu) Stepui (Kairiui), kad jis mestų
savo darbą, apvažiuotų visas likusias kuopeles, susi
žinotų su pavieniais asmenimis ir vyktų į užsienį įkū
nyti to darbo. Mano nuomone, jis vienas gali dabar
tai kaip reikiant atlikti; ir jei bus iš visų pusių drau
gų bombarduojamas, jis sutiks su tuo. Sutvarkyti gi tą
darbą dabar, be abejonės, lengviau ir geriau bus ga
lima, negu 1901 ar 1902 metais, nes dabar jau daug
platesnė ir daug geriau parengta dirva. Antra, atkreipkit atydą į tam tikrų knygelių rinkinių, kad ir nepe
riodinių, leidimą. Jūs galit prie to daug prisidėti, jei
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tik atsikratysit nuo viešpatavusios iki paskutinių lai
kų apatijos.

Prierašas (1928 m.). Šitas mano laiškutis buvo petrapiliškiams parašytas ir turėjo omeny atgaivinti re
voliucinės socialdemokratijos darbą, bet nedavė jokių
rezultatų: viena, Petrapilio lietuviai neva socialdemo
kratai studentai, kaip ir beveik visa tų laikų inteligen
tija ir studentija, buvo atsitraukę nuo revoliucinio
socialdemokratų ir darbininkų judėjimo, stovėjo opor
tunistų likvidatorių pusėje; antra, tas pat buvo :su
Kairiu. Kalėjime sėdėdamas ir neturėdamas jokios in
formacijos iš partinių draugų, aš negalėjau to žinoti.
Iš tikrųjų, iš buvusiųjų LSDP vadų, pakliuvus drg.
Aleksai-Angariečiui 1909 metų pradžioje į kalėjim ą48,
nebeliko nė vieno aktyvaus darbininko. 1910 metais
jie susitelkė aplink likvidatorių „Visuomenę". St. Kai
rys pradėjo aktyviai dirbti tik karo metu, bet bendru
frontu su lietuvių tautine buržuazija, dargi pačia reak
cingiausią, o ne su tarptautine revoliucine darbininkų
klase.

DIDYSIS NUSIKALTĖLIS

1
Mažiukė kalėjim o kam era — vos puspenkto žings
nio ilgio ir du pločio. Beveik pusę vietos užima lova,
stalelis ir krosnis. Aukštai langas, aptrauktas geležinė
mis grotomis,— niekuom et gerai neužsidaro. Baltos
sienos, išmargintos šimtakojų ir blakių lavonų taškais,
slegia tos kam eros gyventoją ir skaudžiai žeidžia k rū 
tinę. Sutrupėjusių, pelėsiais dvokiančių šiaudų čiuži
nys, mažiukas, toks pat pajuodęs šiaudų priegalvėlis,
kurio užvalkalai niekuom et neskalbiami ir nekeičia
mi, nusišėrusi milinė antklodė — tai patalynė tiek žie
mą, tiek vasarą. Paklodės visai nėra, užtat niekuomet
negalima apsisaugoti nuo įvairių vabalų, kurie lengvai
pasislepia retam e čiužinyje arba numylėtoje jų an t
klodėje. Ant stalelio juodas .rankšluostis, kuriuo už
tiestas nuo dulkių gabalas juodos duonos, cukrus, ar
batos žiupsnelis; čia pat muilas, degtukai, žvakė,
šaukštas, arbatininkas, puodelis, dubenėlis, kibiras
vandeniui; dažnai dar ir kokia knyga,— tai visas k a 
meros turtas. Apvalkalas nusitrynęs, alkūnės ir keliai
sulopyti; skrybėlė — „katiliukas" (matyt, kadaise ,,iponu" taisytasi) — prakiuręs, batai — nebepataisomi. Vi
sa tai atrodo sena, sudėvėta ir visai tinka prie kasdie
ninio apsiblaususio, purvino kalėjim o gyvenimo. Tik
pats tos mažiukės kameros gyventojas nelabai tinka
prie viso to: jo akys žiba, veidai pilni; dar nė raudo
numas neprapuolęs, nors jau antri metai sėdi; visoje
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jo išvaizdoje ir eisenoje matyti sveikas kūnas ir svei
ka dvasia, tvirtas būdas...
Kameros durų viduryje išpiautas mažiukas langelis,
kad būtų matyti, kas viduje daroma. Už durų, ties
langeliu, nuolat stovi kareivis su šautuvu. Jam įsa
kyta nė žingsnio nuo durų neatsitraukti ir visą laiką
stebėti, ką daro tas „baisusis kalinys": žiūrėti, kad ko
nelaužytų, sienos neardytų, nepiautų lango grotų, kad
į sieną nebelstų, nerodytų kokių ženklų pro langą,
kad nerašytų ko, su niekuo nesikalbėtų... Dargi prie
durų niekam negalima prieiti. Be kareivių sargybos
vyresniojo niekam negalim a leisti durų atidaryti. Jei
dargi pats kalėjimo viršininkas lieptų, nieko negalima
kaliniui be sargybos vyresniojo paduoti, nė nuo jo
paimti. Kur kalinys eina, ir kareivis paskui.
Kas dvi valandos keičiasi kareivis — ir vis skamba
tas pats įsakymas tiek dieną, tiek naktį:
— Kaip savo akį saugok! — Kartais dar graudina
vyresnysis jauną kareivį: — Nežinai tu, kas čia per
paukštis: tik nusigręši — kaip ugny prapuls!.. Prie lan
go visai neleisk: jie turi tokį siūlelį — tik paspir
g in s— ir geležis pusiau! O paskui tiek ir tematysi jį...
Žiūrėk, kad pats jo vietoj neatsidurtum! Žinai discip
liną... Jei tik mažiausią daiktą pastebėsi, tuoj švilpk!..
Tyliai kalba vyresnysis, bet kalinys, vienas sėdė
damas, priprato gaudyti kiekvieną žodį — jis viską
girdi. A tėjo jam kartą į galvą mintis pasijuokti iš
vieno žaliūko kareivio.
Sulinkęs ties durų langeliu, stipriai sugniaužęs
abiem rankom šautuvą, kad kartais kokiu stebuklu
jis jam neišslystų iš rankų, kareivis, akis įsmeigęs,
seka kiekvieną kalinio pasijudinimą. Kalinys nusigrę
žęs pradeda kažin ką knaibyti. Kareivis kraipo į vi208

sas puses galvą, bet jokiu būdu negali nieko pamatyti.
Nori sakyti ką, bet žodžiai burnoje sustingsta; tik
pabalusios lūpos kruta. Baisu jam to nepaprasto k a
linio; kad ne „disciplina", jis iš toli apsilenktų su
tokiu...
— Ką ten darai? — pagaliau išgirdo kalinys pilną
išgąsčio balsą.
— O kas tau galvoj! — atkirto, visai neatsigrįžda
mas, kalinys.
Šiurpuliai perėjo per visą kareivio kūną. Atsimi
nė jis vyresniojo žodžius; žodis „disciplina" ūžė jam
galvoje... Akyse pradėjo margaliuoti... Sušvilpė. Bet
kareivių sargybos kam barys buvo kitam name, ir ten
negirdėti švilpimo. Atbėgo išsigandęs kalėjim o sargas.
—- Kas pasidarė? Ko reikia? —klausia.
— Neik artyn! Liepta nieko neleisti...— ir atstatė
durtuvą.
Vėl iš visų jėgų sušvilpė. Sargas nubėgo pašaukti
sargybos vyresnįjį, ir akies mirksniu jau čia buvo
keli kareiviai su šautuvais.
— Jis ten kažin ką daro...— išstenėjo jau truputį
atsipeikėjęs kareivis, rodydamas į kalinį.
Tuoj su dideliu trenksm u atsidarė kam eros durys,
ir į vidų įėjo sargybos vyresnysis.
— Ką čia darai? — rūsčiai paklausė sėdintį ant lo
vos krašto kalinį.
— Rengiuos galva sieną išlaužti ir pabėgti,— juok
damasis atsakė kalinys.
— Kas čia per juokai? — staiga sucypė, tarytum iš
žemės išdygęs, kalėjim o viršininkas: — Rankas že
myn!.. Aš tave išmokysiu, kaip pas mane reikia elgtis...
— Prašau tamstą truputį mandagiau... Tamsta ne
turi teisės...— pasakė kalinys.
14. V . Kapsukas,

4 t.
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— Aš tau parodysiu teisę, tu kvaily, areštante!..
Čia aš — teisė!..
— Aš skųsiuosi... Aš neleisiu, kad...
— Tylėk! Nė žodžio daugiau!.. Dar vieną žodį — ir
tuoj karceriu eisi, su duona ir vandeniu!.. Areštante!.. Aš tau parodysiu, ką aš galiu,— dabar aš čia
viršininkas, o tu — areštantas... Gali skųstis, jei nori...
— Tamsta neturi teisės man. „tu" sakyti ir areštantu vadinti,— pasakė, pabalęs ir visas drebėdamas, k a
linys.
— Tylėk!.. Dar vieną žodį!.. Na, dar vieną žodį!..
Na, ir vadinsiu tave areštantu, ir ką tu, kvaily, man
padarysi? Iškrėsti jį visą!., išrengti!., marškinius nu
vilkti!..
Ir tuoj sargai pribėgę pradėjo (draskyti jo drabu
žius, plėšti marškinius... Plikai išvilko, iščiupinėjo...
Kalinio krūtinėje virte virė, širdis tarytum plaktu
kais plakė. Vos kvapą galėjo atgauti. Susigniaužė
kumščiai, lūpos pradėjo virpėti, o akys m ėtė į virši
ninką pilnus paniekinimo ir piktumo žaibus.
— Ko žiūri į mane vilko akimis? — pasakė virši
ninkas, susitikęs savo mažiukėm prim erktom, apsibiausiusiom akim su kalinio žvilgsniu ir, kažkokį
neramumą pajutęs, tarytum perskaitė jose: „Aš nie
kuom et neužmiršiu šito pasityčiojimo...“
Iškrėtė visą kam erą — pats viršininkas krėtė. Iš
čiupinėjo visas siūles, išbadė visus plyšius ir jų gy
ventojus iš miego prikėlė, išžarstė visas šiukšles; iš
barškino sienas ir krosnį, apžiūrėjo grindis; sutrupino
duoną, sulaužė dešrą, iščiupinėjo visus indus, ar dvi
gubais dugnais neras; arbatinis šaukštukas pasirodė
jam per ilgas — pusiau perlaužė ir į kontorą pasiėmė;
išuostė muilą, žvakę, miltelius dantims valyti; deg
210

tukus po vieną iščiupinėjo. Neužmiršo pažiūrėti dargi f
kalinio plaukų, ausų, burnos... Tokiu atsidavimu krėtė,
kad prakaitas kaip žirniai ritosi p er išputusius virši
ninko veidus. Ne veltui jis gyrėsi, kad niekas taip
nemokąs kratos daryti, kaip jis. Piktas tik buvo šį
kartą, kad kalinys nenorėjo jo viršenybės pripažinti
ir jam nusilenkti. Pagaliau dar labiau pradėjo jį er
zinti tai, kad nei bombos, nei brauningo, nei adatos,
nei siūlo, nei mažiausio popieriaus sklypelio, nei pieš
tuko gabalėlio — nieko nerado. O žinojo, kad laiškai
rašomi, kad pieštukas turi būti. Pagaliau, liepęs sargui
išpurtyti čiužinį ir priegalvį, paimti į kontorą knygą,
o iš valgio palikti tik duoną, cukrų ir arbatą,—išėjo.

II
Kalinys liko vienas. Taip baisiai prislėgtas jautėsi,
kad vos ant kojų pastovėjo. Atsigulė. Nusigrįžo į sie
ną ir akis užmerkė. Galvoje ūžė, ir jis ilgai negalėjo
savo minčių sugaudyti. „Toks pasityčiojim as iš žmo
gaus asmens — ir nieko negali pad ary ti!"—nuolat
kankino jį mintis, ir vėl viskas maišėsi, ūžė... Tarytum
slogutis slėgė jam krūtinę ir gerklę nagais gniaužė.
— Ne, to pakelti negalima! — pagaliau įsmigo jam
į galvą mintis: — toks pasityčiojimas diena iš dienos,
ir tai, rasi, dar per ištisus mėnesius ir metus!,. Ne!..
Tuomet žmogus arba šiukšle pavirsi, arba... Kas iš
tokio gyvenimo, kada žmogus pasidarai vieu gyva
mašina be jausmų, be minčių! Ne, toks gyvenimas-—
tai geriau mirtis!.. Laimingas tas žmogus, kuris įstengia
pertraukti silpnutį savo gyvenimo siūlą pirma, negu
jis tokia mašina pavirsta...
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— Bet ar turi teisės taip greitai nutraukti tą siūlą,
neišmėginęs dargi savo jėgų? — veržėsi kita mintis.—
Kas bus su tuo darbu, dėl kurio kenti, kas bus su
tavo, o kartu ir tūkstančių, milijonų idealais, jei taip
greit visi nuleis rankas?.. Dabar visur panaši juoda
reakcija siaučia ir viską kerta, laužo, drasko, kojomis
spardo ir purvais drabsto, kas tik ne vienu keliu su
ja eina. Kas bus, jei visi išsigandę pradės trauktis jai
iš kelio, bėgti nuo jos?! Ir jūs, tariam ieji vadai!..
Žinojot gi, koks užmokestis jūsų laukia... Tai kuria
teise jūs šaukėt minias į kovą ir kalbėjot joms, kad
jum s nebaisūs kalėjim ai nei didžiausi persekiojimai,
dargi pati mirtis?.. Ir tu šaukei jas k artu eiti ir nieko
nesibijoti, o tik pajutai ant savo sprando tą naštą —
ir tuoj rankas nuleidai... Ko jau tada belaukti iš tų,
kurie ir pirma nelabai iš vietos pasijudindavo!.. Mo
kėjai dirbti — mokėk ir kentėti... Tu turi gyventi, jų
piktum ui gyventi! Dėl numylėtojo savo darbo, dėl
darbininkų klasės reikalų turi branginti savo jėgas,
kad ateityje dar daugiau galėtum atlikti... Ir mūsų bu
delių dienos neamžinos. Kaip prieš galą dabar jie dūks
ta. Ateis laikas — ir mes jų teisėjais būsime... Pagaliau
ką reiškia tavo kančios palyginti su didžiųjų Šliselburgo, Karos katorgos ir daugelio kitų didžiųjų kan
kinių kančiomis, o tačiau jie gyveno!..
— Bet tai buvo dvasios milžinai,— ramumo nedavė
pirm oji mintis.— O mes... mes silpni... Tokių milžinų
maža,— ant kelių mums reikia prieš juos pulti!.. Šim
tai, tūkstančiai žūva nelygioje kovoje ir tik pavieniai
asmenys tampa tokiais milžinais... O čia dar jokio
palaikymo iš kitų kalinių pusės: visi tokie apsiblausę,
paniurę kaip ta pilkoji rudens diena, kaip visas da
bartinis gyvenimas. Jokio pasitikėjimo savo jėgomis,
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jokio savo asmens guodojimo neparodo dargi tie, k u 
rie tarytum labiau buvo susipratę. O ką jau bekalbėti
apie plačią minią, kuriai dabar daugum a kalinių p ri
klauso! Jokių gilesnių klausimų, jokių rimtesnių kny
gų, o tik per dienų dienas tuščios, biaurios kalbos ir
teismo arba paleidimo dienos laukimas, kad paskui
išėję kuo toliausia nuo visko nubėgtų, kinų siena a t
siskirtų nuo buvusiųjų savo draugų... Tokie žmonės
lengvai pakelia didžiausius pasityčiojimus; jie nė pu
sės žodžio neatvers, matydami didžiausias „vyresny
bės" biaurybes... Ir tie pelėsiai pamažu pradeda lipti
prie tvirtesnės dvasios kalinių... Ne, geriau jau n e 
laukti, kol jie visą kūną apžels!..
— Užtat juo labiau turi saugoti save nesupeliję
draugai, nusikratyti pelėsių ir, kiek galima, rengtis to
limesnei kovai... Sunki kalinio padėtis, bet ar geresnė
padėtis tų milijonų, kurie p er dienas ir naktis kaip
jaučiai dirba, sprando neatitiesdami, kurių rankos v is
ką padaro, didžiausius turtus kitiems sukrauna, o pa
tys dažnai punta iš bado, tų turtingųjų saujelės n ie
kinami ir neperm atom oje tam sybėje laikomi. Dirstelk
į jų dukteris, kurios dėl duonos kąsnio turi savo kūną
pardavinėti. Atsimink karus, kuriuose dėl turtingųjų
kišenių tokia daugybė nekalto kraujo pilasi... A tsi
mink žiaurią kasdieninę klasių kovą, kurioje darbi
ninkų klasė rungiasi su besočiu kapitalu, kad visiškai
sulaužytų jo viešpatavimą... Tu taip pat esi tos di
džiosios kovos kareivis. Tūkstančiai žūva toje kovoje,
bet niekas neturi teisės pats savo noru apleisti jos
eiles, dezertyruoti iš mūšio lauko arba žudytis. Tai tik
ištižėlių, nusivylėlių inteligentų kelias. Tu gi jiems
nepriklausai... Tu esi belaisvis, priešų sučiuptas kovo
je, ir turi iki paskutinės valandos garbingai nešti,
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aukštai iškėlęs, savo vėliavą. Darbininkų klasė greitai
atsigaus nuo suteikto jai smūgio ir vėl stos į kovą.
Ir vėl sudrebės senasis pasaulis... sutrupės kalėjimų
sienos... Šalin nusivylimą!
Ir vėl nušvito kalinio galvoje, sunkumas atleido
krūtinę. Ir vėl šviesiais dažais jis ėmė piešti ateitį:
„E, dar mano dainelė nesudainuota! Dar padirbėsiu!
Dar atsimokėsiu savo budeliams!.."

III
Sunkios prasidėjo kaliniui dienos. Knyga — tai vie
nintelis įrankis laikui sutrumpinti, vienintelė pramoga.
Viršininkas, nors pats niekuomet jokių knygų neskai
to, žino tai dr rūpinasi pataikyti kaliniui į opiausią
vietą. Per ištisas savaites laiko be jokios knygos; vie
ną kartą net pusketvirtos savaitės be nieko kalinys
išbuvo. O kai paprašo, išgirsta atsakymą:
— Iš kur aš imsiu jums knygų? Nelįsk man nuolat
į akis su savo knygom!
— (Bet juk yra šioks toks kalėjimo knygynas, o pa
gal įstatymus jūs turit bent iš jo duoti skaityti.
— Aš nieko neturiu... Aš čia viršininkas, aš — įsta
tymas, ir jei norėsiu, tai visai negausit knygų. Su
prantat?.. O jei dar lįsit m an į akis su savo knygomis,
tai karcerin pasodinsiu — ten galėsit ieškoti savo tei
sių !— pradėjo šaukti viršininkas, mažiausio priešta
ravimo nemėgstąs.
Tuomet jau (tai žino kaliniai) geriau tylėti — ir tyli,
nors kartais vos vos tegali susilaikyti. A teina proku
roras — jam skundžiasi.
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— Koks čia knygynas? — aiškina viršininkas.— V i
sos knygos sudraskytos, o tokių aš negaliu į kam erą
duoti, kad paskui jie nevartotų jų popieriui laiškams.
— Žinoma, žinoma,— atsako prokuroras.— Tai p a
sirūpinkit, kad jūsų pažįstami ar giminės atsiųstų...
Bet nei pažįstami, nei giminės nieko nesiunčia.
O kada kalinys antrą ir trečią kartą primena viršinin
kui apie knygas, pagaliau parinkęs duoda jis jam p a 
sakų: „Bova-Karalaitis", „Pasaka apie raganą“, „Pasa
ka apie Ilją-milžiną" ir kitų panašių. Retai tik, geros
nuotaikos būdamas, ypač po 20-osios, atsiunčia ir ko
kią geresnę knygą.
Sunku sėdėti per ilgas vasaros dienas be jokio dar
bo, be knygų, vienui vienam su savo mintimis ir jaus
mais. Valandos tęsiasi be galo ilgai, dienos virsta
savaitėmis, savaitės — mėnesiais, mėnesiai —- metais.
Iš ryto dar greičiau eina laikas: kol apsižiūri kamerą,
išsišluoja, nusiprausia, papusryčiauja — praeina šiek
tiek laiko. Paskui leidžia kalinius vaikščioti — tada
pro langą įžiūri, stebi jų judesius, veidų išraišką, gau
do paskirus jų žodžius ir aš to stengiasi įspėti, kas
tai per žmonės ir kokie jausm ai bei mintys juos kan
kina. Per kelis mėnesius jau suspėjo beveik visus pa
žinti, kurie šiek tiek ilgiau čia sėdi.
Nors kalėjim as mažas, tačiau įvairių žmonių jame
yra. Štai jauni apiplyšę vaikai vaikščioja su senais
vagimis ir žmogžudžiais ir mokosi iš jų busimojo savo
amato, su pamėgimu klauso šlykščių jų kalbų ir sten
giasi juos pamėgdžioti. Kitas, pirmą kartą pakliuvęs,
dar iš tolo laikosi, išsigandęs dairosi į visas puses,
visiems iš kelio traukiasi. Tiek jis girdėjo sodžiuj
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pasakojant apie baisius žmogžudžius, nepaprastus v a
g is — ir dabar bijosi su jais susitikti. Kad galėtų, bėg
tų nuo jų, kur kojos neša. Bet praeina viena, antra,
trečia savaitė — pamato jis, kad tie baisieji kaliniai
ne tokie baisūs — ir greitai jau tikru kalėjim o gyven
toju pasidaro.
Kiti pusę amžiaus kalėjim e praleidę, jr iš apsiniau
kusių jų veidų, užgesusių, murzinų didelėm lėlytėm
akių, siaurų kaktų matyti, kad jau kitokio kelio jiems
nebėr. Buvo laikas, kada ir jie jautėsi tokie pat ne
drąsūs vaikai, pirmą kartą čia pakliuvę, bet tai buvo
seniai seniai. Jau jie visai užmiršo tuos laikus — jiems
rodosi, tarytum jie ir užgimė tokie, kokie dabar yra.
Bet būna valandų, kai ir jiems sužiba šviesesnis spin
dulėlis, ir tai skaudžios, sunkios jiems valandos.
G reta su jais — politiniai „nusikaltėliai". V iršinin
kas tyčia maišo juos su kriminaliniais, kad politiniai
labiau pajustų kalėjim o smagumus...
Ir taip bežiūrėdamas į vaikščiojančius, besistengda
mas juos pažinti, kartais kalinys pats tarytum nulekia
j jų tarpą, šypsosi, pastebėjęs jų veiduose linksmumą,
liūdi, pamatęs liūdnumą.
Bet pasivaikščiojimas iki pietų pasibaigia, ir tuo
met prasideda nuobodžiausias laikas — gulėti daugiau
kaip 7—8 valandas. Bet daugiau kaip 6 valandas mie
goti nebegali, nuo ilgo gulėjimo ima skaudėti galvą,
visas tarytum sumuštas pradeda jaustis. Toks sutingimas ir apatija užpuola. Visos mintys kažin k u r išlekioja, o lieka vien tik tuštuma, tuštuma ir tuštuma.
Arba, kiek ilgiau pagulėjus, pradeda sapnai kankinti.
Dažnai sapnuodamas kovoja su tokiais baisiais
žmonėmis. Bėga nuo jų. Lipa per aukštas tvoras, šoka
per griovius, puola į vandenį. Nuo vieno pabėga —
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kitą susitinka... O, jau jis žino, ką tai reiškia į jų
rankas pakliūti, kokia sunki našta reikia kasdien vilk
ti, kiek pasityčiojim ų ir paniekinimų ant savo kailio
pakelti... Ne, jis nepasiduos taip lengvai! Žūti ar būti...
Vienas smūgis — ir jis jau laisvas... Bėga, kiek tik
gali, vos kvapą atgaudamas. Skuba pas saviškius...
Jau jis pas juos. Dabar jau jokio pavojaus nebėr.
Taip lengva ir taip šilta jo krūtinėj, tiek daug saulės
šviesos aplinkui. Tokia graži vieta, tarytum pirmą k ar
tą jis būtų ją pamatęs. Toks nepaprastas, švelnus ža
lumas aplinkui. Visur jauna gyvybė kruta, žiogeliai
čirškia, vyturys čiviruoja savo dainelę,— tarytum visa
gamta kartu su juo džiaugiasi. O čia draugai, mažiukė
dukrelė sukinėjasi, mylima žmona ir motinėlė sengal
vėlė ruošiasi... „Ne, iš čia jau niekas daugiau manęs
.nebepaims",— svajoja laimingas. Bet štai pabunda —
ir lango grotos tarytum įkaitinta geležim perveria jam
širdį. Ir dar sunkiau, dar liūdniau kaliniui palieka.
V aikščioja po kam erą, bet joje vos vos apsisukti
galima. Iš pradžių nuo to sukinę j imosi kaliniui galvą
skaudėdavo, bet toliau priprato. Kartais ištisas valan
das vaikščioja, juo labiau, kad vaikščiojim as kieme
buvo sumažintas nuo valandos iki pusės, o paskui iki
15 minučių. V aikščioja ir galvoja. Vienas po kito slen
ka artim ųjų žmonių ir draugų paveikslai. Daugelis jų
taip pat, kaip ir jis, sėdi, rasi panašiomis sąlygomis?
Kiti išsisklaidė po visus kampus, ir jų nė balso ne
begirdėti; vos vos žymu, kad dar gyvi. Treti... bet
geriau neatsiminus jų!.. O buvo laikai, ir dar kokie!..
A udra kyla. Sujudusios jūros bangos ardo akmenines
uolas. Save užmiršusios kovoja su priešais. Vienos
žūva — kitos ritasi, dar galingesnės. Jau jau jos viršų
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ima... Bet per greitas džiaugsmas: ir šį kartą dar jos
nugalėtos... Ir vėl apsiniaukė dangus, pasislėpė saulės
spinduliai. Taip tamsu ir taip šalta pasidarė! Taip
skurdu gyventi!.. Liūdna, tuos laikus atsiminus. O at
simena kalinys mažiausias smulkmenas, k u r kada bu
vo, ką darė, su kuo susitiko. Aiškiai atsimena dargi,
kas prieš kelerius metus buvo...
O kartais svarsto kalinys kokius nors politinius
klausimus, stengiasi atsiminti įvairius mokslo dalykus
ir įvairių knygų turinį. Tokiu būdu jau pasisekė jam
išsiaiškinti ne vieną klausimą, kuris pirma neaiškus
buvo... E, kad taip plunksną ir popierių galėtų laiky
ti,— kiek jis įvairių dalykų parašytų, kiek klausimų
iškeltų! Bet tuščios tai svajonės... Kad nors kokią kny
gą dabar gautų, nors kokį mokslo vadovėlį! Bent lai
kas greičiau eitų. O taip nusibosta vis apie tą patį ir
tą patį galvoti. Kartais įvairumui ima vokiečių kalbos
gram atiką kartoti, o kartais mėgina lotynų ir graikų
kalbų gramatikas prisiminti. Nedaug, pasirodo, beliko
jam galvoje iš įvairių gimnazijos gudrybių... Pats sau
eiles deklamuoja.
M ėgsta žiūrėti pro langą, ypač pavasarį, kai šilti
saulės spinduliai neša naują gyvybę apmirusioms per
šaltą žiemą gyviams ir augmenims. Žiūrėdamas į tą
gamtos kovą, jis jaučia, kaip tirpsta užšalusi žemės
krūtinė, kaip trūksta sukausčiusios ją šaltos žiemos
grandinės ir nauja gyvybė gimsta. O kai buvo uždraus
ta langą atidarinėti ir žiūrėti pro jį, jis bent iš tolo,
pasistojęs ant lovos, žiūrėdavo pro uždarytą langą
į num ylėtąjį savo berželį svyruonėlį ir kaštonus, kurie
netoli kalėjimo augo. Persodino jį vieną kartą kiton
kameron, daug didesnėn, bet pro langą nieko nem a
tyti — skarda užkalta. Ten jis suprato, ką reiškia ka218

limiui saulės šviesa ir gamtos paveikslas, ir geriau jau
norėjo sugrįžti savo mažiukėn landynėm. Kartais dargi
anksti rytą atsikeldavo, kai dar visa „ponybė" miega,
ir, atsidaręs langą, godžiai traukdavo į krūtinę tyrą
orą ir gėrėdavosi puikia ankstyvo ryto gamta. O min
tys tuo tarpu kažin kur nulėkdavo, ir kartais iš skaus
mo suspaustos krūtinės išsiverždavo liūdna senovės
dainelė, kurią pati gamta pagimdė.
Kartais, vaikščiodamas po kam erą, pradeda pus
balsiai dainuoti naujosios gadynės dainas, nors tai la
bai draudžiama. Kareivis bijodamas klausosi, bet retas
iš senesniųjų išdrįsta pasakyti, kad nedainuotų: taip
giliai jiems širdin pataiko tos dainos! Ne vienas, ausį
pakreipęs, klausosi, o paskui bailiu balsu klausia: „Už
ką sėdi?" Ir tada kalinys ir kareivis pradeda kalbėtis,
vienas kitam skųstis. Ne kartą tenka išgirsti iš karei
vio, kad jų padėtis ir už kalinio blogesnė... Jau kali
nys gerai juos pažįsta. Pakanka jam tik akim mesti,
vieną kitą žodį pratarti-—-ir jau jis žino, kas toks sto
vi. Tarp jų turi jau savo pažįstamų, draugų, kurie
mielai ir pieštuką, popieriaus atneša, ir laišką paima
įmesti; kariais dargi laikraštį parūpina. Pirmiausia tai
daro buvusieji miesto darbininkai ir valstiečiai, buvu
sieji mieste uždarbiauti. Jie aiškiai rodo kaliniui, iš kur
galima laukti tos juodosios nakties išblaškymo. Jis nė
valandėlei nenustoja tikėjęs, kad ir vėl kils nauja, dar
galingesnė audra ir bus išblaškyta juodoji naktis. Tik
dar negreit tai įvyks.
1909 m.

PONAS VIRŠININKAS

I
Nedidelis, bet ir nemažas; apskritas, gražiu pilve
liu, visuomet grynai nuskustu veidu — tik ūsai, aukš
tyn užsukti, styro; rudomis kaip katino, su didelėm
lėlytėm akimis; pradėjusia plikti galva — plikė gražiai
plaukais užglostyta. Lakuotais batais; siaurom kelnėm;
lygiu — nė vienos raukšlės — mundierium... Toks mū
sų viršininkas. Bent jis stengiasi savo išore aukščiau
už savo valdinius stovėti, o jų jis nemaža turi: dakta
rai ir advokatai, rašytojai, studentai ir darbininkai,
ūkininkai ir amatininkai, valdininkai ir paprasti vagys,
žmogžudžiai, plėšikai.
N eseniai dar jis tokiu dideliu ponu tapo. Kiti dar
atsimena, kaip jis paprastu raštininkėliu buvo. Pikta
liežuviai tvirtino, kad jis nė keturių klasių neįstengęs
baigti. Bet kas turi galvą, tas ir be klasių, ir be pa
tentų gali į žmones išeiti, o mūsų ponas viršininkas
turi kelis kartus geresnę galvą už V akanalijų Vziatkovičių Kruglodurovą49. Tačiau ir jam iš karto tokia
didelė garbė — antpečiai — truputį keista buvo. Eina,
būdavo, gatve — tai vieną petį patrauks, tai kitą; žiū
ri, ar tikrai ir jis tokius antpečius turi, kaip tie kari
ninkai, su kuriais susitinka. Tikrai turi — ir tuomet
tegul neužsižiopso koks kareivis!
— Sustok! Ar nematai, kas eina? Nežinai, kad rei
kia pagarbą atiduoti!.. Aš tave pamokysiu!.. Kaip pa
vardė? Duok šen kepurę!..
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— Kaltas, „vąše blagorodije",— dovanok!.. N epa
stebėjau...— stena išsigandęs kareivis, ranką prie smil
kinio laikydamas.
— Ne „blagorodije", o „visokoblagorodije", tu
kvaily!.. Kai pasėdėsi šaltojoj, pastebėsi... Eik sau! —
ir, užsirašęs pavardę, numeta jam kepurę.

II
Eina viršininkas per kiemą į kontorą. Ten vaikš
čioja „valdiniai". Pastebėję poną, visi traukia iš kiše
nių rankas, nusiima kepures. Tik du apie kažin ką
karštai kalbasi — nemato jo.
— O judu ko kepurių nenusiimat? — šaukia susto
jęs viršininkas.— Kvailiai!..
— Nematėva...
— Aš judviem parodysiu „nematėva"!.. Rankas iš
kišenių!.. Į kamerą!.. Dvi dienas neleist vaikščioti...
Apsisukęs nuėjo į kontorą, linksmas, kad jis čia
vienas ponas: ką pasako, tuoj išpildyta.
Šiandien prašymų ir laiškų diena. Paskambino —
atėjo sargas.
— Pašauk, kas ten prašėsi vakar ką rašyti.
Atvedė tris.
— Ko tu norėjai? — klausia pirmąjį viršininkas.
— „Vąše visokoblagorodije", jau dvi savaitės, kaip
prašausi laiško rašyti!..
— N ereikėjo čionai atsidurti, kad nori laiškus ra 
šinėti... Laiko nėra — nerašysi...
— Kad, ponas, man labai reikia...
— Tylėk!.. O tu ko nori? — klausia kito.
— Skundą rašyti, kad mane per tardymą...
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— Aš tau ant kitos pusės parašysiu!.. Vesk juos
į kam erą,— liepia sargui.
— „Vąše visokoblagorodije", prašau knygos,— at
siliepė trečias.
— Aš tau neturiu jokios knygos... Vesk, ir atvesk
studentą.
Išėjo.
— Vis lenda man į akis su tomis knygomis. Sa
kiau, kad nė vienam daugiau nebediiosiu iš mūsų
knygyno, ir nebeduosiu,— pats su savim kalba virši
ninkas.— Knygos — tai pavojingiausias daiktas. Kas
tuos visus ponus čionai atveda, jei ne knygos? Prisiskaito visokių niekų ir ima, patys nežino ko, ieškoti.
Kodėl aš be jokių knygų ir be nieko į žmones išėjau?..
Kvailiai!..
Tikrai, iponas viršininkas labai nekenčia knygų. Ne
kartą jisai pagalvoja, kad jeigu jis galią turėtų, visas
tas knygas ir laikraščius lieptų sudeginti; tik tas pa
liktų, kurios gerą duoną duoda — ir dar su lašiniais...
Pats jis daugiau nieko nė neskaito, kaip tik cirkulia
rus ir visokius gaunamus ir išsiunčiamus popierius.
Seniau dar, būdavo, kokį riebų romaną mėgdavo pa
skaityti, o dabar jis pats dar geresnį „rom aną“ moka
padaryti, o dėl to ir tai užmetė. Tokią knygų gudrybei
neapykantą jis dar lotynišką gramatiką mokydamasis
Įgijo.
Sargas atvedė studentą. Viršininkas iš pat pirmos
dienos pradėjo jo labai nekęsti ir k artu bijoti. Jis
matė, kad visi tie daktarai ir studentai nenorėjo pri
pažinti jo didybės, ir dėl to jam pikta buvo. Jau ne
kartą jis buvo su jais susikirtęs, atėmė iš jų visą,
ką tik galėjo atimti, rūpinosi visu kuo su kitais „val
diniais" sulyginti, sodinti kartu su paskutiniais vagi
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mis, kiek galėdamas žemino juos, o tačiau jautė, kad
jis pats dar labiau puola jų akyse.
— Aš norėjau laišką parašyti,— sako atėjęs stu
dentas.
— „Norėjau" — jokių norų čia niekas neklauso!
Tamsta tik prašyti gali, kad aš leisčiau parašyti! —
atkirto viršininkas.
— Na, gerai, tai prašau leisti...
— Tamsta žinai, su kuo kalbiesi! Žinai, kad aš
tamstos viršininkas, ir kai/p viršininką tegali prašyti...
Aš jus išmokysiu, kaip pas mane elgtis, atpratinsiu
nuo tų kvailų jūsų papročių...
— Prašau tamstą apsieiti be tokių pamokslų.
•— Tylėk... Tuoj karcery atsidursi...
— Tamsta neturi teisės...
— Nė žodžio daugiau! Aš tau parodysiu teisę. Čia
aš — teisė!
— Tamsta neturi teisės plūsti ir man „tu" sakyti...
— O kas tu man, kvaily! Jei dar vieną žodį pasa
kysi, tuoj karcery būsi...
— Aš skųsiuosi...
— Tylėk! Vesk jį į karcerį... Nenori eiti?.. Aš tuo
jau parodysiu, kad aš juokų nemėgstu... Ei, daugiau
sargų!.. Į karcerį šitą poną!.. Nenori eiti — į pašonę!..—
spiegė viršininkas, o sargai, mušdami raktais ir kumš
čiais, nutem pė studentą į karcerį.
Susierzinęs viršininkas laksto iš vienos kontoros
kertės į kitą. Truputį atsipeikėjo. Susiprato negerai
padaręs. Bet išleisti — ne: tuomet jo vardas dar labiau
nusmuktų kalinių akyse. Tik rytojaus dieną išleido iš
balusį, susirgusį ir su mėlynėmis ant rankų ir pašonėse
studentą.
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III

Išgirdo ponas viršininkas, kad „valdiniai" popie
riaus ir pieštukų turi.
Dar vos švinta, o jis jau sliūkina nuo vienos ka
m eros durų prie kitos; žiūri pro langelį, klausosi, apie
ką kalbasi,— nieko tokio pikto negirdi.
— O čia kas per klegesys? Kai aš čia vaikščioju,
kad man visur tylu būtų! Tai sargas turi žinoti, o ne
man nuolat sakyti,— užsipuolė pagaliau sargą.—
O pieštukus kamerose jie turi? Jei rasiu, tu atsakysi...
A tidaryk šitą kamerą!
Atidarė. Įėjo ponas. Primerktomis akimis visas k er
tes apžiūrėjo, visus plyšius išbadė, lovą išgriozdė, dra
bužių siūles iščiupinėjo, kišenes išvertė — nieko n e
rado.
— Aš žinau, kad tamsta turi pieštuką... Aš jums
parodysiu laiškus rašinėti!.. Geriau pats atiduok, o jei
ne — aš vis tiek rasiu, tuom et bus blogiau.
— Ieškokit,— išgirdo trum pą atsakymą.
— Tai nusivilk, tamsta!
Nusivilko viršutinius drabužius. Išieškojo — nieko
nerado...
— Nusivilk ir šituos!
•— Aš marškinių nesivilksiu.
— Ką, nesivilksi?.. Nuvilkti jį tuoj, plikai išreng
t i — aš jam parodysiu!.. Kvailys!..
Sargams du kartus nereikėjo to paties sakyti. Tuoj
nuplėšė marškinius... iščiupinėjo... bet nieko nerado.
Visą „rūm ą“ iškrėtė ir tik išeinamoj vietoj terado
mažiuką pieštuko galelį.
— Kas čia jį padėjo? Sargas turi žinoti — tu už tai
atsakai... Aš jus visus išmokysiu, kaip reikia savo
pareigas atlikti!
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Varšuvos kalėjimas („Arsenalas“), kuriame 1910 -1911 m. buvo kalinamas V. Kapsukas

IV

Nesmagiai jaučiasi ponas viršininkas. Jam tas pieš
tukas neduoda ramumo. N et vėlai naktį, truputį sun
kia galva iš miesto sugrįžęs, vėl perbėgo iper visas
kameras, visus prikėlė, iščiupinėjo drabužius, bet nie
ko nepelnė.
Atsigulė — užmigti negali. Kita dar sunkesnė min
tis jį kankina. Dvidešimtoji dar toli, o čia iš visų
pusių skolininkai lenda, pati reikalauja, kitai į V aršu
vą reikia siųsti... Teisybė, su pačia jau jis visai p er
siskyrė — atėjo į kontorą gyventi. Čia jam iš visų pu
sių daug parankiau: čia jis laisvas jaučiasi, pats vienas
ponas; kada nori, gali namo sugrįžti ir, kada nori,
išeiti; kokias nori viešnias priim ti — niekas to nem a
to, niekas neprikaišioja. O vyresnybės akyse dar pa
gyrimą užsipelnė, kad rūpinasi niekuom et iš savo akių
„valdinių" neišleisti, dargi gyventi tenai persikėlė...
Tačiau pačiai su trejetu mažų vaikų reikia duoti iš
laikym ą— čia nieko negalėjo išgalvoti nė gudri mūsų
viršininko galva.
Ir dabar vartosi jis nuo šono ant šono ir negali
užmigti. Jau ir visas rūkas jam iš galvos išdulkėjo
begalvojant, kur čia naują šaltinį rasti, bet nieko
neišgalvojo; o viena alga vos trečią dalį savo išlaidų
teįstengia užkišti. Dirba už du, vis daugiau „valdinių"
prie darbo pristato: n et ir raštininko visai nelaiko,
o jo algą sau pasiima, bet kokia ten raštininko alga?
Kai jau visai striuka pasidaro, skolinasi kad ir iš
„valdinių" pinigų, kurie būtinai turi kontoroje gulėti.
Žinoma, šita paskola, kad ir be savininkų žinios, labai
paranki — jokių procentų nereikia mokėti; bet tai ne
amžina paskola: galima „valdiniui“ teduoti p er savaitę
15. V . Kapsukas, 4 t.
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pusę rublio, bet ir tuomet nutęsi tiktai kokį mėnesį,
du, o paskui reikia sugrąžinti, kitaip gali didelis ne
smagumas išeiti. Ot, kad taip dažniau pasisektų toks
dalykėlis, kaip jam vieną kartą pasisekė: vienų metų
pinigai, paskirti sargų drabužiams, visi jo kišenėje
liko, o sargai pasirašė viską gavę! Bet tokio malonaus
atsitikimo reikia ilgai laukti, o čia pinigų dabar taip
reikia.
Jau seniai jis surado ir kitą šaltinį. Jis gerai žino,
kad tiems šiokiems tokiems, kurie pas jį sėdi, dažniau
siai nei dievo, nei bažnyčios, nei pasninkų nereikia,
tai tegul bent čia papasninkauja. Devynios kapeikos
valgiui kiekvienam per dieną skiriama. Bet ką jie čia
veikia? Per dienų dienas dyki būna! Nebijok, kai pa
matys, kad čionai pyragais nemaitina, nebelįs taip,
rasi ir į gerą kelią sugrįš... Seniai jau tokiu būdu
išsiaiškino sau šitą dalyką ponas viršininkas, ir dabar
beveik ketvirta dalis išlaidų maistui jo kišenėje lieka.
Dėl to miltų duoda vietoj vieno svaro trims — svarą
penkiems; bulvių kruopose ir pačių kruopų beveik
nepam atysi; taip pat žirnių kopūstuose, o parašyta
viskas aiškiai; tik kopūstų nesigaili — turi duoti du
kartus per savaitę, o duoda tris. Pasninko dienomis
turi būti uždaryta sviestu, o ponas viršininkas įvedė
lašinius... Negerai pratinti pasninkų nelaikyti, bet už
tat gavėnioje atpasninkaus; antra vertus, to spirginimo
beveik visai ir nematyti.
Seniau daugelis, kam iš nam ų pietus atneša, gailėjo
visai neimti čionykščio valgio, o už tai atsiimti pini
g a is— po devynias kapeikas kasdien. Tai labai pa
ranku buvo „valdiniams", bet neparanku viršininkui.
Ilgai galvojo jis, kaip ir ką čia dabar padarius; paga
liau pasisekė jam du zuikius vienu kartu nušauti.
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Vieną iš savo „raštininkų" prikalbėjo visą „buntą"
pakelti. Paprasčiausias „buntas"—‘tai badavimas. Pa
kako pakalbėti „raštininkui" su vienu, antru — tuoj
buvo apsvarstyti reikalavim ai, sutarta badavimo p ra
džia. Greitai ir pats badavimas prasidėjo: dauguma
atsisako priim ti valgį ir reikalauja vyresnybės. Išgir
dęs apie tai, tuoj eina per kam eras viršininkas, klau
sia, ko trūksta. Daug įvairių trūkum ų prisirinko: tai
čiužiniams šiaudų neduoda, priegalvių užvalkallai nie
kuomet nekeičiami, tai langų visai neleidžia atidaryti,
tai vyresnybės elgimasis blogas... Perėjęs per visas k a
meras, tuoj išrinko visus nenuoram as, kurie, anot jo,
kitus „buntavoja", ir į karcerį pasodino. Kitiems p a
skelbė, kad nuo tos dienos dėl „buinto" niekas nebe
galės pinigais atsiimti vietoj čionykščio valgio, kad
ir visai jo neimtų: virinto vandens arbatai visai nebe
būsią, kadangi tam kuro neduodama,— seniau du k ar
tus per dieną duodavo virinto vandens; vaikščioti
vietoj pusantros valandos tik pusė — paskui ta pusė
sumažėjo iki dešimties ir kartais net iki penkių mi
nučių... Kam nepatinka, tai galįs badauti. Bet patys
pirmutiniai vadovai greit nuo badavimo atsisakė, nors
jie visai nė karcerin nepakliuvo. Juos pasekė ir kiti;
atsisakė pagaliau, vieni likę, ir karcery sėdintieji.
Atsiminęs šitą „buntą", visuomet, pilvą susiėmęs,
kvatoja mūsų viršininkas. Taip lengvai jam pasisekė
tuomet ir savo kišenės skylę bent tam kartui užlo
pyti, ir vyresnybės pagyrimą užsitarnauti.
Bet dabar nieko panašaus nebegali išgalvoti, tik
vis viena už kitą tamsesnės mintys lenda.
„Valdinių" tarpe prasidėjo ligos.
— Nuduoda, biaurybės!— sako viršininkas.— Nori
į miesto ligoninę pakliūti, o iš ten pabėgti, kaip anais
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metais... Ne, pas mane to nebus!.. Daviau žodį, kad
pas mane niekas nepabėgs, ir nepabėgs...
„Bet vienas aštuoniasdešimties metų senis jau mirė;
ligonių vis daugiau ir daugiau atsiranda... Daktaras
sako, kad tai dėl menko maisto ir gryno oro stokos...
Ne, čia aš nieko nebeišgalvosiu: davinio sumažinti
nebegalima. Paskui dar koks nesmagumas gali išeiti...
Jei bent dar mažiau malkų krosnims duoti, pirtį vie
toj kas antra savaitė — kas trečia kūrenti ir kitų maž
možių žiūrėti. Ju k iš kapeikų rublis pasidaro, o iš
rublio — šimtai!.." — taip galvojo mūsų viršininkas, ir
pamažu saldus miegas užmerkė jo akis.

V
Bet ne visuomet mūsų ponas toks rūstus būna.
Pasikalbėkit su juo po dvidešimtosios arba kada jo
mylimoji iš Varšuvos atsilanko,— tarytum visai kitas
žmogus.
— Jūs mane laikot kokiu nedorėliu, niekšu,— tei
sinasi jis tuomet,— o aš beveik toks, kaip ir jūs; tik
mano vieta reikalauja, kad aš taip elgčiausi,— kitaip
aš tuoj be duonos kąsnio galiu likti... Žinai tamsta,
kokie dabar laikai!.. Kad tik galėčiau, aš jums visiems
padėčiau... Tamsta gali su manim kalbėtis kaip su
tikru savo tėvu: ką tik galėsiu, padarysiu...— kalba
kokiam geltonsnapiui, dar neseniai į „valdinius" p a
kliuvusiam.
Ir būna apsirikimų, kad žmonės laukia nuo jo iš
ganymo, liepia savo žmonoms aukas jam nešti... Lau
kia, laukia, bet iki šiol dar nieko nesulaukė.
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— Ką, jūs manot, kad aš bijau? — aiškina k i
tam.— Aš čia galiu daryti, ką noriu; aš čia ponas...
Surišti liepsiu, grandines užkalsiu, kad neklausys... Aš
tuos balvonus suvaldysiu! Jie mano ir kvapo bijos...
Aš tik nenoriu...
Nors ir kalba mūsų didvyris, kad jis nieko nesibijąs, o juodos mintys jį nuolat persekioja, nė miegant
neduoda jam pailsėti — visokie sapnai lenda... Nors
jis ir sako, kad tikėjim as — kvailiam s prasimanymas,
tačiau ne kartą, juodoms mintims užėjus, pats savęs
klausia: „O jei ten iš tikrųjų yra tas pragaras, tie
velniai, jei jie ten tokie pat ponai?.." Ir didelis n era
mumas jį tuom et apima. Tik gražiosios varšuvietės
rankelės gali tas visas mintis išblaškyti. Dėl to jis ne
kartą jau yra manęs visai mesti šitą vietą ir pasiieš
koti kokios nors kitos Varšuvoje; vieną kartą jau net
prašymą buvo padavęs, kad jį atleistų, bet jam buvo
atsakyta:
— Pagalvok tamsta gerai, ką darąs... Gaila tamstą
atleisti: kito tokio viršininko niekur nerasime, tokios
tvarkos, tokio ramumo... Tamsta gali, šituo keliu ei
damas, daug ko pasiekti... Dėl to dar kartą sakome:
pagalvok tamsta gerai!..
Toks atsakymas labai nudžiugino mūsų poną v ir
šininką. Geros vietos Varšuvoje nerado ir liko seno
joje.
1909 m.

VARŠUVOS KALĖJIME
(1910— 1911 m.)

Varšuva, 1910 m. kovo 17 d.

Prieš pustrečių su viršum metų, tuoj pakliuvęs
į Vilniaus kalėjimą, pradėjau rašyti dienoraštį. Iš pra
džių buvau manęs kasdien rašyti, bet tuoj reikėjo at
mesti tą sumanymą. Paskui pakliuvau į tokias sąlygas,
kad nebegalėjau nė svajoti apie dienoraščio tęsimą,—
nuo 1908 m. kovo 29 d. Suvalkuose. Pasikeitus truputį
sąlygoms, kitoje vietoje aprašiau tuos laikus, o bylą
dar kuom et nors aprašysiu.
Suvalkuose išbuvau 20 su viršum mėnesių. Po teis
mo (už ipabėgimą 1906 m. kovo 17 d. iš Suvalkų mies
to ligoninės) kalėjim o viršininkas mums pranešė, kad
perkelsiąs visus šešis nuteistuosius mūsų byloje kator
ginius į Kalvarijos kalėjim ą. Jau buvom pasirengę
kelionėn, norint šiuo žygiu labai nenorėjom iš Suval
kų keliauti: prie naujojo viršininko (nuo 1909 m. ge
gužės mėn.) gyvenimo sąlygos pagerėjo; po teismo
buvau perkeltas sėdėti kartu su kitais draugais, tik
pereitais metais kalėjim an pakliuvusiais; knygos, įvai
rių klausimų svarstymas, seniai pradėtojo darbo tęsi
mas, susirašinėjimas su laisvaisiais, žmoniškas virši
ninko ir sargų elgesys — visa tai tvirtais ryšiais siejo
mane su Suvalkais. Kiti dar labiau norėjo likti Suval
kuose bent iki apeliacijos: ten jų tėvai, šeimyna. Kal
varijoj daug kuo blogiau: ten jau pasodins mus su
kriminaliniais, rasi tuoj ir areštanto drabužius duos...
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Bet joks rašymas nieko negelbės. Tai jau aiškiai m a
tėsi iš adm inistracijos pasielgimo: tuoj po teismo kelis
kartus naktį buvo atbėgęs į kalėjim ą gubernatorius
žiūrėti, ar dar mes nepabėgę; už kelių dienų mane
su Jaščoltu pasodino vienu du ir ties durimis polici
ninką su šaudykle pastatė — jo uždavinys buvo žiū
rėti kiekvieną m udviejų žingsnį; sargams taip pat
buvo įgrasinta, kad būtų viskam pasirengę; vaikščioti
tik vienu du leido.
O vis dėlto ir tokiomis sąlygomis maloniau buvo
mums likti Suvalkuose, norint apie bėgimą arba išlais
vinimą nė svajoti nebesvajojom.
Pasiruošėm. Laukiam etapo. Bet mūsų kelionė ati
dėta dviem savaitėms (iš Suvalkų į Kalvariją etapas
eina kas dvi savaitės). Nudžiugom, kad bent tą kelio
lika dienų pasiseks nutęsti mūsų iškeliavimą. Praėjo
penkios dienos — šaukia mus į kanceliariją.
— Turiu pranešti nesmagią naujieną,— sako virši
ninkas: — susiruoškit už dviejų valandų keliauti į V ar
šuvą — toks V aršuvos generalgubernatoriaus parėdy
mas.
Tarytum perkūnas trenkė į mus šita naujiena: „Ko
dėl į Varšuvą? Ir kodėl tai buvo taip slepiama nuo
m ūsų?"— Suprantamas daiktas: bijosi mus laikyti to
kiuose palyginti menkuose kalėjim uose, kaip Suvalkų
ir Kalvarijos; nori atsikratyti nuo mūsų, nes jau ir taip
dėl mūsų bylos turėjo daug nesmagumų; bijosi, kad
pakeliui ko neatsitiktų...
Etapo sargyba buvo tokia, kokia labai labai retai
Suvalkuose pasitaiko: be konvojaus kareivių, dar bu
vo visa krūva pėstininkų kareivių; trims žandarams
buvo įsakyta lydėti iki pačios Varšuvos. Konvojus
daug aštresnis, negu man keliaujant prieš 20 mėnesių
231

iš Vilniaus į Suvalkus, norint ir tuomet buvo įsakyta
prižiūrėti mane kaip savo akį. Dabar neleidžia ne tik
vaikščioti po vagoną ir žiūrėti pro langą, bet dargi
atsistoti ir su savo kaimynu kalbėtis. Varšuvos kon
vojus (nuo Gardino iki Varšuvos) du kartus vagone
krėtė; antrą kartą visus išrėdė vienmarškinius. Neap
lenkė nė moteriškės, kuri, rodos, iš Amerikos su savo
vyru grįžo; krėtė ją prie visų vyrų ir nelabai paisė,
kad tai moteriškė; prieštaravim ai nieko negelbėjo.
Mus visus visą kelią laikė su grandinėmis ant rankų.
Pakeliui visą parą buvom Gardino kalėjime. Trum
pas tai laikas, tačiau spėjau pastebėti ten daug per
mainų nuo 1908 metų pradžios: kaip visur, taip ir
čia, per tą laiką reakcija giliai įleido šaknis. M atyda
mas, koks vėjas pradėjo pūsti, senasis viršininkas at
sisakė -nuo vietos, o rasi ir liepė jam atsisakyti. N au
jasis įvedė naują tvarką: seniau valgis čia buvo
palyginti neblogas; dabar duona ne kokia, o pietūs
rasi dar blogesni, kaip buvo mano laikais Vilniuje;
pasivaikščiojimas seniau buvo du kartus po tris ir net
daugiau valandų kasdien, o dabar — po pusę valandos
ir ratu, vienas nuo kito už 10 žingsnių; už kalbėjim ąsi
vaikščiojant arba kalbėjim ąsi per sieną (beldimą) —
karceris. Sargų elgesys biaurus; nė vienas nemoka
savo rankų ir liežuvio suvaldyti, o atvers kalinys kokį
žodį — karceris.
Išleido mus kalėjimo viršininkas iš Suvalkų savo
drabužiais, be grandinių ant kojų, kadangi teismo nu
tarimas dar neįsigalėjo: mes dar laikomi „tardomais".
Jis tvirtino, kad kol kas nė V aršuvoje neturi teisės
mus sukaustyti ir areštanto drabužiais apvilkti. Bet
jau Gardine pasirodė, kad kalėjimo adm inistracija da
bar elgiasi su kaliniais, kaip jai patinka: vieną parą
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mes ten išbuvom, b et jau spėjo mus sukaustyti ir
areštanto drabužiais pervilkti. Savo viską atėmė, dargi
skalbinius, marškinius, kojines — vis tiek, sako, kon
vojus išmes. Kailinius man davė tokius, kad tik žvirb
lių baidyklei tiktų. Grandinės sunkios, bent 10 svarų
sveria. Pirmutinis padaviau savo kojas — tekala! Ypa
tingas jausmas tuomet pakilo: „Sudieu laisvė, bent
šešeriems metams! Sudieu svajonės!.."
Seniau visa audra m anyje pakildavo, pamačius, kad
žmones kaip gyvulius grandinėmis rakina; negalėjau
žiūrėti, kaip kala. Ilgainiui, vis tą patį m atant ir gir
dint, atšimpa jausmai.
Pirmutinis vakaras sukaustytas, areštanto drabu
žiais. Grandinės žvanga... Įvairios mintys viena kitą
veja: ne aš pirmas, ne aš paskutinis... Tai neišvengia
mas mums užmokestis. Retam tepasiseka nuo jo išsi
sukti... Šituo keliu ėjo dauguma didžiausiųjų ir ga
biausiųjų mokslo vyrų, laisvės kovotojų ir naujosios
gadynės skelbėjų, darbininkų klasės kovotojų. Dauge
lis jų žuvo toj sunkioj kelionėj, tačiau jų darbas
ir kovos atnešė gausių vaisių. „Dabar tik prasideda
tikras erškėčių kelias. Kas iki šiol buvo — tai tik
įžanga. Dabar tik prasidės beteisio areštanto dienos —
t a m s ios, nuobodžios, ilgos, vienodos it nulietos die
nos..."
Atsiguliau nenusirengęs, bet užmigti negalėjau.
Didelio skausmo ir liūdnumo taip pat nejaučiau, tik
toks nuovargis buvo apėmęs visą kūną. Visos gilesnės
mintys ir jausmai, idėjos ir svajonės apleido mane.
Ištisi metai tokio gyvenimo — ir tai man buvo „vis
tiek". Išturėsiu — gerai, neišturėsiu — taip pat gerai...
Praėjo 2—3 valandos. Skamba raktai mano kam e
ros duryše.
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— Kelkis! Eik lauk iš kameros!.. Greičiau! — gir
džiu sargo balsą.
Atsikėliau. Išėjau. Tas pats vyresnysis sargas, ku
ris mus prieš porą valandų taip išpuošęs buvo, liepia
sugrąžinti valdžios drabužius ir savuosius apsivilkti.
Nuėmė grandines nuo kojų... „Ką tai reiškia?"— klau
siau nustebęs. Atsakymo jokio. Gal viršininkas neno
rėjo mūsų popierių perrašinėti? Gal kreipėsi į Suvalkus
ir iš ten tokį atsakymą gavo? Gal...
E, vis tiek, kaip ten buvo! Kad bent daugiau ne
reikėtų jų valkioti! — tariau pats sau, grįždamas jau
savo drabužiais ir be grandinių į kamerą.

Kovo

19 d.

Pagaliau Varšuvoje, „Arsenale". Taip vadinasi „Di
dysis Varšuvos krim inalinis kalėjim as“. Kalėjimo ad
m inistracija sutiko mus truputį šnairuodama.
— Tai ten pabėgti norėjot? — klausia viršininko
pagalbininkas.— E, pas mus išmeski! sau iš galvos to
kias svajones!
Tačiau pasodino mus kartu su kitais ir dabar jokio
skirtumo nedaro: čia yra truputį „pavojingesnių", ne
gu mes; yra daug turinčių amžiną katorgą, po 15—
20 metų; daug buvusių teroristinės socialpatriotinės
Lenkų socialistų partijos (PPS) „revoliucinės frakci
jos" arba „frakų" kovos kuopų narių, sėdinčių už
ginkluotus užpuolimus. Mes galime būti „baisūs" tik
tokiuose Suvalkuose.
Pirmutinis daiktas „Arsenale" — perrengė mus areštanto drabužiais (visi kaliniai čia perrengti). Kaip ir
Gardine, nieko savo nedavė, neskaitant batų ir poros
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nosinių skarelių. Žiema. Tačiau teduoda tik pakulinius
nebaltintus marškinius ir apatines kelnes, milines v ir
šutines kelnes ir tokią pat bliuzę, ploną milo užklodę,
didžiai suplyšusią. Skundžiausi, k ad turiu reumatiz
mą rankoj, kojoj, prašiau daktaro, kad leistų bent sa
vo šiltus marškinius ir vilnones kojines nešioti —
negalima esą! O grindys, kur mums teko įgyventi,'—
cemento, dėl to iš pradžių šaltoka buvo. Visi pradė
jom kosėti ir gerklėm sirgti. Gerai, kad šiemet čia
žiema labai lengva; jei ne, tai kažin kaip būtų išėję.
M arškinius ir rankšluosčius (kiekvienam skyriui
duoda) čia maino kas savaitė; užvalkalus seniau ir kas
savaitė mainydavo, o dabar — kas dvi; apatines kel
n e s — kas dvi. Pantapliai ir autai mainomi, kada jau
visai susinešioja. Prieš 1—2 metus dar vaikščiojo čia
daug kalinių basi.
Valgis, sulyginus su kitais kalėjimais, neblogiau
sias, rasi dargi geresnis, negu Suvalkuose. Mėsos duo
da, kaip ir visoje Rusijos Lenkijoje, po ketvirtą svaro
dalį 3 kartus per savaitę: sekmadieniais, antradieniais
ir ketvirtadieniais. Mėsa — neblogiausia*. Gavėnioj
mėsos neduoda, nors viralas lašiniais uždaromas.
Iš ryto -duoda virintą vandenį arbatai (kiek nori)
ir sriubą su bulvėm — tris kartus rūgščią ir du — prės
ką su kruopom; be to, du kartus — lokšenų (makaro
nų). Bulvių daug, ne taip, kaip kituose kalėjimuose,
bet bulvės niekam netikusios — „kumelinės", „raudo
nosios", kurios labai dera ir didelės auga, bet maistin
gų dalių labai mažai turi; dėl to jos Lietuvoje dargi
kiaulėms mažai vartojamos.
* Šeštą dalį bertainio svaro atim a viralui uždaryti.
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Pietums sekmadienį — žirniai su miežinėmis kruo
pomis, antradienį ir ketvirtadienį — kopūstai su žir
niais; kai kopūstai pasibaigia,— šebelbonai (pupelės);
penktadienį — kruopos su bulvėm, šeštadienį — mie
žinių kruopų košė. Visas šitas dienas viralas labai
tirštas. Kirmėlių nėra, tik užtrinta labai menkai. Pir
madienį ir trečiadienį — „lengva" sriuba su bulvėm.
Pavakare vėl vanduo arbatai, ir viskas.
Duonos-— pusantro svaro; g av ėn io j—-du svarai.
Duona būtų gera, tik iper daug joje vandens — neiš
kepta gerai (kad daugiau svertų!). Politinis kalinys
daktaras Petrovas buvo mėginęs pernai pakelti šį klau
simą, bet už tai tuoj buvo išsiųstas į Šliselburgo ka
lėjimą.
A pskritai imant, vietinė adm inistracija labai ne
kenčia, jei kas skundžiasi, kad tas ar tas negerai, kad
neduodama viskas, kas kaliniui priklauso. Tokie „maiš
tininkai" tuoj atsiduria karcery arba perkeliam i į kitą
kalėjimą.
Iš miesto gali atnešti kas savaitė, bet tik šaltą val
gį. Už savo pinigus iš miesto parsisiųsdinti galima po
du kartus kas mėnuo. Kas turi šiokią tokią pagalbą
iš šalies, gali gyventi. Bet ta pagalba vis mąžta ir
mąžta dargi Varšuvoje.
Politiniai kaliniai tankiausiai kam eroje išvien ko
lektyviai gyvena ir valgo. Užtat jei vienas turi, tai
ir visi turi. To nėra tuose kalėjimuose, k u r kaliniai
po vieną sėdi. N eturintieji iš šalies pašalpos, ypač
neturintieji toje vietoje artimų giminių, nė draugų,
dažnai būna priversti apsieiti dargi be cukraus ir ar
batos. Toks likimas ypatingai ištinka buvusius karei
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vius, tankiai labai susipratusius vyrus; jais iki šiol
labai mažai tesirūpino šelpėjai, tuo tarpu jų skaičius
labai didelis.
Kas nieko neturi, gali šiek tiek ir užsidirbti. Yra
nemažas audimo „fabrikas", kuriam e audžiamas kalė
jimams reikalingas audeklas. Dirba jam e iki 80 žmo
nių. Iš kiekvieno uždirbto rublio tardomasis gauna
60 kap., nuteistasis į paprastą kalėjim ą — 40 kap.,
i rotas — 30 kap., katorgon — 10 kap. Pusė tų pinigų
eina į „geležinį kapitalą", kurį gauna kalinys, išei
damas iš kalėjim o; už kitą pusę gali sau ką nori
pirktis. Kadangi katorginiai iš uždirbto rublio gauna
tik 10 kap., tai paprastai jie perrašo savo darbą tar
domiesiems arba nuteistiesiems į paprastą kalėjimą.
Tuomet jie gauna savo naudai iš rublio 20 ar 30 kap.,
o „geležinis kapitalas" lieka tam, kuriam buvo per
rašyta. Tas pats užmokestis ir siuvėjams, kurpiams,
staliams. Tiktai staliai, kurie dirba „laisvėj" (netoli
20 žmonių), gauna iš meisterio už dieną po 5 kap. ir
po 2 kap. iš valdžios. Tokiu būdu per mėnesį jiems
išeina apie 1 rub. 75 kap. ir 50 kap. į „geležinį kapi
talą". M eisteris moka valdžiai už kiekvieną darbinin
ką po 30 kap.; vadinasi, iš viso jam išeina už dieną
35 kap.— pigios darbininko rankos! Skalbėjai, virėjai,
koridoriniai, pečių kūrentojai gauna kas mėnuo po
40 kap.; iš jų 20 kap. — į „geležinį kapitalą".
„Fabrike" — rankų darbas, be jokio technikos pa
gerinimo. Ventiliacijos jokios nėra, dulkių daugybė;
padidintos porcijos nėra. Už audimo mastą skaitom
po 2 V2—3 V2 kap. Kokius 80 mastų per mėnesį 'turi
duoti audėjas „meisteriui" (iš kriminalinių) už staklių
taisymą. Tokiu būdu geriausiu atsitikimu, perrašyda
mas savo darbą tardomajam, katorginis gali uždirbti
23r

per mėnesį vidutiniškai 1 rub. 50 kap. Darbas tęsiasi
10 vai. Per dieną tenka 6 kap., už valandą — truputį
daugiau kaip pusė kapeikos. Dažnai „buhalteris" dar
bą brokija, ir tuomet dar mažiau mokama. Dėl to nieko
nėra stebėtino, kad daugelis katorginių, pamatę, koks
ten darbas ir uždarbis, norėjo atsisakyti, bet jau
per vėlu buvo: viršininkas priminė jiems karcerį,
rykštes(!), o daktaras sako: „Kai padirbėsi, pasveiksi!.."
Ligoninės valgį sunkiau gauti, negu, sakysim, m a
no laikais Vilniuje. Užtat lengva gauti žuvies taukų;
seniau, kas norėjo, gerdavo po šaukštą. Daktaras, kaip
ir kitur, nuo įvairių ligų tais pačiais milteliais gydo.
Čia pat yra ligoninė, kurioje bent grynumo gryna,
kaliniai laisvesni, kai nėra šalčio, turi ilgą pasivaikš
čiojimą. O šiaip kamerose žiūrima, kad tik iš pavir
šiaus žvilgėtų, o kas ten giliau, niekam nerūpi. Dėl
to ir utėlių — kiek tik telpa (nesipiktinkit tuo žodžiu,
meldžiamieji, kuriems netenka jų maitinti!). Skalbiniai
nešutinami verdančiam vandeny, dėl to dažnai ką tik
išskalbtuose marškiniuose visus lizdus randi. V iršuti
niai drabužiai ir užklodė taip pat dažnai pasitaiko su
lizdais.
Pirtis kas antra savaitė, bet visai šalta; ir vanduo
dažnai vos drungnas. Kiekvienoj partijoj eina į pirtį
po kokius 30—40 žmonių, o ten laiko duodama ne
daugiau kaip 10—15 minučių. Kranas vienas, dėl to
dažnai vos kartą tespėji šilto vandens pasiimti. Nieko
nėra stebėtino, kad daugelis tik persišaldo tokioj pirty
ir dėl to visai į ją neina. Kur nusirengia kaliniai, ce
mento grindys. Kai kuriuose kalėjimuose jos šiaudais
klojamos; čia — ne.
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Pasivaikščiojimas žiemą po 15—20 minučių, vasa
r ą — po pusę valandos. Kamerų langus galima atida
ryti, bet žiemą dažnai jaučiam as sunkus oras, ypač
iš ryto.
Kaliniai, kaip ir visur, labai sugrūsti — iš viso n e 
toli 800. Po vieną čia nesėdi. Mažiausiose kamero
s e — po 11 žmonių; daugelyje — po 30 su viršum. M a
no kam eroje irgi 11 žmonių. Kiek yra jo je oro,
nepažymėta. Ilgio turi 71k žingsnio, pločio — truputį
nepilnus septynis; aukštumo aukšta. Lovos („legimatos") — viena ties kita. Dieną negalima gulėti, ir jos
būna prie sienos pakeltos. Kai vakare jas nuleidžiam,
visai nėra kur praeiti: beveik susieina galai su galais.
Didžiosiose kamerose daugeliui trūksta „legimatų", ir
jie guli ant grindų.
Sodina „Arsenale" politinius kalinius kartu su kri
minalistais. Kalėjimo adm inistracijai tai labai paran
ku: rodos, nėra kito tokio kalėjimo, kur būtų toks
didelis vienų su kitais nesutikimas. 1907 ir 1908 m e
tais, kol politinių kalinių daug mažiau buvo, krim ina
liniai jais arė ir akėjo: visos kam eros darbus jiems
suversdavo, o patys nieko nedirbdavo; gulėti „politi
kams" visuomet tekdavo ant grindų; skalbiniai būdavo
išrenkami kuo blogiausi — su lopais; mėsos porcijos —
kuo menkiausios; virėjas, viralą pilstydamas, dar ir
dabar žiūri, kas ima — „politikas" ar kriminalinis, ir
vienam pila vandenį, o kitam — su tirštimais. Pakliu
vęs tarp krūvos krim inalinių, vienas ar keli politiniai
kaliniai kur kertelėj sėdėdavo, bet ir ten jiems nebuvo
vietos. Apie mokymąsi ar skaitymą tokiomis sąlygomis
negalima buvo ir kalbėti. Ne vienas ir suskaldyta gal
va likdavo.
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Kokia to priežastis? Pirmiausia ta, kad kiekvienas
ne vagis, kiekvienas darbininkas, iš savo -rankų darbo
gyvenąs,— tai jau jo priešas, „frejeris"; į juos vagis
iš aukšto žiūri, kadangi ir iš jo galima šis tas pavogti,
nes jis „kvailys", už juodos duonos kąsnį per ištisas
dienas savo prakaitą lieja. O tie „frejeriai" dar nori
kalėjim e „pasirodyti", nori būti „geresni" už „fortovus"! Antra, krim inalinių nuomone, darbininkų parti
jos kursčiusios vagis mušti. Tuo tarpu visos socialistų
partijos visuomet ir visur kovojo su tokiu „kovos”
būdu. Jos aiškiai matė, kad vagių mušimu neišnai
kinsi pikto, dėl to visuomet prieš tai stojo. Jos aiškino,
kad pirmiausia neturtas ir surištas su tuo blogas auk
lėjimas ir švietimo stoka stumia žmones eiti tuo keliu.
Jos supranta, kad tas piktas neišnyks, kol bus iš vie
nos pusės turtingi išnaudotojai, iš a n tro s—-beturčiai
išnaudojamieji, kol neišnyks dabartinė visuomenės
santvarka — kapitalizmas. Tačiau negalima nesutikti
su tuo, kad ir patys nesusipratusieji darbininkai 1905
ir 1906 metais daugelyje vietų, ypač Varšuvoje, mušė
vagis; kai kur „socialistai", ypač „tranai", tam tikrus
teismus rengdavo ir dargi nuteisdavo vagis rykštėmis
plakti — tą patį mes matėme ir Lietuvoje. Rasi vienas
kitas, ir priklausydamas socialistų organizacijai, tai da
rė, kai kurie dargi partijos vardu, bet tai buvo tik tų
narių prasižengimas partijai. Kiti mušė vagis, nem a
tydami tikrojo savo priešo, kiti, stačiai turėdami kokį
piktumą, tokiu būdu atsilygindavo. Kai kurie vagys
buvo užmušti kaip „ochrankos" (žvalgybos) agentai
arba chuliganai. Bet kadangi tas vagių persekiojimas
įvyko tuo pačiu laiku, kada buvo pats didžiausias re
voliucijos judėjim as, ir kadangi kai kurie mušeikos
veikė revoliucionierių vardu, tai nieko nėra stebėtino,
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kad paskui kilo tokia neapykanta kalėjim e. Kai kurie
kriminaliniai stačiai pramanytas paskalas leidžia apie
kokį nors naują politinį kalinį, ir į tokį jau lekia
suoleliai, o paskui gaudyk vėją! Pasitaiko ir tokių,
kurie tikrai vagis mušė.
Kitaip pradėjo virsti, kai „Arsenale" atsirado dau
giau politinių kalinių. Prie jų ilgainiui prisidėjo dau
gelis darbininkų ir kareivių, „netyčia" pakliuvusių kalėjiman, nepriklausiusių pirmiau jokiai organizacijai.
Dabar kai kuriuose skyriuose jau didelę jėgą įgijo
politiniai ir nebesiduoda taip sau ant sprando jodyti.
Pereitais metais jau ne vieną kartą teko ir krim inali
niams. Kur jų mažuma, kai kurie iš jų dabar pasidarė
adm inistracijos talkininkais: kas tik atsitiks kameroje,
tuoj kanceliarijoje žino; porą kartų dargi apie rengia
mą pabėgimą pranešė!
Dabar jau pradeda susiprasti viena pusė su kita.
Greičiausiai įvyksta susipratimas ten, kur yra labiau
susipratę politiniai kaliniai. Ten jie paprastai mokosi
ir kitus moko, skaito, lavinasi — tai didžiausia politinių
kalinių pramoga. N eabejoju, kad daugelis išeis iš k a
lėjim o daug labiau išsilavinę, negu atėjo, nors valdžios
tarnai iš visų jėgų rūpinasi tam kliudyti: išmetė iš
knygyno geriausias knygas ir labai apsunkino geres
nių knygų gavimą iš laisvės; kalinius dėl mažiausio
niekniekio kilnoja iš vienos kameros į kitą ir tokiu
būdu kliudo ištisai užsiimti su tais pačiais žmonėmis;
tyčia sodina su kriminaliniais, kurie dar ir dabar k ar
tais kliudo rimtai dirbti. Be to, trūksta paprasčiausių
mokslo vadovėlių, kaip antai: geografijos, istorijos,
kultūros istorijos, aritmetikos ir algebros uždavinyno
ir teorijos, rusų, vokiečių ir prancūzų kalbų gramati
kų ir sintaksių, gerų chrestomatijų, pradedam ųjų
16. V . Kapsukas,
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gamtos mokslo vadovėlių, elementorių... Daugumą šitų
knygų, rodos, lengva būtų surinkti iš įvairių vidurinių
mokyklų mokinių, tačiau iki šiol to nepadaryta. Nėra
ką jau bekalbėti apie tokias knygas, kaip politinė
ekonomija, darbininkų judėjim o istorija ir t. t.
Pernai katorginiai čia taip pat įgijo popierių ir ra
šalą, nekalbant jau apie grifeiines lenteles.

Kovo 24 d.
Tai jau po teismo rūmų sprendimo, bet mums nė
kiek nelengviau: tik man vienam patvirtino senąją
bausmę, o kitiems visiems padidino. Nuteista 20 žmo
nių, o Suvalkų apygardos teismas buvo nuteisęs tik
10. Ir visi gavo po 10 metų katorgos, nepilnamečiai —
po 6 metus ir 8 mėnesius. Tuo tarpu išlaisvinime te
dalyvavo 14 žmonių ir tarp jų bent 4 žydai ir 3 lie
tuviai, o tarp nuteistųjų tik vienas žydas, pirma ištei
sintas, o lietuvio, neskaitant manęs,— nė vieno. Be to,
dar reikia atsiminti, kad netoli 10 žmonių prasišalino.
Aišku, kad buvo nuteisti nedalyvavusieji išlaisvinime
žmonės.
8 metai man — jau tvirtas dalykas. A dvokatai pa
duos kasacijas. Tuomet geriausiu atsitikimu antrą kar
tą teis teismo rūmai, tik kiti teisėjai ir kitas prokuro
ras; vadinasi, ir vėl lakstymas, pinigų ieškojimas, ir
vėl nervų draskymas, o pasekmės labai abejotinos.
Atsimenu, kiek išėjo šitai bylai, ir stačiai nebegaliu
prašyti draugų dar didesnių aukų. Žinau, kad nieks
kitas iš mūsiškių nebuvo taip aprūpintas, ir dėl to
man sąžinė neleidžia vienam viso ko reikalauti, o ki
tiem s— nieko. Užtat iš tikros širdies sakau ačiū tiems
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draugams ir draugėms, kurie tuo rūpinosi, o toliau
prašau daryti, kaip Jūs sau norit: jei randat reikalinga
iki galo tęsti pradėtąjį dalyką, tęskit, jei ne,— ne.
Apie pačią bylą tiek galiu pasakyti, kad visi, šiek
liek ją žinantieji, be galo pasipiktinę tokiu nutarimu;
visa geresnioji Varšuvos advokatų dalis ja labai do
misi; vakar vakare tarėsi, kas daryti. Tokį sprendimą
išaiškina tuo, kad teisė patys blogieji juodašimčiai
teisėjai, bent du iš jų.
8 metai... Jau ir dabar jaučiu, kad galva sunkesnė
darosi, mintis nebe tokia mikli, o kas bus už 8 metų?
Baigiu sėdėti jau trečius metus ir ką per tą laiką
padariau? Svarbiausias darbas buvo lavinimasis, rašy
mas, kada tai sąlygos leido, bet palyginti viso to taip
maža! Atidžiai ir net po kelis kartus perskaičiau po
kęlias knygas Engelso, Kautskio, Plechanovo, Markso,
Bogdanovo, Lenino („Kapitalizmo plėtojimasis Rusijo
je"), Maslovo („Žemės klausimas Rusijoje", I t.), Lavio v o
(„Istoriniai laiškai"), A ntonijaus Labriolos („Reformizmas ir sindikalizmas“), M iliukovo („Rusų kui
liuos istorijos bruožai", 3 dalys), Mižujevo („Svarbiau
sios dabartinės federacijos"), Esmeno („Konstitucinė
teisė"), Hekelio („Monistinės filosofijos bruožai"),
( hmieliovskio („Liberalizmas ir obskurantizmas Lietu
voje ir Baltarusijoje" (1815— 1823), Fričės („Trumpa
Vakarų Europos literatūros apžvalga"), Ivan[iuk]ovo
(„Baudžiavos išnykimas R usijoje'1)... Be to, perskaičiau
keliolika menkesnių knygų ir knygelių. Šį tą perskai
čiau iš geresnės rusų ir lenkų beletristikos („Znanije"
linkinį, šį tą Gorkio, Korolenkos, Čechovo, Garin-Miehailovskio, Tano, Zeromskio, Vyspianskio, Bonovitino,
Danilovskio)... Tai ir viskas. Dabar prie knygų skailymo dar prisidės sėdinčiųjų toje pačioje kam eroje
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mokymas. Tačiau, kaip seksis nors šiokį tokį turinį
duoti tiems aštuoneriems metams, nežinau. Pradedu
mokytis prancūzų kalbą; noriu gerai pažinti vokiečių
ir, žinoma, neužmiršti lietuvių kalbos.

Birželio 4 d.
Persodino kiton kam eron. Ir čia 11 žmonių, bet
publika... brrr... Iš pradžių dar buvo nieko sau, galima
buvo dirbti, ir per ištisas dienas dirbau. Mokyti nėra
ką, dėl to tik pats savim rūpinausi. Bet juo tolyn,
tuo blogyn pradėjo eiti: įsidrąsino mūsų juodieji.
Ir čia visi katorginiai, neskaitant vieno, kuris turi
amžiną ištrėmimą Sibiran, bet iš viso tik du politiniai
kaliniai: aš ir „frakas" pepeesietis. Areštuotas jis buvo
1908 metų pabaigoje puikiai įrengto j, elektra varomoj, slaptoj partijos spaustuvėj ir gavo amžiną ištrė
mimą Sibiran. Bet jo dar neišsiunčia, nes jis turi kitą
bylą, kaip „valkata", kuris „nežino savo kilimo ir
giminės".
Kita publika: 5 buvę kareiviai, 2 — vagys, iš jų
vienas įtariamas kaip „ochrankos" pagalbininkas,
1 fabriko darbininkas, nedarbo prispirtas sankrovą
užpulti, ir 1 buvęs darbininkas, provokatorius mūsų
byloje. Du iš kareivių sėdi už užpuolimą — kelios ka
peikos tebuvo paimtos; vienas už feldfebelio mušimą;
šitas iš jaunų dienų vagis (iš Petrapilio), jau ne kartą
kalėjim e sėdėjęs; 1 — už kontrabandos leidimą per
sieną ir 1 — už pabėgimą iš kariuomenės, valdžios
daiktų pardavimą ir cerkvės apvogimą. Panaši publi
ka tankiausiai čia tarp kareivių pasitaiko. Teisybė,
yra ir kitokių — yra už revoliucinį darbą sėdinčių, yra
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gana susipratusių, pakliuvusių už kokį nors tarnybos
prasižengimą, yra netyčia pasigėrus į purvyną įklim
pusių, bet tokių mažuma. Kiti kareiviai, kada mato
didesnę jėgą darbininkų pusėje, prie jų linksta, o k a
da vagių įpusėję jėga — vėl prie vagių eina. Santykiai
gi tarp vagių ir darbininkų, kaip jau seniai rašiau,
čia labai blogi. Gal būt, neapsiriksiu pasakęs, kad jo 
kiam kitam kalėjim e tokių blogų santykių nėra.
Tarp mūsų kam eroje sėdinčiųjų kareivių 1 — va
gis, 2 — juodašimčiai, 2 — nei šis, nei tas. Visi turi
po 4 katorgos metus. Vienas iš juodašimčių, baltarusis
iš Novogrudko (Minsko gub., Adomo M ickevičiaus
gimtinės), ypatingai mėgsta įkyrėti politiniams savo
plepalais. Tyčia stengiasi kuo didžiausiu juodašimčiu
pasirodyti, nes mato, kad tai skaudžiai užgauna mūsų
jausmus. Giriasi, kad Petrapily, Putilovo fabrike, streiklaūžiavęs ir po 50 rub. per mėnesį ėmęs, keikia Len
kiją ir lenkus, purvais drabsto revoliucijos kovotojus.
Negana dar to: tyčia orą gadina, kad „ponams" sma
giau būtų, naktį tyčia grandinėmis žvangina: dieną
išsimiega, o naktį iki gilių išnaktų niekus plepa. Per
dienas ir naktis vis tos pačios ir tos pačios kuo biauriausios kalbos apie moteris... Tikrai, kartais vos vos
tik susiturėti galima, kad tokiam snukio nesudaužytum. Mes su pepėesiečiu tylim, dantis sukandę, bet
kartais kantrybės pritrūksta. Nervai kasdien labiau
irsta; naktį miegoti nebegaliu: mažiausias knibždėji
ma s— ir jau pabundu... Tas pats nepraustaburnis bal
tarusis moka kasdien melstis, dievotu dėtis. Bet,
matyt, nepasisekė jam išprašyti iš savo dievo, ko no
rėjo,— meldėsi, meldėsi ir metė meldęsis.
Prie nervų ardymo dar daug prisideda „beprotis".
Tokių čionai netrūksta: tokiu būdu jie tikisi greičiau
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„laisvę" įgysią. Bet labai labai retam tepasiseka. Dak
tarai jau žino kalinių gudrybes ir labai atsargūs su
tuo. Mažiausias daiktas — ir jau nepripažįsta. Stebė
tina kai kurių kantrybė: per metus ir daugiau dedasi
tikrais bepročiais, su niekuo nesikalba, trankosi, dau
žosi, purvuose gyvena, o paskui daktarai nepripažįs
t a — ir staiga „pasveiksta". Tokiu „bepročiu" ir mūsų
kam eroje vienas pasidarė. Perėjo daug kamerų, matė
„bepročių" — ir pats pradėjo, norint jis turi tik 8 me
tus ir jau pusantrų metų yra atsėdėjęs, grandines
atnešiojęs. Tai buvęs fabriko darbininkas, žmogus jau
per 30 metų. Turi pačią ir porą mažų vaikų. Darbo
nustojęs, užpuolė su vienu socialdemokratijos nariu
sankrovą (esdietis buvo už tai iš partijos išmestas).
Už tai gavo katorgą. Čionai stengėsi tokiu pasirodyti,
kokių daugumą matė: tai jis darbininkas, nukentėjęs
darbininkų judėjime, tai susipratusiųjų darbininkų
priešas — su revolveriu rankose esą jį vaikęsi socia
listai, streikuoti vertę, o paskui be jokios pagalbos
palikę; tai jis marijavitas, tai tikras katalikas, tai
netikėlis; be to, dar įtariamas kaip kalėjim o skundi
kas. Dabar pradėjo kvailioti — ir tai iš tikrųjų gali iš
proto išvaryti ir visai sveiką žmogų. Pradžią padarė
kuo puikiausią, bet paskui viską sugadino. Pradėjo
skųstis, kad jį politiniai kaliniai norį užmušti, ėmė
atsiprašinėti, gangreit rankas bučiuoti, nenorėjo į ka
merą eiti. Paskui pradėjo lakstyti po kamerą, šaukti,
kad jį užmušti norį, m ėtyti įvairius daiktus, paveiks
lus daužyti; tuoj iš pirmos dienos pradėjo snarglius
į valgį drėbti ir paskui valgyti, galvą į pamazgas
kišti... Pagaliau sudaužė kalinių arbatinius, ir už tai jį
kiti kaliniai truputį apkūlė, bepročio marškiniais ap
v ilk o — ir jau pasibaigė jo kvailiojimas. Porą dienų
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visai „sveikas" buvo, sėdėjo prie stalo, knygas skaitė.
Paskui vėl pradėjo, bet jau kitaip: jau nebesitranko,
neberėkia, o tik kertėj sėdi ir tyli; kartas nuo karto
skundžiasi, kad jį užmušti norį. Kartais dargi sunku
pasidaro, žiūrint į tą žmogų: sėdėti taio per dienų
dienas be jokio darbo, su niekuo nesikalbėti, iš visų
pusių m atyti neapykantą ir pasityčiojimą — tai iš tik
rųjų galima proto nustoti! Ir jis jau atrodo man nepil
no proto žmogum. Dabar, kada pradėjo savo gabumus
rodyti tas juodašimtis baltarusis,— ir jis jam po tru 
putį padeda; vis drąsesnis darosi; praeidamas pro šalį,
po nosim kažin ką murma...
Likusi publika — vienas vagis iš mažų dienų. Jis
per dienų dienas skaito, vokiečių kalbos mokosi; nieks
blogo žodžio nuo jo neišgirs. Be to, dar vienas provo
katorius džiovininkas (Jarmolovičius) iš mūsų bylos.
Jis tylus kaip žemė. Tik mušamas ir be galo kanki
namas pasidarė provokatorium. Dabar gailisi už savo
darbus, bet jau per vėlu. Pagaliau dar vienas, įtaria
mas kaip policijos talkininkas, sėdi už užpuolimą...
„Gera" publika pasitaikė ir taip ji mudviem ner
vus suardė, kad vos tik susiturėti galime nesuskaldę
tam nepraustaburniui chuliganui snukio. Kitokio išėji
mo nėra — reikia rūpintis pereiti kiton kameron.
Birželio 8 d.
Perėjau kiton kameron, ir tarytum akmuo nuslinko
nuo krūtinės. Sėdžiu senojoj savo kam eroj. Ir vėl ga
liu dirbti, mokytis, rašyti, kitiems padėti, skaityti.
Publika taip pat įvairi: socialdemokratas, „frakas",
.marchistas-komunistas, už užpuolimą sėdįs (dabar su
sipratęs) darbininkas, susipratęs kareivis... Grynų k ri
minalistų 3, bet ir jie kaip reikiant elgiasi, norint
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vienas iš jų, kai dauguma buvo kriminalistų pusėje,
labai šoko. Tai siuvėjas-darbininkas. Nuteistas už v a 
gies užmušimą. Kol buvo tardomajam kalėjim e, laikė
save politiniu kaliniu ir su anarchistais išvien gyveno.
A tėjęs „Arsenalan" ir pamatęs čia kriminalistų dau
gumą, perėjo į jų pusę. Kad neatkeršytų jam už jo
nusidėjimą, tikru jų šuneliu liko; bet pakliuvo tarp
kitokių žmonių — ir vėl nutilo. Tokių ne vienas
čia yra.
Liepos 3 d.
Neilgai gavau pasilsėti: mūsų skyriuj pradėjo re 
montą ir mus pervedė į kitą. Vietos yra naujoj ka
meroj 18-ai žmonių, o sėdi 41. Publika taip pat įvairi,
kaip ir visur, bet darbininkų pusėje dauguma, dėl to
jokių susidūrimų nėra. Apie 20 žmonių grandinėmis
sukaustyti, ir nuo to vieno jau ausyse skamba, galvoje
ūžia — tai mūsų muzika. Didesnei pusei nepakanka
legimatų (lovų), dėl to ant grindų guli (ant čiužinių),
o nuo tų čiužinių be galo daug dulkių ir purvų: jie
niekuomet nevėdinami ir neišdulkinami. Kaip ir visuo
se kalėjimuose, daugelis turi slaptųjų ligų, niežų... bet
ir jie ant tų pačių čiužinių guli ir, žinoma, lengvai
gali kitus užkrėsti. Ligoninėn imami tik tokie, kurių jau
anaiptol nebegalima laikyti kam eroj; kartais tik nu
mirti ten perkeliami. Kaliniai žiūri, kad kam eroj būtų
švaru, bet jokie jų rūpesčiai nieko negelbsti. Pridėkim
dar blakes, kurios ir naktį neduoda poilsio,— ir bus
visas naujojo mano gyvenimo paveikslas.
Kaip ir visur, politiniai kaliniai mokosi, skaito;
bet aš tuo tarpu dar nieko negaliu veikti, neskaitant
to, kad kitiems padedu. Iš ryto dar šiaip taip, o po
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pietų galva kaip puodynė pasidaro, visas kūnas nu
silpsta, merkiasi akys. Dabar suprantu vieną draugą,
kuris dar V ilniuje man rašė, kad daug maloniau su
tiktų vienas ar dviese sėdėti mažiukėj kam eroj, ne
gu didžiojoj, kur yra kelios dešimtys žmonių. Ir aš
maloniai užsidaryčiau dabar vienuolynėn su savo kny
gomis, mintimis ir jausmais.
Be grandinių žvangėjimo, didelio ūžesio per dienų
dienas, dulkių ir purvų, dar prisideda blogas maistas.
Daugelis kalinių, o jų tarpe dabar ir aš, priversti
maitintis tik tuo, kas valdžios suteikiama; dargi cuk
raus nebeturiu už ką nusipirkti. Kelis kartus rašiau,
bet ar laiškas nenuėjo, ar kas pasidarė,— gana to,
kad jau daugiau kaip trys mėnesiai be skatiko sėdžiu.
Taip yra ketvirtaisiais kalėjimo metais, o kas bus to
liau?
Paprastai „laisvieji" vis labiau ir labiau užmiršta
seniau iš jų eilių išrautus kalinius; atšąla ir artimiau
siųjų ir mylimųjų žmonių jausmai, ir per ištisus mėne
sius neberanda jie laiko parašyti bent porą žodžių,
neprisirengia knygų atsiųsti; kažkokį mums nesupran
tamą kinkų drebėjim ą įgijo,— ir tai nelengva pakelti
kaliniui. Seniai tai numačiau; įvairiuose kalinių atsi
minimuose tą patį skaičiau, bet prieš trejus metus dar
nieks nenorėjo sutikti su tuo. Pagaliau suprantamas tai
daiktas: pirmiausia laisvaisiais reikia rūpintis, o ne
perpus numirusiais kaliniais surištomis rankomis ir
kojomis. Kas iš to, kad jie bedirbdami pakliuvo, kad
drąsiai iki paskutinės dienos statė pavojui savo kaktą,
kad viską, ką tik turėjo brangiausio, tai kovai ati
davė ir dabar nenuleido žemyn savo vėliavos ir nesuteršė jos, o laiko aukštai iškėlę kaip didžiausią savo
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šventenybę! Ir juo sunkiau darosi atsiminus, kad kiek
vieno kovos draugo toks pat likimas laukia. Seniau
negalėjau su tuo sutikti — krimtausi, išm etinėjau; da
bar ranka pamojau, nes neturiu jokių įrankių kovai.
Lenktis prieš ką nors, prašyti, tarytum elgeta, išmal
d o s— ne, to nepadarysiu! Tik tiek galiu pasakyti: jei
aš ir daugelis kitų be laiko nuvysim, jei sveikatos
nustosim ir invalidais liksim, didelė atsakymo dalis
teks ir tiems, kurie taip mažai rūpinosi kalinių li
kimu.*
Liepos 29 d.
Pagaliau pripratau šiek tiek ir prie šitos kameros.
Be abejonės, daug blogiau didžiosiose, negu mažes
nėse, bet prašytis, kad perkeltų, nenoriu: kam nors
reikia ir čia sėdėti; manęs nebus — kitas mano vietą
turės užimti. Jei bent pamatysiu, kad visiškai čia
gyventi nebegaliu, kad sveikata visai irsta, nieko veik
ti nebegalėsiu,— tuom et būsiu priverstas pasirūpinti
kitur pereiti. Netrukus ir taip iš čia išeisiu į kitą k a
lė jim ą— į M okotovą (Varšuvos priemiesty). Iki šiol
buvo ten „rotos", o dabar padarytas katorginių „centralas". Yra įvairūs fabrikai ir dirbtuvės — popieriaus,
apavo ir sagučių fabrikas, stalių, kurpių, siuvėjų dirb
tuvės, didelė kepykla... Ten mes dirbsime, užuot į Si
birą ėję. Iš kiekvieno uždirbto rublio po 10 kap. gau
sim — 5 kap. eis „geležinin kapitalan", o už penkias
galima ką nori pirktis. O, tuom et kitaip gyvensim:
* Čia, be abejonės, mano perdėta. Apskritai imant, aš visuo
met gaudavau paramos iš „laisvės". Tik atsitiktinai man kartais
pritrūkdavo.
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nereikės laukti, kad kas atsiųstų; dar „kapitalą" susikrausim, kad, išėję iš kalėjimo, turėtum e iš ko gyven
ti! Koks bus tas darbas, pamatysim. A r šiaip ar taip,
aš dėl to, kad nebeeisim Sibiran, nelabai nusiminęs:
čia vis tik labiau prisitingi administracija; labiau turi
klausytis „visuomenės” balso; ir susisiekimas greites
nis. Ten galima buvo tikėtis greičiau laisvę pamatyti,
bet kam žvangamųjų trūksta, kas neturi kas juo rūpin
tųsi, ir ten negreit išeina. O darbo sąlygos čia vei
kiausiai bus geresnės. Pagyvensim — pamatysim.
Pagaliau ir pinigus gavau; jau ir laukti buvau nu
stojęs. Šimts žino, kas čia kaltas: ar visai nėra iš ko
atsiųsti, ar laiškų negauna, ar stačiai neprisirengia,
nėra kam tuo rūpintis...
Rugsėjo 3 d.
Jau trečia diena visa kam era karcery sėdim už
tai, kad... nenorėjom poteriauti. Pereitą pavasarį įvedė
pas mus šitą naujieną. Iš pradžių visus vertė pote
riauti; kas atsisakys — karceris. Tačiau susipratusieji
politiniai kaliniai to neišsigando ir drąsiai vienas po
kito atsisakė: nesutiko patys poteriauti, bet stovėti,
kada vienas balsiai kalba, sutiko. Prasidėjo tąsymas
pas viršininką, kilnojim as iš vienos kameros į kitą;
toliau pradėjo ir karcerį duoti; po karcerio grandinės...
— Jei jums vyresnybė liepia poteriauti, turit pote
riauti! Atsiminkit, kad j ū s — katorginiai, be jokių tei
sių!..— šaukia viršininkas.
— Bet aš netikiu, aš negaliu pirkliauti su savo
sąžine,— atsako politinis kalinys.
— Tamsta gali sau tikėti ar netikėti,— atkerta v ir
šininkas,— bet jei vyresnybė liepia, turi klausyti...
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Kaip išeinamuosius indus tamsta neši laukan ir valai,
taip pat ir poteriauti turi, jei liepia! Je i neklausysi,
eisi karcerin; jei dar neklausysi, vėl karceris, rykštės...
Atsimink, kad tu nuteistas katorgon, jokių teisių ne
beturi...
— Ne, aš vis tiek nepoteriausiu — galit, ką norit,
daryti.
A pskritai imant, rykštėmis jau perdaug dažnai
pradėjo tie ponai gąsdinti. Bet kuomet nors nuside
gins nuo jų sau nagus. Teisybė, iki šiol dar visi mu
šamieji kantriai pakėlė jas, bet atsiras ir tokių, kurie
kitaip žiūri į tokį politinio kalinio asmens mindžio
jimą.
Karceris ir rykštės dvidešimtam šimtmety už tai,
kad netikintieji nenori poteriauti iš po nagaikos! Nėra
ką sakyti — gražus paveikslas. Ir jau vien dėl to pa
dorus žmogus negali poteriauti.
Sodino karcerin; bet kai nė to neišsigando kali
niai, nustojo bevertę netikinčius poteriauti. Pradėjo
tik versti visus stovėti, kada vienas balsiai kalba. Įsi
drąsinę kaliniai pradėjo atsisakinėti ir nuo stovėjimo;
bet pradėjo tai daryti neapsvarstę pirma bendrai to
dalyko, nesusitarę tarp savęs, o kiekviena kam era sau.
Pirmutiniai buvo nubausti. Kiti turėjo palaikyti juos —
ir tą patį sutiko. Bet pusė katorginių atsisakė parem ti
nubaustuosius — tai buvo pirmiausia kriminalistai,
nors prisidėjo ir jų dalelė, ir kareivių dalis.
V akar vakare ateina viršininko pagalbininkas, skai
to ištrauką iš įstatymo apie kalinių laikymą. Ten aiš
kiai yra pasakyta apie meldimąsi. Įstatymai, sako, to
reikalauja, ir dėl to būtinai turį melstis kaliniai... Bet
kur buvo tie įstatymai iki šių metų pavasario? Kodėl
tuom et galima buvo be poterių apsieiti?.. O jei toliau
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neipoteriausim, grasina rykštėmis. Kreipdamasis į ma
ne, pasakė:
— Ot, ponas Mickevičius gerai moka skaityti, tai
ir perskaitys poterius.
— Aš netikiu, dėl to ir neskaitysiu,— atsakiau.
— Tai rykštės bus,— ramiai toliau sau tęsia ponas
viršininkas.
Ką jaučia tokiu atsitikimu kalinys, gali sau įsivaiz
duoti skaitytojas. Juo sunkesnis padėjimas, kad da
bartinės tamsios reakcijos ir dvasios nupuolimo laiku
nė kalbos negali būti apie laimėjimą. Vis tik sutikti
su poteriavimu aš (ir ne tik aš) jokiu būdu negaliu.*
Rugsėjo 21 d.
Ką tik plakė rykštėmis du kalinius — vieną buvusį
kareivį ir vieną darbininką. Abudu susipratę; kareivis
dargi pusėtinai prasilavinęs. Už ką plakė, dar tikrai
nepatyrėm... Mūsų kam eroje buvo girdėti, kaip plakė
ir kaip rėkė, bet visi kaliniai tyli... Jaučia savo silp
numą. Dantis sukandę vaikščioja po kamerą, keikia,
akimis žaibus svaido — ir tiek. O ten plaka... Tą k a
reivį gerai pažįstu — mažakraujis, labai nervuotas. Ka
lėjime jau kelinti metai sėdi; prieš tai sėdėjo drausmės
batalionuose... Jokio pasipriešinimo iš jų pusės nebu
vo; darbininkas dargi pats atsigulė. Jis gavo 25, o k a
reivis — 15 (daktaras pripažino jį nesveiku, dėl to 10
nuėmė). Mušė kalėjim o sargas, o asistavo visa krūva
* Galų gale administracijai nepasisekė priversti politinių ka
linių poteriauti, bet privertė stovėti eilėje, kada kriminalistas po
terius kalbėjo. Sąryšy su šiuo konfliktu dėl poterių mane vėl per
vedė į tą skyrių, kuriame iš pradžių sėdėjau, ir tuo būdu izoliavo
nuo politinių kalinių.
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kanceliarijos „ponų"— vienas priverstinai turi būti,
o kiti patys atėjo pasigėrėti. Grįždami į kanceliariją,
juokiasi — patiko... Nei daktaro, nei felčerio nebuvo,
norint turi būti. Taip sukapotu užpakaliu kruvinus ir
nuvarė į kamerą, kad kitiems pavyzdžiu būtų...
Išplakė rykštėmis — ir vėl viskas ramu. Nebe tie
laikai, kada už vieną mušamąjį visi politiniai kaliniai
kaip vienas stodavo! Kaip biauriai atšimpa kalinių
nervai! Kai kuriuose kalėjimuose panašios regyklos
pasidarė visai paprastos: šiandien vienas, rytoj k i
t a s — ir nieko, tyli, dantis sukandę tyli...
Bet tame tylėjime bręsta neapykantos ir keršto grū
das. Kuomet nors jis subręs, ir tuom et nebežiūrės k a
liniai, kas jų laukia. Tokiu būdu gimsta kalėjim ų
„buntai": pati valdžia juos pagimdo, savo nuodais pe
ni ir savo pasėtus vaisius skina. Tikrai, kiekvienoje
vietoje panašius reginius matant, sunku susiturėti.
Reikia didelio marksistinio išsilavinimo, gilaus visuo
menės plėtojimosi kelių pažinimo, kad būtų galima ir
tokiomis sąlygomis nepalikti teroristu...
Paaiškėjo, už ką juodu mušė. Parašė į kitą skyrių
kortelę, kad kaliniai reikalautų geresnių užklodžių,
patalynių ir skalbinių, kad pirtis būtų geresnė, valgis
pagerintas, Kortelė kažkokiu būdu pakliuvo į virši
ninko rankas. Abiejų buvo parašai, dėl to šaukia ju o 
du kanceliarijon. Viršininkas grasina karceriu, rykš
tėmis, ima kolioti... Neišturėjo kaliniai ir išvadino jį
kraugeriu, niekšu... Už tai rykštės... Vis dėlto jų sky
riui po vieną naują užklodę pridėjo.
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Ne tik kalinio kūnu, bet ir jo „dūšia" rūpinasi an
gelai sargai. Tėviška globa jie globoja. Kieta ta globa
pasidarė, užėjus juodiesiems reakcijos metams. Yra sa
koma: „Ką dievas myli, tą ir baudžia".
— Mes jiems ragus nulaužysimi.. Tegul sau galą
gauna — mažiau bus tų biaurybių...— kalba savo tarpe
dvidešimtojo šimtmečio inkvizitoriai.
— Reikia juos priversti dievą atsiminti, poterius
kalbėti, į bažnyčią vaikščioti, velykinę atlikti. Kas tai
matė, nė vieno iš tų politikų nem atyti bažnyčioj...
Kai pajus kietą ranką, nebijokit, ims šauktis prie die
vo,— aiškina riebus, raudonas, savim patenkintas ka
lėjimo kapelionas.
— Nedarykit to: iš to nieko neišeis. Paskui patys,
prisivirę košės, negalėsime jos iškabinti. Politikai ne
pasiduos...— įsikišo vienas pagalbininkų, bet jo nieks
neklausė.
— Ką, nepasiduos?! Tegul pabando nepasiduoti! Aš
juos pamokysiu. Pažiūrėsim, kieno bus viršus. Kitur
jau seniai poteriauja — ir mes turime įvesti. Įstatymai
to reikalauja,— atkirto kalėjimo viršininkas, kuris pats
kas šventadienis į bažnyčią eina ir visuomet vaizduoja
uolų kataliką.
Nutarė. Kaliniams pranešė, kad nuo rytdienos vi
sose kamerose jie turės pradėti iš ryto ir vakare po
teriauti. Vienas balsiai turėsiąs kalbėti, o kiti tuo tar
pu turėsią, į eiles sustoję, stovėti ir klausyti, kol
nepabaigs poterių.
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Išgirdę tą naujieną, kaliniai sujudo kaip bitės avi
lyje.
— Aš nepoteriausiu ir eilėse nestovėsiu. Tegul, kas
sau nori, poteriauja. Mes jiems nekliudome. Bet varu
priversti mus poteriauti — ne, tai nepasiseks! — kalba
politikai, ir iš jų sausų, rimtų, įtemptų veidų ir žiban
čių rūsčių akių matyti, kad tikrai jų darbai nesiskirs
nuo žodžių.
— Bet kas iš to išeis? — prieštarauja vienas ant
ras.— Dabar nebe tie laikai. Politikai išmėtyti po vi
sas kameras. Beveik niekur jų nėra daugumos. Kad
ir jie nepoteriaus, vis tiek įves poterius: k riminalistai
poteriaus — tai jiems nieko nereiškia. O mes bent
eilėse stovėti turėsime.
— Stovėk, jei nori, ir poteriauk — aš nepoteriau
siu ir nestovėsiu! — atkirto vienas nervingu veidu
draugas, kurio akys švietė neperm aldaujam u atkak
lumu.
— Ir ką tu pasieksi tuo būdu? Nieko. Tik pasku
tinę sveikatą atims — į karcerį pasodins, o dar gali
ir prie rykščių prieiti,— pabaigė tyliu balsu protes
tantas.
— Tegul pabando! — dar labiau pabalęs, dreban
čiomis lūpomis atsakė pirmasis, ir nervingai susigniaužė jo kumščiai.
—- Dabar nieko tuo nepasieksi, tik save be laiko
į kapus nuvarysi. To tik ir reikia mūsų budeliams.
Dargi visi politikai dabar kaip vienas nebestos į kovą.
Jų daugelis nusivylę, nebetiki savo jėgomis. Kad ir
jie prie mūsų prisidėtų, neišturės iki galo. Mes pralai
mėsime — ir paskui dar blogiau bus.
Ilgai eina karšti ginčai. Nesigaili vienas kitam
skaudžių priekaištų. Išėjo aikštėn ir principai, ir opor256
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tunizmas. Sargas jau ne kartą šaukė: „Tyliau!" ir k ar
ceriu grasino. O pats tėmijo, kas labiausiai karščiuo
jasi, kad jį pirmutinį poteriauti paskirtų.
Po ilgų ilgų ginčų pagaliau nutarė patiems nepo
teriauti, bet eilėse stovėti. Tai buvo beveik visose
kamerose.
A tėjo poterių laikas. Visa vyresnybė nerimaudama
laksto po kalėjimą. Liepia politikui poteriauti — tas
trumpai, bet tvirtai atsako:
— Nepoteriausiu.
Ir taip pat trumpai viršininkas sako sargui:
■
— Į karcerį jį! Grandines užkalt!
Kitas — taip pat. Trečias, ketvirtas... Karceriuose
vietos gali pritrūkti. Liepia persodinti į kameras, kur
vieni krim inalistai sėdi — po trisdešimtį, keturiasde
šimtį žmonių vienoje vietoje. Kartais vienam politikui
tarp jų sėdėti dar blogiau, negu karcery. Nei ten skai
tyti gali, nei su draugu pasikalbėti. Politikus visokiais
būdais skriaudžia: blogiausią porciją duoda, blogiau
sius skalbinius; gulėti reikia ant grindų; prie įvairių
nešvarių darbų — pirmutinis; mažiausias daiktas — g a
li ligi muštynių prieiti. Kriminalistai baisiai įniršę ant
politikų: pastarieji juos mušę laisvėje; dėl jų taip
suspausti esą kalėjim ai; jie senovės tvarką juose nori
panaikinti — nori, kad lygūs būtų, kad nebegalėtų se
nieji kalėjimo gyventojai, „Ivanai" ir „kazokai", ten
ponais būti ir visą darbą suversti ant žaliūkų, nepa
tyrusių dar ir sodiečių pečių, kaip tai seniau būdavo.
Politikai visa tai žino, bet be prieštaravim o eina,
savo nedideliais pundeliais nešini. Tiek jaunų, dar vos
tik išvydusių gyvenimą jaunuolių, tiek žilagalvių se
nių veidai pilni atkaklumo. Visi lygiai karčiąją taurę
turi gerti.
17. V . Kapsukas, 4 t.
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Vyresnybė mato, kad taip staiga nieko neišeis,—
liepia kriminaliniams poteriauti. Tie poteriauja. Tik
vienas antras tarp jų protestantas atsiranda, sakosi
nemokąs poterių. Kitą dieną, trečią — tie patys vai
siai: karceris, grandinės, kilnojimas iš vienos kameros
į kitą. Politikai jau nerim auti pradeda. Karštesnieji
agituoja, kad visai nebestovėtų eilėse, kada kiti po
teriauja.
— Mes parodysime tiems inkvizitoriams, kad mes
jų nesibijome. Mes priversim e juos atsargiau vykdyti
savo užgaidas. Mes nesiduosime jiems purvinomis jų
rankomis savo sąžinės vozoti... Reikės grandines val
k io ti— valkiosime, reikės eiti į karcerį — eisime, rei
kės...
Nepabaigia sakinio, bet visi jaučia, kas turėjo būti
pasakyta. Jie — bejėgiai. J ų protestų nebepaiso. Jų
budeliai tik tyčiojasi iš jų kančių ir stengiasi užgauti,
kas labiausiai jiems yra šventa. Iš laisvės paturėjim o
nebegalim a laukti... Tačiau jie nepasiduos!
Kai kuriose kamerose jau atsisakė poteriaujant ei
lėse stovėti — juos visus į karcerį pasodino. Patyru
sios apie tai, kitos kameros taip pat atsisakė. Ja u šim
tas su viršum žmonių karcery. Kameras pavertė
karceriais: atėmė viską, ką kaliniai turėjo, išmetė v i
sus baldus. A nt grindų reikia gulėti, duona ir vande
niu misti, bet jie nemano pasiduoti. Kūnas silpnyn
eina, bet dvasia kovoj tvirtesnė darosi, veiduose m a
tyti pasiryžimas iki galo laikytis.
Trečią dieną vakare eina per kameras viršininko
pagalbininkas, didele įstatymų knyga nešinas. Skaito
tam tikrą įstatymą, kur apie poteriavim ą kalbama.
— Tai mat, ne mes juos įvedame, o įstatymai to
reikalauja. Nuo mūsų reikalauja, kad mes įstatymus
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pildytume. Je i nepildysime, mes patys jūsų vietoje
galime kalėjim e atsidurti,— sako jis, į lapės kailį įsi
nėręs.
— O kodėl pirma tų įstatymų nereikėjo? — atkerta
vienas kalinys.
— Pirma vyresnybė to nereikalavo, o dabar rei
kalauja, ir mes turime įvesti... Na, va, ponas N. per
skaitys tas maldas. Tamsta juk moki skaityti,— krei
piasi pagalbininkas į vieną inteligentą kalinį, kuris
prieš jį stovi.
-—- Ne, aš neskaitysiu. Aš netiku nei tais jūsų
poteriais, nei jūsų dievu ir tos komedijos nedarysiu,—
atsakė ramiu, bet tvirtu balsu kalinys.
— Tai mes priversime daryti. Tamsta žinai, kad
mes galime priversti,— taip pat tvirtu balsu pasakė
pagalbininkas.
— Nepriversit! Veltui stengiatės...
— O mes priversim. Žinai tamsta, kad mes tokiems
ponams galime patiekti beržinės košės,— ir priver
sime.
Jo primerktos akys piktai juokėsi, žiūrėdamos
į kalinį. Jis matė, kaip giliai įsmigo jo žodžiai į kali
nio širdį. Kalinys pabalo, sudrebėjo, akys sužaibavo
ir pro sukąstus dantis pasakė:
— Pabandykit!
Vos tik susilaikyti galėjo, kad daugiau ko nepasa
kius. Pagalbininkui nejauku pasidarė. Porą žingsnių jis
atgal pasitraukė. Pradėjo ieškoti, kaip būtų galima
sušvelninti savo žodžius. Ju k jis — liberalas. Jis v i
suomet dedasi esąs politikų prietelius, ypač inteligentų.
— Ir be tos kraštutinės priemonės,— sako,— mes
turime daugybę būdų priversti poną N. maldas skai
tyti. Mes galime uždrausti laiškus rašyti ir gauti; jei
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to nebus gana, galime knygas atimti; galime nebeleisti
su niekuo pasimatyti, jokio maisto iš laisvės perduoti
ir nieko nebeduoti nusipirkti už savo pinigus... Mes
galime grandines užkalti, į karcerį pasodinti... Paga
liau mes galime ir kraštutinių priemonių pavartoti —
ir tamsta poteriausi, kaip kiti poteriauja.
— Apsirinki tamsta... Tamstos gąsdinimai m an n e
baisūs. Tamsta tik pasirodai, kas esąs...— atkirto k a
linys.
— Na, pamatysim! — išeidamas pasakė pagalbi
ninkas.
N ejauku pasidarė tarp draugų. Jautė, kad artinasi
baisi valanda, gal būt, ne vienas pergyventi neįstengs.
Apmaudas ir negalė juos slėgė. Nutrūko savo tarpe
kalbos. Kiekvienas į save įsigilino ir statė sau baisų
klausimą: kas bus? Ar pakelsiu tokį žmogaus asmens
suteršimą. Tačiau apie nusileidimą nebuvo kalbos.
Kalėjimo vyresnybė nujautė tai. J i pasibijojo per
didelio triukšmo ir nutarė nusileisti: nustojo bevertusi politikus poteriauti. Buvo patenkinta, kad jie bent
eilėse stovi, kada kiti poteriauja.
Politikai laimėjo, bet jie ilgai atsimins toje kovoje
pergyventąsias valandas. Ne vienam tie poteriai die
nas sutrumpino. Gali džiaugtis inkvizitoriai!
1916 m.

KNYGOS IR LITERATŪRINIS DARBAS
VARŠUVOS KALĖJIME

Varšuvos kalėjim e, „Arsenalu" vadinamame, ir vėl
galėjau atnaujinti savo dienoraštį. Žinoma, ir ten ne
viską galėjau rašyti. N erašiau kaip tik to, kas labiau
siai įvairino mūsų pilką gyvenimą ir atnešdavo didelį
moralinį pasitenkinimą: nerašiau apie knygas, laikraš
čius, literatūrinį darbą, politinius ginčus.
A tėjus man į Varšuvą, ten gangreit visiškai nebu
vo kalėjim o knygyno. Bet greitai pasisekė man gauti
iš „laisvės" pundą marksistinių knygų, jų tarpe pir
mąjį „Kapitalo" tomą, istorinius Markso raštus, Kautskio „Agrarinį klausimą" ir du tomus „Socializmo pirm
takų", Bebelio „Moteris ir socializmas", Lenino (Iljino)
„Kapitalizmo plėtojimasis Rusijoje", Maslovo „Agra
rinis klausimas Rusijoje". Viršininko pagalbininkas
Čichačiovas, žmoniškiausias iš visų pagalbininkų, bu
vo įsigėręs, kai atnešė tas knygas, ir įdavė man jas,
dargi nepažiūrėjęs, kas tai per knygos. Tai buvo man
didelis džiaugsmas. Sistemingai pradėjau studijuoti tas
knygas, ir jos žymiai papildė mano marksistinį išsi
lavinimą.
Tuo tarpu atvažiavo pas mus kažkoks inspektorius
iš Petrapilio Vyriausiosios kalėjim ų valdybos. Mes iš
a n k s to žinojome, kad jis atvažiuos. Aš gerai nusima
niau, kad jis atvažiuoja pirmiausia tam, kad patikrintų,
ar ne perdaug „laisvai" laikomi politiniai kaliniai, ar
neduodamos jiems kokios uždraustos knygos (tuomet
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jau buvo įsakymas iš Vyriausiosios kalėjim ų valdybos
išmesti iš kalėjim ų knygynų visą revoliucinę marksis
tinę literatūrą), užtat giliai paslėpiau minimas knygas.
Iš tikrųjų, atėjęs į mūsų kamerą, inspektorius pirm iau
sia paklausė, ar turime knygų. Mes pasakėme, kad
turime, bet labai mažai ir tos pačios niekam netiku
sios. Inspektorius liepė parodyti. Viršininko pagalbi
ninkas Čichačiovas, tur būt, atsiminęs, kad jis man
perdavė pundą knygų, dargi nepažiūrėjęs, kas ten per
knygos, išbalo kaip popierius. Bet mes parodėm in
spektoriui tik keletą niekam netikusių knygų. Peržiū
rėjęs jas, jis, rodydamas savo „liberališkumą", pasakė,
kreipdamasis į administraciją, kad kalėjimo knygynas
turi veikti, kad tam esą duodami tam tikri pinigai,
kad kaliniai turi teisės skaityti knygas ir t. t.
Po to atsitikimo Čichačiovas jau pilnai pasitikėjo
manim dėl knygų. Kada buvo suorganizuotas su vadi
namojo „Kalinių patronato", ypatingai Sofijos Dikšteinaitės* pagalba kalėjimo knygynas, Čichačiovas pa
skyrė mane jo knygininku; davė man į rankas įvairius
Vyriausiosios kalėjimų valdybos aplinkraščius apie
tai, kokios knygos neleistinos kalėjimų knygynuose;
pasakė, kad jis žinąs, jog aš jo neįklampinsiu, ir tiek.
Tikrai, aš jo neįklampinau. Tiesa, iš „laisvės" mūsų
knygynas gavo ne vieną ir marksistinę knygą, už
draustą kalėjim ų knygynuose laikyti. Tokias knygas
aš dėjau į atskirą spintą ir rašiau į atskirą katalogą;
ant jo užrašiau, kad tai knygos, išmestos iš kalėjimo
knygyno, bet duodavau jas skaityti politkaliniams ta
* Jos dėdė Simanas Dikšteinas priklausė pirmiesiems Lenkijos
marksistams. Jis yra autorius knygelės „Kas iš ko gyvena", kuri
buvo išleista ir lietuvių kalba. „Kalinių patronatas" buvo toks pat
legalus, kaip ir komitetas kaliniams globoti.
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sąlyga, kad jie slėptų jas kam eroje nuo nereikalingų
akių. Tai tęsėsi iki pat mano išvežimo iš Varšuvos
kalėjimo, ir viskas ėjo labai gerai.
Per Dikšteinaitę, kuri pati buvo literatė, puikiai
pažino lenkų literatūrą ir užjautė revoliucini judėjimą,
mūsų knygynas gavo ne tik lenkų klasikus, bet ir
darbininkišką literatūrą ir dargi retkarčiais nelegalią
literatūrą. Ten nuodugniai susipažinau su lenkų kla
sikais; ypatingai pamėgau Adomą Mickevičių. Di
džiausiu pamėgimu skaičiau Lenkijos ir Lietuvos so
cialdem okratų partijos legalų savaitraštį, kuris ėjo
tuomet V aršuvoje „Mlot" („Kūjis"), „Trybuna" ir k i
tais vardais. Nežiūrint didžiausios reakcijos siautėjimo,
tai buvo pilnai išlaikyti revoliucinės socialdemokrati
jos dvasia organai. Juose dirbo žymiausi Lenkijos so
cialdem okratai rašytojai, kuriem s vadovavo Roza
Liuksemburg, Tyška, Varskis, M archlevskis ir kiti.
Tuomet mano simpatijos ir nukrypo į Lenkijos social
dem okratijos pusę. Aš priėmiau dargi klaidingą jos
mokslą tautiniu klausimu. Su socialpatriotais iš Lenkrį
socialistų partijos (PPS) pas mus vyko gyvos diskusi
jos, bet ligi karštesnės kovos nepriėjo, nes nebuvo dėl
ko kovoti; darbininkų, kurie būtų ėję su „frakais”,
kaip ir nebuvo; jei kas iš darbininkų ir buvo pakliu
vęs kalėjim an kaip „frakas“, nebegynė jų politinio
nusistatymo. Stipriausi buvo Lenkijos socialdemokra
tai, vėliau tapusieji komunistais. Tuomet sėdėjo „Ar
senale" Vesolovskis, vienas iš Lenkijos socialdemo
kratijos įkūrėjų, užmuštas 1919 metų pradžioje
Lenkijoje pepeeso-,,frako" Pilsudskio žandarų, Svientoslavskis (Ausenas), Rotštatas (Krasny) ir kiti. Tiesa,
man asmeniškai neteko sėdėti su jais bendroje kam e
roje, tačiau jų buvimas kalėjim e buvo jaučiamas.
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Kovoje su „frakais" mes daug naudojomės ir vieno
iš „frakų" šalininkų, didžiausio tų laikų lenkų belet
risto Žeromskio veikalu „Ruža" („Rožė"), kuris padarė
man giliausią įspūdį. Jis buvo užsieny išleistas Katerlios pseudonimu ir davė puikiausią lenkų visuomenės,
įvairių jos sluoksnių vaizdą po 1905 metų revoliucijos.
Iš tikrųjų, tai vienas giliausių ir stipriausių lenkų dai
liosios literatūros veikalų, kuris gali pilnai susilyginti
su garsiaisiais Adomo M ickevičiaus „Dziadais" („Vė
linėmis") ir Slovackio „Kordionu". Žeromskis nupiešė
savo „Ružoj" stipriais vaizdais kovą dėl Lenkijos ne
priklausomybės ir parodė, kaip neigiamai toji kova
buvo priim ta įvairių visuomenės sluoksnių, tarp ki
tų — valstiečių ir darbininkų.
V aršuvoje sėdėdamas, aš patyriau ir apie legalaus
lietuvių socialdemokratų žurnalo „Visuomenės" pasi
rodymą Vilniuje. Pradėjau rūpintis jos gavimu ir ap
skritai gavimu bent kokios literatūros lietuvių kalba
ir rusų socialdemokratų literatūros. Po ilgo laukimo
1911 metų pradžioje gavau „Visuomenę" už visus
1910 metus, vyskupo Valančiaus „Žemaičių vyskupys
tę", kairiosios Lenkų socialistų partijos legalų savait
raštį „Wiedza" („Mokslas"), ėjusį Vilniuje, ir dar
kai ką.
Perskaičiau „Visuomenę" nuo pradžios ligi galo.
Daug kas man joje labai nepatiko. Pirmiausia man
metėsi į akis jos inteligentiškumas, tolumas nuo dar
bininkų judėjimo, jos tautinė dvasia, jos išsižadėjimas
revoliucinio darbo ir jos reformizmas. Aš parašiau
plačią jos kritiką. Kritikavau nurodytąsias „Visuome
nės" ydas, užsipuoliau tautos namų garbinimą, bend
radarbiavim ą su buržuaziniais „pirmeiviais", kritika
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vau reformizmą ir t. t. Tą straipsnį, išėjus man iš
katorgos kalėjim o ir pabėgus iš Sibiro, pasisekė suras
ti, bet paskui karo metu jis kažkur žuvo.
V aršuvoje sėdėdamas, aš daugiau rašiau. Parašiau
apie pirm ųjų krikščionių komunizmą (pagal Kautskį),
apie reformacijos laikų komunistinį judėjim ą (pagal
Kautskį), trumpą Pirmojo Internacionalo istoriją (pa
gal Lunačarskį) ir trum pą Vokietijos darbininkų judė
jimo istoriją. Tai buvo parašyta kaip atskiros brošiū
rėlės, bet paskutiniai du dalykai be mano žinios buvo
išspausdinti 1911 metais „Visuomenėje" ir „Žvilgsny"
(nebuvo paskelbtas tik paskutinis skyrius apie V okie
tijos darbininkų judėjimą). Du pirmieji rašiniai per
kratą pas kažkurį iš petrapiliečių pakliuvo į caro „ochrankos" rankas ir iki šiol dar nepasisekė man jų su
rasti. Be to, parašiau V aršuvoje keletą trumpesnių
dalykėlių, kurie daugiausia žuvo „laisvėje". Liko ir
pradėtų rašinių: trumpa Prancūzijos darbininkų revo
liucinio judėjim o istorija (pradėta buvo nuo Didžiosios
prancūzų revoliucijos) ir apie žemės santykius Lietu
v o je — šie rašiniai yra pas mane.
Kokių nors politinių kalinių dem onstratyvių pasiro
dymų pas mus tais juodaisiais reakcijos laikais nebu
vo. Dargi Gegužės Pirmoji nebūdavo demonstratyviai
pažymima. Atidžiai klausėmės, kas darosi tą dieną
„laisvėje". Ten apie jokias dem onstracijas nebuvo
tuomet girdėti — ir mums tai sparnus pakirsdavo.
1910 metų gegužės 1 dieną esu padaręs tokį už
rašą:
„Gegužės Pirmoji! O pas mus (ir ne tik pas mus!)
viskas taip tamsu, taip nejauku, taip liūdna..."
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Ir tiek. Tą dieną tik atsiminimais gyvendavom;
aiškinome mažiau susipratusiems draugams, ką reiš
kia toji diena. Kartais pusbalsiai revoliucinę dainą užtraukdavom.
Tačiau negalima sakyti, kad mes Varšuvos kalėji
me tik liūdėti mokėjom. Kartais ir gardžiai pasijuokdavom, juokingas kalėjimo dainuškas dainuodami; jas
ir seniau mielai rašydavo Varšuvos politiniai kaliniai
ir paskui dainuodavo. Ypatingai populiarios buvo dai
nuškos apie kratą ir apie politinio kalinio „gerybes"
vienukėje...
Vis tik smagiausias mano užsiėmimas tai buvo kny
gų skaitymas ir rašymas. Įsitraukęs į skaitymą ir ra
šymą, aš užmiršdavau viską. Negalvodavau apie atei
tį, kad dar tiek ir tiek liko sėdėti. Gyvenau ta diena,
ir dažnai man laiko neužtekdavo, kad viską padary
čiau, ką buvau užsibrėžęs. Viena knyga, vienas darbas
pas mane kitą vijosi. Tai neleido man daug liūdėti ir
ilgėtis nei Varšuvos kalėjim e, nei dargi Vladimiro k a
torgoje.
Užsiėmęs skaitymu ir brošiūrų rašymu, aš užme
čiau ir dienoraštį. Ryšius su „laisve" palaikiau per
Dikšteinaitę, kuri visiems „Arsenalo" politiniams kali
niams labai daug padėjo. Su ja aš susieidavau, tv ark y 
damas kalėjim o knygyną, kur ji, kaip patronato atsto
vė, taip pat buvo įleidžiama. Knygynas buvo kalėjimo
kontoroje, bet su Dikšteinaite aš galėjau ten gana lais
vai kalbėtis. Per ją suteikdavau žinių „laisvėn" apie
mūsų gyvenimą, tarp kitko apie milijonus utėlių, ku
rios mus graužė, poterius, rykštes; per ją siųsdavau
laiškus... Bet ji ne visuomet mokėdavo ramiai ir pa
kankam ai konspiratyviai išklausyti mano pasakojimų.
Kartais ji per daug aiškiai išreikšdavo savo simpatijas
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politiniams kaliniams. Ir „laisvėje" vis daugiau p ra
dėjo kalbėti apie „Arsenalo" „tvarką".
Tai pastebėjo kalėjimo administracija. Ji negalėjo
leisti, kad „laisvė" taip daug rūpintųsi kalėjim u. Buvo
gana didelis susidomėjimas ir mano bendraprocesininko Jaščolto byla. Kad užkirstų tam kelią, adm inistra
cija nutarė išsiųsti mane ir visus mano bendraprocesininkus į įvairius Rusijos katorgos centralus. Aš tam
šiek tiek prieštaravau. Apsimečiau ligoniu. Mane pa
guldė ligoninėn. Parašiau laiškus savo artimiesiems,
kad mus visus išveža į Rusijos gilumą. A tvyko pas
m ane atsisveikinti vilnietė Filomena Grincevičiūtė,
kuri buvo užsiėmusi Lietuvos politinių kalinių (ypač
LSDP narių) aprūpinimu; per ją ėjo ne tik m ateria
linė pagalba (iš politinių kalinių „Raudonojo k ry 
žiaus"), bet ir moralinė: ji rūpinosi mano byla, ji
atsiųsdavo man knygų, ji ir šiek tiek žinių iš „laisvės"
suteikdavo. Norint ji niekuomet ir nebuvo aktyvi p ar
tijos narė, o toliau jos keliai visiškai atsiskyrė nuo
mūsų kelių, aš negaliu čia jos nepaminėti ir neišreikš
ti jai už anų laikų rūpesčius padėkos žodį.
Buvo atvažiavęs atsisveikinti ir mano brolis, stam
bus ūkininkas. Tik per dvejas geležines grotas mudu
galėjome pasikalbėti ir tai tik 15 minučių rusų kalba,
kurią jis labai m enkai temokėjo. Aš jau buvau gele
žinėmis grandinėmis sukaustytas. N orint aš stengiausi
visokiais būdais visiškai ramus būti ir linksmas pa
sirodyti, sunkų įspūdį padarė broliui tas pasimatymas.
Norint jam svetima buvo toji kova, dėl kurios aš gran
dines gavau, vis dėlto jis, kaip ir kiti namiškiai, užjau
tė mane ir neišmetinėjo. Išmetinėdavo ir laiškuose,
ir vieną kartą per pasimatymą Suvalkuose tik tėvas,
užtat aš jo paskui prašiau man neberašyti ir pats jam
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neberašiau. Brolis pasižadėjo, kiek galėdamas, remti
mane; bet aš per visą sėdėjimo laiką dėl to nesikrei
piau į jį, kad tuo būdu savęs nesuriščiau. Jei atsiųs
davo ką, priimdavau.
Vis tik ir man galų gale reikėjo iškeliauti iš V ar
šuvos kalėjimo. Nufotografavo, išmatavo mane, kaip
ir visus katorgininkus, visas žymes surašė, kad pabė
gus lengviau būtų pagauti. Turėjau galimybės pirštų
atspaudus su kitu draugu sukeisti, t. y. taip padaryti,
kad mano kortelėje būtų kito draugo pirštų atspaudai,
o mano pirštų atspaudai — to draugo kortelėje; tačiau
dėl nepatyrimo to nepadariau...
Aš pakliuvau į Vladimiro katorgos centralą, Jaščo lta s— į Jaroslavlio (ten jis ir mirė, rodos, 1915 m.),
Sipiaginas — Maskvos, Tomaševskis — Pskovo (ten mi
rė) ir. t. t. Iškeliaudamas dalį savo knygų pasiėmiau
su savim, dalį atidaviau „Arsenalo" kalėjim o kny
gynam
Kaukazas, 1928 m. spalio mėn.

VLADIMIRO KATORGOS CENTRALE
(1911— 1913 m.)

Vladimiro katorgos centrale man teko išbūti apie
dvejus metus, iš jų vienus metus vienukėje; tik trum 
pam laikui buvo pasodinę į mano kam erą Sormovo
darbininką — m etalistą Žoliną, nuteistą ligi gyvos gal
vos*; paskui, kada Žoliną patupdė 99-ioms dienoms
karcerin, mane perkėlė į kitą kam erą ir pasodino k ar
tu su tūlu M aureriu, neaiškiu tipu, taip pat nuteistu
ligi gyvos galvos. Ir vienas, ir antras turėjo grandi
nes ne tik ant kojų, bet ir ant .rankų.
Režimas Vladimiro katorgoje buvo labai sunkus.
Po garsiausio Oriolo centralo tai buvo biauriausias
centralas. Politiniai kaliniai jau buvo visiškai sulyginti
su kriminaliniais. Prieš adm inistraciją reikėjo išsitie
sus stovėti, sakyti „vąše blagorodije" ir t. t. Tai buvo
įvesta rykščių pagalba, didžiajai reakcijai užėjus. El
gimasis su kaliniais, taip pat ir su politiniais, buvo
kuo žiauriausias. Sargų, ypač vyriausiojo sargo Stepanovo, tyčiojimasis, keiksmai ir koliojimai buvo nuo
latiniai reiškiniai. Už mažiausią daiktą — karceris duo
na ir vandeniu, iš kurio žiemą dažniausiai gabendavo
kalinius į ligoninę arba sodindavo į tokias kameras,
kuriose sienos nuolat būdavo apšerkšnijusios; iš jų
jau tikrai pakliūdavo ligoninėn mirti. Stepanovas k a r
tu ėjo ir budelio pareigas — jis rykštėmis plakdavo
* 1917 metais jis buvo išlaisvintas iš kalėjimo, bet išėjo iš
jo palaužta sveikata (aštria neurastenija). Dabar dirba bolševikų
partijoje.
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kalinius; užtat, kada viršininkas Sinaiskis už savo „ge
rus" darbus buvo perkeltas į Oriolo centralą, jis pa
siėmė su savim ir Stepanovą.
Sunkiausios buvo pirmosios dienos Vladimiro k a
torgoje, kada visiškai be knygų reikėjo sėdėti. Iš at
sineštų iš Varšuvos knygų davė su savim pasiimti
į kam erą tik evangelijas. J ų apdaruose aš buvau pa
slėpęs 10 auksinių rublių, bet Vladimire per ištisus su
viršum metus negalėjau jų sunaudoti. Neturėdamas
ko nusitverti, skaičiau evangelijas ir marksistiškai jas
aiškinau. Ištisas valandas vaikščiojau iš kertės į kertę.
Kamera čia buvo pusantro karto didesnė, negu Su
valkų lindynė; buvo švari — nė vienos dulkelės ne
turėjo būti. Indai ir viskas koridoriuje ir kam eroje
turėjo blizgėti. Tai mums nemaža kainavo. Vis tik tai
buvo teigiama katorgos centralo pusė. Parazitų jame
visiškai nebuvo. Ir kaliniai nebuvo sugrūsti, kaip V ar
šuvoje. Bet lango visiškai negalima buvo atidaryti
nei vienukėse, nei bendrose kamerose; tik per mažiu
ką langelį buvo galima vėdinti kamerą.
Su kitais kaliniais — jokių ryšių. Visas korpusas
tarytum dideli kapai. Tik grandinių žvangėjimas bu
vo girdėti ir karts nuo karto sargo šauksmai ir keiks
mai. Pasivaikščiojimas trukdavo po 15 minučių. Vaikš
čioti reikėjo ratu, vienas paskui kitą, keli žingsniai
vienas nuo kito. Kalbėtis buvo uždrausta. Už kiekvie
ną žodį — karceris. Be to, nepažįstami buvo kaliniai —
negalima buvo iš karto jais pasitikėti. Jokių ryšių su
kitomis kameromis nebuvo. Į koridorių išleisdavo val
gio dalinti tiktai „kalės vaikus"*, su kuriais mes nie
* „Kalės valkais" arba „liagavyje" vadinosi visokie išdavikai,
pardavikai, šnipai, kuriuos kaliniai išmesdavo iš savo tarpo. Juos
sodindavo skyrium — į „kalės būdą“ („sučij kutok") arba į vienukes.
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ko bendro nenorėjom turėti ir nuo kurių jokių pa
slaugų neipriimdavom. Iš vienos mano kameros pusės
perdėm sėdėjo „kalės vaikai". Su jais, žinoma, ir per
sieną kalbėtis nebuvo galima. Iš kitos pusės sėdėjo du
lenkai revoliucionieriai — vienas darbininkas (Roma
nas Karpinskis iš Liublino), kitas — valstietis. Su jais
aš greitai susipažinau, išmokiau juos siena (beldimu)
kalbėtis, ir tuomet mes kartais ištisas valandas kalbė
davomės. Tik reikėjo taip belsti, kad koridoriuje ne
būtų girdėti ir kad per „vilkelį" sargas nesugautų be
sikalbant. Mes labai gerai išmokom belsti ■
— nė karto
mūsų nesugavo. Ypatingai simpatingas buvo Romanas.
Jis buvo „frakas" pepeesietis (valstietis buvo social
demokratas); sėdėjo už teroristinį aktą, bet buvo v i
siškai sukalbamas darbininkas, kritiškai žiūrėjo į PPS
ir jos taktiką... Jo silpnas organizmas neišturėjo žiau
rių katorgos sąlygų, ir greitai jis mirė. Jo paveikslą
aš nupiešiau savo užrašuose, kuriais pasinaudodamas,
išėjęs iš kalėjimo, parašiau vaizdelį „Mažasis Roma
nas", išspausdintą bene 1917 metų pradžioje Ameri
kos „Kovoje"51. Ten pat aprašiau ir kalėjimo ligoninę,
tą palatą, kur guldomi prieš mirtį kaliniai.
Labiausiai padėdavo ir čia šiek tiek paįvairinti be
galo nuobodų kalinio gyvenimą ir naudingiau praleisti
laiką — knyga. Vladimiro katorgos centrale buvo kny
gynas, kurio formalus užvaizdas buvo popas, o tikra
sis vedėjas — renegatas „frakas" pepeesietis inteligen
tas Uzemblo, išsižadėjęs savo revoliucinės praeities ir
rašęs carui niekšišką nužemintą pasigailėjimo malda
vimą. Užtat su juo politiniai kaliniai jokių ryšių ne
palaikydavo. Jis buvo ištikimas kalėjim o adm inistra
cijos bernas, bet knygyną laikė gana geroj tvarkoj.
Knygų buvo gana gerų, bet ypatingai senos. Gorkio,

Korolenkos ir Tolstojaus visiškai nebuvo. Marksistinės
literatūros taip pat nebuvo. Iš storųjų senų žurnalų
buvo rusų liaudininkų senųjų metų „Russkoje bogatstvo" (iki 1903 m.), liberalų „Russkaja myslj" ir kiti.
Kažkokiu būdu buvo užsilikęs ir vienas marksistų
žurnalas — „Sovremennyj mir" (1908 m.) — tai buvo
man tikras radinys. „Russkaja myslj" buvo 1909 metų.
Ypatingai daug perskaičiau knygų „Russkoje bogatstvo", Michailovskio, Korolenkos, Pešechonovo ir kitų
legaliųjų liaudininkų šulų redaguoto. Jam e buvo vie
nas ir vadinam ųjų socialistų-revoliucionierių (eserų)
šulo Černovo straipsnis. Tuomet aš jau turėjau pakan
kamą marksistinį pamatą ir lengvai galėjau tuos visus
smulkiaburžuazinius liaudininkus pervirškinti. Skaity
damas jų kritikas, nukreiptas prieš marksistus, aš da
riausi dar tvirtesniu marksistu.
Iš skaitomųjų knygų dariau dideles ištraukas. V la
dimiro centrale buvo leista kaliniams turėti sąsiuvinius
ir pieštuką. Kokiu būdu tai išsikovojo Vladimiro k a
liniai, man trūksta žinių. Žinau tik, kad sąsiuviniai
greta knygų — ten buvo svarbiausi dalykai politinių
kalinių gyvenime. Kada grąžindavau į knygyną per
skaitytą knygą ir laukdavau kitos (duodavo tik po
vieną knygą; naujos knygos reikėdavo laukti 1—2
dienas), užsiimdavau rašymu. Tuo būdu, vienukėje sė
dėdamas, parašiau savo autobiografijos pradžią, atsi
minimus apie Višinskį, mirusį 1906 m. dem okratų šulą,
gana nuodugnų straipsnį apie „Draugo" organizaciją,
mano įsteigtą 1904 m. ir 1905 m. susijungusią su
LSDP. Sėdėdamas kartu su žolinu, parašiau platų ty
rinėjim ą apie Nižnij-Novgorodo — Sormovo ekspropriacijas 1906— 1907 metais; jis pats tais krizės metais iš
socialdemokrato buvo pavirtęs ekspropriatorium ir su272
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teikė man apie jas labai gausios medžiagos. Vėliau,
jau sėdėdamas bendrame korpuse ir vesdamas karštus
ginčus su eserais žemės klausimu, aš parašiau platų
referatą žemės klausimu (apie 60 psl.), kuris ėjo per
rankas iš kam eros į kamerą.
Rašydamas autobiografiją, negalėjau liesti vėles
niųjų metų, kada aš jau aktyviai dirbau revoliucinį
darbą: tai būtų galėję duoti naujos medžiagos caro
žandarams. Užtat plačiai aprašiau pirmuosius savo gy
venimo metus (ilki penktos gimnazijos klasės). Rašiau,
tuoj atėjęs į Vladimirą, daugiau tuo tikslu, kad nustumčiau laiką, užtat visiškai nesirūpinau rašinio forma ir
atskirų gyvenimo faktų nušvietimu. Pasitenkinau tik
jų išdėstymu. Bet faktų surinkta daug: ir apie tai, koks
aš maldingas buvau, mažas būdamas, ir kaip paskui
išnyko maldingumas, kaip kunigu norėjau būti ir kaip
atšalau nuo kunigystės, kaip netikusiai buvo tvarko
mas gimnazijos mokslas ir kokie netikę buvo m oky
tojai, ir apie tai, kaip pradėjau skaityti nelegalios
literatūros raštus ir lietuvių patriotu pasidariau, kaip
gimnazijoj neištikimas palikau, kaip mušiau žydus, n e
kenčiau lenkų ir rusų ir t. t., ir t. t.
Rašydamas atsiminimus apie Višinskį, aš gana pla
čiai apibūdinau tą gadynę, kada jis gyveno, ir tą ko
vą, kuri ėjo 1900-jų metų pradžioje tarp demokratų
ir socialistų. Višinskis apibūdintas kaip lietuvių smul
kiosios buržuazijos ideologas, tačiau nepakankamai
kritiškai nušviestas jo veikimas; perdaug didelių sim
patijų aš jaučiau jo asmeniui. Atsiminimai baigiasi
šiais žodžiais: „Su tokiais, kaip Višinskis, reikia ko
voti, bet negalima jų negerbti."
18. V. K apsukas, 4 t.
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Rašydamas apie „Draugo" organizaciją, aš pripa
žįstu, kad, kurdamas ją, aš dar nebuvau tikras social
demokratas. „Apie marksizmą,— rašiau aš,— teturėjau
menką supratimą ir buvau tuomet labiau linkęs į Ru
sijos eserus, kurie savo leidiniuose ir referatuose taip
karštai gynė visų darbo žmonių reikalus. Gal būt, čia
atsispindėjo ir mano kilimas iš pasiturinčių ūkininkų.
Teroro klausimu aš taip pat arčiau eserų stovėjau;
labai pasipiktinęs buvau „Iskros" Įvertinimu Sipiagino
užmušimo." Tačiau, išėjęs 1902 metų gale iš demokra
tų partijos dėl jos buržuaziškumo ir nerevoliucingumo, aš negalėjau ilgai likti be jokios partijos ir
1903 metais įstojau į LSDP; „bet vis tik varpininkai
(demokratai) nepasidarė man tokie svetimi, kaip tiems,
kurie jau seniau buvo nutraukę su jais bet kokius
ryšius; aš negalėjau be jokių paaiškinimų jų pulti...
Iš antros pusės, ir įstojęs į LSDP, aš mačiau kai kurių
trūkum ų jos taktikoje, ypač santykiuose su varpinin
kais, PPS ir naujai užkariautaisiais jos šalininkais
(ypač su buvusiais „Ūkininko" auklėtiniais, Suvalkijos
ūkininkais). Tai, mano nuomone, ir buvo pamatinė
priežastis mano konflikto su Lizdeika (A. Janulaičiu,
buvusiu LSDP organo „Darbininkų balso" redakto
rium), o paskui ir nutraukimo ryšių su LSDP, o ne
kokios grynai asmeninės priežastys." Čia, mano nuo
mone, gana teisingai buvo nurodyta pamatinė „Drau
go" organizacijos atsiradimo priežastis: mano artumas
tuomet su varpininkais. Tai padeda suprasti ir „Drau
go" organizacijos socialpatriotizmą. Tačiau 1905 metų
revoliucija pastūmėjo „Draugo" organizaciją arčiau
prie darbininkų. Svarbiausiu „Draugo" organizacijos
nuopelnu straipsnis laiko tą faktą, kad ji 1905 metais
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pirmutinė griežtai iškėlė klausimą apie tai, kad Lietu
vos sodžiuje socialdemokratų organizacija turi remtis
ne ūkininkais, o lauko darbininkais, pirmutinė pradėjo
plačiai vesti 1905 metais dvarų darbininkų streikus
ir pirmutinė sukūrė tikrai darbininkiškas socialdemo
kratų organizacijas sodžiuose ir dvaruose.
Apie Nižnij-Novgorodo — Sormovo ekspropriatorius
surinkau žinių apie 92 žmones; iš jų 38 — buvusieji
socialdemokratai (35 darbininkai, 2 tarnautojai .ir 1 mo
teris), 22-— buvusieji eserai (17 darbininkų, 1 tarnau
tojas, 2 amatininkai-valstiečiai, 2 valstiečiai). Iš viso
81 darbininkas (75 iš Sormovo fabriko); 53 iš jų buvo
bedarbiai, tarp jų 12 nelegalių; iš kitų tik apie 5 buvo
žinių, kad jie turėjo darbo. Vadinasi, daugelį nedar
bas pastūmėjo Į ekspropriatorių eiles.* 30 ekspropriatorių buvo teismo sprendimu nužudyta, 2 nusižudė
prieš egzekuciją, 44 gavo katorgą, iš jų 30 gavo ilga
metę katorgą, daugelis ligi gyvos galvos.
Referatas žemės klausimu nukreiptas ypatingai
prieš eserus (Černovą, revizionistus Hercą, Davidą),
smulkiaburžuazinius ūkininkų ideologus. Jam e daug
vietos pavesta kapitalistinio žemės ūkio plėtojimosi
dėsnių nušvietimui, klausimui apie stam bųjį ir smul
kųjį žemės ūkį, apie Rusijos žemės bendruomenės ny
kimą, ūkininkų ir lauko darbininkų santykius su so
cializmu, smulkiaburžuazinę eserų agrarinės programos
* Ekspropriatoriais vadinosi tie, kurie užpuldinėjo su ginklu
rankose valstybės įstaigas arba privačius asmenis ir varu atimdavo
iš jų pinigus. Iš pradžių revoliuciniai socialdemokratai (bolševi
kai), taip pat ir LSDP, PPS pripažino organizuotą valstybės įstaigų
užpuolimą ir valstybės pinigų ekspropriavimą partijos naudai. Mi
nimieji ekspropriatoriai daugiausia perėjo nuo valstybės pinigų
ekspropriavimo prie ekspropriavimo iš privačių asmenų ir, be to,
savo naudai.
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esmę ir t. t. Rašydamas jį, aš sunaudojau ir naujau
sius duomenis apie Stolypino „žemės reformą", k u 
riuos tuo metu pasisekė mums gauti iš „laisvės".*
Rašiau taip pat savo sąsiuviniuose įvairias trumpas
pastabas, pavyzdžiui, apie žemės valdymo ir naudoji
mo formas Lietuvoje, apie lauko darbininkų padėtį
Lietuvoje (jai nušviesti yra sudarytas anketos pavyz
dys), apie reikalingus lietuvių kalba leidinius iš so
cializmo istorijos (su pastabomis apie V aršuvoje pa
rašytąsias mano brošiūras), apie 1905 metų revoliu
ciją Lietuvoje, apie dailiąją literatūrą ir t. t. Vieną
ilgesnį užrašą apie dailiąją literatūrą, kurios aš tuo
met daug perskaičiau, toliau pateikiu.
Bet didesnę sąsiuvinių dalį užima visokios ištrau
kos iš perskaitytų knygų. J ų daugybę dariau iš lite
ratūros istorijos ir kritikos, iš įvairių šalių ekonomi
kos ir politikos, iš socializmo istorijos ir darbininkų
judėjimo, iš politinės ekonomijos ir filosofijos. Buvo
ištraukų iš Markso ir Engelso apie Rusijos žemės
bendruomenę, iš Engelso straipsnių apie valstiečių
klausimą Vokietijoje, apie marksistų ginčus su liau
dininkais 90-siais metais, iš Plechanovo — apie nuskur
dimo teoriją ir t. t., ir t. t.
Visi tie klausimai m ane gyvai domino. Knygos
nedavė supelyti. Vienas tik dalykas buvo čia blogas:
visiškai neturėjom e naujausios literatūros. Iš „laisvės"
jokių knygų į Vladimiro katorgą nepriimdavo. Nusi
pirkti už pinigus per kontorą buvo galima tik mokslo
* Tris sąsiuvinius su minimais straipsniais, atsiminimais, pa
stabomis ir ištraukomis iš perskaitytų knygų man pasisekė, išeinant
į Sibiro trėmimą, išgauti iš kalėjimo, ir jie yra mano rankose
Ketvirtasis sąsiuvinis su referatu žemės klausimu buvo išgautas
vėliau iš Vladimiro katorgos kalėjimo menševiko Bašlykovo ir
turi būti pas jį. Bet kur jis dabar yra, man trūksta žinių.
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vadovėlius. Aš sumaniau apgauti viršininko pagalbi
ninką Kozickį, kuris ėjo policinio pagalbininko parei
gas ir turėjo kontroliuoti kalėjimo knygyną ir apskri
tai kalinių išrašomas knygas, laiškus ir t. t. Užsisakiau
keletą naujai išėjusių knygų, pavadindamas jas moks
lo vadovais. Iššaukia mane Kozickis ir sako:
—- Ką gi tu, Mickevičiau, manai, kad aš kvailas,
nieko neišmanau? Tu išrašai kažin kokias knygas ir
manai, kad aš jas praleisiu?
— Ponas kapitone,— sakau aš (Kozickiui labai pa
tikdavo, kada jj kaliniai kapitonu vadindavo),— aš
visiškai taip nemanau. Bet juk jūs patys gerai žinote,
kad yra visokių mokslo vadovėlių. Tam, kas visai
skaityti nemoka, reikalingas elementorius-vadovėlis,
kitam reikalinga gramatika, man reikalingi aukštųjų
mokyklų mokslo vadovėliai. Aš tik tokius mokslo va
dovus ir išrašiau.
■
— Na, nekalbėk tu man daug. Nemanyk, kad tik
tu toks mokytas. Manęs neapgausi. Aš žinau ir vidu
rinių, ir aukštųjų mokyklų mokslo vadovus...
Bet vis tik 1912 metų gale, kada aš jau buvau
pervestas į bendrąjį korpusą, nedaug nusimanąs tais
klausimais Kozickis praleido man Senjoboso „Dabar
tinės Europos politinę istoriją" (XIX šimtmečio) ir Fino-Jenotajevskio (tuomet dar marksisto) „Dabartinį
Rusijos ūkį".* Ypatingai svarbi mums buvo Fino kny
* Panašiai per prokuroro kvailumą man pasisekė gauti Suval
kuose 1909 metais Lasalio vieną tomą ir Beltovo (Plechanovo) „Per
dvidešimtį metų". Aš jam „išaiškinau", kad Lasalio raštai dabar
jokios vertės neturį, o Beltovas — tai paprastas literatūros kritikas.
Prokuroras tuomet man pasakė: „Aš tai žinau, kad „socializmo"
juose nėra, bet pamatys kas nors kitas, kas to nežino,—'tuomet
gali nemalonumas išeiti..." Vis tik jis davė man Lasalį ir Beltovą,
visiškai nenusimanydamas, kad tai buvęs žymiausias Rusijos mark
sistas Plechanovas.
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ga, kurioje buvo daug medžiagos iš paskutinių metų
Rusijos ūkio plėtojimosi (po 1905 metų revoliucijos).
Toji knyga ėjo iš rankų į rankas ir labai daug padėjo
esdekams kovoje su eserais.
Bendrame korpuse man pasisekė per apgavystę
gauti ir Bebelio knygą „Moteris ir socializmas". Aš
atsinešiau ją iš Varšuvos, bet į kam erą man jos n e
d a v ė — padėjo į „ceichhauzą" (kalėjimo sandėlį). Kada
per ilgą laiką aš susipažinau su visa kalėjimo tvarka,
su visais jo takais ir takeliais, aš paprašiau, kad man
leistų kalėjimo knygų taisymo dirbtuvėje aptaisyti kai
kurias mano knygas, kurios guli sandėly. Jų tarpe
paprašiau, kad leistų aptaisyti Bebelio knygą (ji turėjo
vardą „Ruožai moterų klausimu"). Prieš pasiunčiant
knygą iš sandėlio į dirbtuvę paprastai ją atnešdavo
kaliniui pažiūrėti, ar tai ta pati knyga, kurią jis prašė
aptaisyti. Kada man atnešė pažiūrėti Bebelio knygą,
aš, sargui nematant, pakeičiau ją kita knyga — mokslo
vadovėliu. Bebelio knyga liko mūsų rankose. Mes tuoj
ją padarėm kalėjimo knygyno knyga: išplėšėm tuščią
lapą su numeriu iš kalėjimo knygyno knygos, įklijavom jį į Bebelio knygą ir paleidom per rankas kaip
kalėjimo knygą. Net Bebelio paveikslo neišplėšėm, tik
jo vardą ištrynėm; malonu mums buvo turėti pas
save Bebelio paveikslą...
Ne vieną kartą, darydamas kratą*, gudragalvis
Kozickis vartė tą knygą. Jam užteko to, kad joje yra
kalėjim o knygyno antspaudas ir numeris,— ir jis dėjo
ją į šalį. Bet vieną kartą atėjo pas mus žandarai daryti
kratos pas vieną politinį kalinį — Garbuzą; jau jis
* Kratos pas mus buvo daromos reguliariai. Tuomet būdavo
patikrinamos ir knygos, ir sąsiuviniai.
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buvo atsėdėjęs kelis metus kaip Garbuzas, bet šnipai
susekė, kad jo kita pavardė, ir jam sudarė naują bylą.
Kaip tik pas jį tuomet buvo Bebelio knyga. Žandarų
karininkas, paėmęs ją į rankas ir kiek pavartęs, pa
matė Bebelio fotografiją ir sušuko:
— Čiagi Bebelio knyga! N ejaugi pas jus leidžia
mos tokios knygos?
Kozickis, pažiūrėjęs į knygą ir pamatęs kalėjimo
knygyno antspaudą ir numerį, išsitiesęs prieš žandarų
karininką, pasakė:
—■Taip, tai yra iš kalėjim o knygyno knyga.
— Bet tai yra Bebelio knyga „Moteris ir socializ
mas"! Čia ir Bebelio fotografija!'— šaukė karininkas.—
Kas gi pas jus prižiūri kalėjimo knygyną?
— Batiuška*,— atsakė Kozickis.
— Vis tik aš turiu paimti šitą knygą,— pasakė žan
darų karininkas ir ją paėmė.
Kozickis, kad ir visiškai nežinojo, kas per vienas
tas Bebelis, pamatė, kad dėl jo gali būti jam didelio
nemalonumo. Užsipuolė popą ir Uzemblą, kaip tokią
knygą jie galėjo praleisti į kalėjim o knygyną! Patik
rino kataloge — ten visai kita knyga tuo numeriu bu
vo užrašyta. Peržiūrėjo tą knygą — rado, kad iš jos
vidurio išplėštas tuščias lapas, matyt, su knygyno an t
spaudu. Jiems buvo aišku, kad čia kalinių padaryta
falsifikacija. Tada pradėjo ieškoti pagal užrašus, kas
tą knygą mūsų koridoriuje turėjo. Surado. Aišku, kad
tai jo darbas... Iš tikrųjų tai buvo ne jo darbas, o mano
ir kito esdeko — Bašlykovo. Mes dargi nesakėm tam
kaliniui, pas kurį buvo toji knyga, kad mes išplėšėm
iš jo knygos vieną baltą lapą su antspaudu ir padarėm
* Popas.
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tokią falsifikaciją. Dabar, kada viskas į viršų išėjo,
turėjom jam apie tai pasakyti. Tai buvo ekspropriatorius, su partija nesusirišęs. Jis suprato, kad už tokį
dalyką gali būti rykštės, ir pareiškė mums, kad neapsiima prisiimti sau atsakomybės už knygą. Tarėmės,
kas daryti. Nutarėm pasiimti sau atsakomybę — minė
tasis Bašlykovas arba aš. Laukėme, kas iš to išeis,
nerimavom. Kozickis vaikščiojo labai paniuręs, piktai
žiūrėjo į mūsų kamerą, bet mūsų nejudino. Vieną
kartą tik pasakė:
— Aš viską žinau...
Bet ką jis žino, taip ir nepasakė. Padarė tik pas
mus labai nuodugnią kratą. Per kratą su didžiausiu
nusistebėjimu Kozickis rado vieno mūsų draugo są
siuviny ištrauką, kuri galėjo būti tik iš laikraščių
paimta, o joks laikraštis mums nebuvo leidžiamas.
Tai jam parodė, kad mes ir su „laisve" turim ryšių.
Tai ne mažiau jį užgavo, negu Bebelio knyga. Jis buvo
įsitikinęs, kad Vladimiro katorgos kalėjimas taip su
tvarkytas, jog niekas iš „laisvės" negalėjo į jį pakliūti:
pasimatymą vietiniai kaliniai galėjo gauti tik per dve
jas geležines grotas vieną kartą per mėnesį ir jokiu
būdu negalėjo nieko perduoti; jokie drabužiai ir skal
biniai iš „laisvės" nebuvo priimami — tik dvi nosinės
buvo duodamos iš savo skalbinių; iš „laisvės" per
pasimatymą galėjo atnešti tik 1 svarą cukraus ir 1U
svaro dalį arbatos; knygos visai nebuvo priimamos;
sargai, išeinant ir ateinant į kalėjimą, buvo kuo stro
piausiai krečiami; ne tik jų kišenes ir drabužius iščiupinėdavo, bet ir batus numaudavo; tas pat buvo da
roma ir su meisteriais, kurie ateidavo iš „laisvės"
dirbti kalėjimo dirbtuvėse (kalėjime buvo didelis au
dimo fabrikas, stalių dirbtuvė, šaltkalvių, kurpių ir
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knygų taisytojų dirbtuvės). O čia aiškūs buvo mūsų
ryšiai su „laisve". Už tai turėjo atsakyti prieš aukš
tesniąją savo vyresnybę pats policinis viršininko p a 
galbininkas Kozickis. Jis, matyt, nenorėjo susilaukti
skandalo, dėl to, pasinaudojęs ta proga, kad senasis
viršininkas buvo tuo laiku kitur iškeliamas, o naujas
atkeliamas, paslėpė nuo jo Bebelio knygos istoriją;
o dėl minėtosios ištraukos iš laikraščio tik dar labiau
paaštrino priežiūrą ir išskirstė po įvairias kam eras mū
sų kamerą: du į vienukes sugrūdo, kitus į kitas kame
ras pervedė.
Tikrai, tuomet jau mes turėjom ryšius su „laisve".
Per pusantrų metų po mano atėjimo į Vladimirą pas
mus nebuvo jokių ryšių, ir mano 10 auksinių rublių
ramiai sau gulėjo evangelijų viršeliuose. 1912 metų
antrojoj pusėj aš pakliuvau nedidelėn kameron, kur
sėdėjo iš viso 5 žmonės* (paprastose bendrojo korpuso
kamerose sėdėdavo po 8 žmones). Jo je susirinko vieni
politikai: 4 socialdemokratai (aš ir trys darbininkai:
Kozlovas, Boicovas — abu bolševikai ir Bašlykovas —
menševikas) ir 1 eseras (inteligentas Dubinskis). Boi
covas, buvęs Orechovo-Zujevo audėjas, mokėjo gana
gerai piešti ir gražiai deginti medyje paveikslus. Ko
zickis užsimanė išnaudoti jo gabumus ir duodavo jam
išdeginti įvairius paveikslus ant medinių skrynučių
(paskui jas parduodavo) ir šiaip įvairius paveikslus
piešti. Dėl to Boicovui buvo duoti į kam erą dažai,
įvairūs pieštukai, rašalas, popierius. Aiškus dalykas,
tai suteikė mums didelės pramogos. Tada dar labiau
pradėjom laužyti galvą, kaip užmegzti ryšius su „lais
ve". Vienas draugas (Kozlovas) buvo stalius ir eidavo
* Tos kameros atvaizdą, vieno mūsų draugų, Boicovo, nupieš
tą vienam mano sąsiuviny, aš čia duodu,
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dirbti į kalėjimo stalių dirbtuvę. Kartu su juo ten
dirbo Frunzė, nuteistas iš pradžių myriop už kažkokio
policininko užmušimą (paskui mirties bausmė jam bu
vo pakeista 10-tim metų katorgos; prie Tarybų val
džios jis buvo TSRS karo reikalų liaudies komisaras;
mirė dėl nevykusios operacijos 1925 metų gale). Dirbo
ir daugiau politikų. (Aš irgi kelis kartus prašiausi,
kad leistų dirbti knygų rišimo ir stalių dirbtuvėje,—
neleido, nes buvau nuteistas už pabėgimą.) Visi kartu
ėmėm galvoti, kaip čia padarius, kad be pavojaus
galėtų sargas išnešti ir atnešti į kalėjim ą bent mažiu
ką laiškiuką. Atitinkamą sargą Žukovą jau mes sura
dom. Jis apsiėmė išnešti ir atnešti laiškus už tam
tikrą atlyginimą, tik kaip juos paslėpti? Pagaliau mūsų
staliai sugalvojo ir padarė gražų, mažiuką portsigarą
su dviem dugneliais taip, kad antrasis dugnelis buvo
visiškai nežymus. Tarp tų dugnelių galima buvo įdėti
mažiuką laiškiuką. Tokiu būdu ir pradėjo eiti mūsų
paštas. Tada ir mano 10 auksinių rublių labai praver
tė. Rašydavau smulkiai smulkiai, paskui laiškučius
„presuodavom" ir duodavom Žukovui, kuris stovėjo
mūsų koridoriuje. Per jį ir iš „laisvės" gaudavom52.
Tai įnešė didelio gyvumo į mūsų pilką gyvenimą.
Mes pradėjom gauti žinių apie darbininkų judėjimo
atgijimą, apie streikų bangą, prasidėjusią ypatingai
po 1912 m. balandžio mėn. šaudymo į Lenos aukso
ieškotojus, apie kovą socialdemokratų tarpe, apie lik
vidatorius, partiečius53 ir bolševikus, apie žemės bend
ruomenės irimą, Stolypino žemės reformą ir t. t.
Atgijo ginčai politinių kalinių tarpe. Beveik visi so
cialdemokratai politiniai kaliniai buvo priešingi likvi
datoriams; tik Bašlykovas linko prie jų. Eserų nusi
statymui buvo suteikiami vis nauji ir nauji smūgiai.
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Tarp kita ko, mums teko m atyti neseniai išėjusią
liaudininko Ivanovo-Razumniko knygą „Rusijos visuo
menės minties istorija" (toks ar panašus jos vardas).
Tai paskatino mus, esdekus, parašyti kolektyvų laišką
Plechanovui, kuris buvo parašęs daug nuodugnių
straipsnių iš Rusijos visuomenės minties istorijos, kad
jis parašytų marksistinę Rusijos visuomenės minties
plėtojimosi istoriją.
Aš gavau laiškutį ir iš Lietuvos nuo Vlado Požėlos,
kuris rašė apie silpną, bet jau atgyjantį darbą Lietu
voje, minėjo Lietuvos likvidatorius. Aš buvau griežtai
nusistatęs prieš likvidatorius.
Ryšiai su „laisve" liko pas mus ir po to, kai mus iš
skirstė iš mažiukės kameros. Šiaip sunkios kalėjimo
sąlygos ir tuomet liko tos pačios. Bloga buvo ir su
maistu. Tiesa, Vladimire man beveik niekuom et ne
trūkdavo pinigų. Išsirašyti maisto už savo pinigus ga
lima buvo kas mėnuo už 4 rublius; be to, dar galima
buvo išsirašyti pieno. Kalėjimo maistą aš iš principo
visuomet pirma valgydavau; tik kas trūkdavo, pridurdavau iš savo pinigų. Kartais priversdavau save val
gyti ir tokią sriubą, kuri buvo labai neskani, bet mais
tinga; užtat, vienukėje sėdint, man pilnai užtekdavo
maisto. Vienukėje sėdint, gyventi kom unoje nebuvo
galima. Dargi maisto perduoti į kitą kam erą buvo
neįmanoma. Vėliau aš prasim aniau tokiu būdu jį p er
duoti: eidamas išeinamojon vieton išpilti savo „parašos" (kibiro), aš palikdavau ten maistą, o einantieji
paskui mane draugai jį pasiimdavo. Jokių kalėjimo
komitetų ir starostų jau seniai nebebuvo nei Vladimiro
katorgos kalėjime, nei Varšuvos „Arsenale", nei Su
valkų kalėjime. Reakcijos laikai visa tai panaikino.
Tik Vilniuje, sėdint man 1907 metais ir 1908 metų
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pradžioje, dar buvo politinių kalinių starosta, bet jo
„teisės" jau buvo labai apkarpytos: jis galėjo palaikyti
ryšius tik su savo skyriaus politkaliniais.
Bendrame korpuse politkaliniai daugiausia gyveno
komunomis, nors buvo ir individualų. Mes jų nespirdavom būtinai komunoms priklausyti, nes tokie individualai, kuriems gaila buvo pasidalyti su draugais
savo lėšomis, paprastai tik nemalonių ginčų kom unoje
galėjo sukelti. Komuna pas mus galėjo apimti Lik vie
noje kam eroje gyvenančius draugus. Perdavinėti į ki
tą kam erą ir bendrame korpuse buvo gana sunku. Aš
visada ir visur, kur tik galėdamas, priklausydavau
komunai ir viską, ką gaudavau, pavesdavau jos nuo
žiūrai. Dažniausiai būdavo taip, kad pusė narių nieko
arba beveik nieko iš „laisvės" negauna. Komuna da
lino visiems savo nariams viską lygiai. Bado mes ne
kentėm, bet ir perdaug puikiai negyvenom. Išsirašydavom paprastai už savo pinigus cukraus, arbatos,
silkių, taukų, pyrago (baltos duonos), kartais sviesto
ir dešros. Bet kalėjimo juodą duoną visuomet suvalgydavom, nors ji ir negardi buvo — dažnai iš priplė
kusių miltų ir su smiltimis, kad negalima buvo dantų
suleisti, gerai neiškepta.
Pinigų man atsiųsdavo iš Vilniaus, iš Raudonojo
kryžiaus — Filomena Grincevičiūtė tuo rūpinosi. Bet
vėliau buvo uždrausta gauti nuo „svetimų" pinigus ir
net laiškus. Galima buvo rašyti ir gauti laiškus ir pi
nigus tik nuo artim ųjų giminių — nuo tėvų, brolių,
seserų, žmonos. Sunkiausia buvo susekti susirašinėjimą
su ištekėjusiomis seserimis, kurios turėjo vyro pavar
dę. Ilgą laiką, kaip su „ištekėjusia seserim", aš susi
rašinėjau ir su Grincevičiūte. Bet paskui Kozickis už
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klausė valsčių, kokias aš turiu seseris ir kokios jų
vyrų pavardės. Gavęs tas žinias, jis pasakė man ilgą
,,pamokslą", kad aš neapgausiąs ir t. t. Ir po to aš jau
nebegalėjau su Vilnium susirašinėti, o turėjau rašyti
brolio adresu. Jis, gavęs laišką, pasiųsdavo jį Vilniun,
o iš ten eidavo kitur. Ir pinigus toliau jau per brolį
man turėjo siųsti.
Savo keliu jau 1912 metais pradėjo rūpintis ir V la
dimiro centralu užsienio tarptautinė draugija politi
niams kaliniams ir tremtiniams šelpti, kurios buveinė
buvo Paryžiuje ir Krokuvoje. V aršuvoje remdavo po
litinius kalinius vietos Raudonasis kryžius. Vladimire
ilgainiui irgi susikūrė vietinis Raudonasis kryžius, ku
ris maždaug atitiko vėlesnę Lietuvos Raudonąją Pa
galbą, tik turėjo siauresnius uždavinius ir šelpė polit
kalinius dažniausiai be p artijų skirtumo. Tiesa,
atskiros partijos dažnai turėjo ir savo atskirus Raudo
nuosius kryžius. Pavyzdžiui, LSDP turėjo atskirą Rau
donąjį kryžių, kuris iš senų laikų vadinosi „Kankinių
kasa". Jos centre buvo tais laikais, be minėtosios
Grincevičiūtės, dar dem okratė F. Bortkevičienė, „Lie
tuvos ūkininko" leidėja.
Tai prisimindama, Bortkevičienė ir jos draugai pas
kui, 1919 metais, labai koneveikė mane už tai, kad
aš įsakiau ją, kaip aktyvią kontrrevoliucionierę, vei
kusią Vilniuje už Kauno valdžios pinigus prieš Tary
bų valdžią, areštuoti ir, traukiantis mums iš Vilniaus,
išgabenti į Smolensko kalėjim ą kaip įkaitę. Ji paskui,
kaip ir 1905 metais dvarininkė Jaloveckienė nuo Pa
švitinio, kurios dvare, kaip ir kituose apylinkės dva
ruose, man teko tuomet organizuoti streiką, piktai
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šūkavo: „Žaltį ant savo krūtinės išauginau!.." Iš tik
rųjų nei Jaloveckienė, nei Bortkevičienė manęs nie
kad nepenėjo ir niekad tarp mūsų jokių artimesnių
ryšių nebuvo. Kad man teko kelis kartus buvoti pas
Višinskį, mokytojavusį pas Jaloveckius, ir kad Bort
kevičienė atsitiktinai buvo aplankiusi mane vieną k ar
tą, 1906 metų pradžioje, Suvalkų ligoninėje, iš kurios
aš greitai buvau išlaisvintas, tai negalėjo m an uždėti
jokių pareigų, kad aš turėčiau visą savo amžių už tai
remti jų darbininkų išnaudojimą ir kontrrevoliucinius
jų darbus. Bortkevičienei niekad nebuvo artimi dargi
oportunistiniai Lietuvos socialdemokratai. „Kankinių
kasa" jai buvo reikalinga iš pradžių šelpti vienam
kitam smulkiaburžuaziniam demokratui, pakliuvusiam
į caro kalėjim ą (pavyzdžiui, dabartiniam fašistų bend
radarbiui p. Ruseckui), o paskui — „Lietuvos ūkinin
kui" remti.
Pinigai daugiausia eidavo iš Amerikos. Buvo siun
čiami Bortkevičienės vardu. Kai aš 1914 metų pra
džioje pabėgau iš Sibiro, patyriau, kad pas Bortkevičienę sumaišyti „Kankinių kasos" pinigai su
„Lietuvos ūkininko" pinigais ir kad ji naudojasi „Kan
kinių kasos" pinigais „Lietuvos ūkininkui". Tuomet jau
buvo labai paaštrėjusi kova tarp kairiųjų Lietuvos so
cialdem okratų ir demokratų. Ėjo generalinis pasiskirs
tymas tarp socialdemokratų ir demokratų. M an buvo
aišku, kad ir „Kankinių kasos" negalima palikti Bort
kevičienės rankose, juo labiau, kad ji naudoja ją
„Lietuvos ūkininko" rėmimui. Be to, iš demokratų
nieks nebesėdėjo kalėjim e ir nieko nebereikėjo remti.
Aš parašiau Bortkevičienei laišką, kuriame pareikala
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vau iš jos „Kankinių kasos" apyskaitos. Nurodžiau,
kad Amerikos aukotojai jos reikalauja. Tačiau jokios
apyskaitos Bortkevičienė nedavė. Žinantieji dalykų
padėtį vilniečiai tikino, kad ji ir negalinti jos duoti,
nes „Kankinių k a sa ".ir „Lietuvos ūkininko" kasa pas
ją esanti bendra... Paskui prasidėjo Didysis karas, ir
aš nebegalėjau to klausimo viešumon iškelti.
Nežiūrint pakankamo maisto, Vladimire labai pa
sunkėjo mano liga. Ypatingai blogai jaučiausi, vienukėje sėdėdamas. Be plaučių ligos, tuomet, matyt, pra
sidėjo ir širdies liga. Kartais taip blogai jausdavausi,
kad net vilties nustodavau, ar beišturėsiu katorgą. To
kiomis valandomis savo beviltę būklę aš kartais išliedavau savo sąsiuviniuose. Porą tokių užrašų toliau
pateikiu. Prie širdies pablogėjimo prisidėjo ir M iulerio
sistemos gimnastika, kuria aš vienu tarpu uoliai bu
vau užsiėmęs, Vladimiro vienukėje sėdėdamas.
Perėjus į bendrąjį korpusą, kiek įvairesnis pasidarė
gyvenimas; atsirado naujų reikalų, ir aš kiek užmiršau
apie savo ligą. Iš tikrųjų ji tolyn ėjo. Prie kitko dar
prisidėjo nuo šaltų cemento grindų ir blogo apsiavimo
(autai ir pantapliai, „koti" vadinami) reumatizmas ko
jose. Ir inkstai veikiausiai tuomet pradėjo gesti. Jokio
gydymosi, aiškus dalykas, tokiomis sąlygomis nega
lėjo būti.
Tuo būdu atėjo 1913 metų pradžia, kada išėjo caro
manifestas dėl 300 metų Romanovų cariavimo. Politi
niams jis, galima sakyti, nieko nedavė, bet man ne
tikėtai pasisekė juo pasinaudoti. Dalykas tas, kad aš
katorgą gavau už ginkluotą pabėgimą iš kalėjimo ir
teistas buvau ne naujuoju „Kriminaliniu kodeksu",
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kuriuo tuomet paprastai buvo teisiami politiniai, o se
nuoju „Bausmių kodeksu", kuriuo politiniai kaliniai
jau gangreit nebebuvo teisiami. Užtat manifesto rašy
tojai, matyt, užmiršo įnešti tą paragrafą, kuriuo aš
buvau nuteistas, į bendrą paragrafų sąrašą, kurie ne
sinaudoja manifestu. Vieną užrašą iš tų laikų ir ištrau
ką iš vieno laiško žemiau pateikiu.
Kaukazas, 1928 m. spalio mėn.

IS VLADIMIRO KATORGOS UŽRAŠŲ

KELI ŽODŽIAI APIE DAILIĄJĄ LITERATŪRĄ
1911

m e ta i

Buvo laikai, kada aš, kitais darbais užverstas, v i
siškai nesidom ėjau dailiąja literatūra. Praeidavo ištisi
mėnesiai ir net metai, o aš vos-ne-vos spėdavau kai
ką perskaityti iš lietuvių dailiosios literatūros, o iš
kitų tautų — nieko. Daugiau ar mažiau susipažinęs tik
su neturtinga ir negilia lietuvių dailiąja literatūra ir
labai paviršutiniškai su rusų, aš apskritai neįvertinau
pakankamai jos reikšmės. Rasdavau ten lakštų, kurie
giliai paveikdavo mane, bet ir tai nepakeitė mano p a 
žiūrų į ją. To priežastis buvo tam tikro auklėjimo ir
literatūros supratimo stoka; antra, žymiausiųjų dailės
kūrinių, tarptautinės literatūros šedevrų nežinojimas.
Kad tai taip pat turėjo didelės reikšmės, m atyti nors
ir iš to, kokio gilaus įspūdžio padarė man drama
„Atstumtasis" („Otveržennyj"), perdirbtoji scenai iš
Viktoro Hugo „Les Misėrables". J ą aš mačiau scenoje
1899 metų pradžioj Revely. Praėjo metai. Dideliu
vargu aš gavau tą dramą ir ėmiau rašyti ją lietuvių
kalba, pritaikydam as prie Lietuvos sąlygų. Mano „su
lietuvinta", ji įgijo „Katoržniko" vardą ir M intaujoje
net lietuvių mokinių mėgėjų scenoje buvo pastatyta
(naminiame „teatre", slapta). Vėliau aš ją žiūrėjau ir
šiaip ir kitaip — spaudon negalėjau duoti: netiko.*
* Pirmieji mano mėginimai dailiosios literatūros srity priklau
so dar 1898 metams. Tada aš ryšium su areštais tarp lietuvių Su
19. V. K apsukas, 4 t.
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Paskui, ligi pat paskutinių metų nebepakliuvo į mano
rankas nė vieno literatūros veikalo, kuris būtų pa
daręs man tokio gilaus įspūdžio, kaip Hugo.
Su literatūros kritika aš dar mažiau buvau susipa
žinęs. Lietuvių kalba jos, galima sakyti, visiškai ne
buvo: negalima gi vadinti literatūros kritika tas k n y 
gų recenzijas, kurios kartais pasirodydavo lietuvių
laikraščiuose! O iš kitataučių kritikų truputį skaičiau
Pisarevą; kitus gi didžiuosius rusų kritikus: Belinskį,
Dobroliubovą, Černyševskį, Michailovskį tik iš vardo
žinojau. Nieks neatsirado, kas būtų galėjęs mane jais
sudominti. O neatidedamų darbų buvo tokia daugybė!
Ir va galų gale po sunkaus darbo, dažnai po 16 v a 
landų per dieną, atėjo „poilsio valanda", ilga skaudi
„valanda", kuri, rodos, ligi gyvos galvos man tęsis.
„Ilsėdamasis“, negalėdamas iš pradžių kur nors kitur
savo minčių suvaikyti, aš pradėjau skaityti rusų kalba
originalią ir verstinę dailiąją literatūrą. Ir juo daugiau
aš jos skaičiau, juo labiau ją supratau, juo labiau ji
man patiko ir prie savęs traukė. Paėmęs kai kurias
knygas į rankas, aš jau vargiai nuo jų galėjau atsi
traukti, norint tai kartais galėjo atnešti man labai
nemalonių pasekmių.* Dabar aš skaitau dailiąją lite
valkų gub. nupiešiau paveikslėlį iš kalėjimo gyvenimo, apie kurį
jokio supratimo neturėjau. Tą paveikslėlį įdaviau Kaziui Alytai
(dabar, 1928 m., jis artilerijos karininkas), kad iš Eitkūnų nusiųstų
Tilžės „Ūkininko“ redakcijai, bet jam neužteko drąsos tai padaryti,
ir rašinys dingo. Paskui, 1899 metų gale, parašiau „Vincą Pypkių",
kur atpasakojau, ką man teko pergyventi tuomet atsišaukimus lipi
nant: antroji dalis buvo grynai agitacinė, pasikalbėjimo forma. Ir
šitas rašinys jžuvo. Paskui seka pora patriotinių eilių (buvo iš
spausdintos „Ūkininke“ 1900 metų pradžioje) ir „Katoržnikas", taip
pat žuvęs.
* Pagal laikinąsias taisykles „po kalinių patikrinimo visi tuo
jau turi eiti gulti, nors dar būtų valanda ir daugiau iki saulės
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ratūrą ne tik neturėdam as mokslo knygų arba nega
lėdamas minčių suvaikyti,— ne, dabar aš randu joje
nežinomų man pirmiau turtų, daug peno ne tik šir
džiai, bet ir protui. Paimkim tokius tarptautinės lite
ratūros šedevrus, kaip Dostojevskio, Tolstojaus, Vik
toro Hugo, Zolia, Ibseno, Hauptmano, Šekspyro, Gėtės,
Šilerio (miniu tik tuos, kuriuos suspėjau daugiau ar
mažiau pažinti),— kokių gilių jausmų jie sukelia, p ra
kilnių pasiryžimų! Skaitau apie tuos „nužemintuosius
ir įžeistuosius'1— ir širdis kraujais apsipila, ir taip no
risi gyventi, taip norisi! Gyventi ne tam, kad galėtum
gyvenimu džiaugtis, o tam, kad kovotum dėl sutremtų
tų „nužemintųjų ir įžeistųjų" teisių. Tokias knygas rei
kia dažniau skaityti, kad neapsitrauktum pelėsiais,
reikia dažniau mąstyti apie visą tų „nužemintųjų" pa
dėties baisumą, ir tada savaime atsiras nenumaldomas
pasipiktinimas visais tos padėties kaltininkais. Susi
pažinęs su tokia literatūra, pasidarai tarytum pilnes
nis, visapusiškesnis. Aš jaučiu, kad seniau man kažko
trūko, ir dabar dar daug ko trūksta.
Bet čia dar nepasibaigia dailiosios literatūros reikš
mė. Ji atidaro nepatyrusiai akiai nematytas gyvenimo
kerteles ir sielos judėjim us; ji moko mus geriau ma
tyti tuos, kurie paprastai yra kojomis mindžiojami
viešpataujančių klasių; ji moko pažinti žmones pačiuo
se žemuose visuomenės dumbluose, kuriuos įstūmė
į tą dumblyną žiaurios gyvenimo sąlygos; ji (ir tai yra
svarbiausia), atvaizduodama gyvenimą, moko mus su
prasti jį ir klasių kovą. Kai kurie dailės veikalai duo
da mums daugiau negu ištisi tomai kai kurių mokslo
nusileidimo (vasarą). Tuomet uždrausta kalbėtis, skaityti..." (Aš
skaitydavau pasislėpęs, po užklode knygą laikydamas.— 1924 m.
prierašas.)
2 91

tyrinėjimų, rodo gyvą visuomenę su visais jos prieš
taravimais, pradedant puikiais aukštųjų sluoksnių rū 
mais, baigiant besivoliojančiais purvyne elgetomis.
Mokslo tyrinėtojai visiškai negali prieiti prie kai ku
rių gyvenimo pusių. Dailioji literatūra čia jiems būti
nas papildymas. Pakanka atsiminti Šekspyro tragedi
jas, Ibseno dramas, Zolia romanus, kuriuose puikiau
siai atsispindėjo visas buržuazinės visuomenės ir jos
moralės supuvimas ir niekingumas...
Besigėrėdamas kitų tautų dailiosios literatūros gi
lumu ir turtingumu, nenoromis kreipiu savo akį į lie
tuvių dailiąją literatūrą. Iš pirmo dirstelėjimo duria
akį jos menkumas. Perdaug jauna ji, perdaug silpna
lietuvių visuomenė, pagimdžiusi ją, perdaug ankštas
jos veikimo ratas, kad ji galėtų susilyginti su šimtametine ir milijonine V akarų Europos tautų literatūra.
Bet vis tik ir lietuvių dirvoje mes turime teisės ieškoti
tokių rašytojų, kurie galėtų susilyginti bent su an tra
eiliais V akarų rašytojais. Mes turime teisės reikalauti
iš jų dailiosios literatūros uždavinių supratimo, di
džiųjų jos veikalų pažinimo ir supratimo, nebekalbant
jau apie tarptautinės literatūros šedevrus. Deja, ir to
mes nematome. Kad nebūčiau tuščiakalbis, geriau įsi
žiūrėkime į lietuvių dailiąją literatūrą per paskutinius
30 metų.

1928 m. prierašas. Sugebėjau duoti tik „Aušros"
gadynės dailiosios literatūros apibūdinimą. Tai buvo
neturtinga romantinė patriotinė lietuvių poezija, ati
tinkanti tų laikų lietuvių smulkiaburžuazinės inteli
gentijos, moksleivijos ir pasiturinčių ūkini-nkų dvasią.
Vėlesnių laikų dailiąją literatūrą sunku buvo apibū
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dinti, neturint jos po ranka, ir man teko atsisakyti
nuo to sumanymo.
Čia aš duodu tik bendras tų laikų pažiūras j dai
liąją literatūrą, norint joms trūksta aiškaus klasinio,
marksistinio dailiosios literatūros įvertinimo.

Vladimiras,

1911 m. liepos 8 d.

Nebeilgai man liko gyventi — aš jaučiu tai. Krū
tinėje dega, lūpos išdžiūvę — tai geriausias įrodymas.
Nebėr išėjimo. Žiaurioji mirtis vis labiau greitina sa
vo žingsnius į mane, vis dažniau nenoromis krypsta
į ją mano žvilgsnis. Netolimas kelias: va čia arti am
žinasis gyvenimas, kuris beveik kasdien ima iš mūsų
po vieną, o kartais ir daugiau aukų.* Prasideda man
tragedija to neišvengiamo likimo akivaizdoje. Žūti
tuomet, kada pasijutau pilnai subrendusiu marksistu,
sunku...
1911 m. rugpiučio 28 d.

Vėl paaštrėjo mano liga. Geram orui prasidėjus
praėjusio mėnesio gale, geriau pasijutau; gal būt, prie
to prisidėjo ir tai, kad pas mane pasodino vieną drau
gą, kuris padėjo man kam erą valyti. Kiekvienas maž
možis, kurį aš pirma dideliu noru darydavau, dabar
atsiliepia mano plaučiuose; pavyzdžiui, grindų plovi
mas ir šluostymas, indų valymas... Bet visiškai atsi
sakyti nuo fizinio darbo, kuris sveikam žmogui galėtų
būti tik pramoga, gimnastika, negaliu: būtinai reikia
* Pro mano kameros langą buvo matyti kapai, kur kalinius
laidodavo.
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eiti koridorių v a ly ti—-pereiti per jį kelis kartus k e
liaklupsčiom ir milo ryzais trinti, kad blizgėtų, ir dul
kes gerti; reikia kalėjim o kiemą valyti, sunkius daik
tus nešioti (sveikam jie nesunkūs, bet man sunkūs)...
Neisi-— į karcerį įgrūs, gali ir rykščių duoti... Ruduo
ateina su savo drėgnumu ir šalčiu, o pas mus dar
vasaros apsivilkimas. Dabar aš gerai suprantu dakta
ro, plaučių ligų specialisto, pasakymą po pirmojo man
kraujo plūdimo, kad per kelis metus negalima užsiimti
fiziniu darbu, reikia vengti pailsimo ir L. t.; trims me
tams buvo uždraudęs dviračiu važinėti ir raitam joti...
Prašiau kalėjim o daktarą, kad atleistų nuo fizinio dar
bo. „Neturiu teisės",— atsakė; nė klausyti apie tai ne
nori...
Teisybę pasakius, tikrai sąmoningai aš dar, galima
sakyti, negyvenau, ir žūti tokiu metu, kada pasijutau
visiškai subrendęs, numirti ipo 4 metų vargų tokiose
sąlygose, kuriose aš dabar gyvenu,— sunku. Bet jei
jau mirti, tai geriau greičiau. Kam gi dar vilkinti savo
dienas, kam savo skundais nuodyti kitiems gyvenimą,
kam kankintis ir kitus kankinti?! Jei būčiau laisvėje,
jaučiu,— lengvai pasitaisyčiau, bet čia — ne... Niekad
seniau aš nem anydavau apie mirtį, o dabar neatsitrau
kia ji nuo manęs...
Sudieu mano planai ir svajonės!..
1913 m. vasario 9 d.

...Kad ir mažiau už kitus kalinius tikiuosi ką nors
sulaukti vasario 21 d., vis tik laukiu tos dienos. Jei
man numes trečdalį bausmės, tai galiu tikėtis greitai
išeisiąs; jei dar gausiu, be to trečdalio, po 2 mėnesius
nuo metų „skidkos", tai tuoj turėsiu išeiti. Ar šiaip
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ar taip, jei tik manęs, kaip „teroristo", visiškai nepa
liks be jokių „mylistų", turiu išeiti greit po vasario
21 d... Pirma visiškai nelaukiau jokių manifestų ir
ramiai sau dirbau savo darbą; dabar gautosios žinios
apie laukiamąsias „mylistas" ir mane iš lygsvaros iš
stūmė.
Režimas pas mus nė kiek nesuminkštėjo, bet ja u 
čiuosi geriau: atgijęs judėjim as anapus sienos naujų
jėgų suteikia. Tik organizmas vis silpnyn eina, sensta.
Didėja reumatizmas ar koks kitas velnias kojoje, v i
durių kataro ženklų rodosi. Bet plaučiai šią žiemą ge
riau laikosi kaip pernai...
P. S. Jei ir nieko man nebus vasario 21 d., nenuleisiu nosies...
1913 m. kovo mėn. pradžia*

...Pagaliau šiandien paskelbė man, kad III. 13 ar
14 mane kartu su kitais išsiųs Sibiran trėmimam N e
žinau tik, ar aš dabar išeisiu. Dalykas tas, kad aš
pereitą savaitę gana stipriai susirgau: labai kankina
kosulys, daug skrepliuoju; kojos truputį patinusios
nuo reumatizmo... Manau, kad tai paprastas plaučių
kataras, bet eiti su juo tokion ilgon kelionėn bijausi...
A r negausi kur paskolinti man pinigų mano v a r
du? Tikiuosi, Sibire uždirbsiu šį tą — sugrąžinsiu. Bro
lio prašyti negaliu: per daug tai mane suvaržytų.
Bėgti tuojau nemanau, norint labai mane traukia.
Priežastys tokios: 1) per daug išgveręs mano organiz
mas, ir bėgdamas aš galiu greitai galą gauti; 2) pabė
gus reikia man tuoj vykti užsienin sveikatos ieškoti,
* Ištrauka iš nelegalaus laiško, rašyto V. Požėlai.
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nes kitaip tuoj invalidu liksiu; keliauti gi užsienin rei
kia daug pinigų; 3) gal greit bus panaikintas trėm i
mas — toks bent pas mus gandas eina; 4) aktyviai stoti
tuojau prie darbo vis tiek negaliu: pirma reikia už
lopyti tas skyles, kurias labiausiai jaučiu, susipažinti
bent su svarbesniais, paskutiniais metais pasirodžiu
siais raštais, su įvairiomis srovėmis; 5) noriu truputį
susipažinti su Sibiro gyvenimu...
Jums, žinoma, šiek tiek padėsiu, bet iš pradžių
nedaug ką galėsiu. Labai nudžiugau, patyręs iš tavo
laiško, kad tavo pažiūros į darbą sodžiuj, susiartinimą
su latviais etc., sutinka su mano pažiūromis...*
* V. Požėlos laiške dar buvo rašyta apie likvidatorius. Jis
tuomet buvo prieš juos nusistatęs. Vėliau jis net bolševiku save
laikė. Bet jau 1916—1917 metais jis virto renegatu, ėmė lipdyti
tautinę vienybę. 1919 metų pradžioje dar kartą buvo prisiplakęs
prie bolševikų ir dar biauriau juos pardavė Lietuvos kontrrevo
liucionieriams. 1926 metais buvo Lietuvos vidaus reikalų ministras,
Dabar yra paprastas advokatas, pinigų gaudytojas.

KALĖJIMO PIEŠINIAI54

I
Paskyrė mane į Vladimiro katorgos kalėjimą. Ka
daise ten buvo palyginti gera sėdėti, bet dabar baisių
dalykų apie jį pasakojo. Ir juo labiau arlinausi prie
jo, juo daugiau girdėjau tų pasakojimų. Net ir konvo
jaus kareiviai, kurie mus iš M askvos paėmė, pasakė:
— Na, ten laikykitės! Nepuiku sėdėti. Neseniai v e 
žėme iš ten tris politikus — baisu, kas ten darosi!..
Ir konvojus ten ne toks, kaip mūsų. Žiūrėkit, atsargūs
būkit! Jei ką turit, gerai paslėpkit arba dabar vyres
niajam atiduokit; jei ras, ir jūs gausite, ir mes atsiimsime, kad blogai ieškojom.
Tikrai, naujasis konvojus labai nemaloniai mus su
tiko: rėkė, keikė, stumdė ir buožėmis mušė. Vieną
jau nebe jauną areštantą išbalusiu, liguistu veidu tuoj
stoty apkūlė. Neteisingai perskaitė jo pavardę; tas ne
iš karto atsiliepė. Tuoj prišoko prie jo jaunas kareivis
ir sudavė kumščiu į sprandą.
— Ko tu tyli? Girdi, kad tave šaukia,— atsiliepk! —
sušuko jis išsigandusiam areštantui.
Kiti tyliai stovėjo prie savo maišų ir sustingusio
mis akimis be užuojautos žiūrėjo prieš save.
Mane daktaras buvo užrašęs važiuotą vežti, ir šį
kartą pasisekė važiuoti: tarp konvojaus atsirado iš
Belostoko kareivis — jis pasirūpino. Ėjo jis greta m a
no rogių, ir mudu išsikalbėjome su juo.
— Teisybė,—-pasakė jis,— pas mus labai aštriai
ima; karininkas toks ir vyresnysis unteris toks pat.
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O tarp kareivių yra nieko sau vyrų. Bet ką darysi?
Už mažiausią daiktą patiems reikia atsakyti — nieks
nenori hauptvachtoje sėdėti? Dėl to jie ir veja, rėkia,
keikia; bet daugiausia taip sau, dėl visa ko daro, iš
papratimo... Žinoma, y ra ir tokių, kurie areštanto už
žmogų nelaiko; už mažiausią daiktą gatavi buožėmis
apdaužyti. Jie žino, kad juos už tai dar pagirs. Tie
tai daugiausia ir pridirba visokių bjaurybių.
Pridirbo jų ir dabar. Į persiunčiamąjį kalėjim ą rei
kėjo eiti kokius penkis varstus. Buvo didelis šaltis,
kuris veržte veržėsi pro visus plyšelius ir skaudžiai
gnaibė atviras veido dalis. Vėlyva naktis. Visas mies
tas sumigęs. Konvojus skubino. Matyt, ir jie kuo grei
čiausiai norėjo būti laisvi ir šilumoj pasilsėti po tokio
varginančio, nervingo tarnavimo. Visą laiką tebuvo
girdėti pikti jų balsai:
— Greičiau! Ko atsilieki?
— Aš tau kaip rėšiu buože, tai tu man atsitiksi!..
— O tu, žydpalaiki, ko žiopsai? Duok jam buože!..
— Viens paskui kitą, neatsilikti! Kiek kartų aš
tau sakysiu?
Ir po kiekvieno žodžio kaip iš rago pilasi šlykš
čiausi gatvės keiksmai.
N uvargę kelionėje, kiti su grandinėmis ant kojų
ir maišais ant pečių, areštantai stengiasi neatsilikti,
bet vienas kitas nenoromis atsilieka. Ilguose chalato
skvernuose painiojasi kojos... Jie mažai paiso konvo
jaus keiksmų — jiems jau per daug jie atgriso ir nu
stojo veikę.
— Sakykit, jei kas ką turit. Rasim — blogiau bus,—
perspėjo konvojaus vyresnysis.
Bet nieks nieko nesakė. Prasidėjo krata. Išmetė
viską, kas tik galima buvo išmesti; išmetė dargi šu
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kas, dantų šepetėlį. Rado likusį iš kelionės dešros ga
balą — liepė jį tuoj suvalgyti arba išmesią. Visą kelią
nuo Varšuvos aš vežiausi kelias knygas. A nt jų buvo
kalėjim o antspaudas. Dabar ir jų nepriėmė — reikėjo
palikti, ir paskui daug rūpesčio aš turėjau, kol gavau
katorgos centrale. Kaip atsakymą į savo protestus,
mes girdėjome tiktai keiksmus ir grasinimus.
— Centrale liepia nieko neimti,— pasakė vienas
kareivis,-— o mums vis tiek...
Ir beteisis areštantas nutyla, norint ir mato, kad
aiški neteisybė daroma: vis tiek nieko nepasieksi; tik
pakeliui dar sumušti gali...
Rogių man nedavė.
— Nieko, pėsčias nueisi: ne tokie nueina! — pa
sakė konvojaus vyresnysis.
Reikėjo pėsčiam eiti. Ir vėl tas pats grandinių
žvangėjimas, tie patys šauksmai, tie ipatys keiksmai,
tos pačios buožės... Žmonės, gatve eidami, su panie
kinimu žiūri į katorgininkus. Ponios ir panelės į kitą
pusę nusigrįžta. Bet kartais pam atai ir užuojautos aša
rą. Taip lengva, taip malonu tuomet pasidaro! Tary
tum išaugi, tomis grandinėmis bežvangindamas. Pra
dedi didžiuotis jomis. Galvą aukštyn pakeli, norint
ir pačiam veržiasi iš akių ašaros.

II
Persiunčiamajame kalėjim e aš taip pat neišgirdau
nieko malonaus apie centralą.
— Aštriai laiko,—-visi kaip vienas kalbėjo: — žmo
nės kaip musės miršta — kasdien laidoja. Tai ne iš
gero...
209

Ten aš patyriau apie neseniai buvusį mėginimą pa
bėgti. Teisybę pasakius, negalima buvo tikėtis laimin
gai pabėgti. Reikėjo atimti ginklus iš sargo, kuris kie
me stovi; stogu perlipti per virtuvę; pereiti dar vieną
kiemą, kuriam e lengvai galima buvo susitikti kitus
sargus; perlipti per tvorą, išsisukti nuo kareivio kul
kos... Sunku buvo tikėtis, kad tuo laiku nepakiltų
triukšmas. Bet pasiryžusiems šituo keliu eiti katorgi
ninkams jau taip buvo atgrisęs kalėjimo gyvenimas,
taip įsiipykę nuolatiniai karceriai ir sargų pasityčioji
mai, kad jie buvo pasirengę žūti ar būti. Vis tiek
kur numirsi: kalėjimo ligoninėje ar ten — nuo k arei
vio kulkos. Paskutinė mirtis gal dar geresnė: bent iš
karto viskas pasibaigia. Ir taip vilioja artim a laisvė,
taip traukia gražioji toluma, tokiais puikiais dažais
ją piešia (kalinys savo svajonėse... „Gal pasiseks? —
mąsto jis: — Čia vis tiek visos bausmės neišturėsi..."
Nutarė. Eidami anksti iš ryto į virtuvę duonos, už
puolė sargą, kuris kieme stovėjo, atėmė iš jo šaudyk
lę ir šoko ant stogo. Bet tuoj pakilo triukšmas. Subėgo
sargai ir administracija, pradėjo šaudyti. Iš kitos pu
sės kareiviai šaudė. Trys bėgūnai tuoj buvo užmušti.
Šaudė didžiausiu įnirtimu, dargi į lavonus. Šaudė ir
kalbėjo: „Žinosit, kaip bėgti! Visus jus, bjaurybės,
iššaudysim, kaip muses išmušim..."
Šaudė kokias penkias minutes. Užmuštųjų lavonai
buvo kaip sietas skylėti. Tik vienas iš keturių mėgi
nusių bėgti liko gyvas. Tą nugabeno į ligoninę. Viską
darė, kad bent kiek pagydytų, kad pakarti būtų ga
lima,— ir pakorė.
Po šito atsitikimo centralo gyvenimas dar pablo
gėjo: taip suspaudė, kad tiesiog atsidusti nebuvo ga300

Įima. Girdėdamas visa tai, ėjau ten, tarytum į kapus,
iš kurių, nebėr kelio sugrįžti.
Priėjau prie kalėjimo. Šiurpuliai perėjo per kūną,
pamačius tas dideles akmenines kapines, žiūrinčias
juodomis stiklinėmis akimis. Mirtimi nuo jų dvelkė.
O čia pat greta kapinės, kryžiais nusėtos. Vienoje
kertėje susispietusi visa giraitė vienodų geltonų kryžių.
— Ar ne areštantų tai k ryžiai?— krūptelėjęs pa
klausiau aš.
— Ten ir tavo kelias,— piktai atsakė kareivis ir
tuoj p rid ū rė :— Eik, nesidairyk!
Atsivėrė prieš mus nepasotinami slibino nasrai ir
tarytum amžinai palaidojo savo viduriuose. Vietoj
varpų liūdnai skambėjo mums grandinės...
Priėmę mus centrale, pirmiausia į pirtį nuvedė. Ko
kie penki varstai reikėjo eiti į centralą — pailsau be
eidamas. Grandinės ligi kraujo nugraužė vieną koją.
Einu koja už kojos ir žiūriu Į išdžiūvusius areštantų
veidus — pažįstamų ieškau.
— Ko tu eini kaip negyvas? — staiga ant manęs
sušuko sargas: — Negali? Aš tau tuoj pagelbėsiu: ga
lėsi, kai į sprandą gausi... Eik greičiau! Neatsilik! —•
taip mane pasveikino tame naujajam e gyvenime, k u 
riame dar daug metų reikėjo gyventi.
Nusiprausėm. Pakeitė visus drabužius ir skalbinius.
Ką savo turėjom, viską Į čerhauzę paėmė. Tik po dvi
nosines ir rankšluostį leido pasiimti. Seniau ir to ne
duodavo.
Velkamės. Man pakliuvo kelnės vienų skylių, pur
vinos, be sagučių, kurie yra reikalingi, grandines ne
šiojant. Aš nenorėjau jų imti.
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— Kaip aš jas apsiausiu? Ju k aš sukaustytas. Ir
žiūrėkit — vienos skylės, o dabar šalta,— sakau aš,
bet sargas manęs neklauso.
— Imk, ką duoda! O jei ne, aš tau tokias kelnes
duosiu, kad tu ilgai mane atsiminsi,— atkirto jis.
— Bet kaip aš jas apsiausiu? Patys matot, aš su
kaustytas...
— Tai nieko, apsiausi... Na, greičiau aukis! Aš čia
su tavim nesibovysiu — iš karto j karcerį nori eiti...
Žiūrėk tu jo — kelnės jam negeros! Ponas atsirado...
Aš tau tokį iponą parodysiu, kad tu vilku imsi staugti!
Ir pradėjo artintis prie manęs sugniaužtais kumš
čiais. Mano laimei tuo tarpu atsidarė pirties durys ir
įėjo vyresnysis. Tai išgelbėjo mane nuo kumščių ir
nuo purvinų, skylėtų kelnių: davė tas kelnes, kurio
mis atėjau į Vladimirą.
1915 m.

MAŽASIS ROMANAS

I
Tai buvo mažiukas, laibutis vaiko veidu darbinin
kas, apvilktas nusitrynusią rudine ir tokiomis pat kel
nėmis ir kepure, grandinėmis sukaustytomis kojomis
ir rankomis, kaip koks didžiausias piktadarys. Jau se
niai jis prie jų priprato. Turi nuosavą muziką, tik
skambinti uždrausta. A r kam eroje būsi, ar kur kitur,
nepailstąs angelas sargas šaukia:
— Tyliau! Nečerškink grandinėmis!.. Į karcerį už
simanei?
Kalinys eina truputį išsižergęs; viena ranka laiko
šikšną, kuri grandines jungia su diržu ir truputį įver
žia jas, kad grandinės viena į kitą nesitrintų ir nesidaužytų. Kapų tyla turi viešpatauti tame akmeniniame
karste, kad angelai sargai galėtų girdėti kiekvieną n e
paprastą savo bandos žingsnį, kad nuo piktų pagundų
ją apsaugotų.
Nebe pirma diena jau Romanas sėdi. Žino visus
dvidešimtojo šimtmečio pragaro įstatus. A nt savo k ai
lio ne kartą pajuto piktųjų angelų geležinius nagus —moka jis jų saugotis. Kaip ir dauguma kalinių, kurie
turi daug metų sėdėti, Romanas svajonėmis gyvena.
Baisu pagalvoti, kad tokių pilkų, vienodų kaip tos ka
lėjimo sienos, skausmo ir nusižeminimo pilnų, ilgų
dienų dar bus šimtai, tūkstančiai. Jis varo šalin nuo
savęs įkyrias mintis, kurios, apipynusios smegenis, ne
beduoda ramumo nei dieną, nei naktį. Jis kaip nors
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įvairina savo gyvenimą. Prašėsi, kad leistų dirbti,—
neleido; prašėsi, kad leistų į bendrąsias kam eras,—
taip pat neleido; įtariamas esąs...
M ažiukėje kam eroje laikė jį kartu su jo draugu
Jonu. Kartu jiedu sėdėjo dar savo krašte, Lenkijoje,
kartu juos atvarė į šitą šalies užkampį, kartu jie ir da
bar jau pora metų, kaip sėdi. Iš karto buvo pasodinę
skyrium, greta vienas kito. Bet už nemokėjimą per
sieną susikalbėti abudu pakliuvo į karcerį, o iš ten
į vieną kam erą; taip jiedu dabar ir sėdi. Per dienų
dienas skaito, mokosi. Pusėtinai pramoko rusų kalbos,
susipažino su kitų šalių dailiąja literatūra, išmoko
aritmetikos. Kam tai bus jiems reikalinga, to klausimo
jie sau nestatė. O jei kartais netyčia jis iškildavo, grei
tai atstumdavo jį sakydami:
— Vis tiek ilgai negalės taip būti!
Gyveno jiedu kaip geriausi draugai. Ką vienas tu
rėjo, tas ir kitam priklausė. Svajonėmis ir atsimini
mais margino savo pilką gyvenimą. Vaidentuvės gė
lėmis jį puošė. Jonas buvo mažažemio sūnus, sodžiaus
gyventojas, didelis bičių mylėtojas. Romanas — trijų
amatų žinovas, miesto darbininkas. Abiejų širdys jau
buvo sužeistos skaisčios, nekaltos meilės, ir jų pasa
kojimams, atsiminimams nebuvo galo. Viskas, kas ten,
už tų storųjų kalėjimo sienų buvo, jiems it skaisti sau
lė žibėjo ir bėrė savo auksinius spindulius. Jie žinojo,
kas tai yra vargas, žinojo, kas tai yra darbas dėl juo
dos duonos kąsnio nuo ryto iki nakties, tačiau ir tas
vargas, ir tas darbas jiems dabar gėlėmis išpuoštas
rodėsi.
Dažnai svajodavo, kaip jie, išėję laisvėn, įsitaisys,
kaip puikiai gyvens, tarnaus visuomenei, dirbs. Savo
minčių lakūnių sparnais jie aplėkdavo visą žemės ka304

muolį ir tiesiog norėjo jį apkabinti ir prispausti prie
savo nuvargusios krūtinės... Tačiau nusižeminti ir p a
sigailėjimo prašyti, bučiuoti savo budeliui ranką — ne,
tą mintį su pasibaisėjim u jiedu atmetė.
Toli nuo gimtojo krašto sėdi. Romanas jokios ži
nios nuo saviškių nebegauna. Jis buvo jų penėtojas.
Visi broliai ir seserys — jaunesni, motina =— našlė. Jis
buvo visų jų mylimas ir pats juos mylėjo. Kas su
jais dabar yra, jis nebežino. Paskutinė žinia, kurią tu
rėjo, buvo labai liūdna: motina susirgusi; a r tik ne
džiova; mažieji baisiai skurstą. Kad bent paaugusi se
suo į kokias kilpas neįlįstų! Jis pažįsta tas baisiąsias
kilpas, neturto įprimazgytas. Kad bent laišką parašy
tų! Kaip jis jam dabar brangus būtų!
Ausis pastatęs, Romanas klausosi, kada laiškus da
lina,— bene ir jį pašauks. Ausis praklausė, duris prarymojo belaukdamas, bet veltui: jau daugiau kaip m e
tai jokio laiško nebegauna. Nė pats nebegali duoti
nuo savęs žinios: nebeturi už ką nė laiško parašyti.
Nebeturi nė kam rašyti: nuo saviškių vis tiek jokio
gando nebesulaukia, o kitiems — negalima; pagaliau
visi jau užmiršo jį. Jo mylimoji M arytė už kito ište
kėjo.
O buvo laikai, kada visas miestas, dargi visa šalis
apie jį ir jo draugus kalbėjo, į padanges kėlė jų did
vyriškumą. Jie nesibijojo savo gyvybių paaukoti dėl
visuomenės labo. Buvo pasm erkti myriop, bet mirties
bausmė pakeista amžina katorga. O, tuomet nieko jam
netrūko! Jo mylimoji ketino kartu keliauti. O dabar...
dabar nebe tie laikai. Tamsi naktis nusileido ant že
mės ir sukaustė visus kilnesnius troškimus. Dabar ne
20. V . Kapsukas, 4 t.
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vienas buvęs garbintojas su paniekinimu mini jų v ar
dus. Dabar, užuot ištiesę pagalbos ranką, veikiau koja
paspirs...
Tačiau Romanas nepriekaištavo, nesigailėjo, ką pa
daręs. Jo sąžinė buvo rami. Tik kad taip maža teko
padaryti! O, dabar išėjęs jau nepalyginamai daugiau
atliksiąs: daugiau patyrimo ir daugiau supratimo turįs.
Jis visuomet linksmas, malonus. Išblyškusiame
smulkučiame jo veide visuomet švelniai šypsosi dvi
gilios mėlynos akys. Išėjęs penkiolikai minučių pasi
vaikščioti ir susitikęs su kitais draugais, jis duoda
kumščiu į krūtinę ir sako:
— Nors kūnas menkas, bet tvirtas. Sveikas kaip
arklys. Toks vyras dar vieną amžiną katorgą galėtų
pakelti...
Tačiau draugai pilnomis abejonės akimis į jį žiū
rėjo. Negalimas daiktas, kad toks silpnutis, jokios
pagalbos negaunąs vaikinas galėtų pakelti ilgus ka
lėjimo metus. Iš kitos kameros įduoti taip pat nieko
negalima. Tik slapta šį tą pakišdavo, kas kartą pasi
rengę už tai karcerin eiti... Ne, tie kalėjim o mūrai
greitai iščiulps iš jo paskutinius syvus ir nuvarys ten,
kur jau daugelį nuvarė.
Ilgai laukti nereikėjo. Vieną dieną nusiminęs drau
gas beldžia kaimynui:
— Romanui kraujas pasirodė... Visai nusilpęs-—
paeiti nebegali...
Draugams buvo aišku, kad tai jau galo pradžia.
Neramumo debesimis apsiniaukė jų veidai. Išnyko
įprastas juokavimas. Visiems buvo aišku, kad giltinė
jau galanda savo dalgį ir netrukus pakirs vieną iš jų
artimųjų. Kieno paskui bus eilė?
306

Pradėjo nerimas kankinti ir Romaną. Jis taip no
rėjo gyventi, o dabar matė, kaip juodoji negalia vis
labiau ir labiau ima jį į savo glėbį, spaudžia prie šaltos
krūtinės ir rodo:
— Va, ten tavo vieta, ten poilsis, amžinas poilsis...
Rodė į kryžiais ir kryželiais nusėtus kapus, kurie
čia pat ties kalėjim o siena buvo ir, kaip tas devyn
galvis slibinas, kasdien laukė savo aukų. Ten, nuo
šaliai, geltonų medinių kryželių visa giraitė — tai ka
linių skyrius. Ir mirę jie atskirti nuo kitų, kad savo
nedorybių baisybėmis neišgąsdintų ram iųjų gyventojų.
Seniau Romanas, kad ir uždrausta buvo, nuolat
verždavosi prie lango. Per dieną po kelis kartus jį
valydavo, kad galėtų, aukštyn užlipęs, per mažiuką
atidaromą langelį įtraukti į plaučius tyro oro ir pasi
gėrėti laukų platuma, kuri mirgėjo anapus kalėjimo
sienos. Dabar nuolat jam stovi akyse kapų paveikslas.
Brr... kaip ten šalta, nejauku! Romanas pradėjo bijoti
ir prisiartinti prie lango, kad tas paveikslas dar kartą
nesužeistų jo akių.
Ir naktimis jis pradėjo nerimauti, blaškytis ir ner
vingai grandinėmis čerškinti. Visas pasaulis jam dabar
atgriso. Ir su draugu Jonu kartais susivaidydavo, nors
tas visa darė, kad tik pagelbėtų mažajam Romanui ir
išblaškytų jo juodąsias mintis...
Vieną dieną atėjęs angelas sargas liepė Romanui
susirinkti savo daiktus — į ligoninę gabensią. Ir Ro
manas, ir Jonas nujautė, kad jau jiedu daugiau nebe
simatys. Tyliai, gilaus skausmo pilnais veidais, rinko
daiktus. Jonas viską atidavė Romanui, ką tik galėjo.
Tas nenorėjo imti.
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— M an ilgam nereikės,— sako,— o tu dar turi gy
venti... Aš eisiu tenai, aš ten poilsį rasiu, o tu dar
ilgus ilgus metus kankinsiesi... Pasilik sau...
Bet Jonas dėjo, ir Romanas nebeprieštaravo. Dar
pora minučių:— storos kam eros durys atsidarė, ir Ro
manui liepė eiti. Silpnomis savo rankomis jis apka
bino Jono kaklą, prispaudė jį prie sukepusių lūpų ir
vos girdimu balsu pasakė:
— Sudie, Jonai! Nepyk... Atleisk man, kad aš k ar
tais susivaldyti nebegalėjau... Atiduok paskutinį sudie
draugams... Jau mes daugiau nebesimatysim...
Karčios ašaros nusirito per jo veidą. Jis išėjo — ir
jau nebesugrįžo.
II
Romanas, susivyniojęs savo mantą į milinę antklo
dę, viską po pažastimi pasikišęs, lėtais žingsniais ėjo
į ligoninę. Jo akys dar nespėjo nudžiūti. Jos be tikslo
žiūrėjo prieš save. Jis nieko nematė, kas aplink darėsi,
nieko negirdėjo. Tik jautė, kaip krūtinę jam spaudė,
kažkoks kamuolys ritosi į gerklę ir troškino jį. Ašaros
veržėsi iš akių, bet jis visa jėga stengėsi jas sulaikyti,
kad sargas negalėtų pam atyti ir tyčiodamasis dar la
biau nesužeistų jo krūtinės.
Jis nenorėjo eiti į ligoninę. Nujautė, kad jau iš
ten nebeišeis. Kad būtų galėjęs, mielai kam eroje būtų
likęs pas Joną. Taip gaila jam dabar buvo jį palikti.
Toks jis geras draugas! Kaip tikras brolis... Ir numirti
būtų lengviau jo akyse...
Romanas susimąstęs dar lėčiau pradėjo eiti. Gran
dinės tyliai, liūdnai lydėjo jį savo muzika — kapų mu
zika.
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— Eik greičiau! N epasivelka jau! —- rūsčiai sušuko
ant jo sargas ir šlykščiai sukeikė.
Romanas tarytum negirdėjo jo žodžių: sargų keiks
mai ir šauksmai nebedarė jam įspūdžio.
Ligoninėje priėmė jį nebejaunas sargas buku be
reikšmiu veidu, raktų pundu nešinas. Apžvelgęs nuo
galvos iki kojų mažąjį Romaną, pamatęs jo sukausty
tas kojas ir rankas, jis piktai nusišypsojo ir pasakė:
— Ką, mirti atėjai? Kitus žudei, o dabar ir tau
galas atėjo... Ar daug žmonių užmušei?
Romanas nieko neatsakė, tik jo akyse sužibėjo a p 
maudo ir paniekinimo liepsna. Išblyškęs veidas dar
labiau pabalo. Kietai sučiauptos lūpos dar labiau su
sispaudė. „Niekšas!" — pats sau tarė.
O piktos ligoninės sargo akys jau buvo nukreiptos
į kitą naujai atvestą ligonį. Jis buvo kiek tvirtesnis
už Romaną ir dar nepametęs visai veido skaistumo.
— O tu ko čia atėjai? — suriko ant jo sargas.—■
Ligonis! Žinom mes tokius ligonius!.. Ateina, kad at
siustų ligoninės duonos... Paguldysiu silpnųjų skyriun,
tai daugiau nebeisi, nė su pyragais nesiduosi prisivi
lioti...
J į paguldė ton kameron, kur tik prieš pat mirsiant
pernešami ligoniai. Romaną kitur nuvedė. Davė lovą,
iš kurios tą dieną buvo perkeltas ligonis į mirštamąją
kamerą.
Romanui buvo vis tiek. Sustingusiomis akimis jis
apsidairė aplinkui — nė vieno pažįstamo. Iš kalbų gir
d ė ti— nė vieno draugo. Dar sunkesnis akmuo prislėgė
jo krūtinę. Atsigulė. Užmerkė akis, bet užmigti nega
lėjo. Jo ausis ir nervus draskė biaurios, purvinos kai
mynų kalbos, kurių seniai jau nebuvo girdėjęs.
įpykę ant viso pasaulio, jokios šviesesnės ateities
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sau nebematydami, jo kaimynai viską keikė, piktžo
džiavo. Jau mirties patale gulėdami, grasino savo p rie
šams. Pasigėrėdami pasakojo apie savo „didvyriškus"
darbus, kad „gražiau" išeitų, dešimtį kartų padidinda
mi. Nebūtų daiktų jie pripaisto, kad tik nupintų bai
sesnį, nepaprastesnį savo šlykštybių vainiką.
— Kvailiai! Visus reikia mušti. Kaip jie mums,
taip mes jiems. Jie gatavi mums už dešimtį kapeikų
dvilinką virvę ant kaklo užnarinti, o mes jų gailėsime! Kad jie nesulauktų!.. Nė mažų vaikų nereikia
palikti. Kad tą mergiščią būčiau užmušęs, nebūčiau
čia...— kalba užkimusiu balsu kadaise, matyt, buvęs
tvirtas vyras, o dabar tik skeletas belikęs, raukšlėmis
išmargintu veidu žmogus.
Daugiausia pasakoja apie merginas — kiek jų tu
rėję, kokios jos buvusios, kaip iškoneveikę jas patvorin num etę ir koja paspyrę...
Romanas stengėsi nesiklausyti tų kalbų, bet jos it
įkyrios musės vis lindo jam į ausis. Jis užsiklojo gal
vą, kad negirdėtų. Ėmė trokšti — vėl turėjo nusikloti.
Jis žinojo, kad tose visuomenės atmatose po stora
išlaukine žieve dar rusena žmogaus jausmų. Jam p a
čiam ne kartą teko m atyti jų draugiškumą, matė pa
slėptas gailesčio ašaras, atsiminus, kaip jie įpuolė į tą
bedugnę; girdėjo tikrų, nuoširdžių skundų... Tačiau
dabar jų kalbos jį stumte stūmė nuo jų.
Pagaliau jis su tomis kalbomis apsiprato ir pradėjo
jų nebepaisyti. Per ištisas dienas gulėjo tvankioje
ligoninės kam eroje. Pasivaikščioti išleisdavo tiktai pu
sei valandos. Šiaip durys visą laiką būdavo užrakin
tos. Koridoriuje sargas taip pat nuolat šaukdavo: „Ty
liau !"— plūsdavosi ir karceriu grasindavo. Tyliai pirš
tų galais eidavo nuo vienų durų prie kitų ir pro „vil310

kelį'1 žiūrėdavo, ką ligoniai daro. Ypatingai nejauku
naktį. Troškus, nepakeliam as oras. Vienas, negalėda
mas užmigti, tyliai dejuoja, kitas per miegus kalba,
trečią kankina sausas kosulys... Romanas, pabuvęs
kiek laiko ligoninėje, jautėsi visiškai pailsęs, nusilpęs.
Jau pradėjo laukti, kad greičiau ateitų ta neišvengia
moji viešnia. Vis tiek kitokio kelio nebėra. Tempe
ratūra pakilusi. Galva sunki darosi, mintys tingios.
Felčeriai nuo viso ko „miltelių" duoda.
Į kelintą dieną ateina į ligoninę daktaras. Ligoniai,
pašokę iš lovų, sustojo, rankas ištiesę, kaip kareiviai.
Pamatęs, kad visi stoja, ir Romanas, pats nesijusdamas, norėjo atsistoti. Bet taip nesmagiai pasijuto —
tuoj vėl parkrito į lovą.
— O ko tu nestoji? — sušuko, pamatęs begulintį
jį, sargas, bet Romanas nebekėlė.
Pasipūtęs daktaras, kuriam visi turėjo sakyti „vąše
blagorodije“, apėjo visus ligonius; kai kam pulso pa
žiūrėjo, kai kam, trūbelę prikišęs, krūtinės pasiklausė;
išklausė kelių ligonių nužemintų nusiskundimų ir p ra
šymų dėl maisto; davė savo įprastą įsakymą: „Duokit
tokį ir tokį valgį" arba: „Tai ne mano valia!"
Priėjo prie Romano. Jam nepatiko, kad šis guli.
Susiraukęs pažiūrėjo į jį, paklausė, kas kenkia. Roma
nas trumpai atsakė, bet nepridėjo nei „vąše blagoro
dije", nei „ponas daktare". Daktaras dar labiau susi
raukė, pažiūrėjo Romano pulso ir išeidamas pasakė
sargui:
— Šitą į mirštamąją kamerą!
Perkėlė Romaną. Nuėmė grandines. Jis žinojo, ką
tai reiškia. Iš visų kam pų ten tuojau pajuto besiar
tinančią neprašytą viešnią. Baisu buvo ir akis atm erk
ti, kad nepam atytų šalia savęs gyvųjų lavonų. Kaip
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jie baisiai atrodo! „Nejaugi ir aš toks?"— klausė pats
savęs Romanas. Drebulys jį ėmė kratyti. Kad nors
greičiau galas!
Angelas sargas atėjęs paklausė, ar nereikia kuni
go pašaukti. Matydamas, kad ligonis nenori apie tai
kalbėti, jis ėmė įkalbinėti, kad negalima esą be k u 
nigo mirti.
— A tsitrauk nuo manęs, tamsta! Leisk man bent
numirti ramiai!-— pasakė tyliu, bet tvirtu balsu Roma
nas, ir iš jo užmerktų akių išsirito dvi nebesulaiko
mos ašaros.
Jo mintyse sukosi artim ųjų paveikslai.
— Kad bent kas iš artim ųjų čia būtų!.. Mama...
sesutės... mano draugai... Kur jie dabar? Gal taip pat,
kaip aš, miršta kokiam urve, visų užmiršti, panie
kinti?.. Jonas, Jonas... kad bent jis čia būtų!.. Mano
brangioji mama, mano mylimos sesutės... mano m yli
moji M arytė;— juk aš tave iki šiol tebemyliu!., atleis
kite man, kad aš tuo keliu nuėjau... Aš kitaip negalė
jau padaryti... Atleiskite! Aš norėjau, kad visiems
būtų gera... kad ir jūsų vargai pasibaigtų... M an n e 
lemta buvo to sulaukti... Gal bent kiti susilauks...
Aš mirštu.
Jo mintys pradėjo temti. Jau jis nieko suvaikyti
nebegalėjo. Tik juto, kaip kažin kokios rankos po jo
lovą grabaliojo: tai sargas mirštančiojo turto ieškojo.
Skubėjo, kad kiti neaplenktų...
Numirė. Dvi dienas išlaikė tamsioje kam eroje. Padarydino karstą ir medinį kryžių, įdavė pasą ir su
keliais sargais palydovais išleido į laisvę... Vietoj v a r
pų skambino jam kalinių grandinės. Jos verkė, dejavo
ir audrą pasauliui skelbė.
1916 m.

SIBIRO KALĖJIMUOSE IR IŠTRĖMIME

I. KELIONĖ Į SIBIRĄ
Krasnojarsko kalėjimas, 1913 m.

Pagaliau ištrūkau iš to kalėjimo urvo. Norint m a
nifestas labai mažai tedavė mūsiškiams, bet aš pa
kliuvau jų tarpan. Teisybę pasakius, mažiau už kitus
tikėjausi gausiąs „dovanų" ir nelabai jų laukiau. Tik
paskutinėmis dienomis, kada jau visas kalėjim as tik
ir kalbėjo apie manifestą, taisė planus ateičiai, lekiojo
padangėmis, ir aš buvau išstumtas iš vėžių; nebega
lėjau skaityti, nė mokytis; naktimis pradėjo sapnai
kankinti. Ne kartą sapnuodamas m ačiau save laisvu
savo krašte, tarp artim ųjų žmonių, tarp draugų, o ant
kojų — grandinės. Pajutusi pabėgėlį, policija ima gau
dyti. Aš bėgu per pažįstamus žalius laukus ir pievas,
šoku per griovius, kabinuosi į stačius daubų krantus,
slepiuosi miške, o ji pėdomis seka. Saulutė kaitina.
Prakaitas nuo manęs bėgte bėga. Pailsau. Kojos pi
n a s i— nebegaliu bėgti. O pagalbos jokios nėra. Jau
pavijo mane. Nori sučiupti — nesiduodu. Kartais ir
šaudytis pradedam... Po tokių sapnų atsikeli dar la
biau nusikankinęs, nė kiek nepasilsėjęs. Ir kiti kali
niai neramiai m ieg a,. per sapną kalba, blaškosi, de
juoja, dantimis griežia, rėkia... N ejauku darosi pabu
dus naktį, kai kiek ilgiau negali užmigti... „Kad bent
greičiau ta dvidešimt pirmoji!" — mano kiekvienas
pats sau.*
Tai buvo carų Romanovų dinastijos 300 metų sukaktuvės.
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Pagaliau ji atėjo. Iš gautųjų manifesto iškarpų aš
iš pradžių supratau, kad manęs jis neliečia, ir, neži
nau dėl ko, visiškai ramus palikau. Tarytum akmuo
nuo mano krūtinės nusirito. Dabar bent aišku p asi
darė. Vėl ėmiausi knygos ir, kaip visuomet, stengiausi
nem anyti apie likusįjį sėdėti laiką. Bet neilgai skai
čiau: pasirodė, kad aš neteisingai esu supratęs mani
festą; pasirodė, kad man kaip tik ir numušama trečioji
dalis. Tokiu būdu aš tuojau galiu laisvėn išeiti!.. Bet
ilgai dar nenorėjau tuo tikėti, ilgai abejojau, kol p a
galiau oficialiu keliu nepaskelbė.
Sunku buvo persiskirti su draugais, su kuriais taip
stipriai surišo bendri nelaisvės pančiai. Iš politikų vos
pusantros dešimties tegavo „manifestą". Tiems, ku
riems jis labiausiai buvo reikalingas, kurie turi ilgų
metų katorgą,— tiems nieko nedavė. Su daugeliu iš
jų jau tikrai nebeteks daugiau pasimatyti: neišturės
jie likusiųjų kalėjimo metų. Visai sveikų tarp jų gan
greit nėra... E, geriau jau būtų nieko negavusi ta
saujelė einančiųjų Sibiran, kuriem s ir be to ne po daug
buvo likę sėdėti, o ilgamečiai būtų gavę!.. Kas jiems
dabar lieka? Daugelis visai nuleido rankas. Kiti vėl
pradeda taisyti neįvykdomus bėgimo planus. Tik ne
didelė dalis „grynųjų" politikų nenuleido galvos. Jie
gaudo kiekvieną žinią apie kylančią naują judėjimo
bangą ir iš ten laukia išvadavimo. Tik ar greit su
lauks? Rasi ne vienam iš jų jau per vėlai išmuš ta
laukiamoji valanda... Jie prašo neužmiršti jų, plačiai
rašyti, kaip „darbas" eina... Ir išeinantieji laisvėn pri
žada neužmiršti, prižada rašyti, tik ar daug kas išpil
dys savo prižadus?
Prieš manifestą daug kas svajojo stačiai Rusijoje
laisvėn išeiti; apie trėmimą Sibiran nė klausyti neno
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rėjo. Dabar, kad tik būtų galima bent Sibiran išeiti,
bent kitan centralan persikelti! Be galo įgriso vis tas
pats ir tas pats per tiek metų. Daugelis rašo prašy
mus, kad kitur pervestų, bet mažai sulauks pageidau
jamo atsakymo.
Ir aš lengviau atsidusau, kada išėjau iš to akm e
ninio urvo ir paskutinį kartą pažiūrėjau į jo pusę.
Tiek syvų jis iščiulpė, tiek jaunų gyvybių suėdė ir
tiek dar suės! Brr... šiurpuliai perėjo per visą kūną.
„Kad ir reikės dar sėdėti, tik ne čia, ne šitam kalėji
m e!"— perėjo man per galvą mintis.
Beveik visas mėnuo praėjo, kol pagaliau mus išga
beno Sibiran. Važiuojam. Per ištisas dienas ir naktis
grūste prigrūstuose vagonuose. Langai visur užkalti,
norint jau nebe šalta. Vagonuose tvankus, suspaustas
oras. Pilna dulkių. Daugelis spiauna ir skrepliuoja
stačiai ant grindų, ant kurių naktį reikia gulėti. Tik
Sibire radom geresnius vagonus, kuriuose kaip rei
kiant galima buvo atsigulti, kad ir ant plikų suolų
ir lentynų. Europoje džiaugėmės gavę vietą ant grin
dų ir po suolais: tuomet bent išsitiesti buvo galima.
Iš abiejų vagono galų nuolat stovi kareiviai su
plikais kardais ir „tvarkos" žiūri. Kas dvi valandos
jie mainosi ir nuolat skaito areštantus. Gerai, jei žmo
niškas konvojus pasitaiko, o jei koks — ilgai jo ne
užmiršti.
— Tyliau!.. Sėdėk savo vietoj!.. A, tu rūkai — aš
tau parodysiu rūkyti! — tik ir girdi šaukiant: — O tu,
ko ten sliūkinėji iš vienos vietos į kitą? Kai duosiu
tau,— bus gana sliūkinėjus...
Ir ne kartą įvykdo savo grasinimą, su plikais k ar
dais šoka, koliojasi, kiek tik telpa.
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Norint visi mes einam „laisvėn" (kitas dalykas,
kokia bus ta mūsų „laisvė"), tačiau konvojaus vyres
nysis gali visą laiką laikyti mus sukaustytus rankų
grandinėmis ir kai kur laikė. Ir naktį reikėjo su jomis
miegoti. Blogas tai buvo miegas... O ten, tuose akme
niniuose maišuose, kiek žmonių turi per ištisus mė
nesius ir dargi metus be jokios atvangos valkioti gran
dines ne tik ant kojų, bet ir ant rankų! Kartais jos
iki gyvos mėsos įsiėda, bet ir tuomet ne visur jas
nuima.
Kareivių pareiga — pirkti mums maistą ir tris k ar
tus per dieną atnešti virinto vandens. Iš vietos pa
siimti kelionei nedaug tegalima: arba nėra už ką pirk
tis, arba neduoda kiek daugiau pirktis, arba pagaliau
pats kalinys nesiima daug, kad nebūtų per sunku neš
ti: dažniausiai pačiam reikia nešti savo daiktus po
kelis varstus — nuo stoties iki kalėjimo ir atgal. Ir
mūsų krepšiuose vienos barankos ir cukrus, bet ir jų
toli neužteko visai kelionei. Pinigų su savim taip pat
nedaug gali pasiimti, dėl to didžiumą kelionės reikia
pasitenkinti dešimčia kapeikų,— po tiek gauna valgiui
kiekvienas etapu einantis. Tarp konvojaus retai pasi
taiko tokių, kurie pirkdami nenorėtų „uždirbti"; daug
dažniau jie nesąžiningai lupa, ir tuomet etapininkai
visai alkani būna. Dargi dėl virinto vandens kartais iš
eina nesusipratimų.
Biauriausią konvojų teko turėti nuo Krasnojarsko
iki Irkutsko ir atgal. Ką tik išėjom Irkutske iš k alėji
mo kiemo. Ligoniams liepia sėsti į vežimus. Vienas
kitas areštantas prašo, kad paimtų į vežimą jo daiktus.
Konvojus neima. Tuomet vienas areštantas, dviem
maišais nešinas, išėjo iš eilės ir norėjo padėti savo
daiktus į vežimą. Pamatė jį vyresnysis unteris (pus316

karininkis)— prišoko prie jo, ėmė mušti ir spardyti;
daiktus, išplėšęs iš rankų, šalin numetė ir šypsosi pa
tenkintas, lyg koki didelį darbą atlikęs. O pora šimtų
kalinių it be žado stovi ir žiūri. Kitas vos gali išsi
turėti, bet turisi, kiek galėdamas, nes žino, kas iš to
gali išeiti. Einant stotin, taip pat ne ant vieno šoko
ir mušė, liepė buožėmis raginti, kas tik truputį atsi
lieka. Jaunieji kareiviai iš kailio neriasi, kad tik įtiktų
vyresniajam.
— Pasakei tris kartus ir duok buože, jei neklau
s o !— moko juos unteris.
O areštantai, nusilpę nuo ilgo sėdėjimo kalėjime,
dažnai su reumatizmu kojose, maišais nešini, negali
suspėt bėgti ir be paliovos turi klausytis konvojaus
koliojimosi. Ir ko jie taip skubinosi, šimts juos žino:
stoty dar kelias valandas reikėjo laukti.
Vagonuose vėl tas pats koliojimąsis. Mano vagone
susikirtom dėl virinto vandens. Teatnešė du kartus,
o vakare likom be arbatos, norint buvo progos at
nešti. Sutemus kareiviai liepia mums gulti — mes rei
kalaujam virinto vandens, prašom, kad karininką pa
šauktų. Kareiviai dar labiau ima koliotis, grasina mus
visus išmušią ir atsakymo jokio jiems nebūsią. Mes
protestuojam prieš tokį jų elgimąsi. Jefreitorius išsi
traukė revolverį ir šoko an t mūsų:
— Ką, jūs buntą keliate? Jūs mane norit užmušti?
Aš jus visus tuoj padėsiu!
Vis tik galų gale pašaukė karininką: esą, areštantai
„buntą" kelia! Jefreitorius pranešė jam, kad tas ir tas
jį iškoliojęs, o paskui šokę ant jo ir už gerklės norėję
pagriebti.
— Atnešk dešimtį grandinių rankom s!— tuoj pa
liepė karininkas.
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Bet, norint jis ką tik buvo išėjęs iš drausmės ba
taliono, vis tik, išklausęs mūsų pusės, pripažino, kad
mes nekalti, ir nė vieno nesukaustė.
A r šiaip ar taip, vagonuose teko mums būti ma
žiau, negu persiunčiamuosiuose kalėjimuose. Tik nuo
Samaros iki Krasnojarsko išbuvom 6 dienas, nuo Kras
nojarsko iki Irkutsko ir atgal — po 2 ir pusę paros.
Keista buvo pastaroji mūsų kelionė. Nuvežė be jokio
reikalo mūsų partiją (apie 200 žmonių) Irkutskan,
o už trijų dienų vėl atgal Krasnojarskan — šen ir ten
padarėm 2 tūkstančius su viršum varstų. Kelios dešim
tys iš mūsų partijos netilpo, einant iš Krasnojarsko
Irkutskan, ir liko kol kas Krasnojarske. Galima buvo
tikėtis, kad bent jų negabens Irkutskan, bet kas tau
davė: mes iškeliavom iš Irkutsko atgal K rasnojars
kan, o jie rytojaus dieną išvažiavo iš Krasnojarsko
Irkutskan. Po pusantros savaitės ir jie sugrįžo.
Ja u visas mėnuo, kaip mes kelionėje (kiti dau
giau), o vietoje dar negreit būsim. Slankiojam iš kam
po į kam pą persiunčiamuosiuose kalėjimuose. Ne ką
geriau čia už traukinį. Kameros paprastai purvais ap
žėlusios, ypač Krasnojarske ir Irkutske. Gulėti reikia
ant plikų lentų („narų"), kai k u r ant grindų (NižnijNovgorode, Tūloje — ant asfalto grindų). Valgis blo
gas. Porą dienų ar savaitę kitą pabus ir išeis, tai ko
čia žiūrėti! Skalbinius reikia nešioti po kelias savaites,
gulėti susigrūdus viens prie kito, kartais po šimtą su
viršum vienam barake (Krasnojarske ir Irkutske); nuo
parazitų negalima atsiginti... Nieko nėra stebėtino, kad
tokiose sąlygose žmonės visiškai nusilpsta, daugelis
suserga. Jau pasirodė ir tifas mūsų partijoj.
Gydytojai žiūri, kad tik atsikračius nuo tokių per
siunčiamųjų ligonių, ir siunčia partijon kartais visus
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ligotus žmones. Prieš išeisiant etapui paprastai felčeris
„apžiūri" partiją. Dažniausiai sustato visus į dvi ei
les, paskui eina ir žiūri. Kas jau vos ant kojų laikosi,
užrašo vežimą. Samaroje iš pradžių mums pasirodė,
kad ne gydytojas žiūri, o koks šnipas; tik vėliau pa
aiškėjo, kad tai „medicinos" būta, o ne „ochrankos".

II. KRASNOJARSKO KALĖJIME
Pirmame laiške jau minėjau, kad pas mus tifas pa
sirodė. Rado jis sau gerą dirvą, ir kuo toliau, juo la
biau pradėjo siausti. Dėl to sustabdyti buvo etapai,
ir dabar štai jau trečias mėnuo, kaip iš vietos išva
žiavom, o daugelis dar negreit bus vietoje; „karanti
n ą“ įsteigė. Koks tas karantinas, sunku pasakyti. Tei
sybė, truputi pagerino valgį — vakarienei pradėjo duo
ti košės ir po du gabalėlius cukraus kasdien, bet koks
čia karantinas?* Visur liko tie patys purvai ir puvė
siai, tos pačios baisios pažiūrėti išeinamosios vietos,
tos pačios smirdančios „parašas"; tuo tarpu, neva dėl
karantino, verste vertė plaukus kirptis — esą, dakta
ras liepęs! Kaliniai paprašė, kad daktaras pats ateitų
pažiūrėti, koks čia karantinas, kokios higienos sąlygos,
koks valgis, bet jis nesiteikė ateiti, o gal jam tai ir
nepranešė kalėjim o adm inistracija. Tik vyresnysis sar
gas švaistėsi po kiemą baltu užvalktu ant viršaus .ap
sivilkęs — tai, gal būt, ir buvo visas karantinas. Ka
liniai taip ir kalbėjo tarp savęs:
* Pirma teduodavo tik 21/2 svaro juodos, dažnai kaip molis
duonos, kopūstų arba bulvių sriubos pietums, gabaliuką mėsos,
ir viskas; iš ryto ir vakare — vienas virintas vanduo. Gegužės 23 d.
vėl nustojo bedavę košę ir cukrų, kol vėl nepradės siausti tifas.
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— Aa, dar vyresnysis baltai apsitaisęs —■matyt,
dar tebėra „karantinas",— ir kasdien žiūrėjo į jį kaip
į barometrą: tai jis numeta baltąjį užvalkalą, tai vėl
apsivelka; matyt, tai mažiau, tai vėl daugiau sergan
čiųjų.
Ir vaikščioja ponas vyresnysis toks p asip ū tęs—jaučiasi čia visame kame ponas esąs; ir kalba, ir rėkia
kaip pats viršininkas,— dar ne kiekvienas viršininkas
taip pataikys. Vienas kalinys, su kuriuo savo noru
eina Sibiran jo žmona, jau kelintas kartas prašė ir
viršininko pagalbininko, ir inspektoriaus pagalbininko,
kad leistų jam pasimatyti su savo žmona. Tie nieko
neturi prieš tai, o pasimatymo vis kaip nėra, taip
nėra. Pagaliau kalinys kreipiasi į vyresnįjį sargą ir
klausia, kodėl jam neduoda pasimatymo.
— O ko tu prašei, kad duotų pasimatymą? Nema
tai, kas čia visa ką tvarko,— aš čia ponas: man ir
reikėjo sakyti. O dabar, kad jie leido tau pasim a
tymą, tai tegul ir duoda...— atkirto vyresnysis, bet
vis tik galų gale davė pasimatymą.
— Aš jus, „špana“*, seniai žinau — jūs man akių
neapdūmsit... 13 metų jau aš su jumis turiu reikalą —
kiekvieną jūsų žingsnį žinau,— sako vyresnysis; ir tei
sybę sako.
Štai ir neseniai jis susekė „bėgūnus". Vieno „ba
rako" kaliniai pastebėjo, kad išeinamoj vietoj, lubo
se, yra durys į aukštą ir spyna kabo. „Jei yra spy
na,— galvoja kriminaliniai,—- turi būti kas nors ir už
tos spynos..." Neilgai laukdami, naktį, palypėjo keli
drąsuoliai vienas ant kito, atidarė duris ir atsidūrė
* „Špana" vadina senieji kalėjimo gyventojai jaunuosius,
o ypač netyčia pakliuvusius, kuriuos paprastai jie stengiasi visaip
išnaudoti.
320

M "* . %
fiSB .: £ S bMs 3 8 2 r a COi SiHe HIS.

~ ********
■**■fc*t/U*7-

’1* * * * * * - p * C ,yltm t

MUM v a v +jL , # l f «

**.««„*
’*-‘ \* * -~ fj. l y t

J* V T i

'< * -

“f M M u

f

“p***:

W k4»*J>* j^ <, *— . IUm a a v .

v*

T -l

*" '* T W - ’jp*****-

J-****^<-W 5X

1 h * 4V * ^ uį£ y -t~ ^
kv*!**
M 4A- •.

^ L M a A a -^P

h u

.

.... .......

J. K o z lo v a s . Š ią n u o t r a u k ą k a r t u s u l a i š k u č iu ( d e š i n ė j e ) I. K o z l o v a s
1914 m . p r a d ž i o j e p a s i u n t ė F. G r i n c e v i č i ū t e i , d ė k o d a m a s u ž s u t e i k t ą
para m ą

ant aukšto, bet nieko nepešė, dargi karvelių n era
d o — būtų bent kepsnį atvelykiui turėję... Sargas p a
stebėjo, kad naktį kaliniai kažin ką darė išeinamo j
vietoj,— pranešė apie tai vyresniajam , ir tas iš ryto
„susekė pasikėsinimą pabėgti". Bet kas galėjo bėgti,
kad visi „laisvėn" eina? „Matyt, yra tokių,— galvojo
administracija,— kuriem s dar neišpuola „laisvėn" ei
ti... Gal būt, kam neteisingai „manifestą" davė?“ Pra
dėjo raustis po popierius ir tuoj atskyrė aštuonis, jų
tarpe ir mane. Nugabeno mus į akmeninį gubernijos
kalėjim ą, kad ir nieks iš mūsų nė žinoti nežinojo apie
tą lipimą ant aukšto — tik paskui patyrė. Surinkti
buvo žmonės, sėdėjusieji įvairiuose centraluose, v i
siškai nepažįstami tarp savęs, politikai ir kriminaliniai.
Nieko bendro tarp savęs jie negalėjo turėti. Bet ad
ministracijai pasirodė, kad jie dar neatsėdėję savo k a 
to rg o s— neteisingai jiems manifestas esąs duotas, ir
to gana. Įdomus dalykas, kad pora iš pakliuvusiųjų
gubernijos kalėjim an kriminalinių būtinai norėjo pa
tirti pavardes lipusiųjų ant aukšto: „Jie turį čia sėdėti,
o ne mes!"* Suprasdami jų tikslą, žinojusieji lipusiųjų
pavardes, žinoma, jų nepasakė.
Pustrečios savaitės išsėdėjom mes ten dar bloges
nėse sąlygose, negu persiunčiamajam kalėjime: paso
dino mus tokioje vietoje, kur tik didžiausius nusi
kaltėlius tesodina; kareiviai nuolat šaukia, kad pro
langus nežiūrėtų, koliojasi, pagaliau grasina šausią, ir
buvo atsitikimų, kad šovė; gulėti reikėjo an t asfalto
grindų — tik menkutis šiaudinis ant jų pamestas; „parasa" visą dieną ir naktį kam eroje ir blogai užsi
daro; valgis taip pat dar kiek blogesnis. Dažnai per
* Vienas iš jųdviejų paprastai labai šaukia prieš išdavikus,—
dabar pasirodė, ko vertas tas jo šaukimas.
21. V. K apsukas, 4 t.
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pietus jau suvalgydavom visą duoną ir vakare gaidžiai
viduriuose giedodavę, bet taip nieko ir neišgiedojo.
Sėdėjom be cukraus, be tabako, be niekur nieko. Tei
sybė, ir persiunčiamajam kalėjim e taip pat be nieko
sėdėjo ne tik kriminaliniai, bet ir politiniai, kol vienas
antras negavo pinigų. Po pustrečios savaitės mus per
vedė atgal į persiunčiamąjį kalėjimą. Penkiems jau
paskirtos ištrėmimo vietos, dviem dar reikia sėdėti;
mano dalykas dar neišaiškintas. Taip pasibaigė šitas
administracijos sutaisytas pasikėsinimas pabėgti.
O persiunčiamajam kalėjim e vis dar kaip sėdėjo,
taip ir tebesėdi tie patys kaliniai, einantieji „laisvėn";
truputis ir naujų prisidėjo. Dauguma kriminalinių, ir
jų balsas visur girdimas: tai jie pasakoja apie Sibiro
„varnakų" darbus, ir nuo tų pasakojimų šiurpuliai ei
na per kūną; tai savo planus taiso — kaip „uždar
biaus", plėš, gers, „mylės"; tai tas su tuo dėl kortų
ar dėl ko kito susibarė ir vienas kitą stengiasi pra
lenkti kuo biauriausiais žodžiais; kitas pasakoja įvai
rius purvinus atsitikimus iš savo gyvenimo, kuriuose
pirmutinę vietą būtinai užima moterys, degtinė ir tam
sūs nakties darbai; trečias visaip aiškina politiką...
Paprastai tuose pasakojimuose būna daugiau melo,
negu teisybės: kiekvienas stengiasi didesniu pasirody
ti, ne kokiu menku vagišėliu, o tokiu, kuris tūks
tančius per savo rankas leido; kad gėrė, tai ne pa
prastą degtinę ir alų, o šampaną — po 50— 100 rublių
už butelį, kad ir savo akimis tokio vyno nėra matęs;
kad „mylėjo", tai „mylėjo" už 100—200 rublių... Go
džiai klauso „jaunieji" tokių „senųjų“ pasakojim ų ir
patys mokosi jų pėdomis eiti. Mažiukėm vagystėm
nieks katorgoje nesigiria, ir, kas išeis, visi tik tūks
tančius imsią ir daugiau nebepakliūsią į kalėjim ą; ži322

nąs tokį „darbą" — tikrų tikriausią,— tegul tik jis iš
eisiąs!.. Daugelis, susitikę su politikais, dabar tvirtina,
kad nuo neturtingo jie niekuomet nevogę ir nevogsią,
bet retai kas iš jų, išėję iš kalėjimo, to paiso. Kiek
vienas, žinoma, malonėtų paimti nuo turtingo, nes nuo
jo daugiau galima paimti, bet ne visuomet pasitaiko
turtingas — tuom et ima ir nuo pirmutinio darbininko;
tik toje vietoje, kur pats vagis gyvena, stengiasi jis
nevogti, kad nesukeltų prieš save vietinių gyven
tojų.
— Reikia visus, didelius ir mažus, užmušti, kad
liudininkų nebūtų,—tv irtin a ne vienas plėšikas: — Kiek
dėl to žmonių į katorgą nuėjo, kad visų nenužudė!
Lieka kokia mergiščia neužm ušta—-ir visus atpažįsta...
— Ne, aš daugiau nebepakliūsiu į tą prakeiktą
katorgą. Geriau sau kulką į kaktą paleisti, negu vėl
į kalėjimą eiti,— sako kitas.
Tik retas pertraukia tokias pasakas:
— Et, ne tave pirmą girdim taip kalbant, o paskui
žiūrėk — ir jau vėl kalėjime... Tūkstančiai, tūkstan
č ia i—-jūs visi tik tūkstančius imat, bet tūkstančiai
nesimėto. Apie tūkstančius kalba, o nespėja iš kalė
jimo išeiti — jau vėl atgal grįžta dėl keleto rublių,
kartais ir dėl keleto kapeikų... Žinom mes tuos tūks
tančius! Teisybė, yra vagių, kurie tūkstančius ima, bet
ne jūs.
Prasideda karšti ginčai. Kitą kartą ir politikas ne
iškenčia neįkišęs kokį žodį — nusibosta per dienų die
nas klausyti vis tą patį ir tą patį:
— Ausis skauda beklausant per ištisas dienas vis
tik apie moteris, girtuokliavimą ir visokias bjaurybes.
Nejaugi jūs kitokios kalbos nerandat?
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— Nenori — neklausyk, o man nieks neuždraus
k albėti!— atkerta kriminalinis.— Atsirado šventieji!
Žinom mes jus, visokių matėm...
Ir prasideda visa eilė dalinai tikrų, dalinai nieko
bendra su teisybe neturinčių pasakojimų:
— Va, kad ir mūsų kalėjim e, ar mažai yra tokių
politikų, kurie knygos nė į rankas nepaima, o tik
apie bobas, girtuokliavimą tekalba? Gal tamsta girdė
jai, kaip Sibire politikai gyvena? Jei negirdėjai, pasi
klausyk kurio buvusio čia politiko — jis papasakos...
O, kad tiek aš rublių turėčiau, kiek butelių išgėriau
kartu su politikais gubernijos kalėjime! Kiek aš tokių
mačiau, kad atsiunčia politikui pinigus, o jis juos pra
lošia arba taip kokiems niekniekiams išleidžia! Ne vie
nas inteligentas juodos duonos į burną nepaima, k a
lėjimo pietų niekuomet nevalgo, šokoladą perkasi,
o kiti be cukraus gabalėlio sėdi... Gera politika —
nėra ką sakyti... Vieni turi įvairių privilegijų, o ki
tu s — rykštėmis plaka...— ir pradeda kaip iš rago pilti
vienas už kitą biauresnius atsitikimus.
— Nesakau, kad politikai šventi; ir tarp jų yra
visokių, bet jūs jau perdaug juodais dažais viską
piešiat. Šiaip ar taip, dauguma politikų ne tokie, kaip
jūs sakot. Ir inteligentai ne tokie jau baisūs. N esigin
čiju, yra ir tokių, apie kokius jūs kalbat; bet kodėl
jūs nem atot kitokių, kuriuos visi guodoja ir ant kurių
ir jūs jokios dėmės negalėtum ėt rasti? O kai dėl drau
gų kalinių, tai dauguma, ką turėdami, dalinasi, „komu
nomis" gyvena, jūs patys tai gerai žinot... Be abejo
nės, yra ir tokių „politikų", kurie nieko bendro su
tikraisiais politikais niekuomet neturėjo ir neturi:
vieni visiškai netyčia pakliuvo į kalėjim ą kaip poli
tikai, kiti vien tik politikų vardą nešioja, o patys
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kažin už ką sėdi; yra ir tokių, kurie nugrimzdo reak
cijos metais kalėjimo dumbluose,— nemaža tokių bu
vę ir „laisvėje"... Nesiginčiju, jie visi tik teršia poli
tikų vardą. Tokių „politikų" mums n ereik ia—-tegul
jų bus mažiau, bet geresni!.. Iš antros pusės, mes m a
tom, kad juo labiau susipratęs politikas, juo giliau
jis persiėmęs savo klasės reikalais, tuo mažiau jis ir
girtuokliauja; nustoja bežiūrėjęs į moterį kaip į be
žadę patelę, vien tik vyro smagumui sutvertą, kurią
galima visaip niekinti, biauroti, o iščiulpus iš jos visus
syvus, numesti į patvorį kaip nebereikalingą daiktą
ir kojomis ją spardyti... Pasižiūrėkit kad ir į mūsų
kom paniją — ar daug rasit tokių, apie kuriuos jūs
kalbat?
— Apie jūsų kom paniją aš nieko nesakau, o tam
„barake" rasi ne vieną tokį, kaip aš sakiau,— ir p ra
sideda nauji pavyzdžiai.
Teisybė reikalauja pastebėti, kad ne vienas ir kri
minalinis mato ir supranta, kad, apskritai imant, po
litikai už juos daug aukščiau stovi; bet kad tik kas
ką — tuoj politika šiokia, politika tokia! Kiti bent žo
džiais stengiasi atsikratyti senųjų savo papratimų, ima
si knygos, bet tokių yra nedaug.
Apie senovės „Ivanus“ arba kalėjim o „kazokus"
dabar katorgoje vieni atminimai beliko. Dabar visi ly
gūs pasidarė, kiekvienas už save turi dirbti, ir „špana" pakėlė galvą. Įdomu pasiklausyti, kaip koks
jaunikliukas persiunčiamajame kalėjim e šaukia suker
pėjusiam katorgoje „Ivanui", kuris norėjo atimti iš
pirmojo geresnę gulimąją vietą:
— Dabar nebe tie laikai — „Ivanų" dienos praėjo...
Pats lįsk po „naromis", o ne kitą varyk!.. Gudragalvis
koks!..
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— Ką tau „Ivanai“ padarė, kad taip snukį auši
n i? — užsistoja už pirmąjį kitas, kuris jokiu būdu ne
gali užmiršti auksinių „Ivanų" dienų.-— „Ivanai", „Iva
nai",— juos guodojo jaunesnieji už tai, kad tai buvo
guodotini žmonės. O dabar kas darosi: dar pienas ant
lūpų neišdžiūvo, jau jis senus valkatas kolioja!.. Pa
laukit, dar jūs atsiimsit savo!
Ir garsusis senovės laikais kortavimas dabar išny
ko. Lošti ir dabar lošia, bet koks čia lošimas? Pinigų
beveik niekas neturi arba turi porą rublių... „Dabar
dėl tos politikos viskas persimainė — ir kalėjim uose
toks režimas įvestas, ir „špana" galvą pakėlė, ir tokie
aštrūs teismai prasidėjo..." Bet judinti politikos vis
tik ir čia, persiunčiamuosiuose kalėjimuose, jie neiš
drįsta, norint mūsų čia mažuma, ir ne kartą mūsiškiai
susikerta su jais dėl įvairių mažmožių: jie jaučia mū
sų jėgą; žino, kad dauguma kareivių ir šiaip netyčia
pakliuvusiųjų kokiu atsitikimu palaikys mūsų pusę;
dar atsimena paskutinių metų susirėmimus katorgos
kalėjimuose. N ėra taip pat ipas juos tokios kaip se
niau vienybės — protingesnieji iš jų supranta, kad
vaidai su politikais nieko gero jiems negali atnešti,
ir stengiasi jų išvengti. Centraluose retas vagišius da
bar lenda politikui į kišenę arba į krepšį, retas vagia
užsiūtus pinigus, skalbinius ir kitus daiktus; jei tokį
sugauna politikai, jis savo gauna — rim tesnieji krim i
naliniai tokiu atsitikimu paprastai nesikiša. Kas kita
persiunčiamuosiuose kalėjimuose, kur iš įvairių kraštų
susirenka kaliniai: ir pereitą naktį pavogė 62 rublius,
norint gana gerai buvo paslėpti. Jei negalima pavogti,
pamestinai parduoda visa, kas tik galima parduoti. Iš
politikų retai kas naudojasi tokia proga — pigiai nu
sipirkti, o kai kurie kriminaliniai iš to sau pusėtiną
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pelną turi. Būna atsitikimų, kad tokie pirkliai, kur
nėra kalėjim o „kromelio", parduoda persiunčiamiems
tabako pakelį p o 20 ir daugiau kapeikų, t. y. penkis
kartus brangiau. Užtat kiti vietiniai kaliniai laiko savo
pareiga bent tabaku paturėti persiunčiamuosius: jie
žino, kad ir jiems anksčiau ar vėliau reikės kelionėn
eiti, tuomet ir juos kiti paturės. Rūko tabaką papras
tai visi išvien: krim inaliniai neturi — ima iš politikų,
politikai neturi —■ima iš kriminalinių. Tik kokie šykš
tuoliai užgniaužę laiko ir patys vieni rūko; užtat, kai
pritrūksta jiems, retai nuo ko gauna.
Kriminaliniai šaukia, jog politikai kalti, kad centraluose toks režimas viešpatauja; bet k u r reikia ko
voti, ten jų nėra. Išimtys labai retos. Dėl to politikai
nelabai paiso jų žodžių ir jų šauksmų — žino, ko jie
verti. Krasnojarske buvo toks atsitikimas. Čia dažnai
labai blogą duoną duoda. Vieną k artą šaukia kalinius
virtuvėn duonos imti. Pora kandidatų į „Ivanus" lie
pia: „Neimkit duonos, jei tokia kaip vakar bus!" —
ir nuėjusieji virtuvėn nepriėmė jos. Politikai buvo
prieš tokį sprendimo būdą, nes žinojo, kad už poros
valandų jau pasikeis krim inalinių ūpas, jei ne visų,
tai bent daugumos, ir jie priims kad ir tą pačią duoną.
— Tokiam svarbiam dalykui spręsti,— kalbėjo p o 
litikai,— reikėjo pirma visiems kaip reikiant jį ap
svarstyti, o paskui daryti, kaip dauguma nutars. O da
bar suriko du — ir jau padaryta. Tuo tarpu už kelių
valandų daugelis jau pradės prašyti kad ir tos pačios
duonos. Tokiu būdu mes tik savo vardą gadinam.
Nieko to nepripažįsta kandidatai į „Ivanus". Lengva
buvo jiems nepriimti duonos: kaip tik pereitą naktį
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vienas iš jų išlošęs 5 rublius ir dabar vaišino savuo
sius. Tuo tarpu kiti, nieko neturintieji, išgirdę, kad
duonos nebus, jau pradėjo murmėti:
— Vis tiek mes nieko nepadarysim. A nąkart čia
keturias dienas dėl duonos badavo, o vis tik nieko
iš to neišėjo... O mes laisvėn einam — dar gali sulai
kyti mus, manifestą atimti...
Ir patys kandidatai į „Ivanus" visiškai nemanė
rimtai kovoti, o tik taip sau, dėl visa ko: „neimti
duonos" — ir tiek. Nieko nėra stebėtino, kad už poros
valandų, pam atę administracijos tvirtumą, jie jau k rei
piasi į mus:
— Priimti tą pačią ar ką... Vis tiek iš to nieko
neišeis,— ir visi priėmė.
Neapsiėjo pas mus ir be peštynių. Kai tik atėjo
Krasnojarskan partija, tuoj susikirto du tariamieji po
litikai — lenkas ir žydas. Susivaidijo juodu dar vago
ne dėl... pantaplių: sumainė du kaliniai pantaiplius;
lenkui pasirodė, kad žydas jį apsukęs. Iš to kilo v ai
dai, biaurus koliojimąsis, pirštais badymas... Pagaliau,
atėję Krasnojarskan, juodu susipešė — mažiukas, jau 
nas žydas su dideliu, tvirtu, jau nebejaunu lenku.
Kiti tuoj juodu perskyrė, bet vis tik lenkas liko su
kruvintas. Irkutske susipešė kitas lenkas, taip pat lai
kąs save kartais politiku; susipešė su buvusiu karei
viu, kuris jį skaudžiai užgavo žodžiu. Kareivio pusę
palaikė keli kiti jo draugai, ir lenkui daugiau teko;
vienas peiliu sužeidė jam galvą. Gangreit visi, tiek
politiniai, tiek kriminaliniai, buvo jo pusėje, nes k a 
reivis be jokios svarbesnės priežasties jį užgavo ir
dar peiliu sužeidė. Didesnių peštynių nutarė kaliniai
neleisti, nes tuomet gali atbėgti adm inistracija su k a
reiviais ir visiems įtaisyti karštą pirtį. Tik sužeistasis
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lenkas rytojaus dieną apkūlė kiek savo mušėjus. Tie
nesigynė, nes prieš juos buvo didelė dauguma kalinių.
Įdomūs abudu lenkai. Abu Lodzės darbininkai; abu
sakosi dalyvavę darbininkų judėjim e, dargi organiza
cijai priklausę ir už partijos reikalus sėdį. Žino vardus
vieno kito partijos veikėjo — juos gangreit visi Lodzės
darbininkai žino. Be abejonės, dalyvavo vienam kitam
streike: kas iš Lodzės darbininkų tuomet juose ne
dalyvavo! Kai pradeda kas dainuoti revoliucijos dai
nas, juodu labiau už kitus plėšia kakarinę... Žodžiu,
kuo jie ne politikai? Bet... vienas nuolat su krim ina
liniu-vagim vaikščioja ir kažin apie ką karštai tariasi;
o kai atėjo pas mus persiunčiamosios moterys, nuolat
stovi prie lango ir .kalbasi su viena profesionale k ri
minaliste, perka jai dovanas... Be to, tas pats lenkas
„politikas" papasakojo man tokių biaurių dalykų apie
vieną man gerai pažįstamą draugą, iš kurių aš pam a
čiau, kad jis jokiu būdu negalėjo būti mūsų draugas.
Bet štai ateina Krasnojarskan ir tas apkalbėtasis
darbininkas. Klausiu savo „politiko", ar galiu aš viešai
pakelti klausimą apie tai, ką jis man pasakojo. N u
siminė mano „politikas", tai išgirdęs.
— Et,— sako,— ką čia kalbėti apie tokius dalykus!
Seniai tai buvo, o paskutiniu tarpu jis gerai elgėsi...
Geriau jūs jam nieko nesakykit.
— Bet kaip nesakyti, jei visa tai teisybė, ką jūs
man apie jį pasakojot? Vis tiek, kuom et tai atsitiko,—
anksčiau ar vėliau. Jis negali būti draugas, jei tai
teisybė.
— O man rodosi, kad neverta kelti to klausimo.
Kam čia be reikalo vaidus kelti? Dabar visi pasitai
sys...— jau beveik maldaudamas kalba „politikas".
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— O aš atsimenu, jūs sakėt, kad Sibire teksią jam
nuo draugų...
Daugiau aš su juo nebesikalbėjau: supratau, koks
čia dalykas. Pradėjau teirautis, kas jis per vienas. Pa
sirodė, kad tai kadaise buvęs vagis ir perlinis; paskui,
penktaisiais metais, prasidėjus vagių persekiojimui,
pradėjo fabrike dirbti, šiek tiek dalyvavo darbininkų
judėjime, dargi vagių ir perlinių mušime; katorgon
pakliuvo už kažkokį savo „teismą"; dabar tariasi su
profesionalais vagimis vėl vieną kitą didelį „darbą"
atlikti, jei gerai pasiseks, vesti moterį ir pradėti „pa
doriai“ gyventi. M alonėtų vesti tą kriminalistę, prie
kurios dabar taip meilinasi: ji, sako, mokanti puikiai
pinigus dirbti; nieks taip visoje Lenkijoje nemokąs...
Kitas „politikas", kuris Irkutske pešėsi, kaip lapė
sukinėjasi ir aplink mus, ir aplink pačius didžiuosius
„Ivanus" — kriminalinius; kartais dargi k artu su jais
valgo — ir už jų pinigus. Jis aiškina jiems, kad skir
tumas tarp darbininkų ir vagių esąs ne toks didelis,
nes visi jie taip pat, kiek galėdami, vagia iš fab
rikų.*
Ir kiek yra tokių „politikų", kurie iš tikrųjų nieko
bendro su tikraisiais politikais neturi! Prieš manifestą
sakėsi ir tas už priklausymą partijai teistas, ir tas,
o kai atėjo manifestas, pasirodė, kad... teisme jam bu
vęs „pakeistas straipsnis".
Teko susitikti dar ir su tokiu „politiku", kurį patys
politikai neišturėjo nepaėmę į darbą. Tai buvo adm i
nistraciniu keliu ištremtas į Turuchansko kraštą vie
nas valdininko sūnus, nieko bendro neturįs su jokia
* Kada darbininkai fabrikuose turėjo didesnę jėgą ir prispyrė
savo administraciją nustoti juos krėsti išeinant iš fabriko, darbi
ninkai patys labai atidžiai žiūrėjo, kad kas ko nepavogtų, o sugavę
ką vagiant, skaudžiai bausdavo.
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partija. Turuchansko krašte iš pradžių politikai jį pri
ėmė į savo tarpą, bet greitai turėjo gailėtis tokio
savo žingsnio. N aujai atėjęs „politikas" pradėjo elg
tis kaip koks basokas: ėmė iš pirklių reikalingus sau
daiktus, o mokėti nemokėjo; girtuokliavo, pasigėręs
visokias bjaurybes dirbo, nuogas lakstė žiemą po so
d žių — lenktyn ėjo; išleido politikų surinktus ir jam
pakliuvusius pinigus... Nieko nėra stebėtino, kad pa
tyrę tai politikai uždarė jam savo duris, ir paskuti
niais trėmimo metais jis gyveno visų atstumtas. Da
bar jis, pabaigęs trėmimą, etapu grįžta atgal Rusijon.
Pamačius jį Krasnojarske pirm ą kartą, man anaiptol
nė į galvą neatėjo, kad tai galėtų būti politikas: visas
apiplyšęs, veidai išpūtę kaip tikro girtuoklio; tik ir
plaukia iš jo burnos biaurūs kalėjim o žodžiai... Jis
nuolat kalbasi su kriminaliniais, koliojasi, politikus v i
saip išradinėja.
— Ant krim inalinių šaukia, o patys taip pat va
gia,—-pasakė jis vieną kartą.
— Kur vagia? Kas tau ką pavogė? — neiškentęs
įsikišau aš į jų kalbą.
— O va tas burliungis politikas iš Turuchansko
krašto. Su juo aš Jeniseiske k artu gyvenau; jis pa
vogė mano kepurę. Dabar jis anoj kameroj sėdi.
— Ir tu jam į akis gali tai pasakyti? — paklausiau.
— Žinoma, galiu,— pasakė turuchanskietis, bet jau
ne tokiu tvirtu balsu.
Paklausiau aš to įtartojo politiko „vagies", kaip
ten buvo su ta kepure. Pasirodė, kad nieko panašaus
į vagystę nebuvo. Ir pats turuchanskietis jau nebe
kalbėjo apie pavogimą, o tik apie nusukimą, bet ir
tai pasirodė neteisybė. Neišturėjo įtartasis ir kirto po
rą kartų į žandą basokui. Niekas už jį neužsistojo:
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visi matė, kad per toli jis nuvažiavo. Ir basokas po
to atsitikimo kiek prikando liežuvį.
Pasakysiu porą žodžių ir apie politikus be svetimženklių. Knygų pas daugelį gangreit visiškai nėra,
nors, etapu einant, konvojus priima knygas, dargi są
siuvinius ir laiškus, jei tik ant jų yra kalėjim o ar
prokuroro antspaudas. Bet dažnai pačiam reikia nešti
daiktus, ir dėl to daugelis stengiasi kuo mažiausiai
jų pasiimti. Pagaliau ir skaityti nelabai galima tokiose
sąlygose. Galvoj pradeda ūžti, beklausant per dienų
dienas tokių, kaip anksčiau minėjau, kalbų. Žmogų
apima apatija. Atsikėlęs iš ryto, jau lauki, kad grei
čiau ateitų vakaras. Kad greičiau eitų laikas, kiti dargi
mėgina kortuoti, žinoma, ne iš pinigų, o iš popierėlių:
kas pralošia, tam prilipina prie kaktos popierėlį. Lošia
šachmatais arba slankioja nepatenkinti, pikti iš kertės
į kertę. Iš pradžių buvo daug kalbų vienų su kitais,
bet dabar jau viską išsikalbėjo... Sunku darosi k v ė
puoti tokiu oru. Tarytum taip arti jau nuo mūsų „lais
vė", o vis ji dar toli. Kaip ten bus, kaip įsitaisysim?
Ilgiau čia gyventi ar tuojau bėgti? Ar betiksim mes
tam darbui, nuo kurio per tiek metų buvom atitrauk
ti?.. Kaip norėtųsi tuoj vėl stoti prie jo, pavyti jau,gal būt, toli nuėjusius draugus, paduoti jiems savo
ranką ir vėl, kaip anais metais, ranka į ranką, petys
į petį kovoti su skaitlingais priešais! Gaila tik, kad iš
tų senųjų draugų nedaug beliko...
Tik retas moka kaip reikiant ir čia išnaudoti laiką:
arba skaito, arba renka medžiagą apie kalėjimus, arba
rūpinasi geriau pažinti įvairius kalėjim o tipus, arba
pagaliau kalbasi su neseniai iš laisvės atėjusiais ir trėmiman einančiais draugais. Pastarieji suteikia mums,
senesniems kalėjimo gyventojams, nemaža paguodos.
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Pasirodo, kad tai netušti žodžiai buvo kai kurių mūsų
artimųjų, kurie rašė, kad 1908— 1910 metais daugely
vietų buvę geriau trėmime ir dargi kalėjim e, negu
„laisvėje". A r geriau buvo kalėjim e, dėl to galima
abejoti; bet kad geriau buvo trėmime, tai labai gali
mas daiktas: ten buvo gyvybė — knygos, įvairūs klau
simai, referatai, ginčai, o „laisvėje", pačioje Rusijos
a r Lietuvos širdy,— atšalimas, apatija, renegatai... Da
bar kas kita. Tamsiosios reakcijos dienos jau seniai
praėjo. Viskas vėl atgijo, sujudo. Smagu gyventi ir
dirbti tokiu laiku. Smagu jausti, kad tokiam dideliam
darbe yra ir tavo dalelė...

III. KRASNOJARSKO KALINIŲ SUDĖTIS
Nuo šių metų (1913) kovo 30 iki gegužės 31 dienos
perėjo per Krasnojarsko persiunčiamąjį kalėjim ą po
litikų (žr, sekantį puslapį):
Pirma, negu daryti iš šitos lentelės šiokias ar tokias
išvadas, reikia pasakyti porą žodžių apie pačią jos
vertę. Daugumoje atsitikimų buvo suteiktos ėjusiųjų
per Krasnojarsko persiunčiamąjį kalėjim ą politikų tik
ros žinios. Bet buvo ir tokių, kurie negana aiškiai
atsakė į vieną ar kitą klausimą, dėl to jie galėjo
pakliūti ne į tą rubriką, kur reikėjo. Kai kuriems ir
visiškai čia ne vieta, kadangi atėjo į kalėjim ą už
tokius dalykus, kurie nieko bendro su politika neturi.
Kaip antai, sąrašan pakliuvo 3 kareiviai, nuteisti pagal
karo kodekso 163 straipsnį, 1 — už nežinomą užmuši
mą, 1 — už reikalavim ą jėga iš kito pinigų... Visi jie
pažymėti tarp nepartinių. Pakliuvo jie sąrašan, k a 
dangi dabar jaučiasi esą arčiau politikų. Vieną kitą
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atmetus, politikų kova ir idealai jiems yra arti širdies,
ir, išėję laisvėn, jie, gal būt, padarys daugiau negu
kitas teistasis už politinį ,.prasikaltim ą1'.
Dar vienas pavyzdys. Vienas man žinomas lenkas
darbininkas užsirašė esdeku, norint juo pasidarė tik
keliaudamas Sibiran ir susitikęs Samaroje su įtakingu
Lenkijos socialdemokratu. Prieš pakliūsiant kalėjim an
jis nieko bendro su socialdemokratais neturėjo. K ator
gą gavo už tokio pat, kaip jis, darbininko užmušimą,
bet be jokio iš anksto apgalvoto tikslo. Kalėjime k ar
tais ir su kriminaliniais gyveno, o dabar susitiko su
esdekais, pradėjo kartu su jais gyventi (į jų „komuną"
buvo pakviestas) — ir jau socialdemokratu pasidarė!
Truputį abejotinas toks greitas persivertimas. Norint
jis kaip reikiant žmogus, tačiau negalėjo per porą sa
vaičių (ir dar vagone ir persiunčiamajame kalėjime)
bent apičiupiai susipažinti su socialdemokratų progra
ma ir taktika, negalėjo suprasti, kas ją skiria nuo kitų
partijų. Bet kaltas tokiu atsitikimu ne tas naujai iš
keptasis socialdemokratas, o pats kepėjas, nes, tokiu
būdu kepdamas, gali tik prikepti daugybę politikų
kabutėse ir labai mažai tikrų socialdemokratų. Kaip
greitai pasidaro tokie žmonės esdekais, taip pat grei
tai gali nukrypti ir į kitą pusę,— tegul tik susitiks „įta
kingą" kitos partijos veikėją, kuris dar jį komunon
pakvies... Mūsų draugai negerai daro, tokiu būdu dau
gindami savo šalininkų skaičių. Gerai tik, kad tokių
„partinių" nedaug pakliuvo sąrašam
Pagaliau užsirašė vienas antras ir toks, kuris, kad
ir buvo nuteistas už „politiką", bet dabar jau visiškai
atšalo nuo jos ir išsižadėjo arba ir niekuomet netu
rėjo kiek gilesnio supratimo apie tą partiją, kuriai
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priklausė. Taip, antai, du trem tiniai pirma į Jeniseisko
apskritį — V. ir S. (dabar jie tremiami į Jakutsko sri
tį) — užsirašė eserais; pereitųjų metų gale juodu kartu
su buvusiuoju eseru K. ir buv. anarchistu M. nu
siuntė pasveikinimą Jeniseisko žandarų rotm istrui 2elezniakovui. Buvęs kareivis Ivanas Aleksejevas, gavęs
katorgą už priklausymą revoliucinei kareivių organi
zacijai Vladimire, du kartus padavė prašymą caro
vardu, kad dovanotų... Nedovanojo. Užsirašė jis n e
partiniu ir pats pažymėjo, kad du kartus yra prašęs.
Tokie negali būti laikomi politikais. Žodžiu, pakliuvo
sąrašan ne vienas šiaudinis politikas.
Užtat yra ne vienas ir toks, kuris buvo teistas už
priklausymą vienai ar kitai partijai, o užsirašė ne
partiniu. Vieni iš jų užsirašė taip dėl to, kad atšalo
nuo politikos; kiti, be abejonės, liko socialistais ir
ateity, gal būt, ne vienas daugiau dirbs, negu kai kurie
iš užsirašiusiųjų partiniais; bet dabar jie negali stačiai
pasakyti, kas jie tokie — socialdemokratai a r eserai
ar dar kas kitas. Tik išėję laisvėn, jie tikisi kaip rei
kiant išsiaiškinsią sau šituos dalykus. Pastarieji gali
atstoti tuos, kurie pakliuvo tarp partinių, nieko bend
ro su partija nebeturėdami. Matyt, dėl konspiracijos
dar nepažymėjo savo partijos vienas ,,valkata"-politikas („brodiaga").
Padaręs tokius paaiškinimus, aš galiu grįžti prie
pačios lentelės. Žinoma, per maža duomenų, kad iš jų
būtų galima padaryti tvirtas išvadas; bet ir ji šį tą
duoda.
Pirmiausia metasi į akis, kad dauguma partinių
priklauso socialdemokratams — 46 (bolševikų ir men
ševikų rubrikos nebuvo), tuo tarpu eserams — tik 33,
jų tarpe vienintelis maksimalistas55. Jei pridėsime prie
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socialdemokratų dar kairiąją PPS, tai jų bus 57, t. y.
beveik dukart daugiau negu eserų. Teisybė, prie ese
rų galima būtų pridėti dešiniąją PPS, bet aš to neda
rau, kadangi skirtumas tarp jos ir eserų daug didesnis,
negu skirtumas tarp socialdemokratų ir kairiosios PPS.
Dešiniąją PPS veikiau galima sujungti su lenkų tauti
ninkų darbininkų sąjunga, su kuria ji paskutiniais m e
tais žymiai suartėjo: viena dar labiau nukrypo į na
cionalizmo pusę, kita nuėjo šiek tiek į kairiąją pusę.*
Bet ir to aš nedarau.
Jei tik galima spręsti apie tai iš aukščiau duoto
sios lentelės, tai didžiausią įtaką Lenkijoje turi kai
rioji PPS: jų yra 11; paskui eina Lenkijos socialdemo
k ra ta i— jų 8, kartu su tuo naujai iškeptuoju esdeku.** Pagaliau dešinioji PPS—-7. Gal būt, tai ir netoli
teisybės.
Anarchistai-komunistai, kaip matyti, neturi kiek
didesnės įtakos: iš viso jų 3 žmonės — du žydai ir
1 latvis; 2 darbininkai, 1 inteligentas (žydas technikas).
Tarp stambiosios Rusijos ir Lenkijos pramonės darbi
ninkų, matyt, anarchistai-kom unistai turi dar mažes
nės įtakos.
M oterų politikių — 8 (neskaitant einančiųjų savo
noru su trem tiniais vyrais). Dvi iš jų turi katorgą —
viena 5 metus, kita — 3; pastaroji, matyt, nuteista bu
vo už pabėgimą iš trėmimo. 4 turi trėmimą teismo
nutarimu, 2 — adm inistracinį trėmimą. Visos nuteisto
sios turėjo 102 arba 126 straipsnį — už priklausymą
partijai. Taip pat nuteistoji už pabėgimą iš trėmimo
* Vienas iš tautininkų-darbininkų nepažymėjo, kokios jo da
bar pažiūros.
** Du iš lenkų socialdemokratų priklauso Rusijos socialdemo
kratų darbininkų partijai.
22. V. K apsukas, 4 t.

337

pirma turėjo 102 straipsnį. 6 iš jų inteligentės, jų tar
pe 2 kursistės, 1 dantistė ir 1 mokytoja; darbininkės
tik dvi.
Partinių rusų — 37, tuo tarpu partinių lenkų — 29.
Jei atsiminsime, kad lenkų Rusijos valstybėje yra ke
lis kartus mažiau negu rusų, tai bus aišku, kad pirmie
ji duoda palyginti didesnį politikų procentą, negu pas
tarieji. Tas pats reikia pasakyti ir apie žydus, latvius.
Tik lietuviai po senovei uodegoje eina. Kai dėl lenkų,
tai dalinai galima tuo išaiškinti, kad sėdėjusius Len
kijos kalėjim uose šį kartą nutarta išleisti Jeniseisko
gubernijoje, tuo tarpu sėdėjusieji daugely Rusijos k a
lėjim ų eina trėmiman Irkutsko gubernijon; tačiau ne
reikia užmiršti, kad Rusijos centraluose taip pat yra
daug lenkų politikų.
Iš visų 103 partinių didesnė pusė darbininkų — 57,
t. y. 55%. Je i prie darbininkų pridėsime partinius
4 valstiečius, 7 kontorų, pašto ir telegrafo tarnautojus
ir 3 kareivius*, tai gausime 69%, t. y. %. Jų procen
tas bus dar didesnis, jei prie jų pridėsime nepartinius.
Tuomet gausime 74%. Tokiu būdu ir iš mūsų duome
nų aišku, kad dabar dauguma politikų — tai darbinin
kai, tarnautojai ir valstiečiai. Ypatingai didelis pir
m ųjų procentas tarp lenkų politikų. Tarp pažym ėtųjų
aukščiau partinių lenkų y ra tik vienas studentas, 1
kontoros tarnautojas (abudu socialdemokratai) ir
1 buvęs vidurinės mokyklos mokinys („frakas" — de
šinysis PPS); visi kiti — darbininkai. Taip pat darbi
ninkai ir kiti lenkai politikai, nepažym ėjusieji savo
partijos (6), išskyrus vieną vidurinės mokyklos mo
kinį. Tuo tarpu iš 37 rusų tik 17 darbininkų (partinių
* Kareiviai — daugiausia valstiečių vaikai, darbininkai, 1 —
kontoros tarnautojas. 2 — be aprėžto užsiėmimo.
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lenkų darbininkų 19), t. y. dargi truputį mažiau kaip
pusė. Jei prie partinių rusų darbininkų dar pridėsi
me 2 valstiečius ir 2 kontoros tarnautojus, tai ir tu o 
m et bus vos truputį daugiau kaip pusė. Kiti 15 ru 
s ų — studentai ir studentės, mokytojai, rašytojai,
įvairių profesijų inteligentai (inžinierius, daktaras, ma
tininkas ir kiti) ir žmonės be aprėžto užsiėmimo.* Iš
šito aišku, kad Lenkijoje jau prasidėjo plačių darbi
ninkų minių judėjim as, tuo tarpu Rusijoje vis dar
žymią vietą užima inteligentai. Šituo dalinai galima
išaiškinti tą daugelio pastebėtą faktą, kad sėdinčiųjų
kalėjim uose lenkų darbininkų išsilavinimo ir klasinio
susipratimo laipsnis yra žemesnis negu rusų: Lenkijoje
jau veikia darbininkų minia, Rusijoje, galima saky
ti,— vienos tik jos viršūnės. Žinoma, pabrėždamas tai,
aš anaiptol nesakau, kad Lenkijoje nėra k aip reikiant
supratusių savo klasės reikalus darbininkų.
Iš 18 partinių žydų — 7 darbininkai, 1 buvęs vidu
rinės mokyklos mokinys; kiti — įvairių profesijų in
teligentai. Daug inteligentų jėgų jie suteikia Rusijos
partijoms.
Iš visų 10 latvių — 6 darbininkai, 2 valstiečiai ir
2 be aprėžto užsiėmimo. Latvių tarpe darbininkai taip
pat užima labai žymią vietą; be to, daug žymesnę,
negu kur kitur, vietą užima ir valstiečiai, bet tai nu
teistieji už 1905 metus ūkininkai.
Estai (1), gruzinai (4), arm ėnai (1), išskyrus vieną
eserą gruziną pirklį,— visi socialdemokratai ir visi
darbininkai. Lietuvis (1) — inteligentas.
Socialdemokratai turi daug didesnės įtakos tarp
* Tarp „neaprėžto užsiėmimo" žmonių yra nemaža buvusiųjų
partijos profesionalų.
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darbininkų, negu eserai: iš 46 esd ek ų — 29 darbinin
kai, t. y. % , tikriau — 63%. Be to, dar vienas vals
tietis, 2 kontoros ir pašto tarnautojai, 2 kareiviai. Kar
tu su darbininkais — 34, t. y. 74% demokratų elemento.
Tuo tarpu iš 33 eserų tik 9 darbininkai, t. y. ne ką
daugiau kaip 1U, tikriau — 27%. Be to, dar 3 vals
tiečiai, 5 kontoros ir pašto tarnautojai, 1 kareivis.
Kartu su darbininkais bus 18, t. y. vos truputį daugiau
kaip pusė visų eserų — 54%.
Iš 16 rusų socialdemokratų 13 darbininkų, o iš 21
rusų esero tik 4 darbininkai ir 2 valstiečiai; visi ki
t i — inteligentai ir „pusinteligenčiai". Tarp moterų
ešerių nėra nė vienos darbininkės*. Tokiu būdu ese
rai dar iki šiol tebėra didele dalim inteligentų partija.
Gaila, kad tik apie 36 žmones yra duomenų apie
jų partinio ir politinio darbo pradžią. Iki 1900 metų
pradėjo dirbti tik 4 žmonės, visi socialdemokratai —
3 inteligentai ir 1 darbininkas. Vienas iš jų pasidarė
socialdemokratu jau 1891 m., nuo 1893 m. dirbo rate
liuose, nuo 1895 m. dalyvavo politinėje kovoje,
1897 m. pakliuvo kalėjim an už „Darbo išvadavimo"
kuopą; iš viso buvo kalėjim e ir trėmime 10 metų;
4 metus dirbo užsieny, 4 — Rusijoje. Dabar ketvirtą
kartą eina administracinin trėmiman**. Kitas — lenkas
iš Lietuvos — pradėjo dirbti 1895 metais ir priklausė
Lietuvos socialdemokratų pirm takam s56. Nuo 1901 iki
1904 metų pradėjo dirbti 11; jų tarpe 8 socialdemo
kratai, 2 eserai (pirmutinis eseras pasirodė 1902 in.)
* Taip pat nėra nė vieno darbininko taip eserų-administracinių tremtinių.
** Tai buvo vilnietis B. Goldmanas, buvęs tuomet karštas menševikas-likvidatorius, jų CK narys; dabar jis žinomas kaip Gorevas, atsitraukė nuo menševikų ir lojaliai dirba kartu su bolše
vikais.
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ir 1 anarchistas-komunistas. 1905 metais pradėjo dirbti
daugiau negu per ištisus pereitus 4 metus — 12 žmo
nių. Po 1905 metų sumažėja pradėjusiųjų dirbti skai
čius: iš viso tepradėjo dirbti 9 žmonės (1 — 1906 m.,
5 — 1907 m., 2 — 1909 m. ir 1 — 1910 m.).
Pažiūrėsime dabar, už ką jie buvo nuteisti ir kokią
bausmę gavo. Iš viso buvo nuteista už priklausymą
partijai 85 žmonės, t. y. beveik 2/s visų mūsų politikų.
Tarp jų 32 socialdemokratai, 20 eserų, 11 kairiosios
PPS, 5 — dešiniosios, 11 nepartinių...
Iš visų 137 žmonių katorgą gavo 61 — iš viso 323
metus ir 11 mėn.; kiekvienam vidutiniškai tenka po
5 metus ir 3 V2 mėn. 8 „valkatos"-politikai gavo
32 metus areštantų rotų, o paskui — trėmimas. 1 ad
ministracinis trem tinys už policininko užmušimą gavo
3 metus rotų. Tokiu būdu katorgos ir areštantų rotų
gavo 358 metus ir 11 mėn. Ištrėmiman, teismui nuta
rus, nuėjo 51, o adm inistracinin ištrėmiman — 15 žmo
nių; iš viso pastarieji turi išbūti ištrėmime 47 metus.
Dauguma politikų jau nebe pirm ą kartą sėdėjo k a 
lėjime arba eina ištrėmiman. Gaila tik, kad tikrų duo
menų apie tai neturiu. Daugelis duoda tokius bendrus
nurodymus: „Daug kartų buvau areštuotas adm inistra
ciniu keliu ir sėdėjau tvirtovėje; buvau įvairiose vie
tose trėmime (Jakutsko srity, Narimo krašte; dabar
einu Turuchansko kraštan)." — „Teistas buvau 3 k ar
tus, administraciniu keliu sėdėjau 6—7 kartus." —
„Administraciniu keliu sėdėjau nuo 1903 iki 1906 m e
tų 4 kartus; buvau administraciniame trėmime Tobolsko gubernijoje ir kelis kartus buvau patrauktas teis
m an ."—-„Du kartus sėdėjau administraciniu keliu." —
„Teistas buvau 126 str. ir atsėdėjau 3 metus kator
gos." ...Tikrų žinių, kiek kas iš viso sėdėjo kalėjime,
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suteikė tik 27. Iš viso jie išsėdėjo 118 m etų ir 8 mėn.,
vidutiniškai — po 4 metus ir 5 mėn. kiekvienas. Jei
mes paimsime šitą skaičių kaip vidurkį, tai rasime,
kad visi 137 žmonės kalėjim e išsėdėjo apie 605 m e
tus... Kiek sveikatos suėdė tie 600 metų, kiek žmonių
palaužė ir išleido laisvėn invalidais, kiek atitraukė -nuo
revoliucinio darbo draugų!
O prieš juos dar šimtai trėmimo metų!

IV. TRĖMIMAS Į SIBIRĄ
Visi pabaigusieji katorgą ir „valkatos“, atlikę ro
tas, turi eiti trėmiman į Sibirą. Atlikusius katorgą pa
prastai siunčia į tolimesnes ir blogesnes apskritis ir
valsčius, negu einančius stačiai trėmiman, teismui nu
tarus; politikus, ypač nuteistuosius už priklausymą
vienai ar kitai partijai, siunčia į blogesnius valsčius,
negu kriminalinius. Taip antai, į geriausias Jeniseisko
gubernijos apskritis — Minusinsko ir Ačinsko — nenusiuntė šį kartą nė vieno politiko, neskaitant dviejų
užsirašiusiųjų „frakais", nežinia už ką nuteistų, ir vieno
nepartinio, nuteisto už nežinomą užmušimą. Iš krim i
nalinių geresnes vietas paskiria pirmą kartą pakliuvusiems. Žydai ir čia dažnai būna persekiojam i ir
siunčiami į tolimesnes vietas.
Daugiausia šį kartą buvo paskirta į Vidrinsko vals
čių, Kansko apskritį — 30 žmonių. Tai iki šiol labai
menkai apgyventas valsčius, daugiau kaip 100 varstų
nuo geležinkelio. Ten pakliuvo beveik visi turėjusieji
katorgą už priklausymą partijai, 2 pabėgusieji iš trė
mimo (gavo už „Sibiro sienos perėjimą" po 3 metus
katorgos); 1 grąžinamas atgal į trėmimo vietą.
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Ne geresnis už Vidrinsko ir Šelajevo valsčius, dar
taip pat m enkai apgyventas ir taip pat toli nuo gele
žinkelio. Į jį paskirta 11 žmonių; jų tarpe vieną latvį
grąžina atgal į trėmimo vietą. Ten taip pat paskirti
daugiausia atlikusieji katorgą už priklausymą par
tijai.
Į kiek geresnius valsčius — Tasejevo ir P ero v o —
eina gavusieji trėm im ą be katorgos (teismo nutarimu);
iš viso 17 žmonių. Į Roždestvensko valsčių eina 3,
nuteistieji ne už priklausymą partijai; 1 — į Aginsko
valsčių, 1 — į Ustijansko. Iš viso į Kansko apskritį
paskirti 63 politikai.
Dar blogesnė už Kansko apskritį yra Jeniseisko
apskritis. Siaurės pusėje jau nebegalima čia žemės dir
bimu verstis: per trum pa vasara — javai nespėja su 
bręsti. O žiemos ilgos, labai šaltos. V asarą be galo
įsipyksta uodai ir muselės — tai tikra šito krašto rykš
tė. Toliau į šiaurę, Turuchansko krašte, dar blogiau.
Tik pietų pusėje Jeniseisko apskrityje yra keletas
valsčių, gal būt, kiek geresnių už Vidrinsko ir Šela
jevo valsčius (Kansko apskr.). Žinoma, ir Jeniseisko
apskrityje politikams paskiria blogiausius valsčius.
Į Kežmos valsčių paskirtas 1 politikas-,,valkata" ir 1
žydas darbininkas, gavęs katorgą už policininko už
mušimą. Į Paangario kraštą — 4 administraciniai trem 
tiniai. Į Anciferovo valsčiaus šiaurės pusę paskirti
2 politikai-„valkatos" ir vienas tremtinys, bandęs bėgti
iš Minusinsko apskrities; vieną grąžina atgal į trėmimo
vietą. Į geresniuosius valsčius eina 5: du iš jų grąži
nami į BielSko valsčių; 3 eina į Jalanės valsčių, bet
nė vienas iš pastarųjų neturi katorgos už priklausymą
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partijai. Jų tarpe aš vienas lietuvis, turėjęs už pri
klausym ą LSDP 3 metus tvirtovės ir už ginkluotą pa
bėgimą iš kalėjim o — 8 metus katorgos. Iš viso į Jeniseisko apskritį eina 15 politikų.
Pagaliau Turuchansko kraštas, pačioje šiaurinėje
Jeniseisko gubernijos pusėje. Didelė jo dalis — už
šiaurės poliaus rato. Apie žemės dirbimą ten nė kalbos
negali būti. Žmonės verčiasi gyvulių auginimu, žve
jojimu, medžiokle... Ten siunčia ypatingai adm inistra
cinius trem tinius — iš viso jų yra 6. Visi jie, k artu
paėmus, turi išbūti trėmime 27 metus. Jų tarpe yra
administracinis tremtinys Jakovas Sverdlovas, areštuo
tas socialdemokrato deputato Petrovskio bute (dėl to
taip daug buvo kalbėta dūmoje); pirma jis buvo iš
trem tas į Narimo kraštą*. Ten pat eina ne kartą jau
buvęs kalėjim e ir trėmime B. Goldmanas. Iš Vidrinsko
valsčiaus perveda į Turuchansko kraštą du tremtinius,
matyt, kuo nors nepatikusius vietinei adm inistracijai.
Gabena ten vieną, rodos, nelaimingai bandžiusį bėgti
iš trėmimo. Pagaliau — 2 politikai-,.valkatos".
Je i prie šito pridėsime dar du administracinius
tremtinius, siunčiamus į Krasnojarską, tai ir bus visi
politikai, apie kuriuos aš turiu žinių.
Jei skaitysime ištremtiesiems teismo nutarim u ir
katorgą atlikusiems tik po 4 trėmimo metus, ir tuom et
gausime visiems apie 400 metų. Kokiose sąlygose rei
kės jiems ten gyventi, apie tai jau daug buvo rašyta.
Administraciniai bent pašalpą iš valdžios gauna, no
rint toli nepakanka tos pašalpos ir dažnai ne savo
* 1917 metais jis tapo bolševikų partijos sekretorium; po Spa
lio revoliucijos buvo Visos Rusijos Tarybų Centro Vykdomojo
Komiteto pirmininku. Mirė 1919 m.
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laiku ji duodama. Daug blogesnė kitų trem tinių [padė
tis. Išeina iš kalėjim o nusilpę, sunykę, be skatiko k i
šenėje. Daugelis jau pradėję vienokia ar kitokia liga
sirgti. Visas jų turtas — tai areštanto drabužiai, kuriuos
jiems duoda einant laisvėn. Turi duoti visą eilę naują,
bet dažnai duoda jau panešiotą ir ne viską, kas turi
būti duota. Savo drabužių konvojus neleidžia imti,
kad ir laisvėn eini. Jei kas ir turi kokią kapeiką k a
lėjime, tai tenesitiki ją greit gausiąs. Kas dirba k a
torgos kalėjimuose, nuo kiekvieno uždirbtojo rublio
gauna 10 kap. Bet, kalėjim e būdamas, gali iš tų 10 kap.
paimti savo reikalams tik pusę. Kita pusė eina į vadi
nam ąjį „geležinį kapitalą", kurį gali gauti tik laisvėn
išėję. Tas „geležinis kapitalas" esąs įvestas tam, kad
kaliniai, išėjusieji laisvėn, turėtų pradžiai porą kapei
kų. Tačiau tai yra tušti žodžiai: dažnai visą pusę metų
ir ilgiau reikia jų laukti. Tas pats ir su kitais pinigais,
likusiais kalėjime. Kalėjimo adm inistracijai ir inspek
cijai nėra jokio reikalo su jais skubintis. Kas jiems
rūpi, kad kažkokie ten katorginiai, išėję laisvėn, lie
ka be duonos kąsnio ir be pastogės! Jie dargi nesi
teikia atsakyti į paduodamuosius jiems pareiškimus.
Kitokio išėjimo nėra: reikia parduoti už pamestiną
kainą paskutinius drabužius, gulėti ant plikų grindų,
misti viena duona ir pienu... Kartais ir to pritrūksta.
O tokio, kaip seniau, draugiškumo tarp trem tinių n e 
bėra. Į kiekvieną nepažįstamą, naujai atėjusį šnairiai
žiūri senesnieji, nes nežino, kas jis per vienas. Trėmi
me visokių yra.
Didelė dauguma mano iš savo rankų darbo gyven
ti. Bet jų dauguma — miesto darbininkai, ir retai kas
galės paprastąjį savo darbą rasti. Valstiečių darbo
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daugelis visiškai nepažįsta. Tačiau vargas daug ko iš
moko. Gaila tik, kad ir galintieji dirbti ne visuomet
randa darbą; rudeniui ir žiemai atėjus, dar sunkiau
bus jį rasti. Pagaliau, jei ir vietiniams gyventojam s
čia kartais duonos pritrūksta, tai ką jau bekalbėti
apie pririštus prie vietos tremtinius! Kitoje vietoje
ieškoti uždarbio bent per pirmutinius 6 mėnesius po
litiniai negali. Ir po 6 mėnesių sunku jiems gauti Jeniseisko gubernijoje leidimą keliauti iš vienos vietos
į kitą, ir tai tik po savo valsčių. Į miestą persikelti
leidžia tik tiems, kas niekam e nepastebėtas, nesivedžioja su „neištikimais" tremtiniais... Pastarieji gali
visiškai nesvajoti apie persikėlimą į miestą. Vietinei
policijai įsakyta kasdien žiūrėti, ar dar nepabėgo koks
politikas. Kriminaliniams iš karto duoda pasą po visą
apskritį; tik norintieji persikelti į miestą turi gauti
tam tikrą leidimą iš apskrities viršininko.
O produktų kainos ir čia žymiai pakilo. Dažnai jos
gali dargi susilyginti su miestų kainomis. Kai kurie
produktai, kaip antai mėsa, mieste dargi pigesnė. Si
biro ūkininkai (čaldonai) žiūri į tremtinius kaip į mel
žiamąją karvę, su skundais prieš juos laksto... Žinoma,
išimčių yra, bet jos retos.
Dėl to nieko nėra stebėtino, kad daugelis trem ti
nių, ypač mažai susipratusieji, pakliuvę į tokias sun
kias sąlygas ir niekur nerasdami sau jokios pagalbos,
pusiaukelėj suklumpa, pradeda gerti, „ekspropriacijas" daryti.
Tokius žmones jau reikia laikyti mums prapuolu
siais. Taip pat nieko nėra stebėtino ir dėl to, kad
tokia daugybė politinių bėga iš trėmimo, norint gerai
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žino, kad tremtiniams atimtomis teismo teisėmis duo
da už „Sibiro sienos perėjim ą" po 3—4 m etus k ato r
gos. O administracinius „bėgimus" iš ne taip tolimų
vietų siunčia į Narinio, Turuchansko kraštą, Jakutsko
sritį. Ir mes savo tarpe turim 4 administracinius p a 
bėgėlius, kurie dabar visi pakliuvo į Turuchansko
kraštą, ir 10 teismo nuteistųjų pabėgėlių ir besikėsi
nusių bėgti. Vienas iš pastarųjų (lenkas Vrublevskis)
buvo areštuotas jau Prūsuose ir išduotas Rusijai — ga
vo už pabėgimą 3 metus katorgos; kitas (Viečiorekas)
taip pat buvo išduotas Rusijai (dar prieš teismą) ir
gavo trėmimą... Nežiūrint to, ir dabar daugelis trenu
tinių tik ir galvoja, kaip greičiau pabėgus: kitokio
išėjimo jiems nebėra.

V. POLITINĖS NAUJIENOS*
Jau Vladimiro kalėjim e sėdėdamas, girdėjau apie
paaštrėjusią srovių kovą. Tačiau smulkesnių žinių apie
tai neturėjome. Mes nieko nežinojome dargi apie v i
sišką bolševikų partijos atsiribojimą nuo likvidatoriųmenševikų ir savarankiškos bolševikų partijos įkūri
mą, įvykusį 1912 m. pradžioje. Taip pat nežinojome
apie vadinam ąjį „Rugpiūčio bloką", t. y. Trockio ini
ciatyva sušauktą 1912 m. rugpiūčio mėn. likvidatorių menševikų ir kitų konferenciją, kuri sudarė menševikų-oportunistų bloką kovai prieš bolševikus. Apie
tai aš patyriau tik Krasnojarsko etapo kalėjim e, kur
teko susitikti su žymiu jau tais laikais bolševiku
* Šitas skyrius mano parašytas

1928 m.
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Sverdlovu, senu žymiu likvidatorium čekistu IgoriuGoldmanu-Gorevu*, studentu menševiku, bet nusista
čiusiu prieš likvidatorius Ciudnovskiu**, žymiu Lenki
jos socialdemokratu Šteinu (Vladefcu) ir kitais. Ypa
tingai pilnas revoliucinės energijos buvo Sverdlovas,
kuris neseniai dar buvo pačiam judėjim o sūkury.
Čia duosiu keletą duomenų apie tą nepaprastą, ne
pailstantį revoliucionierių, kuris suvaidino labai didelį
vaidmenį Spalio revoliucijoje ir pirmaisiais Tarybų
valdžios metais, bet, deja, taip anksti žuvo.
Drg. Sverdlovas gimė 1885 metais Nižnij-Novgorode, amatininko šeimoje, bet jau nuo 1902 metų pradė
jo aktyviai dalyvauti darbininkų judėjime. Pirmą k a r
tą jis buvo areštuotas 1902 metais už dalyvavimą dar
bininkų ir studentų dem onstracijoje. 1903 metais
pradeda aktyviai dirbti tarp Nižnio ir Sormovo dar
bininkų. 1905 metais jis jau užima žymią vietą p arti
jos Pavolgio organizacijose, prisideda prie bolševikų.
Paskui dirbo CK įgaliotiniu Urale. N uo 1906 iki
1909 m etų sėdi kalėjime. Išėjęs iš kalėjimo, dirba kaip
bolševikų CK atstovas M askvoje. 1909 metų gale vėl
areštuojamas. Paskirtas tirėmiman į Sibirą trim s m e
tams. Dėl blogos sveikatos trėmimas pakeičiamas iš
važiavimu užsienin. Tačiau 1910 metų vasarą jis jau
* Po Spalio revoliucijos, kada sutvirtėjo Tarybų valdžia, jis
nutraukė ryšius su menševikais ir lojaliai dirba prie Tarybų val
džios, ypač kaip darbininkų judėjimo ir socializmo istorijos mo
kytojas.
** Karo metu jis priklausė internacionalistams, buvo atvykęs
į Ameriką ir ten dirbo kartu su Bucharinu, Trockiu ir kitais kai
riųjų socialdemokratų dienrašty „Novyj mir", bendradarbiavo ir
lietuvių „Naujojoj gadynėj". Sugrįžęs 1917 metais po Vasario re
voliucijos į Rusiją, įstojo į bolševikų partiją, aktyviai dalyvavo
Spalio revoliucijoje, tarp kita ko, prie caro Žiemos rūmų paėmimo;
žuvo 1918 metų pradžioje kovose su baltaisiais Ukrainoje.
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vėl nelegaliai atvyksta į Peterburgą. N etrukus vėl
areštuojamas. 1911 metų gegužės mėn. ištremiamas
administraciniu keliu į Šiaurės Sibirą, Narimą, 4 m e
tams. Nuvykęs į Narimą, jis imasi darbo tarp poli
tinių tremtinių. Už tai ištremiamas dar toliau į šiaurę,
į pačią blogiausią vietą — M aksimkiną Jarą, iš kur
beveik negalima pabėgti. Penkis kartus Sveirdlovas
mėgino iš ten pabėgti, bet vis nepavyko. Paskui dėl
ligos jis buvo perkeltas į Narimą ir iš ten greitai
pabėgo. Bet policija pakeliui jį sučiupo ir nusiuntė
atgal. Jis vėl pabėgo, tačiau greitai buvo sučiuptas
Peterburge ir atgal nusiųstas. Jis vėl dirba tarp trem 
tinių ir rengiasi bėgti. 1912 metais, kada prasideda
darbininkų judėjim o kilimas, jis jau Peterburge ir dir
ba Valstybės dūmos bolševikų frakcijos biure ir p ar
tijos organizacijoje, atstato jos aparatą. J į išduoda
provokatorius Malinovskis, ir 1913 metų vasario mėn.
jis vėl areštuojam as ir ištremiamas administraciniu
keliu į pačią Turuchansko krašto šiaurę, iš k u r visiš
kai negalima pabėgti. Turuchansko krašte jis išbuvo
3 metus ir tik po 1917 metų Vasario revoliucijos su
grįžo atgal į Petrogradą. Dirbo bolševikų partijos CK
sekretorium. A ktyviai dalyvavo Spalio revoliucijoje.
Leninas jį labai brangino kaip nenuilstantį organizato
rių. Per Spalio revoliuciją jis išrenkamas Tarybų
CIK'o (Centro Vykdomojo Komiteto) pirmininku. Kar
tu ir toliau ėjo CK sekretoriaus pareigas. Visur buvo
jaučiam a jo tvirta ranka. Bet jis persišaldė vienam
mitinge Oriole, gavo plaučių uždegimą ir 1919 metų
kovo 16 dieną mirė.
Su Jakovu Michailovičium Sverdlovu m an ir teko
susitikti Krasnojarsko etapo kalėjime, kada jis buvo
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siunčiamas į Turuchansko kraštą. Jis ten aiškiai išsi
skyrė iš visų politinių tremtinių. Su juo aš, k u r tik
galėdamas, per ištisas valandas kalbėdavausi ir k lau
sydavausi jo pasakojimų, kas atsitiko paskutiniais m e
tais: kaip menševikai likvidatoriais paliko, kaip jie
atmetė proletariato hegem oniją (vadovavimą) buržua
zinėj e-demokratinė j e revoliucijoje ir pačią revoliuciją,
kaip atm etė nelegalią socialdemokratų partiją, nevyk
dė partijos vyriausiųjų organų nutarimų, nori įšliaužti
į konstitucinę tvarką, atmetė revoliucinius obalsius
ir iškėlė apkarpytus obalsius ir t. t. Iš kitos pusės,
bolševikai sako, kad revoliucija yra neišvengiama, nes
iki šiol liko neišspręsti visi pamatiniai buržuazinėsdem okratinės revoliucijos uždaviniai (pirmiausia že
mės klausimas ir caro valdžia); jau kyla naujos rev o 
liucijos bangos; ir būsimoje revoliucijoje, kaip ir
1905 metais, hegem onija gali priklausyti tiktai prole
tariatui; bet jis gali ir turi susirasti sau pagalbininką
valstiečiuose; neleistina yra karpyti revoliucinių mūsų
obalsių; jiems įvykdyti reikalinga nelegali socialde
m okratų partija, kurios nutarim ai turi būti privalomi
visiems partijos nariams; likvidatorystė — tai šlykš
čiausias darbininkų klasės reikalų išdavimas ir t. t.
Aš godžiai klausiau tų pasakojimų ir aiškiai krypau
į bolševikų pusę, bet negalėjau dar suprasti to, kad
likvidatoriai — tai jau pabaigti darbininkų klasės p rie
šai, kad su jais galima tik kovoti.
Su drg. Sverdlovu aš labai susiartinau ir, būdamas
trėmime, visą laiką su juo korespondavau. Vienas
Sverdlovo laiškas, rašytas man iš jo trėmimo vietos,
Turuchansko krašto, buvo sulaikytas buvusio Jeniseisko žandarų rotmistro Zelezniakovo. Jam e Sverdlovas
rekom enduoja mane ir duoda man ryšius su dūmos
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atstovu Petrovskiu (bolševiku), kuris dabar yra U krai
nos Tarybų CIK'o (Centro Vykdomojo Komiteto) pir
mininkas. To laiško kopiją pasisekė man dabar rasti
Policijos departamento dokumentuose57.
Aš nebuvau tikras, kad man jau pasiseks išeiti
„laisvėn". Ryšium su ta istorija, dėl kurios mane buvo
pasodinę į gubernijos kalėjim ą, Krasnojarsko kalėjimo
adm inistracija užklausė Vladimiro kalėjim o administ
racijos, ar teisingai aš paleidžiamas, kadangi aš gavau
katorgą už ginkluotą pabėgimą iš kalėjimo. Aš lau
kiau, kad, gal būt, dar reikės m an m etus laiko sėdėti
katorgos kalėjim e, užtat rūpinausi kuo daugiausia ži
nių prisirinkti iš paskutinių metų darbininkų judėjim o
ir partijų kovos. Tiems klausimams išsiaiškinti kalbė
jausi ne tik su Sverdlovu, bet ir su Čiudnovskiu, Štei
n u — su jais taip pat susiartinau. Nuo pastarojo pa
tyriau, kad darbininkų judėjim as atgijo ir Lenkijoje,
kad „frakai" visai nustojo įtakos darbininkų tarpe; bet
kartu patyriau ir liūdną man žinią — apie Lenkijos ir
Lietuvos socialdemokratų partijos skilimą. N egalėjau
pateisinti to skilimo, įvykusio vien dėl per didelio
centralizmo iš jos CK pusės58. N egalėjau susikalbėti
tik su likvidatorium Igoriu-Goldmanu, kuris, pešiojamas iš visų pusių, imdavo nervuotis, šūkauti apie
Lenino „nedorumus" ir galų gale visai mesdavo ginčus.
Pagaliau paaiškėjo, kad ir aš paleidžiamas iš kalė
jimo trėmimam Paskyrė man trėmimo vietą Jeniseisko apskrityje, Jalanės valsčiuje, 25 varstai nuo Jeniseisko miesto. Kitus mano draugus, su kuriais kartu
buvau atvykęs į Krasnojarską, anksčiau paskyrė
į Kansko apskritį. Iki Jeniseisko teko plaukti laivu
Jenisiejaus upe apie 300 varstų kartu su Sverdlovu,
Čiudnovskiu ir Goldmanu. Laive mes laisvai jautėmės
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ir galėjome per ištisas dienas diskutuoti. Diskutavome
ir sėdėdami kelias dienas sename Jeniseisko kalėjime.
Visiškai nebeliko m anyje nusiminimo. Užmiršau ir
apie savo fizines negales. Pradėjau galvoti apie tai,
kaip greičiau būtų galima vėl stoti prie gyvo partijos
darbo naujomis jėgomis.
VI. IŠ TREMTINIO LAIŠKŲ39
1913 m. gegužės 29 d.

Mano brangieji! Pagaliau galutinai sužinojau, kad
išeinu į laisvę. Man paskirtas Jalanės valsčius, Je,niseisko apskrityje, 30 varstų nuo apskrities miesto. V ie
ta nebloga. Gyventojai verčiasi žemdirbyste, medžiok
le etc. Mūsiškių ten esama. Vykstu tenai gerai
nusiteikęs. Lauksiu Jūsų laišk ų —-kuo ilgiausių laiškų
apie viską, kas mane domina; ir knygų, pastarųjų m e
tų leidinių — viso to, apie ką rašiau dar iš Vladimiro.
Neužmirškite atsiųsti A ndriaus šeimos adreso. Laiškų
iš Irkutsko dar negavau, taip pat negavau ir pinigų.
Nežinau, kaip bus su drabužiais — neturiu nei drabu
žių, nei skalbinių. Tuo tarpu dėvėsiu tuos pačius, su
kuriais išeinu; lauksiu nuo Jūsų laiško. Prašau tuoj
pat pranešti Vandai, kad išeinu, ir duoti jai adresą...
Išeinu morališkai stiprus, bet fiziškai kiek nusilpęs,
nors šiaip atrodau neblogai, net raudonis veiduose
neišnyko. Visiems spaudžiu rankas.
Birželio 25 d.

Siunčiu III ir IV „Ištremtojo laišką". Nežinau ar
gavot I ir II60. Siunčiau Povilo adresu. Jei gavot, su
n au d o k i, kur geriau tiks, kad ir rusų kalba. Parašykit
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V. Kapsuko laiško / Lietuvą, rašyto Jalanėje 1913. VIII. 29 d.,
laksimilė

po tuo straipsniu labiausiai žinomą mano pseudonimą
(lotyniškomis raidėmis) ir nusiųskit rusų „Pravdai"
(Peterburge). Padarykit tai tuojau.
Jokio laiško nuo Jūs dar nesulaukiau, tik gavau
telegrafu siųstuosius 20 rb. Priverstas buvau paduoti
Jum s telegramą, nes sėdėjau be skatiko. Nekantriai
laukiu nuo Jū s laiško, knygų, savo rašinių. Nežinau,
ką daryti su drabužiais. Iki šiol dar nieko nesipirfcau.
N ėra nė už ką pirktis. Skalbinių prašiau iš namų at
siųsti — atsiųs.
Laužau galvą apie uždarbiavimą. Turit man rasti
kokį tinkamą darbą. M anau versti Plechanovo „O chobHbie Bonpocbi MapKOH3Ma", norint dar neskaičiau jos,
dar nežinau, atr tiks ji mums; paskui manau versti
Bogdanovo straipsnius „Iš darbininko enciklopedijos",
kuriuos jis talpina „Pravdoje"61. Ką Jūs dėl to pasa
kysit?
Jaučiuosi aš neblogiausiai, bet gydytis dar nepra
dėjau. Skrepliuoti nenustoju, norint nedaug. Reuma
tizmas ne taip žymus — vasara. Valgis kol kas labai
.menkas — pienas, pienas ir vėl pienas su duona. Duo
na (juoda) po 3 V2—4 kap. svaras. Kiaušinių dešim
tis — 15—20 kap., mėsos sv a ra s— 15 kap., ir ne
visuomet galima gauti. Kol kas savo ūkio dar neįsitaisiau. Guliu an t plikų lentų.
Aa, laiškai ateina už 10— 15 dienų. Bet Jeniseisko
žandarų rotmistras tankiai juos peržiūrinėja, dėl to
daug ilgiau užsitęsia. Aš tikiuosi greit persikraustyt
į miestą gyventi (Jeniseiską) — ten bus geriau ir, gal
būt, pigiau, veikiau rasiu koki pašalinį uždarbį. Bet
be laiško nuo Jūs nieko negaliu daryti, o laiško vis
nėr, kaip nėr. Teparašo ir Felė, tik ne atviruką, o platų
laišką. Noriu žinoti, kaip Jūs dabar ten gyvenat. Iki
23. V. K apsukas, 4 t.
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šiol nežinau V-os adreso ir negaliu jai parašyti, o ra
šyti bet kokiu adresu nenoriu.
Atsiųskit kuo daugiausia knygų, ypatingai lietuvių
kalba, Žemaitės, Bitės, Jasiukaičio ir kitų beletristiką,
laikraščius visus bent savo ir šį tą m akratų02 ir kitų,
Kriaušaičio gramatiką ir sintaksę, Stasio istoriją, M y
kolo lietuvių literatūros istoriją, tą enciklopediją, k u 
ri turėjo išeiti A m erikoj03... Žodžiu, noriu susipažinti
su tuo, kas geresnio (ir blogesnio) pasirodė, man ląsto
je besėdint. Tuo tarpu skaitau rusų kalba, po truputį
mokausi latviškai — latviai čia yra, ir kur tik jų nėr?..
Rugpiučio 2 d.

...V-ą raminu kaip įgalėdamas. Skaudus tai ir man
buvo smūgis, ypatingai dabar, kuom et aš jau pradėjau
įsitraukti į vėžę; bet mano sopuliai negali nė susily
ginti su jos. Gavau ir nuo jos laišką-—-kartu su Tavo
laišku. Tiek svajojau aš apie m ažįiukę] — ir dabar nė
pam atyt jos negalėjau! Piktai pasijuokė iš manęs liki
mas. Teisybę pasakius, aš visuom et buvau pasirengęs
išgirsti -kuo blogiausią žinią apie ją, bet vilties vis
dar nenustodavau, ir šita naujiena it basliu man per
galvą smogė04.
N esuprantu, kodėl aš iki šiol negaunu nei rašinių,
nei mūsų laikraščių ir kitų spaudinių. Tik vienos ,,Lie
tuvos žinios" pradėjo eiti man; „Lietuvos ūkininko"
atėjo vieną kartą pundas ir dabar vėl nėra. Daugiau
nieko negavau. Apie „ūkininkiečių" socializmą aš m a
nau parašyti šį tą — taip ir niežti ranką. Labai silpnos
ir „L. žinios", ir „L. ūk." su begale savo „Priedų".
O dar nori kasdieninį laikraštį leisti? Kuo jį tuomet
prikimš? — Vadinasi, Domaševičius visai nudardėjo...
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į bankų veikėjus. A r jis dar turi kokius ryšius su mū
siškiais? Geriau būtų be tokių ponų apsieiti. Kas gi
pas mus dabar yra? A r kokie jauni pasirodė?
Neužmirškit „Rygos kalendorių" (ar kaip jis ten
vadinasi) atsiųsti.
Pirmajam savo laiške stebiesi, dėl ko aš nieko ne
rašau apie drabužius, skalbinius etc. N erašiau dėl to,
kad nenorėjau dar naujo rūpesčio jums ant sprando
užkrauti. Maniau: gausiu pinigus — pats įsitaisysiu. Iš
ėjo truputį ne taip: iki šiol sėdžiu ir be pinigų, ir be
drabužių, ir be patalynės. Skalbinius atsiųs iš namų,
norint gailiuosi ten kreipęsis; o su drabužiais, jei jums
nesunku tai padaryti, atsiųskit patys. Tu rašai man,
kad ant greitųjų siunti eilę skalbinių ir kelnes. Aš
jų dar negavau, bet, jei gausiu, bus labai gerai. Gerai
būtų gavus žiemai šiltus marškinius ir kelnes; taip
pat kamašus ir kaliošus...
Rugpiučio 8 d.

...Drabužiai etc. labai reikalingi. Jau prasideda pas
mus šaltos naktys ir dieną nešilta, o aš vienuos m arš
kiniuos (teisingiau, ne vienuos, o dvejuos; kartais dar
gi trejus apsivelku — visus, kiek tik turiu). Paėmiau
tam kartui iš vieno ištremtojo vatinį, bet ir jam jis
greitai bus reikalingas. Rugsėjo mėnesį pas mus jau
sniegas pasirodo. Bijausi, kad vėl nepersišaldyčiau.
Kai tik kas kiek, ir be to tuoj daugiau sfcrepliuoju.
N eturiu nei priegalvio, nei užklotės, nei pirštinių, žo
džiu, nieko. Patys galvokit, kaip geriau — ar atsiųsti,
a r čia pirktis. Kainos čia didesnės, kaip pas mus. M ies
tan tuo tarpu dar neturiu leidimo apsilankyti, bet ga
lima nusipirkti per kitus. Kad tik būtų už ką pirktis.
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Jei, gavus Tau šitą laišką, dar nebus išsiųsti man pi
nigai, siųskit telegrafu. Ja u trečias mėnuo, kaip aš
čia, o iš viso 20 rb. tegavau ir 4 rb. už savo „beblėkus" (drabužius); tuo tarpu reikia ūkis taisytis, reikėtų
žiemai šis tas pasirūpinti, bent uogos, grybai.,. Į skolas
įlindau — ir kredito galiu greit nebetekti.
Iš kalėjim o pinigų dar negavau, norint visur rašiau
prašymus. Dabar pradedu skundus rašyti. Apie kokius
30 rb. Tu rašei man laiške Irkutskan? M atyt, jie nu
siųsti buvo Vladimiran — aš jų negavau ir apie juos
nieko nežinau. Laiško iš ten d ar negavau.
Labai gaila, kad iki šiol Tu m an neatsiuntei mūsų
laikraščių. Ko laukei nesiųsdamas? Dabar aš dargi ne
žinau, kas eina: vienas ar du. Je i iki šiol n ėra populiariško, tai labai didelis trūkumas. A pskritai imant,
tur būt, nekaip pas jus darbas eina.
Kokia jūs pozicija dėl „tautos" namų? „Visuomenė"
1910 m. be jokių pasargų paturėjo juos. Rašydamas
jos kritiką už visus metus, aš išreiškiau priešingą nuo
monę ir pam atavau ją. Dabar buvau manęs parašyti
atvirą laišką Amerikos darbininkams (dėl Basanavi
čiaus ir Yčo apsilankymo), bet per vėlu jau bus. Mes
turim rūpintis darbininkų namais, kurie jungtų įvairių
tautų darbininkus, o ne „tautos" namais, kuriuose dar
bininkams nebus vietos85.
Knygas siųsdamas, neužmiršk įdėti, kokius tik rasi,
lietuviškų knygų katalogus. Lenkiškas knygas ir laik
raščius gausiu per Juliją arba jai tarpininkaujant. Ar
išėjo rusų kalba III ir IV tomai „JInTepaTypHoro nacJieAHfl" M arkso ir Engelso80? Tuo tarpu rusiškų knygų
ir laikraščių pakanka.
Atsiųsk bent vieną pakelį tokio plonyčio popie
riaus, kaip, atsimeni, mes „anais laikais" rašydavom.
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Pigiau paštas m an apsieis. Siųsti, gal būt, galima k ar
tu su knygomis.
Gal žinai arba gal rasi latvių kalbos vadovėlį arba
gramatiką, parašytą vokiečių a r rusų kalba? Parūpink
man. Šiaip taip susikalbėti latviškai jau galiu...

Rugpiūčio 16 d.

Tarp kita ko m anau parašyti eilę straipsnių, bendru
antrašu: „Šešiems metams praslinkus". Norėčiau jame
duoti charakteristiką įvairių lietuvių partijų. Paskui
galima bus tas pats, ar truputį papildžius, patalpinti
rusų a r lenkų laikraščiuose; gal ir ten, ir ten. Kad
galėčiau tai įvykdyti, reikia man gauti bent svarbes
nieji laikraščiai už kokį laiką... Būtinai reikalinga bū
tų gauti „Viltis", „Šaltinis", „Vienybė" — ir gal dar
kas? Tu pats spręsk. „Lietuvos ūkininką" ir „'Lietuvos
žinias" gaunu. Aa, tas „Varpas" reikalinga būtų gauti.
Mūsų laikraščių laukiu, laukiu ir negaliu sulaukti.
Antra, norėčiau pakelti klausimą apie ekonominio
Lietuvos gyvenimo tyrinėjimą. Turiu nubrėžęs daug
platesnius, negu 1906 m. buvo, anketos klausimus apie
lauko darbininkų padėjim ą67. Ir kitaip reikėtų pastatyti
tą žinių rinkimą. 1906 m. visai nebuvo naudotasi ši
tam tikslui laikraščio skiltimis, o jame juk geriausiai
galima išaiškinti tokios anketos svarbumą, jame reikia
kviesti visus, kas tik gali, prisidėti prie to darbo, ypa
tingai pačius darbininkus etc. O gal buvo kas nors
padaryta susipažinimui su ekonominiu Lietuvos gyve
nimu? Jei buvo, atsiųsk. Atsiųsk ir 1906 m. anketos
blanką.
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O kalendorių ateinantiem s metams ar taisot? Gal
ir aš galėčiau prisidėti savo skatiku? Atsiųsk ir pasku
tinį „Darbininkų kalendorių" 1913 metams, ir aną
1907 metams.
Reikia gauti šias knygas: Jeko „Internacionalo is
toriją“, M eringo „Vokietijos socialdemokratijos istori
ją", Markso „T p aK A aH C K aH Boiiiia bo Opamųm" (vis
tiek, rusų ar lenkų įkalba), Markso laiškai Zorgei, En
gelso „Pa3BHTHe naymioro con,HajiH3Ma" (arba lenkų
kalba „Od utopji do nauki"), „H 3 HCTopim oūiųecTBeHHoro ABHSreHHH b 3an. EBpone", I ir II tom... Visa tai
man reikalinga, kad galėčiau kaip reikiant pataisyti
ir papildyti savo rašinius, kuriuos, tikiuosi, netrukus
gausiu... Mūsų laikraščius visus atsiųsk, pradedant nuo
„Nauj. gadynės". Gerai būtų gavus „Draugą", „Dar
bininką", tą „Darb. balso" numerį, kuriam e buvo susi
jungimo su vadinam ąja „Draugo" organizacija sąlygos
etc. Išleistąsias paskutiniais metais mūsiškių brošiūras
etc., Janulaičio knygą apie Daukantą, Janulaičio ir
Leono — apie žmonių teisę („Lietuvių papročių teisė")
etc., Kudirkos raštus ir biografiją, Višinskio raštus ir
biografiją (gal kas skyrium išėjo?), Biliūno, Žemaitės
etc. etc. Nebekartosiu v is k o — nusibodo jau.
Rugpiūčio 19 d.

V akar gavau nuo Tavęs 10 rb., prieš savaitę — siun
tinį. Ačiū už tai. Skalbinių truputį taip pat gavau iš
namų — dabar jau jų pakaks. Tik drabužių nėra, nėra
batų, patalynės (priegalvio, užklotės), o jau šalta da
rosi, beveik diena iš dienos lyja. Dėl to, dar negavęs
nuo Tavęs pinigų, aš vėl buvau priverstas duoti tele
gramą Vilniun, kad atsiųstų man telegrafu pinigų dra
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bužiams: reikia bent šioks toks vatinis įsitaisyti, ir
ilgai laukti negalima. Nežinau taip pat, kaip bus su
apavalu: „kotais" nebegalima išbristi iš purvyno. Ra
šiau Tau apie batus (ar kamašus) VIII.9. Netrukus jau
Tu gausi, bet kada aš ką gausiu? Tačiau lauksiu, nes
čia daug brangiau viskas prekiuoja. N eturiu taip pat
už k ą pirktis. Jei gausiu pinigus, reikės bent vatinį
(trumpą) įsitaisyti. Švarką, tikiuosi, atsiųsit, taip pat
nosinių; su užklote ir priegalviu darykit, kaip sau m a
not. Aš iš savo pusės tiek galiu pasakyti, kad žiemą
čia kam bariai labai šalti.
Matai, kiek viso ko m an reikia. Gavau jau nuo
Fel. 20 rb. ir nuo Tavęs dabar 10 rb. Bet gyvenu
čia jau daugiau 2 V2 mėnesio. Reikėjo taip pat šiokį
tokį ūkį įsitaisyti — pats verduosi valgį ir dėl to tan
kiausiai be sriubos sėdžiu, ir tai negerai atsiliepia
mano viduriuose; bet pietų nėra kur valgyti ir nėra
iš ko. N orėjau žiemai grybų prisisūdyti, konfitūrą pa
sidaryti, bet išteklius neleido. O kiek dar išeina m ar
kėms! Reikia ir laikraščiai, žurnalai persikviesdinti
ir t. t.
Žodžiu, pinigų reikia, o kur juos paimti? Rašai apie
rinkliavą... Geriau m an būtų k u r nors paskolinus. La
bai daug man dabar, pradžiai, reikia — nusibos ir rink
ti. Be to, aš labai nenorėčiau, kad Jūs kreiptumėtės
ir į tokius žmones, kurie manęs nepažįsta arba kurie
šnairia akim į mane žiūri. Nuo tokių ponų man būtų
labai sunku priimti. Paskui, progai pasitaikius, dar akis
badys. Ne, nesikreipk į tokius žmones. A pskritai sė
dintiems ir ištremtiesiems galima ir nuo jų rinkti, bet
tam tikram asmeniui — ne. Kas kita rinkti nuo savų
jų, kurie iš tikros širdies duoda. Bet tokių, tur būt, la
bai mažai yra. Negaliu taip pat tokios didelės sumos
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reikalauti iš bendrojo iždo, nes nė valandėlei aš ne
užmirštu, kad ne aš vienas esu tokiam padėjime. V a
dinasi, lieka pasiskolinti kur nors ir kokį nors už
darbį rasti...
Kartais ateina į galvą mintis bendradarbiauti dėl
uždarbio „Lietuvos žiniose", bet paimu jas į rankas —
tokios šlykščios jos man pasirodo, ir m etu šalin tą
mintį...
Rugpiučio 29 d.
Kvailam padėjime atsidūriau. Nesinori nė rašyti.
Jau šalta darosi, purvynas iki pusiau blauzdų, o aš
ir be apsivilkimo, ir be batų, ir be • uįfclotės, priegal
vio, ir be pinigų. Kvailai išėjo. Jei būčiau perm atęs
tai, būčiau ėjęs taigon dirbti ir bent apsitaisęs dabar
būčiau. Dabar eiti taigon jau vėlu. Šaltos naktys; tan
kiai lietus lyja; o gulėti reikia ant grynos žemės —
bijausi eiti. Ir darbas greitai baigiasi. Kas kita būtų
buvę anksčiau... Gal sakysi, kad negalėjo atsiųsti, nes
pašto stotis pas mane nebuvo paduota? Bet Felė žinojo
paskutinę stotį, nes jau seniai y ra man pinigus tele
grafu siuntus. Atsidūręs tokiam padėjime, padaviau
telegramą (Felei), kad atsiųstų pinigus drabužiams, nes
vienuos marškiniuos jau nebegalima vaikščioti; bet ne
tik pinigų negavau — nė atsakymo nėr. Suprantu, kad
pinigų nėr ir nėra iš k u r jų paimti. Bet iš anksto man
sunku buvo tai permatyti, juo kad pirmutiniai Tavo
laiškai, taip pat ir Felės, ne tik apie drabužius k al
bėjo, o ir apie gydytoją, dargi specialistą gydytoją!
Kokia tai ironija skamba dabar tas specialistas ir, ap
skritai imant, gydymasis, juo kad išganingai vaistų
360

galiai be tam tikrų gyvenimo sąlygų seniai aš nusto
jau betikėjęs...
Tu rašai, jog mano reikalams tiek jau prisiskolin
ta, kad naujoms skoloms grąžinti jokios vilties nebė
ra... Būtinai parašyk man, kam ir kiek reikia grąžinti?
Žinoma, čia aš nemanau apie skolas, padarytąsias
Vandytės reikalam s68, o apie padarytąsias mano rei
kalams.
Rugsėjo 13 d.

Kaip matai, visą pusę mėnesio gulėjo pas mane
aukščiau parašytoji laiško dalis. Nesinorėjo siųsti, nes
ir be to jau gana rašiau. Laukiau kokios nors žinios
iš Vilniaus, laukiau siuntinio. Bet nieko nesulaukiau.
Užtat sulaukiau iš kitų vietų, iš k u r visiškai nesitikė
jau gauti ir neprašiau: 40 rb. atsiuntė Antanas ir
10 rb.— Albertas. Tokiu būdu galėjau išmokėti čionykščias skolas ir dar pusėtinai liko. Reikia apavalą
ir drabužius pirktis, bet bijausi, kad nusipirkus iš Vil
niaus neateitų. Tačiau nebegaliu ilgiau laukti: bent
batus pirksiuosi, jei už dviejų dienų dar nebus siun
tinio.
Uždarbį taip pat, rodos, turėsiu. Kviečia Al. rašyti
„Laisvėn"; mokėsią po 2 kap. už eilutę. Tuomet aš
galėčiau gyventi. Bet vienas dalykas suturi mane: per
mažai žinau „Laisvę" ir, kiek ją žinau, jos pakraipa
labai neišturėta; be to, turi mažai prenumeratorių...
Vis tik reikės rašyti.
Vietiniuose Sibiro laikraščiuose nė tokio uždarbio
negausi. O kaip pas Jus dalykai stovi? Nejaugi jokio
laikraščio neturit?! O jei turit, tai nesuprantu, kodėl
iki šiol aš jo negaunu. Iš Amerikos jau spėjo ateiti,
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o iš čia kaip nėr, taip nėr. N egaunu taip pat kitų
knygų ir rašinių, apie kuriuos tiek kartų rašiau.
N ejaugi pas Jus joks darbas neina? N ejaugi visi
sufilisterėjo ir purtosi nuo visko?..
Rugsėjo 26 d.

Skubinu parengti iporą straipsnių: 1) „Ar reikalingi
mums „tautos" namai?“ (prieš porą savaičių nusiun
čiau apie tai straipsnį Amerikon; čia jis papildytas,
labiau apdirbtas, nuodugniau pamatuotas); taip pat
apie Basanavičiaus ir Yčo veikimą A m erik o j— pagal
„Pirmyn" ir „Laisvę“ (pirmojo tegavau vieną num.,
antrojo — 4); 2) „Kaip rusai darbininkai kovoja už
savo spaudą"; 3) „Latvių darbininkų spauda“. Visi jie
labai tiktų kalendoriui. Dėl to skubinu. Ateinančios
savaitės pradžioj išsiųsiu69...
Be m inėtųjų aną kartą temų, rusų spaudoj dar m a
nau rašyti apie žemės ūkio evoliuciją Latvijoj, Lietu
voj ir Lenkijoj, apie lauko darbininkų padėjim ą tuose
kraštuose, ūkininkų fizionomiją. Renku tam medžiagą.
Daug ką suteikti gali tame dalyke senesnieji mūsų
laikraščiai, dėl to prašiau juos atsiųsti. Labai gera bū
tų gavus ir „Darbininką", tuos numerius, k u r buvo
rašyta apie dvaro darbininkų streikus. O gal liko tie
anketos lapai (atsakymai), kurie buvo išleisti 1906 m.?
Jei liko, atsiųsk man.
Kas per vieni mūsų makratai, man labai norėtųsi
parašyti; bet reikalinga daugiau medžiagos. Manau,
kad daug skaudesnis jiems bus smūgis, jei bus paro
dyti jų darbai ir darbeliai platesnei auditorijai,— m a
nau apie rusų spaudą. Tuomet bus aišku taip pat, į ką
pavirsta žmonininkai70 tam tikrose sąlygose; toks per
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sivertimas laukia ir rusų žmonininkų. O perlų mūsų
makratų laikraščiuose yra tokia daugybė, kad aš jų
nė tikrais pirmeiviais negaliu pavadinti, o tik pirmei
viais svetimženkiiuose. Reikalinga būtų gauti ir per
eitųjų metų jų leidiniai, bent svarbesnieji. Taip pat
reikalinga gauti viltininkų leidiniai (teisingiau, pati
„Viltis"), „Šaltinis", gal ir „Vienybė". Senesnieji jų
numeriai man reikalingi ypatingai tam, kad galėčiau
geresnę, platesnę jų charakteristiką duoti ir kad tu
rėčiau daugiau medžiagos apie ekonominį Lietuvos
plėtojimąsi. Iš laikraščių reikia semti tam tikrą m e
džiagą —*kitokio šaltinio tam nematau. O ekonomi
niam Lietuvos gyvenime m atau paskutiniais metais
naujus apsireiškimus, ir juos reikia ištirti ir pažymėti...
Apie mūsų istoriją rusų kalba tuo tarpu nieko ne
galiu rašyti, nes neturiu reikalingos tam medžiagos.
A teity veikiausiai rašinėsiu „Pravdai" trum putes ap
žvalgas iš Lietuvos dar[binink]ų judėjimo.
Gruodžio 10 d.

Gerbiamasis! Iš tolimos, gilios taigos siunčiu Tau
štai šitų porą žodžių. Gaila, kad toks turi būti pirm u
tinis mano laiškas, bet ką padarysi...
Girdėjau, kad Tamsta buvai pakviestas „Lietuvos
žinių" redakcijon ir esi priėmęs tą pakvietimą. Iš an t
ros pusės, girdėjau, kad Tamsta priklausai prie nedau
gelio tų, kurie liko nenusmukę purvynąn tamsiuoju
reakcijos metu; dar daugiau, girdėjau, kad Tamsta n e
si išsižadėjęs tų idealų, kurių vardu kadaise petys
į petį kovojome. Bet jei taip, tai kaipgi tuom et išaiš
kinti tą apsiėmimą įstoti į „Lietuvos žinių" red.? Jau
nereikia Tamstai aiškinti, kad jos anaiptol negali būti
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nepartinės: kaip iki šiol jos buvo stiprėjančios lietu
vių buržuazijos reikalų reiškėjomis, taip ir toliau turės
būti; kaip iki šiol jos kėlė stipriąją lietuvių ūkininkiją, lietuvių pram oniją ir prekybą, taip ir toliau turės
kelti; kaip iki šiol reklamavo lietuvių akcionierių
bendroves (pvz., „Vilijos" bendrovę71) ir lietuvių ban
kus (lietuvių buržuazijai stiprinti), taip ir toliau rek 
lamuos; kaip iki šiol buvo persigėrusios siauro nacio
nalizmo dvasia, tik truputį labiau paslėpta, negu „Vil
tyje", taip ir toliau bus ja persigėrusios; žodžiu, kaip
iki šiol visur pirmiausia lietuvių buržuazijos kromeliu
rūpinosi, taip ir toliau rūpinsis. Bus taip dėl to, kad
jų leidėjai ir skaitytojai — daugiausia tokių sluoksnių
žmonės ir tokia dvasia persigėrę. Atsiranda jų tarpe
vienas antras ir kitoks — atsiranda vienas antras ir
kitoks straipsnelis, bet visos laikraščio pakraipos jis
negali pakeisti. Negalima kartu rūpintis ir augančios
buržuazijos reikalais, ir darbininkų reikalais, nes vie
nų ir kitų reikalai yra griežtai priešingi... Ir Tamstai,
įėjus tokion redakcijon, būtinai reikės pagal daugu
mos dūdą pūsti. Ir Tamsta turėsi imti ant savęs atsa
komybę ir už tuos straipsnius, su kuriais Tamsta gal
visiškai nesutiksi: redakcija atsako už visa, kas laik
rašty telpa. Tuo tarpu dabar, kad a vėl pradeda k ru 
tėti ne tik visi centrai, bet ir užkampiai, dabar būtinai
vėl prasidės aštri kova tarp įvairių visuomenės sluoks
nių ir tarp tų sluoksnių reikalų reiškėjų; ir mes, be
abejonės, kovosime su tais augančios lietuvių buržua
zijos reikalų reiškėjais — „žiniečiais". Tuo būdu ir
Tamsta atsidursi mūsų priešų eilėse.
Atsimeni Tamsta, kokia aštri buvo su „makratais"
kova 1907 metų pirmojoj pusėj, kada jie šunis karstė
ant socialdemokratų dūmos atstovų? Dabar klasinė jų
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fizionomija dar labiau paaiškėjus, nes labiau paaiškė
jo ir įvairūs lietuvių sluoksniai, ir kova dar aršesnė
bus. Teisybė, mūsų eilės kolei kas neskaitlingos. Ypa
tingai maža mūsų tarpe mokslus išėjusios inteligen
tijos, nes ji daug labiau yra surišta su turtingųjų
sluoksniais, su išnaudotojais, o ne darbininkais-proletarais. Mūsų kelias nesiūlo jai ramaus, sotaus gyve
nimo, o tik neilstančių kovą, nuolatinius persekioji
mus, kankinimus ir įvairius trūkumus. Dėl to ji iš tolo
lenkiasi nuo šito erškėčiais iškloto kelio. Bet su mu
mis lieka darbininkų minios. Jiem s nėra k u r pabėgti,
nėra kur pasislėpti. Pats kasdieninis gyvenimas, k as
dieninė kova dėl duonos kąsnio verčia juos eiti kartu
su mumis ir dauginti mūsų armiją. Ji jau atsiranda ir
sodžiuj, ir dėl to juo atkaklesnė bus kova. O kova —
tai gyvybė. Tik kovojant gali žmogus giliai, visa k rū 
tine kvėpuoti; tik kovojant gali aukštai aukštai skra
joti mintys; tik kovojant mes žengiame pirmyn.
Ir mums reikia rengtis tai kovai, reikia neskaidyti
savo jėgų, o kuopon jas rinkti, tvarkyti jas ir petys
į petį stoti prie darbo. To darbo visiems užteks, tik
reikia noro ir energijos. Kur tik akim mesi, ten pas
mus daugybė spragų: reikia savo laikraštį leisti, rei
kia savo knygų leidimą sutvarkyti, reikia teorijos laik
raščio, reikia organizatorių, reikia... reikia... visur žmo
nių reikia ir visur jų trūksta, o mes ir tas pačias
m enkutes savo jėgas svetimiems dievams aukojami
Kad ir Šiauliuose, nekalbant jau apie laikraščio lei
dimą, lengva būtų sutvarkyti mūsų knygų leidimą...
Mūsų žmonių pas Jus yra daug — kodėl jie snaudžia?
Kodėl nieks jų neiš judina? N ejaugi jau taip sufilisterėję visi?! N ejaugi taip iniciatyvos nustoję, kad n e
randa sveiko, gyvo, produktyvaus darbo savo dirvoje,
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o turi eiti jo ieškoti buržuazijos laikraščiuose?! Tai
labai liūdnas apsireiškimas.
Man nesinori tikėti ta žinia, kuri pas mane atėjo,
jog Tamsta, būdamas tikru mūsų žmogumi, eini „Lie
tuvos žmių" redaguoti. O jei tai teisybė ir jei jokie
privedžiojimai nesuturės Tamstos nuo tokio žingsnio,
tuom et mūsų keliai norams nenoram s išsiskirs. Su mu
mis ar prieš m u s — taip šitas klausimas čia stovi ir
kitaip negali stovėti, nes „Lietuvos žinios" — tai aiš
kios pakraipos laikraštis. Ir Tamstai nepasiseks jo per
dirbti, kaip anais metais nepasisekė man perdirbt Til
žės „Ūkininko"72.
Tai tiek norėjau aš pasakyti Tamstai, tokį svarbų
žingsnį darant. Spaudžiu ranką...

N A U JA DVASIA DARBININKŲ JUDĖJIM E
IR PABĖGIMAS IŠ SIBIRO

Šiokį tokį darbininkų judėjim o atgijim ą aš paste
bėjau jau 1911 m etų pradžioje, sėdėdamas Varšuvos
kalėjime. Tai liudijo ir Lenkijos socialdem okratų laik
raščiai, ir kairiosios Lenkų socialistų partijos savait
raštis „Wiedza", ir šiaip atskiros žinutės, pasiekusios
politinius kalinius iš „laisvės". Dar aiškiau tai pasiro
dė, kada gabeno m ane ir kitus mano draugus į Rusi
jos centralus. Etapu einant į Vladimirą, teko susitikti
su atskirais darbininkais, kurie neseniai buvo areš
tuoti ir papasakojo apie tai, kad jau baigiasi didžioji
pramonės krizė, jau yra pramonės atgijim o žymių;
k artu pradeda atgyti ir darbininkų judėjim as. Ypatin
gai malonu buvo susidurti Maskvos Butirkose* su
areštuotais dėl kažkokio streiko darbininkais. Jų ūpas
buvo jau pakilęs ir tarytum nauja gaivinančia oro
srove mane užgavo.
Bet Butirkose teko sėdėti neilgai. Nugabeno į V la
dimiro katorgos centralą, ir ten vėl likau atskirtas nuo
viso pasaulio. Tik 1912 metų gale pasisekė mums su
sirišti su „laisve" ir iš ten gauti gaivinančių žinių.
Aišku buvo, kad jau prasidėjo naujas darbininkų ju 
dėjimo kilimas. Susidomėjome paaštrėjusia srovių ko
va. Tačiau su tuo darbininkų judėjim o kilimu ir srovių
kova nuodugniau susipažinau tik Krasnojarsko kalė
jime. Drg. Sverdlovas uždegė mane dideliu noru kuo
* Taip vadinosi

didysis Maskvos kalėjimas.
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greičiausiai mesti trėmimą ir grįžti prie gyvo partijos
darbo. J į įsivaizdavau dabar tik tvirtai susirišusį su Ru
sijos socialdemokratų darbininkų partija. Matydamas,
kaip Lietuvos revoliucinis judėjim as buvo tuom et a t
silikęs nuo Rusijos judėjimo, aš dargi buvau prieš la
bai plačią Lietuvos autonomiją. Federacija jau seniai
man buvo visai išgaravusi. Tačiau dėl menševikų dar
liko iliuzijų, kad jie gali išsitekti bendroje partijoje,
tik turi pripažinti nelegalią partiją ir jos nutarimus,
mažuma turi pasiduoti jos daugum ai ir t. t. Tai buvo
centristinis, o ne bolševikiškas nusistatymas.
Apie savaitę laiko teko pasėdėti Jeniseisko kalė
jime. Paskui per vieną dieną nuvarė į Jalanę ir ten
paleido. Paleido be skatiko kišenėje. Pardaviau viršu
tinius areštanto drabužius (vasarą buvo galima leng
vai be jų apsieiti) —-gavau porą rublių. Iš to jau buvo
galima pradėti gyventi, nes viskas ten buvo labai
pigu.
Politinių trem tinių Jalanėje buvo nedaug, ir visi
žymesnieji — aiškūs likvidatoriai. Ypatingai nepatiko
man provincijos žurnalistas — likvidatorius Brailovskis, kuris niekuo nesiskyrė nuo paprasto liberalo inte
ligento. Tik kaim ynystėje gyveno įdomus tremtinys,
buvęs studentas Veinbaumas, kuris kartais apsilan
kydavo pas mus. Veinbaumas dirbo Peterburge bol
ševikų organizacijos komitete ir liko gana gyvas ir
trėmime būdamas. Tik kažin kodėl bėgti iš trėmimo
nesirengė.* A pskritai politinių trem tinių Jalanės apy
linkėje buvo nedaug, ir jokio platesnio veikimo, jokio
politinio darbo jų tarpe nebuvo; nebuvo dargi savi
šalpos kasos.
* 1919 m. jį kolčakininkai sušaudė
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Krasnojarske.

Pakliuvęs į tokias aplinkybes ir matydamas, kaip
Rusijoje kyla darbininkų judėjim as ir kaip reikalingi
Lietuvai darbininkai, aš tuoj pradėjau galvoti apie
pabėgimą. Bet tam pirmiausia reikėjo gauti pinigų ir
pasą; antra, reikėjo palaukti šešis mėnesius, kada man,
kaip .krim inaliniam nusikaltėliui"*, galima bus 'apsi
gyventi bet kurioje kitoje Jeniseisko gubernijos v ie
toje, išskyrus miestus ir geležinkelio ruožą. Taip aš ir
padariau. Ramiai išsėdėjau Jalanėje 6 mėnesius. Kas
antrą dieną lankydavosi pas mane, kaip ir pas kitus
tremtinius, policininkas pažiūrėti, ar nepabėgęs,— v i
sada viską „tvarkoj“ rasdavo. Aš tuo tarpu ypatingai
stengiausi susipažinti su marksistine literatūra, išėju
sia paskutiniais metais, su lietuvių kalba einančiais
laikraščiais ir t. t. Eiti uždarbiauti pas „čaldonus"
(taip buvo vadinami Sibiro valstiečiai) man mažai pri
siėjo (padieniams vasarą mokėdavo po 60 kap. ir mais
tą duodavo), nes gavau iš Lietuvos Raudonojo k ry 
žiaus paramos.
Pradėjau šiek tiek rašinėti lietuvių kalba. Pirmuti
nis didesnis mano straipsnis buvo apie „tautos namus",
kuriem s anais metais pritarė lietuvių likvidatorių „Vi
suomenė", kuriuos tada rėm ė išgverusių Lietuvos so
cialdemokratų inteligentų didelė dauguma ir kuriems
aukojo Amerikos lietuviai darbininkai. Tame straips
* Kadangi aš gavau katorgą už ginkluotą pabėgimą iš kalė
jimo, mane palaikė Sibire kriminaliniu. Tuo aš pasinaudojau, nes
kriminalinius ne taip aštriai prižiūrėjo policija: kriminalistai be
jokio specialaus leidimo po šešių mėnesių galėjo pakeisti savo
gubernijoje trėmimo vietą; tik miestuose ir geležinkelio ruože ne
galėjo apsigyventi; politiniai turėjo gauti tam tikrą vyresnybės lei
dimą ir po 6 mėnesių, kad galėtų pakeisti trėmimo vietą; pas
kriminalistus po 6 mėnesių nebesilankydavo kas antrą dieną poli
cininkas,— pas politinius ir po 6 mėnesių lankydavosi.
24. V. K apsukas, 4 t.
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nyje griežtai pasisakiau prieš tautos vienybę ir kultū
ros darbe, už klasinę liniją visur. Straipsnis buvo iš
spausdintas 1913 metų gale pradėjusiam e eiti Rygos
lietuvių darbininkų savaitraštyje „Vilnyje", Nr. 1, ir
Amerikos lietuvių darbininkų laikraščiuose, ir tai
sukėlė labai didelį triukšmą visų patriotų ir socialpatriotų stovykloje. Kartu pradėjau ataką prieš vadina
muosius „pirmeivius" (demokratus, vėliau pasivadinu
sius liaudininkais), kaip augančios lietuvių buržuazijos
reikalų reiškėjus. Jiems paskyriau visą eilę nuodug
nių straipsnių, išspausdintų „Vilnyje" Skardininko
parašu. Tai ir labai nepatiko daugeliui lietuvių socialpatriotų, kurie nuo pat reakcijos laikų uoliai bendra
darbiavo su „pirmeiviais"...
Taip man bedirbant, greitai prabėgo šeši mėnesiai.
Patiko man Sibiras su jo puikia gamta, didžiausiais
miškais, daugybe uogų, šilta vasara, šalta ir galinga
žiema. Ir Sibiro čaldonai man patiko. Daugelis poli
tinių trem tinių mano laikais skųsdavosi jais — aš ne
galėjau skųstis. Kiek teko susipažinti su jais, jie pa
darė man gerą įspūdį. Ir vietinio jaunimo vakaruškose
dalyvavau. Užtat turėjau visišką pažįstamų čaldonų
pasitikėjimą. Aiškus to ženklas buvo tas faktas, kad
jie man vienam duodavo arklį į miestą važiuoti, norint
nusimanė, kad aš be leidimo važiuoju... Tačiau mane
traukė gyvas darbas Lietuvos darbininkų tarpe. Rei
kėjo skubėti bėgti ir dėl to, kad manim jau pradėjo
rūpintis Jeniseisko žandarų rotm istras Železniakovas,
kuris susekė mano susirašinėjimą su Sverdlovu ir šni
pinėjo plačią mano korespondenciją su Lietuva ir
Amerika. Buvo pavojaus, kad mane gali ištremti dar
toliau į šiaurę, iš kur daug sunkesnis pabėgimas. Ga
vau pinigų bėgimui. Kitu adresu man buvo atsiųstas
3?o

albumas, kurio viršeliuose buvo įdėtas pasas. Gavau
ryšius Krasnojarske, M askvoje.
Iš Jalanės iškeliavau paskutinėmis 1913 metų die
nomis, pareiškęs, kad persikeliu kiton vieton gyventi.
Jeniseiske pakeičiau savo išvaizdą. Nuo Jeniseisko iki
Krasnojarsko važiavau pašto arkliais. Važiavau be jo 
kių nemalonumų, tikru sibirietišku greitumu. Stebė
jausi mažiukų Sibiro arklių eiklumu. Pašto stotyse tik
arklius pakeisdavom. Vos spėdavom apsišildyti, arba
tos išgerti, užkąsti — ir vėl tolyn į kelionę. Vežikas,
išmetęs dėl šalčio burnelę kitą, kartais ir dainą už
traukdavo. Šaltis buvo labai didelis — pasiekdavo
40—50 laipsnių, o mano apsivilkimas (kailiniai) buvo
menkas — geresniam pinigų neužteko. Gerai, kad pa
sisekė man įsitaisyti važiuoti kartu su vieno pirklio
sūnum, liberalu studentu, kuris turėjo kuo gerai kojas
užkloti,— ir aš tuo pasinaudojau. Vis tik nuo šalčio
keli furunkulai iškilo, tarp kitko ant nosies galo. Tai
subiaurojo mano veidą, bet ir padėjo toliau keliauti.
Iš Krasnojarsko buvau nuvažiavęs į Kanską. Ten
radau keletą pažįstamų, su kuriais arba kartu kator
gos kalėjim e sėdėjau, arba buvau susitikęs Krasno
jarsko etapo kalėjim e. Daugelis buvo pakėlę sparnus
bėgti, bet nebuvo pinigų. Aš pasidalinau atsiųstais
man pinigais su drg. Kozlovu, su kuriuo man teko
sėdėti vienoje kam eroje Vladimire. (Jis taip pat lai
mingai pabėgo. Dabar jis aktyvus bolševikų partijos
darbininkas.) Jis tegalėjo iki Maskvos nusipirkti tre
čios klasės bilietą paprastu keleiviniu traukiniu, aš —
greituoju. M askvoje turėjom gauti kur nors pasisko
linti pinigų.
Krasnojarske norėjau prisirašyti savo naujuoju pa
su, bet nepasisekė. Važiavau neprisirašęs. Tai buvo
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labai pavojinga. Jei kur nors kelionėje žandaras būtų
manęs paklausęs paso, tuoj būtų atkreipęs į tai atydą,
kad pasas išduotas Lietuvoje, o važiuoju aš su juo
iš Sibiro, kur jis visai neprirašytas. Vadinasi, čia kas
nors netvarkoj. Tačiau niekur nepaklausė paso. Pa
vojingiausia buvo Čeliabinske, kur ypatingai budėjo
žandarai ir šnipai. Jei Sibire suimdavo bėgantį trem 
tinį, teismo nutarimu pasm erktą trėmiman, tuom et jį
tik grąžindavo atgal, ištremdavo dar toliau į šiaurę
arba pasodindavo į kalėjim ą kokiam laikui; bet jei
suimdavo pabėgusį trem tinį jau už Sibiro ribų, Euro
pos Rusijoje, tuomet atiduodavo jį teismui ir teismas
už pabėgimą duodavo 3—4 metus katorgos; paskui
vėl naujas trėmimas į Sibirą. Čeliabinskas buvo pir
moji didelė stotis Europos Rusijoje, ir užtat ten labai
buvo gaudomi pabėgėliai iš Sibiro. Žandarai ten e id a 
vo per vagonus ir stebėdavo, kas važiuoja. Traukinys,
kuriuo aš važiavau, ateidavo į Čeliabinską naktį. Kad
mažiau atkreipčiau į save žandarų atydą, aš pasirūpi
nau, Čeliabinskui artėjant, stipriai užmigti. Dėl to visą
naktį ir dieną prieš Čeliabinską beveik visai nesu
m erkiau akių. To dėka Čeliabinske taip stipriai mie
gojau, kad net nepajutau, kada žandarai perėjo per
vagoną.
Be to, man padėjo nukreipti nuo savęs žandarų
akis mano susibičiuliavimas su viena bendra keliau
ninke, kuri važiavo iš Sibiro į Maskvą su keturiais ar
penkiais nedideliais vaikais. Seniau aš jos visai nepa
žinau. Bet mūsų vietos buvo greta, ir aš, žaisdamas
su jos vaikais ir pasakodamas jiems pasakas, taip pa
traukiau juos prie savęs, kad, iš šalies žiūrint, iš tik
rųjų galima buvo pamanyti, jog aš tų vaikų tėvas.
Tai man ypatingai padėjo, atėjus traukiniui į Maskvą,
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kur Sibiro traukiniai taip pat buvo labai sekami. Aš
tai keliauninkei padėjau išnešti iš vagono daiktus, mažiausiąjį vaiką pats ant rankų išnešiau iš vagono, p as
kui, paėmęs porą vaikų už rankų, praėjau pro žan
darų eilę. Žandarai turėjo susidaryti įspūdį, kad tai
keliauja didelė šeimyna. Tremtinys nebėgs su tokia
šeimyna! Ir jie praleido mane, visai nepaklausę nė
paso.
Tokiu būdu laimingai atvykau į Maskvą. M askvo
je turėjau studento P. Klimo, dabartinio Lietuvos a t
stovo Paryžiuje, adresą. Tai buvo stambaus bruožės
sūnus, bet tada jis laikė save socialdemokratu, tik reformistu socialdemokratu, ir atvirai gynė reformą. Jis
supažindino mane ir su kitais panašiais lietuvių so
cialdemokratais, rodos, su Ląstų ir kitais. Visi jie, ži
noma, buvo nepatenkinti mano straipsniais apie tau
tos namus. Visi buvo už bendradarbiavim ą su
„pirmeiviais'1 ir praktikoje jį vykdė. Visi nė piršto
nepridėjo prie darbininkų judėjimo. Tai buvo bjau
riausi likvidatoriai. Jie visi padarė man labai neigiamą
įspūdį. Užtat aš visiškai nesistebėjau, kada jie visi
atsidūrė karo metu bendrose eilėse dargi su reakcine
lietuvių buržuazija. Vėliau kai kurie iš jų net tapo
buržuazinės Lietuvos ministrais ir jau tiesiogiai prisi
dėjo prie Lietuvos darbininkų smaugimo... Tačiau
1914 metų pradžioje jie paskolino man pinigų toli
mesnei kelionei ir padėjo man laimingai iškeliauti iš
Maskvos.
Iš Maskvos nukeliavau į Dorpatą, kur studentavo
Vladas Požėla, tuomet aktyvus LSDP CK narys, kai
rysis socialdemokratas, priklausęs dargi vietinei bolše
vikų grupei, paskui tapęs šlykščių renegatu. Kelias
dienas tęsėsi m udviejų pasikalbėjimai apie praėjusius
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metus ir ateities darbą. Jis nurodė, kad iš vilniškių
čekistų (Kairio ir, rodos, Janulaičio) jokio veiklumo
nelegalios partijos darbe negalima laukti, užtat reikia
patiems pareikšti iniciatyvą. Nustatėme artimiausio
LSDP veikimo planą, kalbėjomės apie neapkarpytus
©balsius73, būsimą revoliuciją, apie būtiną reikalą su
sijungti su RSDDP, apie „Vilnį", nelegalaus LSDP or
gano leidimą, kurio redaktorium aš turėjau likti, apie
partijos konferenciją, socialdemokratinio jaunimo pa
sitarimą, legalų socialdemokratinio jaunimo rinkinį
ir t. t. Reikia pasakyti, kad ir čia pasirodė mano cent
ristinis nusistatymas, bet su Požėla didesnių skirtumų
nepasireiškė. Iš Dorpato nukeliavau į Rygą, o iš ten
į Lietuvą, paskui per Lietuvą — užsienin. Rygoje susi
pažinau su Rygos lietuviais socialdemokratais darbi
ninkais, kurie leido „Vilnį". Padėjau jiems išleisti
„Vilnies" Nr. 3. (Rygos socialdemokratai darbininkai,
nesulaukdami atvažiuojant žadėtojo techninio redakto
riaus, patys išleido „Vilnies" Nr. 2. Jį paruošė spaudai
darbininkas Poderis, politiškai nesubrendęs ir praktiš
kai nenusimanąs redakcijos darbe draugas. Numeris
išėjo labai menkas. Paskui greitai atvyko V. Rekašius,
gana aiškiai bolševikiškai nusistatęs. Jis buvo truputį
daugiau negu techniniu redaktorium. Pamatiniai
straipsniai daugiausia mano ir V. Požėlos buvo rašomi.
Rekašių užmušė kaip bolševiką Lietuvos baltieji
1920 m etų pradžioje.) Rygos darbininkai savo veiklu
mu ir revoliucingumu man padarė labai gerą įspūdį.
Ten aš aiškiai pamačiau, koks didelis skirtumas yra
tarp neva socialdemokratų Maskvos lietuvių studentų
ir revoliucinių Rygos socialdemokratų darbininkų.
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Lietuvoje kelias savaites išgyvenau grafo Zubovo*
dvare, M edemrodėje (netoli Mažeikių), kur m okytoja
vo tuomel socialdemokratų simpatikė A ldona Didžiulytė. (Medemrodėje aš buvau pas ją sustojęs ir dėl
akių buvau jos kavalierius. Ji karo metu mokėsi M ask
vos universitete, paskui dirbo prie Tarybų valdžios
Lietuvoje, vėl m okytojavo buržuazinėje Lietuvoje, bu
vo persekiojam a ir pagaliau po fašistų perversm o areš
tuota, patraukta į teismą ir visiškai atstatyta nuo
mokytojavimo, norint bolševikų partijai visiškai ne
priklausė74.) Ten turėjo atvykti iš Vilniaus pasitarti
dėl tolimesnio partijos veikimo Stepas Kairys ir M y
kolas Biržiška. A tvyko tik M. Biržiška, kuris, pakilus
darbininkų judėjim ui, šiek tiek atsikratė nuo likvidatorystės ir daugiausia veikė tarp Vilniaus darbininkų.
Stepas Kairys neatvyko, aiškindamasis kažkokiais as
meniniais dalykais. Iš tikrųjų neatvyko jis dėl to, kad
jam jau visiškai svetimas buvo bent koks nelegalus
socialdemokratų darbas ir nepatiko „Vilnies" pradė
tasis darbas. Jis ir pakilus 1912 metais darbininkų
judėjim ui liko ištikimu likvidatorium ir „atgijo" tik
karo metu kaip atviras lietuvių buržuazijos bendradar
bis. Susitikau dar M edemrodėje su Šiaulių advokatu
Bugailiškiu, kuris tuomet taip pat socialdemokratu
* Grafas Zubovas studentavimo metais buvo labai artimas ru
sų „narodovolcams1', kurie 1881 metais užmušė carą Aleksandrą II.
Tėvo dvarus paveldėjęs, pasidarė liberalu; vėliau sakėsi esąs social
demokratas reformistas; po 1905 metų revoliucijos šiek tiek mate
rialiai remdavo Lietuvos ir Lenkijos socialdemokratinį judėjimą
(LSDP, ypač likvidatorius, ir Lenkų socialistų partijos vadinamąją
„levicą", t. y. kairįjį jos sparną, taip pat artimą likvidatoriams).
Dabar jis yra paprastas Lietuvos kapitalistinis dvarininkas, žinoma,
aiškus revoliucinio darbininkų judėjimo priešas, Lietuvos social
demokratų rėmėjas, fašistų valdžios bendradarbis ekonominėje dir
voje, o tuo pačiu ir politinėje.
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save laikė, o iš tikrųjų dirbo vien tik „pirmeivių"
„Lietuvos žiniose".
Iš Medemrodės daugiausia arkliais nuvykau į Šiau
lius, iš ten į Pavėžupio dvarą (netoli Kelmės)*, paskui
į Eržvilką (daktaro Gudavičiaus tėviškę**), o iš ten jau
pėsčias su palydovu — į Prūsus. Laimingai slapta p er
ėjau Prūsų sieną ir pasiekiau Tilžę. Ten vos nepakliu
vau į Prūsų policijos nagus — tais laikais ji išduodavo
panašius politinius pabėgėlius caro Rusijai. Užvedė
ant manęs Prūsų policiją didysis lietuvių patriotas
Vanagaitis. Su juo 1905 metais aš kartu dirbau ir dargi
kartu Tilžėje gyvenau, bet jau 1906 metais nutraukiau
su juo ryšius. O pabėgęs iš Sibiro ir sužinojęs apie
jo politinį šantažą ir biaurų 'Lietuvos išeivių išnaudo
jimą, aš, susitikęs su juo gatvėje, apsimečiau nepa
žįstąs to niekšo; užtat jis ir nurodė mane policininkui.
Policininkas atsekė iki to buto, į k urį aš užėjau. Bet
paskui nuėjo kuriam laikui, matyt, atsiklausti savo
vyresnybės, ar galima eiti į tą butą manęs suimti. Už
valandėlės atėjo jau nebe vienas į tą butą, ieškojo
„to pono, kuris neseniai į šitas duris įėjo", bet nerado,
nes aš jau buvau išėjęs. (Aš buvau užėjęs pas tų laikų
„pirmeivį" liaudininką Albiną Rimką, kuris tuomet le
galiai gyveno Tilžėje. Pas jį aš porą kartų buvau už
* Tai dabartinio šaulių pirmininko Putvinskio dvaras. Tada jis
buvo ištižęs liberalas, „pirmeivis", mėgstąs dargi apie socializmą
pakalbėti, visada nepatenkintas, kažko ieškąs. Buržuazinėje Lietu
voje jis, matyt, rado tikrąją savo vietą — kontrrevoliucinėje, žval
gybinėje šaulių sąjungoje. Dabar jis ištikimai tarnauja fašistams.
Tada jis, rodydamas savo liberalizmą ir progresyviškumą, davė
arklius nuvežti mane iki Eržvilko.
** Daktaras Gudavičius — šiaudinis anų laikų socialdemokratas,
antrosios Valstybės dūmos atstovas nuo Kauno gub. 1914 metais
aš susitikau jį Dorpate. Jis buvo tuomet Požėlos įtakoje ir nurodė
kelią per savo tėviškę į Prūsus. Dabar, matyt, jokio vaidmens
politiniame ir visuomenės gyvenime nevaidina.
376

ėjęs. Jis buvo atgaivinęs tuomet nelegalų liaudininkų
organą „Varpą". Buvo Lietuvos smulkiosios buržuazi
jos reikalų reiškėjas, bet vilkosi stambiosios buržua
zijos uodegoje ir iš pradžių nenorėjo nė girdėti apie
besiartinančią Rusijoje ir Lietuvoje naują revoliuci
ją — trumpai prieš karą šį savo nusistatymą jau buvo
pakeitęs. Karo m etu jis atsidūrė Am erikoje ir ten varė
reakcinę tautininkų politiką, laukė Lietuvos išganymo
nuo vienų ar kitų imperialistų laimėjimo. 1926 metais
jis buvo liaudininkų finansų ministras; dabar bendra
darbiauja su fašistų valdžia.)
Žinoma, po tokio atsitikimo m an reikėjo kuo grei
čiausiai dumti iš Tilžės, ir aš su M arios Zauniūtės
pagalba nuvykau į Karaliaučių, iš ten į Krokuvą (tuo
metinėje Austrijoje). Ten jau prasidėjo naujas mano
gyvenimas, pabėgus iš Sibiro.
Kaukazas, 1928 m. lapkričio rnėn.

PASTABOS

1 Prasidėjus pirmajam pasauliniam karui, V. Kapsukas 1914 metų
rudenį iš Galicijos persikėlė į Šveicariją (Berną), o iš ten tų
pačių metų gruodžio mėn. išvyko j Londoną. Išvažiuodamas
į Angliją, didelę dalį savo senesnių rankraščių — kai kuriuos
kalėjime rašytus straipsnius, tarp jų ir monografinį darbą apie
V. Kudirką, jis laikinai paliko Šveicarijoje. Vėliau šių rankraš
čių, deja, nepavyko surasti. Apie čia minimos V. Kapsuko pa
rašytos V. Kudirkos biografijos apimtį, pagrindinius jos skyrius
tegalima spręsti iš vieno V. Kapsuko laiško, rašyto 1908 ar
1909 m. Jame V. Kapsukas praneša iš Suvalkų kalėjimo:
„Gatava jau 100 su viršum puslapių smulkaus rašto: I. Cha
rakteristika 60-ųjų metų reformų; II. Lietuvių apmirimo ir at
gijimo priežastys; III. „Aušros" gadynės charakteristika; IV. Nuo
„Aušros" iki „Varpo" (charak[teristi]ka); V. „Varpo" gadynės
charakteristika (ypatingai iki 99 m.); VI. Kudirka ir jo svar
bumas lie[tuv]ių judįėjijme (norint apie Kudįirką] yra visuose
skyriuose po šiek tiek). Liko V ir VI skyrius." (LTSR Mokslų
akademijos Centrinės bibliotekos rankraščių skyrius, VUN —
276, 5 1.) — 18.
2 Turima galvoje plati V. Kapsuko korespondencija „Nekaltųjų
kartuvės laukia. Lapas į naujosios inkvizicijos istoriją", kuri
V. Mickevičiaus parašu buvo paskelbta JAV lietuvių socialistų
laikraštyje „Kova“ (1909 m. gegužės 7 d., Nr. 19). Joje apra
šoma, kaip buvo sudaryta garsioji byla dėl V. Kapsuko išvada
vimo iš Suvalkų kalėjimo ligoninės, organizuoto 1906 m. ko
vo 4(17) d. Šioje byloje 1908—4909 metais buvo patraukta
atsakomybėn apie 20 žmonių, kurių dauguma nieko bendro ne
turėjo su V. Kapsuko ir kitų kalinių išvadavimu. (Kaip žinoma,
V. Kapsuką tuomet išvadavo iš kalėjimo LSDP kovos kuopos
nariai.) Korespondencijoje tarp kita ko rašoma:
381

„Drąsus, gerai apgalvotas ir nusisekęs užpuolimas 1906 m.
kovo 4[17] d. ant Suvalkų kalėjimo ligonbučio nedavė ramumo
Suvalkų policijai; dveji metai šnipinėjimų jokių vaisių neat
nešė,— užpuolikai kiaurai į žemę nulindo. Tada Suvalkų polic
meisteris sumanė patraukti atsakomybėn ir visai nekaltus žmones,
kad tik padaryta „piktadarybė" dykai nenueitų...
1907 metų pavasarį Vilniuj buvo areštuotas vienas lietu
vis; jis parodė policijai pasą, bet policija neįtikėjo tam pasui
ir susekė, kad suimtasis yra Vincas Mickevičius. Apkaltino jį
už priklausymą prie LSDP ir nuteisė trims metams tvirtovėn.
Policijai kažin ko atėjo į galvą, kad pabėgęs iš Suvalkų ligon
bučio minėtas Jaks-Tyris esąs tas pats Mickevičius. Mickevičių
nugabeno į Suvalkus. Neužteko policijai apkaltinti. Mickevičių
tariamojo Jaks-Tyrio padarytais darbais,— apkaltino jį, kad pa
dėjo užpuolikams įvykdyti aną ginkluotą užpuolimą ant ligon
bučio. Kad byla būtų didelė, garsi, reikėjo „surasti" ir pačius
užpuolikus. Suvalkų policmeisteris pradėjo suiminėti žmones;
kas tik jo rankon pakliuvo, visus kaltino, kad dalyvavę užpuo
lime. Suimtiesiems žadėjo pinigų, girdė degtine, mušė, kankino,
kad tik jie prisipažintų dalyvavę arba pasakytų, kad dalyvavę
tie žmonės, kuriuos nurodys jis, policmeisteris. Taip buvo su
daryta didelė byla; Mickevičius ir 20 su viršum žmonių iš
įvairių miestų, įvairių luomų bus atiduoti karo teismui — jei
ne mirties bausmė, tai jau tikrai katorga jų laukia."
Kartu su korespondencija apie bylos eigą minėtame „Ko
vos" numeryje paskelbti ir dokumentai prieš policmeisterį Tomaševičių — kalinių ir liudininkų parodymai, kaip jie buvo
prievarta verčiami pripažinti tai, ko iš tikrųjų nebuvo pada
rę.— 18.
3 Iš minėtų V. Kapsuko darbų, parašytų Vladimiro katorgos kalė
jime, dabar tėra išlikę tik rusiški jo autobiografijos ir atsimi
nimų apie „Draugo" organizacijos veiklą nuorašai. Jie saugomi
LKP CK Partarchyve. Kiek platesnės apimties rašinys yra auto
biografija — apie 55 mašinraščio puslapiai. Svarbesnės ištrau
kos iš jos antrosios dalies (apie mokslą Marijampolės gimnazi
joje) buvo paskelbtos „Priekale" (1937 m„ Nr. 3). Tačiau
ne mažiau reikšminga yra ir pirmoji autobiografijos dalis, ku
rioje V. Kapsukas gyvai prisimena savo vaikystę, praleistą
Būdviečiuose (dabar Vilkaviškio raj.), suteikdamas įdomių žinių
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apie tėvus ir artimuosius. Jis gimė ir augo praturtėjusių po
baudžiavos panaikinimo valstiečių šeimoje. Jo tėvas Simanas
Mickevičius buvo kiek prasilavinęs — baigęs Pajevonio parapijinę
mokyklą. Vyresniuosius vaikus (brolį Juozą ir dvi seseris) tėvai
taip pat išmokė rašto, bet į mokslus neleido. Tėvas buvo griež
tas ir net despotiškas tiek su vaikais, tiek ir su samdomaisiais
darbininkais, kurie dėl to nenoriai eidavo tarnauti į jo gana
stambų ūkį. Tačiau visai kitokia buvo Vinco motina Barbora
Kriaučiūnaitė — antroji Simano Mickevičiaus žmona. Tai buvo
nepaprastai švelni ir nuoširdi moteris, tiesa, mažaraštė ir labai
religinga. Todėl ir didžiausias jos troškimas buvo gabiausią
iš visų savo vaikų Vincuką matyti kunigu.
„Eidamas penktuosius metus,— rašo V. Kapsukas minėtoje
autobiografijoje,— aš jau išmokau šiaip taip skaityti, ir tėvas
pradėjo mane mokyti lenkiško rašto. Tarsi per sapną prisimenu,
kaip aš ilgais žiemos vakarais sėdėdavau susirietęs ant tėvo
kelių, įsisupęs į jo kailinius, ir lazdele vedžiodavau po ele
mentorių. Ir, gal būt, veikiamas kalbų apie kunigus ir apie tą
pagarbą bei šilumą, kuri buvo jaučiama kiekvieną kartą, kai
tik kas ištardavo jų vardą, aš, dar visai mažas, sakydavau,
jog būsiu kunigu. Apie tai man tėvai vėliau kalbėdavo, kai
aš nenorėjau stoti į dvasinę seminariją...
Aštuonerių metų mane pasiuntė į bažnyčią, kur per dvi sa
vaites kunigas mokė vaikus „krikščionybės mokslo". Jis buvo
labai patenkintas mano katekizmo žinojimu ir laikė mane pir
muoju iš visų tokių, kaip aš, 200 žmonių. Pavyzdžiui, jis
klausė, kiek yra dievų,— ir aš neužsikirsdamas atsakydavau,
kad dievas yra vienas trijuose asmenyse, nors nieko o nieko
nesuprasdavau, ką tai reiškia, ir niekas nė nemėgindavo man
tai paaiškinti. Kunigas klausdavo: kur yra dievas, ir kai aš
jam atsakydavau, kad yra visur, kiekvienoje vietoje, jis kartą
paklausė:
— O štai, pavyzdžiui, karčiamoje ar yra dievas?
Aš atsakiau —- yra.
— O papečky arba mano tabokinėje?
Aš nesvarstydamas atsakiau — yra, o daugelis mano bendra
mokslių abejojo: ar gali būti dievas papečkyje arba taboki
nėje.
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Senasis klebonas mane laikė geriausiu katekizmo žinovu
ir to neslėpė nuo motinos...
Visa tai buvo motinai ženklas, kad aš gimęs kitokiam gy
venimui. O kunigai, buvodami pas tėvus, kaip pas labiau pa
siturinčius valstiečius, ir žinodami apie mano troškimą mokytis
ir mano gabumus, patardavo jiems žūt būt leisti mane į mo
kyklą, o paskui į gimnaziją... Su ašaromis akyse maldavau
motiną, kad mane leistų mokytis, o motina įkalbinėjo tėvą. Aš
jai žadėjau, kad visuomet gerai mokysiuos, gerai elgsiuos ir
būsiu kunigu. Tėvas taip pat labai mane mylėjo ir norėjo
matyti kunigu, bet jis buvo neryžtingas, juo labiau, kad 90-jų
metų pradžioje aplinkybės staigiai pasikeitė. Pirmiausia iš sep
tynių Marijampolės gimnazijos mokinių, kilusių iš mūsų para
pijos, tik du tapo kunigais.
Tačiau, nors senų pažiūrų žmones, kuriems priklausė ir
mano tėvas, gąsdino visa tai, kas nauja, vis dėlto mane išleido
mokytis dėl mano ir motinos prašymų. 1890 metų vasarą aš
laikiau egzaminus į Marijampolės gimnazijos pirmąją klasę, bet
tebuvau priimtas j parengiamąją. Tada man ėjo vienuoliktieji
metai. Ką gi aš išsinešiau iš gimtųjų namų? Tą pat, ką ir visi
iš šių sluoksnių išėję žmonės. Nepatyriau ten nei bado, nei
šalčio. Visada buvau sotus, šiltai aprengtas ir visų mylimas.
Bet nemačiau ir prabangos — patriarchaliniai santykiai valstiečių
šeimoje tuomet dar tvirtai laikėsi, ir valstiečių vaikai (net ir
labiau pasiturinčių) augo bendroje gryčioje be medinių grindų,
valgė iš vieno bliūdo su samdiniais, kartu su jais ganė, paskui
dirbo..."
V. Kapsukas prisimena, kad šeima valgiusi sočiai, bet gy
venusi kukliai ir taupiai. Tik gamtinė aplinka buvusi nelabai
jauki — sodyboje ir arti jos nebuvo nei miško, nei sodo. Teaugę
vos keli medeliai, pasodinti senelės ir motinos, nes tėvas nenorė
jęs tokiomis „kvailystėmis" užsiimti. Todėl vaikai nepaprastai
džiaugdavęsi, kada motina ar senelė, grįždamos iš svečių, par
nešdavo jiems po obuolį.
Seneliai dažnai pasakodavę anūkams apie baudžiavos bai
sybes, apie ponias ir ponus, kurie ruošdavę katėms ir šunims
iškilmingas laidotuves, o baudžiauninkus užplakdavę rykštėmis.
Šeimoje daug buvo kalbama ir apie sukilimus. Tėvas aiškiai
smerkė sukilusius prieš carą, o senelis, nors pats ir nebuvo
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sukilėliu, smerkė tik sukilimo vadus — ponus, kurie, esą, už
auksą išdavė juos priešui.
Nors Vinco tėvas pats kurį laiką buvo lovininku (valsčiaus
teismo tarėju), tačiau labai nemėgo caro valdžios atstovų, va
dindavo juos lupikais, rakaliais. Taigi ir sūnų Vincą leido
į mokslą ne tam, kad būtų „valdžios žmogum". Tačiau paties
Vinco jau nuo trečios gimnazijos klasės vienintelė svajonė buvo
ne kunigystė, o pasaulietinis mokslas, kad, įsigijęs kuo dau
giau žinių, galėtų tarnauti vargstančiai liaudžiai.— 19.
4 Lietuvos socialdemokratų partijai V. Kapsukas priklausė nuo
1903 m. Vėliau, kai V. Kapsukas jau priklausė bolševikų par
tijai, į kurią jis įstojo 1917 m. birželio mėn., partinis jo stažas
buvo užskaitytas nuo 1903 m., atsižvelgiant į aktyvią revoliu
cinę veiklą praeityje.
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) buvo įkurta 1896 m.
Vilniuje. Iš pradžių ji vadinosi Lietuviškoji, vėliau Lietuvių
socialdemokratų partija, o nuo 1905 m. žinoma kaip Lietuvos
socialdemokratų partija.
LSDP eilėse didelį vaidmenį vaidino smulkiaburžuaziniai
elementai. Daugelis vadovaujančių jos veikėjų laikėsi nacionalistinių-oportunistinių pozicijų. Tačiau partijoje visą laiką bu
vo ir proletarinių revoliucionierių, ryžtingai kovojusių prieš
jos vadovų smulkiaburžuazinę ideologiją, nacionalizmą ir opor
tunizmą. Žymiausias šių žmonių tarpe paskutiniais XIX amžiaus
metais buvo F. Dzeržinskis, pradėjęs savo revoliucinę veiklą
Lietuvoje. Jo iniciatyva 1900 m. dalis LSDP intemacionalistinių
elementų susivienijo su Lietuvos darbininkų sąjunga ir Lenkijos
karalystės socialdemokratija. Tuo būdu buvo sukurta Lenkijos
karalystės ir Lietuvos socialdemokratija (LK ir LSD), kuri
1906 m. įėjo į RSDDP sudėtį.
1905—1907 metais LSDP eilėse susiformavo nauji žymūs
revoliucinio jos sparno veikėjai, paaštrėjo kova tarp autonomizmo ir federalizmo šalininkų. Autonomistai, revoliucinių Vil
niaus socialdemokratų darbininkų (vadinamosios Vilniaus opozi
cijos) remiami, tvirtai pasisakė už kuo glaudžiausius Lietuvos re
voliucinio judėjimo ryšius su visos Rusijos revoliuciniu judėjimu,
laikydami juos būtina lietuvių tautos socialinio ir nacionalinio
25. V . K apsukas, 4 t.
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išsivadavimo sąlyga. Tačiau dauguma oportunistinių LSDP va
dovų buvo už federacijos idėją, kuri buvo priešinga proleta
rinio internacionalizmo principams ir padėjo skiepyti Lietuvos
darbininkų judėjime buržuazines nacionalistines atskirumo ten
dencijas. Kai kurie revoliuciniai LSDP veikėjai, tarp jų ir
V. Kapsukas, iš pradžių nesugebėjo įžvelgti tikrosios federalizmo
esmės ir kurį laiką rėmė federalistus. Tačiau jau 1906 m. pa
baigoje — 1907 m. pradžioje V. Kapsukas galutinai apsisprendė
šiuo svarbiu klausimu, pripažindamas glaudžių LSDP ryšių su
RSDDP būtinumą.
1905—1907 m. revoliucijos laikotarpiu, veikiami bolševizmo
idėjų, žymiai sustiprėjo kairieji elementai ir Lenkų socialistų
partijos (PPS) Lietuvos organizacijoje, kuri 1906 m. rudenį su
sijungė su LSDP (plačiau apie tai žr. 16 past.).
Kairiųjų partijos veikėjų spaudžiama, LSDP vadovybė 1906 m.
pradėjo derybas su RSDDP dėl susivienijimo, kurį netrukus
pripažino galimu ir būtinu LSDP VII suvažiavimas, įvykęs
1907 m. Krokuvoje. Tačiau prasidėjusi po 1905—1907 metų re
voliucijos pralaimėjimo reakcija išrovė iš Lietuvos revoliucinio
judėjimo aktyviausias jėgas (jų tarpe V. Kapsuką ir Z. Angarietį), o likę laisvėje oportunistiniai LSDP veikėjai priešinosi
susivienijimui, ir jis neįvyko.
Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse ir karo metu LSDP or
ganizacijose vėl sustiprėjo revoliucinių elementų įtaka. Šiuo
laikotarpiu Lietuvos socialdemokratai, kurių priešakyje atsisto
jo V. Kapsukas, suartėjo su Rusijos bolševikais, su V. Leninu,
dalis jų įstojo į bolševikų partiją.
1918 m. revoliuciniai socialdemokratai drauge su grįžusiais
iš evakuacijos bolševikų partijos nariais, vadovaujami RKP(b)
Lietuvių sekcijų Centro Biuro, sukūrė Lietuvos Komunistų par

tiją.
Oportunistiniai LSDP vadeivos stojo imperialistų ir kontrre
voliucinės lietuvių buržuazijos pusėn ir padėjo jai laikinai įsi
tvirtinti valdžioje. 1919 m. jie sukūrė naują, grynai reformistinę socialdemokratų partiją, kuri pasiliko senąjį LSDP pavadi
nimą ir veikė iki 1936 m. pradžios. LSDP lyderiai (S. Kairys,
K. Bielinis, J. Vilkaitis ir kt.) antrojo pasaulinio karo metais
emigravo į užsienį. Ten jie aktyviai remia JAV imperialistų
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politiką, dalyvauja buržuazinių nacionalistų veikloje, nukreiptoje
prieš Tarybų Lietuvą.— 25.
5 Turimas galvoje V. Kapsuko parašytas atsišaukimas „Vyrai ir
moters, prie darbo!" (žr. V. K a p s u k a s . Raštai, 2 t., Vilnius,
1961, 221—223 psl.).— 25.
# Demokratais V. Kapsukas vadina Lietuvos demokratų partijos
narius.
Lietuvos demokratų partija (LDP) — pirmoji liberalinės lie
tuvių buržuazijos partija, kurios branduolį sudarė „Aušros",
„Varpo" ir „Ūkininko" veikėjai. Ji susikūrė 1894—1895 m. kaip
„Varpo" ir „Ūkininko" organizacija. 1902 m. pasivadino Lie
tuvių demokratų partijos vardu. Priimtoje 1906 m. programoje
ji vadinama Lietuvos demokratų partija. Vėliau iš LDP susi
formavo valstiečių liaudininkų ir tautininkų partijos.— 29.
t Šis laiškas rašytas J. Šliupui. Į V. Kapsuko knygą „Caro kalėji
muos" jis dedamas papildomai šio tomo sudarytojų. Laiško ori
ginalas saugomas LKP CK Partarchyve, 4182 f., 1 ap„ 9 b.,
8—10 1.— 32.
K Draugiečiais čia vadinami V. Kapsuko sukurtos ir 1904—1905 m.
veikusios „Draugo11 organizacijos nariai. 1905 m. „Draugo" or
ganizacija pasivadino Lietuvių socialdemokratų darbininkų par
tija (LSDDP). Tų pačių metų antrojoje pusėje LSDDP susijungė
su Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP).— 33.
# Vadindamas ūkininkus darbininkų priešais, V. Kapsukas turi
galvoje stambiuosius valstiečius (buožes), plačiai naudojusius
samdomąjį darbą. Kaip tik šiuo valstiečių sluoksniu labiausiai
ir rėmėsi Lietuvos demokratų partija.— 34.
t# R. Klajūno (P. Mažylio) korespondencija „Laiškas iš Suvalkų
gubernijos" buvo išspausdinta „Naujojoje gadynėje" (1906 m„
Nr. 22, 346 psl.) skyrelyje „Iš partijų ir sąjungų gyvenimo".
Įtraukdamas šią korespondenciją į savo knygos skyrių apie Kal
varijos kalėjimą, V. Kapsukas ją kiek sutrumpino ir pakeitė
antraštę.— 57.
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11 Minimas laiškas buvo paskelbtas taip pat „Kovoje" ir kai ku
riuose kituose Amerikos lietuvių laikraščiuose. Jo pilną tekstą
žr. V. K a p s u k a s . Raštai, 2 t., 296—304 psl.— 60.
12 Kartu su V. Kapsuku į ligoninę buvo perkeltas politkalinys,
RSDDP narys Kacelenbogenas, sėdėjęs Suvalkų kalėjime. Jo tik
roji pavardė, kaip ir V. Kapsuko, tuomet žandarų nebuvo iš
aiškinta. Kacelenbogenas kalėjo svetima Giršmano pavarde. Pa
bėgęs 1906 m. kovo 4(17) d. iš Suvalkų kalėjimo ligoninės, jis
emigravo į užsienį.— 64.
13 Elesdepiečiai ■— Lietuvos
riai.— 65.

socialdemokratų

partijos

(LSDP)

na

i i PPS (Lenkų socialistų partija) — reformistinė-nacionalistinė par
tija, įkurta 1892 m. Laikydama savo programos pagrindu kovą
už nepriklausomą Lenkiją, PPS, vadovaujama J. Pilsudskio ir
jo šalininkų, skleidė separatistinę bei nacionalistinę propagandą
lenkų darbininkų tarpe ir siekė atitraukti juos nuo bendros su
rusų darbininkais kovos prieš carinę patvaldystę ir kapita
lizmą.
Per visą PPS veikimo istoriją partijoje buvo kairiųjų gru
pių. Kai kurios iš jų palaipsniui perėjo į nuoseklios revoliu
cinės kovos pozicijas. Antai 1905—4907 m. revoliucijos lai
kotarpiu partijoje susiformavo kairioji srovė, kuri 1906 m.
atsiskyrė nuo dešiniųjų ir sudarė vadinamąją PPS-levicą. Pirmojo
pasaulinio karo metais didesnioji PPS-levicos dalis laikėsi internacionalistinių pozicijų ir 1918 m. gruodžio mėn. susivienijo
su Lenkijos karalystės ir Lietuvos socialdemokratija (LK ir LSD).
Susivienijusios organizacijos įkūrė Lenkijos Komunistų darbi
ninkų partiją, kuri 1925 m. pasivadino Lenkijos Komunistų par
tija.
Dešinioji PPS dalis pirmojo pasaulinio karo metais toliau
vykdė nacionalšovinizmo politiką, o susikūrus buržuazinei Len
kijos valstybei, atsistojo prie valstybės vairo. Būdama valdan
čioji partija, PPS visokiais būdais skleidė antikomunistinę pro
pagandą ir vykdė agresyvią politiką prieš TSRS. Tokią politiką
ji vykdė ir Lietuvos atžvilgiu. Atskiros PPS grupės, nesutin
kančios su tokia nacionalistine politika, simpatizavo Lenkijos
Komunistų partijai ir įsiliedavo į jos eiles, ypač po fašistinio
perversmo Lenkijoje (1926 m.).
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Antrojo pasaulinio karo metais PPS vėl suskilo. Kairioji
PPS dalis, pasivadinusi Lenkų socialistų darbininkų partija (LSDP)
ir suartėjusi su 1942 m. įsikūrusia Lenkijos darbininkų partija
(LDP), aktyviai kovojo prieš hitlerinius okupantus, už Lenkijos
išvadavimą iš fašistinio pavergimo. Nuo 1944 m., kai buvo su
kurtas Lenkijos nacionalinio išsivadavimo komitetas, Lenkų so
cialistų darbininkų partija, vėl pasivadinusi PPS vardu, kartu
su LDP dalyvavo Lenkijos liaudies demokratinės valstybės kū
rimo darbe. 1948 m. gruodžio mėn. abi šios partijos susivienijo,
pasivadindamos Lenkijos jungtine darbininkų partija.— 65.
15 Bundiečiais V. Kapsukas vadina Bundo (Visuotinės žydų dar
bininkų sąjungos Lietuvoje, Lenkijoje ir Rusijoje) narius. Bundas
buvo įkurtas 1897 m. Vilniuje. Jo eiles sudarė daugiausia pusiau
proletariniai Rusijos vakarinių sričių žydų amatininkų elementai.
Kurį laiką (nuo 1898 m.) Bundas veikė RSDDP sudėtyje kaip
autonominė organizacija, savarankiška tik tais klausimais, kurie
lietė vien žydų proletariatą. Kaip nacionalizmo ir separatizmo
reiškėjas Rusijos darbininkų judėjime, Bundas nuolat rėmė oportunistinį RSDDP sparną („ekonomistus", menševikus, likvidato
rius), kovojo prieš bolševikus. Po Didžiosios Spalio socialistinės
revoliucijos Bundo vadovai susidėjo su kontrrevoliucinėmis jė
gomis. Tuo pačiu metu eilinių Bundo narių tarpe sustiprėjo ten
dencija bendradarbiauti su komunistais ir Tarybų valdžia. 1921 m.
kovo mėn. Bundas susilikvidavo, o dalis jo narių įstojo į RKP(b).
Tais pačiais metais Bundo organizacijos susilikvidavo ir Lietu
voje, išskyrus Vilniaus kraštą, kuris buvo okupuotas Lenkijos.
Dalis jo narių taip pat bendrais pagrindais buvo priimti į Lie
tuvos Komunistų partiją.— 65.
PPS (Lenkų socialistų partijos) pirmosios organizacijos Lietuvoje
buvo sukurtos apie 1893—1895 m. Iš pradžių jos veikė Vilniuje
ir Kaune, o vėliau ir kai kuriose kitose Lietuvos vietose. 1902 m.
jos pradėjo leisti savo organą — laikraštį ,,Walka" („Kova"),
o apie 1904—1905 m. susijungė į autonominę organizaciją, pa
sivadinusią „PPS Lietuvoje" („PPS na Litwie"). Kurį laiką PPS
organizacijoje Lietuvoje žymų vaidmenį vaidino dešinieji ele
mentai (busimojo Lenkijos fašistinio diktatoriaus J. Pilsudskio
vadovaujama dešiniųjų pepeesininkų grupė). Tačiau 1905—
1907 m. revoliucijos laikotarpiu šiose organizacijose žymiai su
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stiprėjo kairioji kryptis, kurios veikėjai, ypač P. Eidukevičius,
stengėsi nutraukti ryšius su šovinistiniais dešiniaisiais PPS va
dovais ir suartėti su kitomis revoliucinėmis darbininkų orga
nizacijomis bendrai kovai. Ketvirtojoje savo konferencijoje, įvy
kusioje 1906 m. kovo 26 d., „PPS Lietuvoje" pasivadina nauju
vardu — „Socialdemokratų partija Lietuvoje" (SDPL) ir ima tar
tis su LSDP veikėjais, jų tarpe su V. Kapsuku, dėl susijungimo.
LSDP konferencija, įvykusi 1906 m. rugsėjo 14—19 d., numatė
abiejų partijų susijungimo sąlygas. Jas patvirtino beveik tuo
pačiu metu įvykusi SDPL konferencija, kurioje dalyvavo V. Kap
sukas. Abiejų partijų Centro Komitetų pasitarime buvo nutarta
pradėti praktinį partijų sujungimo darbą, nelaukiant, kol LSDP
suvažiavimas patvirtins LSDP konferencijos nutarimą. 1906 m.
rudenį buvo sudarytas jungtinis LSDP ir SDPL Centro Komitetas
ir jungtiniai LSDP ir SDPL Vilniaus, Kauno ir Panevėžio komi
tetai. Septintasis jungtinis LSDP suvažiavimas, įvykęs 1907 m.
rugpiūčio mėn. Krokuvoje, patvirtino faktiškai jau įvykusį par
tijų susivienijimą.— 77.
17 Darbininkų klasės internacionalinės vienybės idėjos, kurias pro
pagavo bolševikai, 1905—1907 m. revoliucijos metu vis labiau
plito ir Lietuvos darbo žmonių tarpe. Šių idėjų veikiami, dau
guma LSDP narių, ypač kairieji partijos veikėjai, ėmė reika
lauti LSDP susijungimo su RSDDP tais pačiais autonominiais
pagrindais, kuriais 1906 m. su RSDDP susijungė Latvijos social
demokratų darbininkų partija (LSDDP) ir Lenkijos karalystės ir
Lietuvos socialdemokratija (LK ir LSD). Šie reikalavimai ypač
sustiprėjo 1906 m. antrojoje pusėje, kai vyko pasirengimas
LSDP VII suvažiavimui. Susijungimui pritarė Vilniaus darbinin
kai socialdemokratai, kurių dauguma jau 1906 m. vasarą buvo
aiškūs autonomistai. Susijungimo idėją palaikė taip pat LSDP
Peterburgo komitetas.
Bijodami, kad LSDP suvažiavimas gali priimti nepalankius
jiems nutarimus, dešinieji — nacionalistiniai LSDP vadovai, tu
rėję daugumą tuometiniame Centro Komitete, nutarė sušaukti
ne suvažiavimą, o konferenciją, kuri įvyko 1906 m. rugsėjo
14—19 d. Konferencijoje dalyvavo ne vietinių partijos komi
tetų išrinkti delegatai, o LSDP CK pakviesti atstovai. Apie nu
tarimą partijos suvažiavimą pakeisti konferencija Vilniaus orga
nizacijai nebuvo pranešta. Niekas iš jos narių nebuvo pakviestas
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dalyvauti konferencijoje, nors ji įvyko Vilniuje. Visa tai sukėlė
teisėtą Vilniaus ir kitų LSDP organizacijų nepasitenkinimą. Atsi
rado vadinamoji Vilniaus opozicija, kurios aktyviausių veikėjų
tarpe buvo Z. Angarietis, J. Janulevičius ir kt. Tačiau net ir
tokiu būdu sušauktoje konferencijoje pasireiškė padidėjusi autonomistų įtaka: buvo priimtas autonomistų pasiūlytas politinis
LSDP susijungimo su RSDDP projektas, parengtas kompromiso
su federalistais pagrindu. Dešinieji LSDP veikėjai buvo nepa
tenkinti tokiu projektu, nes jame buvo pabrėžiama, jog būtina
siekti susijungimo su RSDDP. Tai aiškiai rodo pačių federalistų
protestas prieš konferencijos nutarimą, kurį jie įvertino kaip
„viešą atsižadėjimą federacijos programos" (žr. „Lietuvos social
demokratų partijos žinios", 1906 m., Nr. 1, 7 psl.).
LSDP susijungimo su RSDDP klausimas buvo paliestas
RSDDP V suvažiavime, kuris įvyko 1907 m. Londone. Į šį su
važiavimą kaip svečias nuvyko LSDP atstovas S. Kairys, kuris,
gindamas federalistinius LSDP programos reikalavimus, stengė
si sutrukdyti suvažiavimui priimti reikiamą nutarimą susijun
gimo klausimu. Tačiau netrukus įvykęs Krokuvoje LSDP VII
(Jungtinis) suvažiavimas buvusį LSDP programoje federacijos
reikalavimą pakeitė autonomijos reikalavimu ir nutarė, jog
RSDDP ir LSDP susijungimas „galimas ir reikalingas". Nutarime
buvo pažymėta, kad skirtumas tarp LSDP ir RSDDP programų
nėra esminis, todėl LSDP Centro Komitetas turįs pasirūpinti
„kiek galima pagreitinti" LSDP ir RSDDP susijungimą.
1908 m. pradžioje susijungimo su RSDDP klausimą svarstė
LSDP Vilniaus, Šiaulių ir Panevėžio organizacijų konferencijos.
Buvo sudaryta bendra LSDP Vilniaus organizacijos ir RSDDP
Šiaurės—Vakarų krašto organizacijos atstovų komisija, kuri pa
tikslino LSDP ir RSDDP susijungimo projektą, o vėliau jam
pritarė LSDP konferencija ir VIII suvažiavimas, sušauktas 1909 m.
sausio mėn. „Susijungimo klausimas stovi ant gero kelio",—
rašė apie minėtos LSDP konferencijos nutarimus Z. Angarietis
(„Kova", 1908.V.1, Nr. 18, 279 psl.).
Bolševikai nuolat rėmė revoliucinių Lietuvos socialdemo
kratų siekimus greičiau susijungti su RSDDP, Penktoji RSDDP
konferencija, įvykusi 1908 m. gruodžio 21—27 d. (1909 m. sau
sio 3—9 d.), specialioje rezoliucijoje pabrėžė, kad reikia „imtis
tolesnių žygių Londono suvažiavimo pageidavimui dėl LSDP
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susivienijimo su RSDDP įvykdyti" (žr. „TSKP suvažiavimų, kon
ferencijų ir CK plenumų rezoliucijose ir nutarimuose", I dalis,
Vilnius, 1955, 198 psl.). Jau 1909 m. pradžioje RSDDP Centro
Komitetas sudarė komisiją, kuriai buvo pavesta surinkti me
džiagą ir paruošti būsimam RSDDP CK plenumui pranešimą su
sijungimo klausimu. Tačiau reakcijos siautėjimas, naujos repre
sijos prieš revoliucinius socialdemokratus ir oportunistinių
elementų pasipriešinimas sutrukdė užbaigti šį partijų susivie
nijimą.
Emigravęs 1914 m. pavasarį į užsienį ir vėl įsitraukęs į LSDP
veiklą, V. Kapsukas ėmėsi žygių, kad greičiau būtų susijungta
su Rusijos bolševikų partija. Laiške V. Leninui, rašytame tų
metų birželio 13 d. LSDP Užsienio biuro vardu, jis pabrėžė,
kad „susivienijimo su RSDDP klausimas •— artimiausios ateities
klausimas", kartu nurodydamas, jog „LSDP viduje kartu su
menševikais-partiečiais vyrauja bolševikinė kryptis..." („Komu
nistas", Vilnius, 1962, Nr. 4, 26 psl.).
Daugelį metų trukusi kova už LSDP susijungimą su RSDDP
padėjo stiprėti internacionalistinei, bolševikinei krypčiai Lietuvos
revoliuciniame judėjime. Prasidėjus pirmajam pasauliniam karui,
o vėliau, po 1917 m. Vasario revoliucijos, dar labiau pasikeitus
sąlygoms ir iškilus tiesioginiams uždaviniams kovoti dėl socia
listinės revoliucijos pergalės, geriausios Lietuvos socialdemo
kratų partijos jėgos susibūrė po bolševikų partijos vėliava,
visiškai atsiribodamos nuo oportunistinių ir nacionalistinių LSDP
elementų. Būtent šios revoliucinių socialdemokratų jėgos, va
dovaujamos bolševikų partijos Centro Komiteto, aktyviausiai
prisidėjo prie Lietuvos Komunistų partijos sukūrimo.— 78.
18 „Jokūbine", matyt, buvo vadinamas ne kuris nors vienas Jo
kūbo skg. namas, o visas nedidelis šio skersgatvio rajonas.
Be čia minimo Jokūbo skg. Nr. 9, V. Kapsuko užrašuose
(1907 m. birželio 18 d.) iš Vilniaus kalėjimo pažymėta, kad
suėmimo metu (1907 m. gegužės mėn. 19 d.) žandarai, surašę
protokolą, telefonu davė nurodymus padaryti kratą taip pat
Nr. 8, kur V. Kapsukas gyvenęs Spakovskio pavarde (žr. šio
tomo 106 psl.). Kai kuriuose Lietuvos socialdemokratinio judė
jimo dalyvių atsiminimuose, esančiuose Revoliucijos-istorijos mu
ziejuje Vilniuje, „Jokūbine“ vadinamas namas, buvęs Jokūbo
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skersgatvyje Nr. 4. Jame taip pat kurį laiką 1906—1907 m. gy
veno V. Kapsukas.— 78.
19 Atsišaukimo „Vyrai ir moters, prie darbo!“ autorius yra V. Kap
sukas. Apie šio atsišaukimo parašymą, išleidimą bei platinimą
žr. šio tomo 25 psl.— 84.
Anarcbistai-komunistai •— anarchistinių grupių nariai, propagavę
revoliucijos stichiškumą ir „neatidėliotiną” komunistinės santvar
kos sukūrimo reikalą. Anarchistai-komunistai teigė, kad didžiau
sias darbo žmonių priešas yra ne kapitalistų klasė, o valstybė.
Todėl jie reikalavo tuoj pat po revoliucijos panaikinti valstybę,
neigė darbininkų klasės partijos ir proletariato diktatūros rei
kalingumą, plačiai naudojo individualaus teroro priemones. Tie
sioginiu anarchistų-komunistų teoretiku buvo rusų anarchistas
P. Kropotkinas (1842— 1921). Jo šalininkų organizacinė veikla
Rusijoje prasidėjo nuo 1903 m., kada buvo įkurta anarchistinė
organizacija „Chleb i voli'a" („Duona ir laisvė”), pradėjusi leisti
tokio pat pavadinimo nelegalų žurnalą. Anarchistų-komunistų
veikla Lietuvoje, ypač Vilniuje ir Kaune, šiek tiek išryškėjo
apie 1906 m. Dalis Lietuvos anarchistų-komunistų palaikė glau
džius ryšius su Belostoku, kuris buvo savotišku anarchistinio
judėjimo centru Rusijos Vakaruose. Anarchistinėms organizaci
joms, veikusioms Lietuvoje, buvo artimos „Giltinė" ir „Perkūniukas". Pirmoji veikė Suvalkijoje, antroji — Kauno gub. Anar
chistinėse grupėse buvo nemaža žmonių, turėjusių vieną tikslą —
netrukdomai plėšikauti. Trumpalaikis anarchizmo pasireiškimas
nepaliko bent kiek žymesnių pėdsakų to meto Lietuvos, kaip
ir visos Rusijos, visuomenės gyvenime.— 84.
21 „Areštantų rotomis“ carinėje Rusijoje buvo vadinamas ypatin
gai sunkus ir griežtas įkalinimo būdas. „Areštantų rotos" atsi
rado 1823 m. Iki 1863 m. kiekvienas nuteistasis į „areštantų
rotas" tuoj po teismo turėjo būti nuplakamas rykštėmis (nuo
50 iki 100 smūgių). 1863 m. teisminis plakimas buvo panai
kintas, bet kalėjime areštantai vis tiek galėjo būti plakami
(nuo 30 iki 100 rykščių). Nuo 1870 m. „areštantų rotos" oficialiai
buvo vadinamos „areštantų pataisos skyriais". Juose įkalintieji
buvo verčiami sunkiai dirbti.— 88.
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22 Vyborgo atsišaukimas — caro valdžios išvaikytos I Valstybės dū
mos atstovų kreipimasis, priimtas jų pasitarime, kuris įvyko
Vyborgo mieste 1906 m. liepos 9—10 (22—23) d. Pasitarime
dalyvavo apie 200 buvusių dūmos atstovų, daugiausia kadetų
partijos nariai. Atsišaukimas, kurio tekstą parengė kadetų, trudovikų ir menševikų atstovai, ragino Rusijos liaudį protestuoti
prieš dūmos paleidimą, boikotuojant atskiras caro valdžios prie
mones (nemokėti mokesčių, neiti į kariuomenę ir kt.). Tačiau
šiomis pasyvaus protesto priemonėmis tebuvo siekiama nukreipti
revoliucinio masių judėjimo srautą ramia vaga.
Iš lietuviškų gubernijų atstovų Vyborgo manifestą pasirašė
J. Kubilius, L. Lopas, P. Vitkauskas ir L. Bramsonas, kurie
I dūmoje priklausė kadetij frakcijai. Vyborgo pasitarimo daly
viai buvo patraukti teismo atsakomybėn ir 1907 m. nuteisti po
3 mėn. kalėti.— 91.
23 gis ketureilis paimtas iš V. Kapsuko eilėraščio „Dėl ko aš
nuliūdęs", kuris pirmą kartą buvo išspausdintas 1901 m. „Ūki
ninke (Nr. 12) Vinco Vilko-Pilko slapyvardžiu.— 92.
24 Turimas galvoje V. Kapsuko straipsnis „Naujieji Rusijos dūmos
rinkimai" (žr. Raštai, 3 t., 298—304 psl.).— 95.
25 Rygos baisenybėmis V. Kapsukas vadina politinių kalinių kan
kinimus Rygos kalėjime, apie kuriuos 1907 m. buvo rašoma
savaitraštyje „Skardas". Korespondencijoje, pavadintoje „Rygos
baisenybės" (Nr. 16, 159-—160 psl.), buvo pranešama:
„Kankinami paprastai tie žmonės, kuriems paskirta mirties
bausmė, jeigu mirties nusprendimas neabejotinas. Kankinama
kas dieną, išskiriant šventadienius, naktimis iki 6 vai. ryto. Įran
kiai vartojami: guminės lazdos su švinu, geležinės replės, ilgos
adatos, geležinės smaluotos lazdelės, ypatingi rankogaliai, su
kuriais sutraiškinami rankų kaulai. „Dirba" kokie 15 budelių po
priežiūra skyriaus viršininko. Kartais esti ir vokiečių baronai,
dvarininkai. Kaliniui iš pradžių liepiama išduoti savo bendrus:
jeigu tas atsisako, pradeda kankinti. Užkiša šlapia skepeta gerk
lę, kad nebūtų girdėti riksmo, ir pradeda mušti per galvą ir
per visą kūną guminėmis lazdomis. Pasidarius žaizdoms, barsto
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jas druska. Jeigu kankinamasis neprisipažįsta ir neišduoda nie
ko, imasi kitų įrankių. Ištrauko rankų ir kojų nagus, įbeda pa
nagėje ilgas adatas; pešioja iš galvos plaukus, įkaitintomis rep
lėmis drasko kūną, išmuša dantis ir t. t."
1907 m. kovo 31 d. Rygos kalėjimo administracija krimi
nalinių kalinių rankomis išprovokavo riaušes, kurių metu 7 ka
liniai buvo užmušti, 74 sužeisti ir atiduoti karo lauko teismui.
Jų laukė mirties bausmė. Dėl to dūmai buvo duotas užklausi
mas, kurį ji svarstė 1907 m. balandžio—gegužės mėn. Svarstymo
eiga buvo gana plačiai aprašyta „Skardo11 priede „Dūmos darbai"
(1907 m., Nr. 6—9).
Rygos politinių kalinių kankinimus, jų žudynes riaušių metu
V. Kapsukas savo užrašuose vadina „Rygos žudynėmis", „Rygos
inkvizicija", „Rygos teatru" ir pan.— 96.
2,i Eiliuota ištrauka paimta iš V. Kapsuko eilėraščio „Į kovą",
kuris V. Vilko-Pilko slapyvardžiu pirmą kartą buvo išspausdin
tas 1905 m. „Darbininke" (Nr. 1).— 99.
27 Sionistai-socialistai — Sionistų-socialistų darbininkų partijos na
riai. Ši smulkiaburžuazinė, nacionalistinė žydų organizacija buvo
įkurta 1904 m. Odesoje. Vėliau savo veiklą išplėtė ir kituose
Rusijos rajonuose. Sionistai-socialistai siekė izoliuoti žydų dar
bininkus nuo Rusijos ir tarptautinio proletariato revoliucinės
kovos ir skelbė taikstymąsi su žydų buržuazija. Pagrindinis
sionistų tikslas buvo kovoti už tai, kad žydai įgytų nuosavą
teritoriją ir sukurtų savo nacionalinę valstybę.— 101.
28 V. Kapsukas buvo suimtas Vilniuje 1907 m. gegužės 19 d. se
nuoju stilium. Taip pat ir visi užrašai, padaryti Vilniaus kalė
jime, datuojami senuoju stilium.— 105.
29 Čia kalbama apie Liepojos žandarų viršininko A. Vonsiackio
1899—1901 m. organizuotą bylą prieš lietuvių nacionalinio iš
sivadavimo judėjimo veikėjus. Šioje byloje buvo patraukti at
sakomybėn ir kai kurie socialdemokratams simpatizavę lietuvių
inteligentijos atstovai, jų tarpe L. Vaineikis, V. Požėla, F. Ja
nužis ir kt. Tuo metu V. Kapsukas su jais palaikė artimus
ryšius, dėl to 1900 m. pabaigoje jo bute taip pat buvo pada
rytos dvi kratos.— 109.
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3« V. Kapsuko brošiūra „K o k ia m u m s r e i k a l in g a v a ld ž ia ? " 1905 m.
buvo išleista nelegaliai. Pagrindiniai jos teiginiai išdėstyti
V. Kapsuko to paties pavadinimo straipsnyje, paskelbtame
1905 m. „Darbininko" Nr. 2, 3 ir 4 (žr. Raštai, 2 t., 148—
160 psl.). Nurodytoji knygelė „ K o k i e r e i k a l i n g i į s t a t y m a i d a r 
b i n i n k a m s a p s e r g ė ti? " buvo išleista legaliai 1906 m. (žr. Raš
tai, 3 t., 54—84 psl.).— 110.
si Šio atsišaukimo, išleisto 1907 m. gegužės 1 d., lenkiškasis ori
ginalas saugomas LKP CK Partarchyve (1770 f., 4 b., 52 1.).
Ar atsišaukimas buvo išleistas ir lietuvių kalba, nėra žino
ma.— 111.
33 Revoliucinių dainų rinkinys „Kibirkštys" 1908 m. buvo nele
galiai išleistas Tilžėje (knygos metrikoje fiktyviai nurodyta,
kad ji išleista Petrapilyje).— 111.
33 Čia kalbama apie uždarus šokių vakarus, kurie įvairiomis pro
gomis būdavo rengiami Vilniuje „Kanklių" draugijos patalpose.
„ K a n k l ė s " — meno
saviveiklos draugija, įkurta Vilniuje
1906 m. pabaigoje. Ji atsirado, susijungus jau anksčiau veiku
siai Vilniaus „Kanklių" draugijai su Vilniaus lietuvių savišal
pos draugijos choru. Veikė iki 1908 m.— 116.
33 M. Novoruskio atsiminimai apie Šliselburgo tvirtovę, kurioje
jis iškalėjo apie 18 metų, buvo paskelbti žurnale „Byloje" („Pra
eitis"), 1906 m., Nr. 2, 4 ir 6—12. Atsiminimų autorius į šį
kalėjimą pateko 1887 m. kartu su daugeliu narodovolcų' už
pasikėsinimo prieš carą Aleksandrą III rengimą. Tuomet suim
tųjų revoliucionierių tarpe buvo ir V. Lenino vyresnysis brolis
Aleksandras Uljanovas, kurį carinis teismas nubaudė mirties
bausme. Iš kitų suimtųjų pažymėtinas vilnietis J. Lukaševičius,
išėjęs iš kalėjimo taip pat po 18 metų.
Š l i s e l b u r g o t v i r t o v ė — kalėjimas saloje (netoli Peterburgo),
kuriame buvo kalinami carizmui pavojingiausi politiniai prieši
ninkai. Tvirtovėje ilgus metus buvo kankinami „Narodnaja volia" ir „Proletariato" partijos veikėjai. Pastarųjų tarpe buvo
ir lietuvis L. Janavičius, kilęs nuo Kuršėnų. Suimtas 1884 m.,
jis iškalėjo Šliselburge iki 1896 m. Po to buvo ištremtas į Sibirą
ir ten mirė 1902 m. Kaip pabrėžia M. Novoruskis ir kiti atsi
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minimų apie Šliselburgo kalėjimą autoriai, L. Janavičius ir J. Lukaševičius buvo žymiausi Šliselburgo tvirtovės kaliniai lietuviai.
Atskirai apie L. Janavičiaus gyvenimą Sibiro ištremtyje buvo
išspausdinti minėtame žurnale (1906 m., Nr. 12) bolševiko
M. Olminskio ir kitų revoliucinių veikėjų atsiminimai.— 131.
®5 Turimas galvoje rusų rašytojo Tano (V. Bogorazo) apsakymas
„Atostogose", išspausdintas knygoje „Kolymsko apsakymai", ku
ri buvo išleista 1900 m. Jame beletristine forma pavaizduoti gin
čai taip senųjų narodnikų ir jaunųjų proletarinių revoliucionie
rių marksistų. Apsakymo veikėjai „atostogauja" vietovėje, kurią
autorius vadina Propadinsku. „Kolymsko apsakymų" pratarmėje
rašytojas pažymėjo, kad juose maža kas pramanyta. „Aš galė
čiau,— rašė jis,— sujungti kai kuriuos epizodus, atstatyti pavar
des, ypač dabar, kada visa tai tapo istorija."
Rašytojas buvo Kolymske tuo pat metu, kaip ir L. Janavi
čius. Galimas daiktas, kad apsakymų veikėjų prototipų tarpe
buvo ir L. Janavičius, kuris Šliselburge, o vėliau Sibiro ištrem
tyje pasireiškė kaip marksizmo idėjų šalininkas.— 132.
*• Aleksejaus ravelinas — Petropavlovsko kalėjimo (tvirtovės) Pe
terburge dalis. Tarybiniais laikais čia įrengtas Leningrado revo
liucijos muziejus.— 138.
17 Čia minimas V. Kapsuko kūrinys 1904 m. „Draugo" Nr. 2 buvo
paskelbtas antrašte „I. Proletarijaus laiškai" (žr. Raštai, 1 t.,
215—225 psl.).— 142.
i i Erfurto programa — Vokietijos socialdemokratų partijos progra
ma, priimta 1891 m. jos suvažiavime, įvykusiame Erfurto mieste.
Programa buvo parašyta vadovaujantis marksistiniu klasių ko
vos principu. Nors programoje galutiniu partijos tikslu buvo
laikomas socializmo iškovojimas, bet joje buvo padaryta ir rim
tų nuolaidų oportunizmui. F. Engelsas ją kritikavo ypač už tai,
kad buvo apeiti proletariato diktatūros ir dargi respublikos
reikalavimai.— 144.
i* Dvi šio straipsnio ištraukos buvo paskelbtos 1907 m. „Žarijoje"
(Nr. 12 ir 24). Vieną iš jų žr. Raštai, 3 t., 353—359 psl. Straips
nio tęsinį, kuris per kratą 1907 m. pakliuvo į kalėjimo admi
nistracijos rankas, V. Kapsukas buvo suradęs carinės žvalgybos
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archyvuose jau po Spalio revoliucijos. Tolimesnis rankraščio
likimas kol kas nėra žinomas.— 162.
40 Dauguma čia suminėtų V. Kapsuko straipsnių, parašytų Vilniaus
kalėjime ir pirmą kartą paskelbtų „Žarijoje", įtraukti į jo Raštų
3 tomą.—• 185.
41 Čia kalbama apie PPS-pravicą — dešiniąją Lenkų socialistų par
tijos frakciją, kuri susiformavo 1905 m. Vėliau ji ėmė vadintis
„revoliucine frakcija", o sutrumpintai — „frakais". Jos žymiau
sias vadovas buvo J. Pilsudskis, vėliau tapęs fašistiniu Lenkijos
diktatorium.— 188.
42 K a i r ią ja L e n k ų s o c ia lis tų p a r t i j a čia vadinama PPS-levica (apie

ją žr.

14 pastaboje).— 191.

44 Bolševikiniame laikraštyje „Proletarij", Nr. 47—48 (1909 m. rug
sėjo 5(18) d.), buvo paskelbti šie V. Lenino kūriniai: „Demas
kuotieji likvidatoriai", „Dėl Maskvos apygardos komiteto Vyk
domosios komisijos atviro laiško", „Dėl rinkimų Peterburge (ži
nutė)", „Apie otzovizmo ir dievostatos šalininkų frakciją" (žr.
V. I. L e n i n a s . Raštai, 16 t., Vilnius, 1953, 1—45 psl.).— 196.
44 LSDP VIII suvažiavimas, įvykęs Vilniuje 1909 m. sausio mėn.,
atmetė menševikinio pobūdžio agrarinius reikalavimus, kurie bu
vo priimti VII suvažiavime. Tačiau jokių naujų nutarimų šiuo
klausimu nebuvo priimta.
LSDP VIII suvažiavimo darbai aprašyti Z. Angariečio straips
nyje, išspausdintame „Kovoje" (1909 m., Nr. 9 ir 10, 131—132
ir 147 psl.), ir plačioje P. Eidukevičiaus korespondencijoje, kuri
buvo paskelbta RSDDP centriniame organe — laikraštyje „Social-Demokrat" (1909 m., Nr. 5, 23 psl.). Abiejuose laikraščiuose
paskelbti ir pagrindiniai suvažiavimo nutarimai.— 196.
45 Cituojama iš Z. Angariečio knygos „Lietuvos revoliucinio judė
jimo ir darbininkų kovos istorija. Partijos istorija nuo 1896 iki
1907 metų", II t., [Smolenskas], 1921, 413 psl.— 197.
46 Sis laiškas pirmą kartą buvo paskelbtas „Kovoje" (1910.III.25,
Nr. 12) su tokiu redakcijos prierašu: „Laiškas rašytas 15.X.09
kalinio Vinco vienam iš LSDP narių". Į V. Kapsuko knygą „Ca
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ro kalėjimuos" jis
jų.— 198.

dedamas papildomai

šio

tomo

sudaryto

17 Lietuvių socialistų sąjunga Am erikoje (LSSA) — JAV lietuvių
darbininkų organizacija, susikūrusi 1905 m. pavasarį. LSSA jun
gė savo eilėse keletą tūkstančių pažangių lietuvių darbininkų,
kurie pradėjo organizuotis į atskiras socialistines kuopas dar
XIX a. pabaigoje. Iki 1907 metų vadinosi Lietuvių socialistų par
tija Amerikoje (LSPA). Iš pradžių organizacijoje nemažą įtaką
turėjo J. Šliupas, J. Sirvydas ir kiti liberalai. Tačiau, Rusijos
revoliuciniams įvykiams veikiant, organizacijoje stiprėjo social
demokratų įtaka. 1905 m. pabaigoje iš organizacijos pasitraukė
liberalinė J. Šliupo grupė, o 1907 m.— J. Sirvydo šalininkai.
Žymūs revoliuciniai sąjungos veikėjai buvo J. Šukys, L. Prūseika, V. Paukštys ir kiti socialistinio, o vėliau komunistinio
JAV darbininkų judėjimo dalyviai. Nuo 1916 m. vasaros, at
vykęs į JAV, kurį laiką LSSA eilėse dirbo V. Kapsukas. Jis
redagavo LSSA periodinius leidinius — teorinį žurnalą „Naujoji
gadynė" (nuo 1916 m. Nr. 4 iki 1917 m. Nr. 4) ir laikraštį
„Kova" (nuo 1916 m. Nr. 26 iki 1917 m. Nr. 13). Tuo metu
V. Kapsuko, J. Šukio ir kitų revoliucinių socialdemokratų ini
ciatyva išsivystė aštri vidinė kova, padėjusi idėjiškai sustiprinti
sąjungą. Dauguma LSSA narių nusigręžė nuo oportunistinių jos
lyderių (P. Grigaičio, S. Michelsono ir kt.) ir stojo į marksizmoleninizmo pozicijas: 1919 m. pasivadino Lietuvių komunistų są
junga Amerikoje (LKSA) ir įsiliejo į JAV Komunistų partijos
eiles.— 200.
m

Z. Angarietis buvo suimtas 1909 m. birželio 10 d. Iš pradžių
jis buvo kalinamas Suvalkuose, o vėliau perkeltas į Pskovo
katorgos kalėjimą. Atlikęs ten bausmę, 1915 m. Z. Angarietis
buvo ištremtas į Sibirą, iš kurio sugrįžo tik po Vasario revo
liucijos.
Būdamas kalėjime, Z. Angarietis, kaip ir V. Kapsukas, laiš
kais ragino laisvėje likusius draugus neapleisti partinio darbo,
stiprinti ryšius su Rusijos bolševikais. „Aš buvau pasiuntęs,—
prisimena Z. Angarietis savo autobiografijoje, rašytoje 1933 m.,—
vieną laišką (per Ameriką, rodos, 1909 m.) Vilniaus darbinin
kams, partijos nariams, siūlydamas nutraukti ryšius su oportunistine vadovybe, kliudančia įstoti į RSDDP, ir visai organiza

399

cijai įstoti į RSDDP..." Šis Z. Angariečio laiškas (deja, ne visas)
yra surastas. Jame autorius teiravosi, ar jau susijungta su rusais
socialdemokratais? „Jei ne, tai kodėl? Kada susidės? Laikas
būtų" (LKP CK Partarchyvas, 5420 f., 1 ap., 16 b., 4 L).— 206.
49

V a k a n a l i j u s V z i a t k o v i č i u s K r u g l o d u r o v a s — V. Kudirkos satyri
nio apsakymo „Viršininkai" pagrindinis veikėjas — savanaudiš
kas ir kvailas carinis pareigūnas, apskrities viršininkas.— 220.

50 Apsakymas „ D ė l p o t e r i a v i m o “ į knygą „Caro kalėjimuos" pirmą
kartą įtrauktas šio tomo sudarytojų. Jo tekstas paimtas iš 1916 m.
„Kovos Nr. 31.— 255.
31

„ M a ž a s is R o m a n a s " pirmą kartą buvo paskelbtas 1916 m. lie
pos mėn. „Kovoje" (Nr. 29 ir 30). Į knygą „Caro kalėjimuos"
įtrauktas šio tomo sudarytojų.— 271.

52 Savo atsiminimus apie V. Kapsuką ir bendrus pergyvenimus
caro kalėjimuose Ivanas Kozlovas yra plačiai aprašęs knygoje
„Katorga" (Vilnius, 1959) ir straipsnyje „Draugas MickevičiusKapsukas caro kalėjimuose ir emigracijoje" („Priekalas", 1936 m.,
Nr. 2).— 282.
53

P a r tie č ia is buvo vadinami menševikai-plechanovininkai, kurie,
atsiskyrę 1908 m. pabaigoje nuo menševikų-likvidatorių, rūpi
nosi nelegalios partinės organizacijos išsaugojimu, stengėsi su
sitarti su bolševikais. Bolševikai buvo sudarę su jais laikiną
bloką prieš likvidatorius. Tačiau gana greit, jau 1911— 1912 m.,
menševikai-partiečiai vėl susidėjo su likvidatoriais.— 282.

54 „ K a l ė j i m o p i e š in ia i" pirmą kartą buvo paskelbti „Rankpelnyje"

(1915 m. balandžio 9 ir 23 d., Nr. 14 ir 16). Į knygą „Caro
kalėjimuos" jie dedami šio tomo sudarytojų. Tekstas paimtas
iš „Priekalo", 1936 m., Nr. 2 .-2 9 7 .
55 E s e r a i- m a k s im a lis ta i —- Socialistų-revoliucionierių maksimalistų są

jungos nariai. Ši sąjunga susiformavo 1906 m. iš negausios kai
riųjų eserų grupės. Maksimalistai, kaip ir anarchistai-komunistai, pasisakė prieš bet kurią programą-minimum. Jie reikalavo
neatidėliotino žemės, taip pat fabrikų „socializavimo", neigiamai
žiūrėjo į bet kurį legalios kovos formų panaudojimą. Maksima
listai propagavo nepaliaujamos partizaninės kovos ir nuolatinio
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buržuazinės visuomenės dezorganizavimo principus, buvo teroro
ir ekspropriacijų šalininkai. Pagrindine socialistinio perversmo
jėga, jų manymu, turėjusi būti „darbo valstietija". Lietuvoje
eserų maksimalistų organizacijų 1905—1907 m. revoliucijos lai
kotarpiu, matyt, nėra buvę, nors to meto socialdemokratinėje
spaudoje anarchistinių „Giltinės" ir „Perkūniuko" grupių veikla
kartais vertinama ir kaip eserų-maksimalistų pasireiškimas Lie
tuvoje.— 336.
86 Lietuvos socialdemokratų partijos pirmtakais vadinami žmonės,
priklausę 1893 m. Vilniuje susikūrusiai Lietuvos socialdemo
kratų grupei, kuri vėliau pasivadino Lietuvos socialdemokra
tija. Grupė suskilo 1896 m., iškilus klausimui dėl Lietuvoj
darbininkų klasės partijos sukūrimo. Jos pagrindu 1896 m.
atsirado Lietuvos darbininkų sąjunga (LDS) ir Lietuvos social
demokratų partija (LSDP), j LDS susibūrė daugiausia internacionalistiniai Lietuvos socialdemokratijos elementai, nepatenkinti
LSDP dešiniųjų vadovų nacionalizmu. Tačiau ir LSDP nuo pat
jos susikūrimo pasireiškė intemacionalistinis, revoliucinis spar
nas. Sunku tiksliai nustatyti, apie kurį iš LSDP pirmtakų čia
kalba V. Kapsukas. Galimas daiktas, kad tai buvo Stanislovas
Rulkovskis (Rulikovskis, slapyv. „Šova“), kuris iki 1896 m.
priklausė Lietuvos socialdemokratų grupei. Nuo 1900 m. S. Rul
kovskis— aktyvus LK ir LSD veikėjas, vėliau (nuo 1903 m.)
RSDDP narys. Ilgą laiką jis buvo kalinamas cariniuose kalėji
muose, o 1913 m. grįžo iš Sibiro ištremties (mirė 1916 m.).— 340.
87 J. Sverdlovo laiškas V. Kapsukui, kurį sulaikė Jeniseisko žan
darų rotmistras, buvo rašytas 1913 m. rugsėjo 3 d. Jame plačiai
aptariamos numatyto išleisti rinkinio „Iš politinės katorgos gy
venimo" detalės. Kartu prie laiško buvo pridėtas raštelis IV
Valstybės dūmos deputatui-bolševikui G. Petrovskiui. Šiltai atsi
liepdamas apie V. Kapsuką, J. Sverdlovas rašė: „5į raštelį siun
čiu vienam draugui, kuris užsibrėžė tikslą sudaryti ir išleisti
rinkinį apie „politikų" gyvenimą katorgoje paskutiniais metais.
Jis pats išbuvo apie 5 metus ir daug ką matė, buvo daugelio
pergyvenimų liudininkas. Dabar, vėl prasidėjus pakilimo laiko
tarpiui, būtų. naudinga padaryti kai kuriuos apibendrinimus.
Žinodamas draugą Mickevičių, galiu būti tikras, kad jis suge
bės padaryti kažką vertingo. Prašau Jus suteikti jam reikiamą
26. V . K apsukas, 4 t.

4 01

"param ą" (51. M. C b c p a j i o b . H36panHHe ngOH3BefleHH5i,^T." I,
MocKBa, 1957, CTp. 230; visą minėto laiško tekstą žr. ten pat,
i228—230 psl.).— 351.
58 Turimas galvoje Lenkijos karalystės ir Lietuvos socialdemokra
tijos skilimas, įvykęs 1912 m.
Lenkijos karalystės ir Lietuvos socialdemokratija (LK ir
LSD) — revoliucinė Lenkijos darbininkų klasės partija, susikū
rusi 1893 m. Iš pradžių ji vadinosi Lenkijos karalystės social
demokratija. 1900 m. susijungusi su Lietuvos darbininkų sąjunga
(LDS) ir kairiaisiais, intemacionalistiniais LSDP elementais, pasi
vadino Lenkijos karalystės ir Lietuvos socialdemokratija. Pir
majame LK ir LSD suvažiavime, įvykusiame 1900 m. rugpiūčio
19—21 d., dalyvavo Lietuvos darbininkų sąjungos atstovai:
M. Kozlovskis (Vilnius), V. Balcevičius (Kaunas). Partiją su
darė autonominės Lenkijos karalystės ir Lietuvos organizacijos,
kurių kiekviena turėjo , savo Centro Komitetą. Visam partiniam
darbui vadovavo LK ir LSD Vyriausioji valdyba, kurios nariais
buvo įžymūs proletariniai revoliucionieriai: R. Liuksemburg,
J. Marchlevskis, F. Dzeržinskis ir kiti. Vyriausiosios valdybos na
riais buvo aktyvūs Lietuvos darbininkų judėjimo dalyviai M. Koz
lovskis ir E. Sokolovskis (Tomašas).
LK ir LSD vadovavosi revoliucinio marksizmo mokslu, ryž
tingai kovojo prieš buržuazinį nacionalizmą, nuolat pabtėždavo,
kad Lenkijos ir Lietuvos darbo žmonių išsivadavimas iš socia
linės ir nacionalinės priespaudos neįmanomas be glaudžių ryšių
su revoliuciniu Rusijos darbininkų judėjimu. Nepaisant kai
kurių klaidų partijos veikloje, 1905—1907 metų revoliucijoį
laikotarpiu ji kėlė artimus bolševizmui šūkius. 1906 metais
RSDDP IV (Jungtiniame) suvažiavime LK ir LSD buvo priimta
į RSDDP sudėtį. Vilniuje veikusi LK ir LSD organizacija įsi
liejo į vietinę RSDDP organizaciją.
Po 1905—1907 m. revoliucijos pralaimėjimo LK ir LSD vi
duje pasireiškė nesutarimai, dėl kurių 1912 m. partija suskilo
į dvi grupes: LK ir LSD Vyriausiosios valdybos šalininkus („zažondovcus") ir grupę, besiremiančią Varšuvos ir Lodzės - partinė
mis organizacijomis („rozlamovcus"). Pirmieji taikstėsi su likvi
datoriais ir kartais net palaikydavo antibolševikinius elementus
RSDDP eilėse, antrieji veikė išvien su Rusijos bolševikais ir rėmė
RSDDP liniją.
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Pirmojo pasaulinio karo metais pagrindiniais klausimais par
tija buvo artima bolševikams. 1918 m. gruodžio mėn. LK ir
LSD susijungė su PPS-levica. Jungtinė organizacija pasivadino
Lenkijos Komunistų darbininkų partija (nuo 1925 m. Lenkijos
Komunistų partij a).— 351.
59 „Iš tremtinio laiškų"— šis skyrelis į knygą dedamas pirmą
kartą. Jis sudarytas iš mažai žinomų V. Kapsuko laiškų, rašytų
į Lietuvą iš Sibiro ištremties. Pirmasis laiškas, pažymėtas
1913 m. gegužės 29 d. data, rašytas lenkų kalba F. Grincevičiūtei, gyvenusiai Vilniuje. Kiti — V. Požėlai, su kuriuo V. Kap
sukas tuomet susirašinėjo taip pat per Grincevičiūtę. Tik 1913 m.
gruodžio 10 d. laiškas rašytas F. Bugailiškiui. Kai kurie laiškai
čia spausdinami sutrumpinti — praleistos grynai asmeninio po
būdžio vietos.
Išskyrus 1913 m. gruodžio 10 d. laišką (F. Bugailiškiui),
kurio originalas saugomas Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko var
do universiteto Mokslinės bibliotekos rankraštyne, visi kiti čia
dedami laiškai yra LTSR Mokslų akademijos Centrinės bibliote
kos rankraščių skyriuje.— 352.
99 Kartu su 1913 m. birželio 25 d. laišku V. Požėlai (per F. Grin
cevičiūtę) V. Kapsukas siuntė taip pat ir savo rašinius apie Kras
nojarsko politinių kalinių sudėtį ir trėmimą į Sibirą. Tai ir yra
III ir IV „Ištremtojo laiškas". Vėliau jis įtraukė juos į knygą
„Caro kalėjimuos" (žr. šio tomo 333—347 psl.).
Kaip žinoma, beveik visas V. Kapsuko susirašinėjimas tuo
met buvo sekamas carinės žvalgybos. Taigi ir 1913 m. birželio
25 d. laiškas kartu su pridėtais rašiniais pateko į žvalgybininkų
rankas — buvo perliustruotas. 1913 m. liepos 10 d. Jeniseisko
žandarų rotmistras Železniakovas apie šią V. Kapsuko kores
pondenciją atitinkamai painformavo policijos departamentą, taip
pat Tomsko, Krasnojarsko ir Vilniaus žandarų valdybas. Pridė
damas V. Kapsuko laiško nuorašus, žandarų rotmistras rašė,
kad kopija padaryta iš „laiško, gauto agentūriniu keliu. Adre
sas ant voko: Registruota. Vilnius, Gailestingųjų seserų gatvė,
Nr. 3, ponios Valerijos Grincevič nuosavas namas. Štampas
„Jeniseiskas", 26.6.13. Užklija Nr. 127" (Centrinis Valstybinis
Spalio revoliucijos archyvas Maskvoje, Policijos departamento
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Ypatingojo skyriaus fondas (DFI, OO), 1913 m., 155 b. (pagrin
dinė), 283 1, V. Kapsuko korespondencijos „Krasnojarsko poli
tinių kalinių sudėtis" nuorašą žr. ten pat, 284—287 1.).
Pirmuoju ir antruoju „Ištremtojo laišku" V. Kapsukas, ma
tyt, sutrumpintai vadina savo rašinius „Kelionė į Sibirą" ir
„Krasnojarsko kalėjime" (žr. šio tomo 313—333 psl.) — 352.
61 Turimas galvoje A. Bogdanovo straipsnių ciklas, kuris 1913 m.,
buvo spausdinamas „Pravdoje" bendra antrašte „Iš darbininko'
enciklopedijos". Matyt, V. Kapsukas, ketindamas versti juos
į lietuvių kalbą, nebuvo susipažinęs su visais šio ciklo straips
niais. Kai kuriuose iš jų buvo nemaža teorinių teiginių, paremtų
svetima marksizmui ideologija. Kaip tik dėl to, V. Leninui
reikalaujant, Bogdanovas buvo nušalintas nuo bendradarbiavimo,
bolševikiniame laikraštyje.— 353.
62 ,,Makiatais‘‘ V. Kapsukas vadina Lietuvos demokratų partijos,
narius.— 354.
63 JAV
tuvių
tuva"
vesta
nymo

lietuvių tarpe 1910 m. buvo kilęs sumanymas išleisti lie
enciklopediją. Finansuoti šį darbą turėjo laikraščio „Lie
leidėjas A. Olševskis. Enciklopedijos redakciją buvo pa
sudaryti K. Jurgelioniui. Tačiau 1912 m. nuo šio suma
atsisakyta.— 354.

64 Skaudus smūgis V. Kapsukui buvo jo aštuonerių metų dukters;
Vandutės mirtis, apie kurią jis sužinojo, būdamas ištremtyje.
Dirbdamas pavojingą revoliucionieriaus profesionalo darbą, o vė
liau sėdėdamas caro kalėjimuose, V. Kapsukas ne kartą minti
mis lankydavo savo mylimą dukrelę, tėvų pavadintą dvigubu
Vandos-Vincentos vardu. „O kodėl mažĮiukė] prižadėjusi niekoneparašė ir nė savo žolynų man neatsiuntė? — skaitome viename
iš V. Kapsuko laiškų, rašytų iš kalėjimo savo šeimai.— Savo
fotografiją tegul atsiunčia — į vagoną įmesk laišką ir pažymėk,
kad sesers duktė, nes kitaip nežinosiu kieno... Labai jos išsi
ilgau... Pasakyk jai, kad aš ją labai myliu, norėčiau aplankyt,
bet neleidžia daktarai išvažiuot... negeri daktarai..." (LTSR Moks
lų akademijos Centrinės bibliotekos rankraštynas, VUN—275,
5 L).
V. Kapsuko dukrelė Vanda turėjo įgimtų dailininkės ga
bumų. 6—8 metų mergaitės piešiniai buvo eksponuojami keliose
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dailės darbų parodose ir susilaukė to meto visuomenės bei spau
dos dėmesio. Tačiau Vandutė buvo silpnos sveikatos — sirgo
džiova. Kurį laiką ji buvo gydoma užsienio sanatorijose. Tikė
tasi, kad jos sveikatai bus palankus Krymo klimatas. Tačiau
liga progresavo, ir Vandutė mirė 1913 m. vasarą Jaltoje. Ten
ir palaidota.— 354.
65 Apie 1908 m. Lietuvių mokslo draugija ir Lietuvių dailės drau
gija iškėlė sumanymą surinktomis iš visuomenės lėšomis įsigyti
pastatą, kuriame galima būtų įrengti istorinį-etnogratinį muziejų
ir dailės galeriją. Šios idėjos nusitvėrė buržuaziniai veikėjai.
Prasidėjo lėšų rinkimo kampanija namui pirkti. Kartu su šia
kampanija vyko buržuazinių-nacionalistinių idėjų apie lietuvių
tautos kultūrą, jos neklasinę prigimtį ir t. t. propaganda. Busi
muosius namus imta vadinti „tautos namais". Lėšos buvo ren
kamos Lietuvoje ir užsienyje, ypač Amerikoje. Tačiau tik ne
žymi dalis surinktų pinigų buvo išleista kultūros reikalams.
Be to, ir šie pinigai iš esmės buvo panaudoti, sudarius sandėrį
su „tautiniu kapitalistu": namas Lietuvių mokslo draugijai buvo
nupirktas iš kapitalisto P. Vileišio.— 356.
,ifi Čia kalbama apie rinkinį „Iš K. Markso ir F. Engelso litera
tūrinio palikimo", kurio keturi tomai vokiečių kalba buvo iš
leisti 1902 m. Tai pirmasis didesnis Markso ir Engelso raštų
rinkinys. Jį parengė spaudai žymus vokiečių socialdemokratas
F. Meringas. K. Markso ir F. Engelso literatūriniam palikimui
faktiškai buvo skirti tik trys rinkinio tomai. F. Meringas ne
kritiškai ir neteisingai vertino F. Lasalio veiklą. Priskyrus F. Lasalį prie marksizmo klasikų, jis į ketvirtąjį rinkinio tomą įtraukė
F. Lasalio laiškus K. Marksui ir F. Engelsui.
Pirmieji du rinkinio „Iš K. Markso ir F. Engelso literatūrinio
palikimo" tomai rusų kalba pasirodė 1907—1908 metais. Juos
sudaro kai kurie K. Markso ir F. Engelso kūriniai, parašyti
1841—1847 metų laikotarpiu. Trečiasis rinkinio tomas rusų kalba
buvo išleistas jau tarybiniu laikotarpiu (1926 m.).— 356.
87 1906 metų vasarą „Naujosios gadynės" redakcija išsiuntinėjo
savo skaitytojams anketą „Koks yra dvaro ir sodžiaus darbinin
kų padėjimas?" Manoma, kad ją parengė V. Kapsukas, norėda-.
mas sukaupti daugiau faktinės medžiagos apie žemės ūkio dar
bininkų gyvenimo sąlygas. Dalį tokiu būdu surinktos medžiagos
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V. Kapsukas panaudojo keliuose 1906—1907 metais parašytuose
savo straipsniuose (žr. Raštai, 3 t., 111—118, 131— 140 ir 231—
232 psl.).— 357.
68 Matyt, turimos galvoje skolos, padarytos V. Kapsuko dukters
Vandutės gydymui. Šias lėšas V. Kapsuko šeima buvo gavusi
daugiausia savo artimos bičiulės M. Zauniūtės rūpesčiu per
Amerikos lietuvių šelpimo organizacijas. Skolos grąžinimą
M. Zauniūtė buvo asmeniškai garantavusi. Tai rodo išlikę jos
laiškai, rašyti šiuo klausimu J. Šliupui į Ameriką. 1909 m.
vasario 18 d. ji kreipėsi į J. Šliupą, kad šis padėtų išpildyti
Vinco M. prašymą, t. y. gauti reikiamą paskolą. „Dėl viso ko
aš prisižadu,— rašė M. Zauniūtė,— taipgi rūpintis skolos sugrą
žinimu. Apsiimu ją ant savęs užmokėti" (Valstyb. resp. biblio
tekos Kaune rankraštynas, 1 f., rankr. Nr. 211, 28 1.). Kitame
laiške (1910 m. gegužės 25 d.) ji vėl kreipėsi į Šliupą: „Pirm
kiek laiko prižadėjote siųsti stipendiją Vinco žmonai, aš apsi
ėmiau rūpestį, kad tie pinigai tikru laiku būtų grąžinti. Gal
prie progos parašytumėte, kaip su tuom dalyku yra. Gal prisi
ėjo sustoti davus stipendiją... Visgi norėčiau įsitėmyti gerai ir
žinoti savo pareigą tikru laiku atlikti. Man labai rūpi, kad
Jumis nesuvedžiočiau, gal juk ir numirti prisieiti, tai norėčiau
taip palikti, kad, ir man nebelikus, būtų atlyginta. Tą aš tikrai
padaryti galiu, nes mūsų yra žemė ir namai dar neišdalinti.
Kad ir dabar pinigų neturiu, bet visgi mano dalis yra tikra
gvarancija" (ten pat, 30 1.) — 361.
69 V. Kapsuko straipsnis „Ar reikalingi mums „tautos" namai?"
buvo paskelbtas „Vilnyje" (1913 m. lapkričio 9(22) d., Nr. 1)
antrašte „Tautos" namai". Ten pat įdėtas ir jo straipsnis „Latvių
darbininkų spauda", pasirašytas slapyvardžiu V. Tolimasis.
Straipsnis „Kaip rusai darbininkai kovoja už savo spaudą",
pasirašytas kriptonimu V. K., pasirodė „Vilnyje" tik 1914 m.
balandžio 19 d. (gegužės 2 d.) antrašte „Rusai darbininkai patys
rūpinasi savo spauda".— 362.
70 Zmonininkais, t. y. liaudininkais arba narodnikais, čia vadinami
Lietuvos demokratų partijos nariai (varpininkai).— 362.
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71 „Vilijos“ bendrovė—„Vilijos" mašinų fabriko, įsteigto 1911 me
tais Vilniuje, valdytoja. Stambiais bendrovės akcininkais buvo
žymūs lietuvių kapitalistai ir buržuaziniai veikėjai, jų tarpe
P. Vileišis ir kiti.— 364.
72 V. Kapsukas turi galvoje savo bendradarbiavimą Lietuvių de
mokratų partijos mėnesiniame laikraštyje „Ūkininkas", kuris bu
v o leidžiamas Tilžėje. Būdamas 1901—1903 m. vienu iš „Ūki
ninko" redaktorių, jis kurį laiką puoselėjo viltį, jog šį varpi
ninkų spaudos organą jam pavyks padaryti kovingu revoliuci
niu laikraščiu. Tačiau tokia perspektyva teko greit nusivilti,
įsitikinus, kad demokratų partija iš esmės yra priešinga revo
liucijos ir socializmo idėjoms. Vėliau, prisimindamas savo ryšius
su varpininkais ir bendradarbiavimą jų spaudoje, V. Kapsukas
ne kartą nurodė, kad tuometinės jo pastangos nukreipti „Ūki
ninką" į revoliucinį kelią tegalėjusios atsirasti tik dėl nepa
kankamo politinio subrendimo. Tokią mintį jis pabrėžia ir savo
atsiminimuose apie „Draugo" organizaciją, parašytuose Vladi
miro katorgos kalėjime 1911—1913 m. (saugomi LKP CK Partarchyve, 28 mašinraščio puslapiai). Norėdamas suklaidinti ka
lėjimo administraciją, kuri nuolat domėjosi politkalinių raši
niais, savo atsiminimus V. Kapsukas parašė tokia forma, lyg
visa tai jam yra papasakojęs jau miręs asmuo, kurio vardas —
Kapjsukas], Matyt, ir antraštę — „Švietėjiška „Draugo" orga
nizacija" — autorius davė tais pačiais sumetimais, kad „nekal
tai" atrodytų rašinys. Iš tikrųjų tai yra pasakojimas ne tik
apie „Draugo" organizaciją, kuriai 1904— 1905 m. vadovavo
V. Kapsukas, bet ir apie senesnius laikus, kai jis dar tik pra
dėjo įsitraukti į visuomeninę-politinę veiklą, bendradarbiauda
mas liberalinėje spaudoje.
Apibūdindamas varpininkus kaip buržuazinius veikėjus,
V. Kapsukas pažymi, kad XX a. pradžioje „daugelis jaunų lie
tuvių inteligentų, visų pirma studentų, ėmė reikšti nepasiten
kinimą varpininkų veikla. Ilgą laiką jie stengėsi kaip nors
panaudoti savo jėgas sename darbe. Pagaliau pamatė, kad iš
viso to nieko neišeis, ir vienas po kito ėmė trauktis iš var
pininkų eilių ir telktis apie visai sunykusią po 1898 m., bet
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dabar atgimstančią Lietuvių socialdemokratiją. Tačiau daugelis
dar gana ilgai stovėjo kryžkelėje ir nesiryžo galutinai, nutraukti
ryšių su varpininkais. Tokiems priklausiau ir aš."
Toliau V. Kapsukas pateikia kai kuriuos duomenis iš savo
gyvenimo, nurodydamas, kad 1901 metų rudenį jis buvo pri
verstas išvažiuoti j užsienį. Ten jis laikinai apsistojęs pas
„Varpo" ir „Ūkininko" redaktorių J. Bagdoną, kuris rašinyje
vadinamas Šidaru. Pastarasis paskyrė jį savo pavaduotoju.
1901—1902 m. žiemą V. Kapsukas praleido Mortos Zauniūtės
tėviškėje prie Tilžės. 1902 m. pavasarį jis persikėlė Šveicarijon
ir buvo priimtas laisvu klausytoju į Berno universitetą. Nauja
visuomeninė aplinka, ypač susitikimai su rusų politiniais emi
grantais, revoliucinės spaudos skaitymas padarė neišdildomą
įspūdį. „Ten aš pajutau kitokį gyvenimą,— rašo V. Kapsukas,—
apie kurį anksčiau turėjau tik labai miglotą supratimą: iš vienos
pusės, įžymių sociologų paskaitos, įvairių krypčių leidiniai, dažni
susitikimai su kitokios rūšies žmonėmis; antra, judėjimo pa
čioje Rusijos imperijoje pagyvėjimas ir senosios tvarkos sau
gotojų siautėjimas — visa tai man padarė gilų įspūdį ir praplėtė
mano akiratį. Susižavėjęs revoliuciniu judėjimu, aš stengiausi
rasti jo atgarsius mūsų leidiniuose („mūsų leidiniais" aš tada
vadinau „Varpą“ ir Ūkininką") ir atvirai ėmiau protestuoti prieš
nekalto turinio knygelių ir „Naujienų" leidimą. Čia man teko
pirmą kartą aštriau susikirsti su Šidaru, kuris gynė tai, ką aš
neigiau. Jis atmetė kai kuriuos mano rašinius. dėl jų aštraus
tono; buvo labai nepatenkintas, kad kartais pasirašydavau sla
pyvardžiu Revoliucionierius."
Nesutarimai su „Varpo" ir „Ūkininko“ redaktorium, prisi
mena V. Kapsukas, vertė jį ieškoti „teisybės". Todėl 1902 m.
jis pasiuntęs protesto raštą varpininkų suvažiavimui, kuriame
pats negalėjo dalyvauti. Išreikšdamas nepasitenkinimą varpi
ninkų leidiniais, V. Kapsukas reikalavęs atsisakyti nuo to „ne
kaltumo", kuris būdingas šiai spaudai. Neišliko žinių, ar suva
žiavimas svarstė minėtą V. Kapsuko raštą, bet kai kurie su
važiavimo nutarimai jam sukėlė iliuzijų. Suvažiavime dalyvavo
ir kairesnieji veikėjai (J. Biliūnas, S. Matulaitis), be to, buvo
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priimta rezoliucija, leidžianti vienam ir tam pačiam žmogui,
jei tik jis nori, priklausyti ir varpininkams, ir socialdemokratų
partijai. „Ši rezoliucija,— rašo V. Kapsukas,— kaip tik atitiko
mano nuotaikas, ir aš dar labiau pradėjau svajoti ne tik apie
revoliucinį, bet ir apie socialistinį „Ūkininką". „Varpo" ir „Ūki
ninko" administratorė (M. Zauniūtė.— Red.) prijautė man, bet
atvirai neišreikšdavo savo minčių, matyt, bijodama susilaukti
ŠĮidaro] nemalonės... Aš tada buvau socialistu-utopistu, su moks
liniu socializmu dar nebuvau susipažinęs, todėl nenuostabu, kad
taip svajojau. Klasinis požiūris man dar buvo svetimas. Bet
tos svajonės greitai sudužo į realią tikrovę: ŠĮidaras] jokiu
būdu nesutiko leisti tokių pertvarkymų „Varpe" ir „ūkininke".
Galutinai įsitikinęs, kad
žuazinę liberalinę spaudą i
pradžioje raštiškai pareiškė,
o 1903 m. vasarą aktyviai
jimą.— 366.

nėra jokios
revoliucinę,
kad išstoja
įsijungė j

vilties pertvarkyti bur
V. Kapsukas 1903 m.
iš varpininkų partijos,
socialdemokratinį judė

7:* Neapkaipytais ūbaisiais buvo vadinami trys pagrindiniai bolše
vikų partijos lozungai buržuazinėje-demokratinėje revoliucijoje:
caro valdžios nuvertimas ir demokratinė respublika, dvarininkų
žemių konfiskavimas bei jų atidavimas valstiečiams ir 8 valan
dų darbo diena darbininkams.— 374.
74 Apie savo ketinimą bėgti iš Sibiro ištremties V. Kapsukas iš
anksto buvo rašęs A. Didžiulytei-Kazanavičienei. 1913 m. gruo
džio 14 d. laiške jis pranešė: „Tjamstjai gerai žinomas Kapso
sūnus rašo man, kad važiuojąs gydytis į Antano kurortą". Šie
žodžiai reiškė, kad V. Kapsukas rengiasi bėgti iš Sibiro į Ga
liciją, kur tuo metu gyveno Antanas Didžiulis. Kaip prisimena
A. Didžiulytė-Kazanavičienė, netrukus ji gavusi nuo V. Kapsuko
atvirlaiškį, kuriuo buvo pranešama, kad Kapso sūnus jau iš
vykęs ir pakelyje sustosiąs Medemrodėje. V. Kapsukas prasęs
atsiųsti nurodytą dieną į stotį arklius, duoti žinią Vandai Didžiulytei, jos motinai Liudvikai Didžiulienei ir kai kuriems LSDP
veikėjams, su kuriais jis norėjo pasimatyti.
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Atvykusi į Medemrodę V. Didžiulytė buvo apimta siel
varto dėl dukters mirties. Ji atsisakė vykti kartu su vyru
į emigraciją. Abi seserys išrengė V. Kapsuką į tolimesnę ke
lionę. Iš Medemrodės jis nuvyko į Šiaulius, o iš ten — į už
sienį. Buvo susitarta, kad, perėjęs sieną, V. Kapsukas pasiųs
V. Zubovo vardu telegramą: „Dobilų sėklos negalima gauti".
Tai būsiąs ženklas, kad jam pavyko laimingai pabėgti. Tokia
telegrama netrukus buvo gauta.— 375.

RODYKLĖS

PAVARDŽIŲ IR SLAPYVARDŽIŲ RODYKLĖ
A.V.— žr. Prūseika, Leonas (Va
balas, Albertas)
Albertas
(AI.) — žr. Prūseika,
Leonas (Vabalas, Albertas)
Aleknavičius — kalinys — 84,
124, 129
Aleksa, Jonas (1879—1956) —
buržuazinis visuomenės vei
kėjas; jaunystėje buvo prisi
šliejęs prie socialdemokratinio
judėjimo Lietuvoje kaip ca
rinių žandarų agentas — 78,
172
Aleksandras II (1818—1881) —
Rusijos imperatorius (1855—1881) — 375
Aleksejevas, Ivanas — politkali
nys — 336
Algirdas —■ žr. Garneckis, Sta
nislovas
Ališauskas — kalėjimo sargas —
62, 63
Alyta, Kazys (1879—1942) — li
beralinis visuomenės veikėjas,
pasireiškęs pirmųjų lietuvių
teatrinių draugijų veikloje.
Buržuazinėje Lietuvoje buvo
kariuomenės pulkininkas. Žu
27. V . Kapsukas, 4 t.

vo, kovodamas prieš tarybi
nius partizanus kaip hitleri
ninkų talkininkas — 290
Ančys — valstietis, 1907 m. kalė
jęs Vilniaus kalėjime — 101
Andrius — žr.
Domaševičius,
Andrius
Andriušaitis, Vincas — siuvėjas,
socialdemokratas, 1905 m. re
voliucinių įvykių Suvalkijoje
dalyvis — 40, 45
Angarietis (Aleksa), Zigmas (1882
—1940) — įžymus Lietuvos dar
bininkų revoliucinio judėjimo
dalyvis nuo 1906 m., vienas
Lietuvos Komunistų partijos
organizatorių ir vadovų — 77,
181, 197, 206
Antanaitis, Jonas — darbininkas,
1905 m. revoliucinių įvykių
Naumiestyje dalyvis, kalėjęs
Kalvarijos kalėjime — 43
Antanas — žr. Didžiulis, Antanas
Anušas,
Francišekas
(1879—
1925) — dešinysis Lenkijos so
cialistų partijos veikėjas, pilsudskininkas — 188
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Ausenas — žr.
(Ausenas)

Svientoslavskis

Baronas — politkalinys — 43
Bartkus, Jurgis — Joniškio felče
ris, provokatorius, nužudytas
socialdemokratų 1907 m.— 146
Basanavičius,
Jonas
(1851—
1927) — lietuvių
liberalinės
buržuazijos ideologas, istori
kas ir kultūros veikėjas —
356, 362
Bašlykovas, Jegoras — socialde
mokratas menševikas, sėdėjęs
Vladimiro kalėjime bendroje
kameroje su V. Kapsuku —
19, 276, 279, 280, 281, 282
Batūra — kalinys — 84, 103, 124,
128
Bebelis, Augustas (1840—1913) —
vienas žymiausių Vokietijos
socialdemokratijos ir II Inter
nacionalo veikėjų; iš profesi
jos darbininkas tekintojas —
261, 278, 279, 280, 281
Beliaj evas — vyresnysis kalėj imo
sargas — 139
Belinskis,
Visarionas
(1811—
— 1848) — įžymus rusų revo
liucinis
demokratas,
lite
ratūros kritikas ir publicis
tas — 290
Beltovas —- žr. Plechanovas, Ge
orgijus
Berzniekas — latvis socialdemo
kratas — 102
Bielinis, Kipras (g. 1883) — vie
nas dešiniųjų LSDP veikėjų.
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Buržuazinėje Lietuvoje buvo
socialdemokratų frakcijos at
stovu seimuose (1920—1927),
dirbo kooperatinėse įstaigose
ir savivaldybėse; kaip aršus
Tarybų
valdžios
priešas
1944 m. pasitraukė j Vaka
rus — 123
Biliūnas, Jonas (1879—1907) —
lietuvių rašytojas demokratas,
įžymus kritinio realizmo at
stovas lietuvių literatūroje —
358
Biržiška, Mykolas (g. 1882) —
teisininkas, lietuvių literatūros
bei kultūros istorijos tyrinėto
jas; iki I pasaulinio karo de
šinysis LSDP veikėjas, vėliau
perėjęs į buržuazijos stovyklą.
1941—1944 m. bendradarbiavo
su hitleriniais okupantais. Pa
sitraukęs į Vakarus, emigravo
į JAV ir ten aktyviai reiškia
si lietuviškųjų buržuazinių na
cionalistų antitarybinėje veik
lo je— 78, 107, 110, 111, 151,
166, 167, 176, 354, 375
Biržiškienė, Bronislava (g. 1879)
-— pedagogė ir visuomenės vei
kėja, 1905—1914 m. bendra
darbiavusi legalioje socialde
mokratinėje spaudoje; vėliau
dirbo įvairiose buržuazinėse
organizacijose, bendradarbiavo
jų spaudoje — 127, 151
Bytautas,
Stanislovas
(apie
1877—1951)— teisininkas, libe
ralinis lietuvių
visuomenės
veikėjas ir publicistas— 165

Bitė — ii.
Gabrielė

Petkevičaitė-Bitė,

Bliūdžius, Petras (1887—1946) —
gydytojas, 1905—1907 m. re
voliucinių įvykių Lietuvoje
dalyvis, priklausęs LSDP; 1918
— 1922 m. priklausė LKP; vė
liau nuo revoliucinio judėji
mo pasitraukė — 27, 196
Bogdanovas (Malinovskis), Alek
sandras (1873—-1928) — filoso
fas ir ekonomistas, iš profesi
jos gydytojas; socialdemokra
tinio judėjimo Rusijoje nuo
XIX a.
pabaigos
dalyvis;
1903—1909 m. priklausė bolše
vikų partijai, iš kurios buvo
pašalintas kaip revizionistas —
184, 196, 243, 353
Boicovas,
Ivanas — darbininkas
bolševikas, sėdėjęs Vladimiro
katorgos kalėjime bendroje
kameroje su V. Kapsuku— 281
Bonovitinas — 243
Bortkevičienė, Felicija (1873—
1945) — visuomenės veikėja ir
publicistė, Lietuvių demokratų
partijos, vėliau buržuazinės
valstiečių liaudininkų partijos
lyderis — 285, 286, 287
Brailovskis — socialdemokratas
likvidatorius — 368
Brazaitis — studentas (1906) — 26
Braziukevičius,
Aleksandras —
socialdemokratas, 1905—1907
m. revoliucinių įvykių Lietu
voje dalyvis — 84, 103, 123,
124, 128, 129

Bucharinas, Nikolajus (1888—
1938)— Komunistų partijos vei
kėjas nuo 1906 m. Po Spalio
revoliucijos ėjo atsakingas pa
reigas partijos ir Tarybų vals
tybės aparate; ne kartą stojo
prieš leninizmą; už frakcinę ir
antipartinę veiklą 1937 m. pa
šalintas iš partijos — 348
Bugailiškis, Feliksas (g. 1883) —
socialdemokratinio
judėjimo
Lietuvoje dalyvis, iš profesi
jos teisininkas; lietuvių kultū
ros veikėjas, etnografas — 375
Bulota, Andrius (1872—1941) —
advokatas, lietuvių visuome
nės ir kultūros veikėjas,
1905 m. revoliucinių įvykių
dalyvis; II ir III Valstybės dū
mos atstovas, priklausęs trudovikų frakcijai; 1940—1941 m.
buvo Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo ju
ridinio skyriaus viršininkas;
nužudytas hitlerinių- okupantų — 192
Buržinskis, Jonas (apie 1877—
1907) — darbininkas socialde1905—
mokratas,
aktyvus
1907 m. revoliucijos dalyvis,
Vilniuje
1907.X.7
pakartas
(20) — 146
Chmieliovskis, Piotras (1848—
1904) — lenkų kultūros istori
kas ir literatūros kritikas,
daugiatomio veikalo „Lenkų
literatūros istorija" autorius;
nuo 1903 m. Lvovo universi
teto profesorius •— 243
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Ciplijauskas, Liudvikas (1878—
1944) — teisininkas ir visuo
menės veikėjas, 1905—1907 m.
revoliucijos laikotarpiu prijautęs socialdemokratams. Buržua
zinėje Lietuvoje ėjo aukštas
pareigas teisingumo organuo
se; juose dirbo ir hitlerinės
okupacijos metais — 26, 172
Čechovas,
Antonas
(1860—
1904) — įžymus rusų rašyto
jas — 243
Černyševskis, Nikolajus (1828—
1889) — įžymus rusų revoliu
cinis demokratas, rašytojas ir
filosofas — 290
Černovas,
Viktoras
(1876—
1952) — vienas iš eserų parti
jos lyderių ir teoretikų — 272,
275
Čėsna, Kazys— 1905 m. revo
liucinių įvykių Suvalkijoje
dalyvis — 40, 45, 84
Čichačiovas — Varšuvos kalėji
mo („Arsenalo") viršininko pa
dėjėjas— 261, 262
Čiudnovskis,
Grigorijus — rusų
revoliucionierius profesionalas,
nuo 1917 m. bolševikas, žu
vęs kovoje prieš baltagvar
diečius (1918) — 348, 351
Čiurlys, Jurgis (g. 1881—1959)
— inžinierius;
studentavimo
metais buvo artimas revoliu
ciniam judėjimui, bendradar
biavo su LSDP. Buržuazinėje
Lietuvoje buvo aukštas susi
siekimo ministerijos pareigū
nas ir Kauno universiteto dės
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tytojas. Paveiktas buržuazinių
nacionalistų, 1944 m. emigra
vo į Vakarus — 79
Danilovskis, Gustavas (1872—
1927) — lenkų rašytojas realis
tas — 243
Daukantas,
Simanas
(1793—
1864) — lietuvių
rašytojas,
švietėjas, istorikas — 358
Daukša — darbininkas, politkali
nys — 84
Davidas, Eduardas (1863—1930)
— ekonomistas, dešinysis Vo
kietijos socialdemokratų par
tijos ir II Internacionalo ly
deris, revizionistas — 275
Davidavičius,
Juozas — politka
linys— 84, 124, 129
Derenčius — kalėjimo
sargas —
57
Didžiulis, Antanas (1883—1960)
— gydytojas, LSDP veikėjas
iki pirmojo pasaulinio karo;
1912—1914 m., būdamas emi
gracijoje, artimai bendradar
biavo su bolševikais; vėliau
nuo revoliucinio judėjimo pa
sitraukė — 361
Didžiulytė-Kazanavičienė, Aldo
na (g. 1889) — revoliucinio ju
dėjimo Lietuvoje dalyvė, ra
šytoja ir pedagogė — 375
Didžiulytė, Vanda (1881— 1941)
— visuomenės veikėja, rašyto
ja
ir
publicistė,
pirmoji
V. Kapsuko žmona; nužudyta
hitlerininkų — 352, 354
Dikšteinaitė (Dikštein), Sofija —
artima Simano Dikšteino gimi

naitė, politkalinių revoliucio
nierių rėmėja — 262, 263, 266
Dikšteinas, Simanas (1858—1884)
— vienas pirmųjų lenkų socia
listų, „Proletariato" partijos
veikėjas, rašytojas ir publi
cistas, marksizmo populiarizatorius — 262
Dobroliubovas, Nikolajus (1836—
1861) — įžymus rusų revoliu
cinis demokratas, literatūros
kritikas ir filosofas — 290
Domaševičius, Andrius (1865—
1935) — gydytojas, vienas iš
LSDP organizatorių XIX a. pa
baigoje, revoliucinio judėjimo
buržuazinėje Lietuvoje daly
v is — 78, 79, 107, 352, 354
Dombrovskis — kriminalinis kali
nys — 124, 130
Dostojevskis, Fiodoras (1821—
1881) — įžymus rusų rašyto
jas — 291
Dubinskis — eseras, sėdėjęs Vla
dimiro kalėjime bendroje ka
meroje su V. Kapsuku — 281
Eksterevičius,
Mykolas
(apie
1829—1906) — valstietis, miręs
Kalvarijos kalėjime 1906.1II.6
— 50
Engelsas,
Fridrichas
(1820—
1895) — 20, 183, 184, 243, 276,
356, 358
Esmenas, Žanas Polis Ipolitas
Emaniuelis (1848—1913) — žy
mus prancūzų mokslininkas,
valstybės ir teisės istorikas —
243

Felė (Fel.) — žr. Grincevičiūtė,
Filomena
Feuerbachas, Liudvigas (1804—
1872) — žymiausias
vokiečių
ikimarksistinio laikotarpio fi
losofas materialistas — 183
Finas-Jenotajevskis, Aleksandras
(1872—1943) — rusų ekonomis
tas, socialdemokratas, 1903—
1904 m. prisidėjęs prie bolše
vikų; vėliau nukrypo į menševizmą;
1931 m. nuteistas
kontrrevoliucinės
menševikų
organizacijos
byloje — 277,
278
Fričė, Vladimiras (1870— 1929) —
žymus rusų menotyrininkas,
tarybinis literatūros istorikas
ir kritikas — 243
Frumkina, Marija (1880 — apie
1937)— žydų socialdemokrati
nio judėjimo dalyvė, nuo
1917 m. „Bundo11 CK narys,
vėliau jo kairiojo sparno ly
deris; nuo 1920 m. Komunistų
partijos veikėja ir pedago
gė — 131
Frunzė, Michailas (1885—1925)
— įžymus Komunistų partijos
ir Tarybų valstybės veikėjas,
talentingas karvedys, vienas
Tarybinių Ginkluotųjų pajėgų
organizatorių ir vadovų — 282
Futas — kalinys — 135
Gandras (V. Gandras) — literatū
rinis V. Kapsuko slapyvar
dis — 180
Garbuzas — politkalinys — 278,
279
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Garin-Michailovskis,
Nikolajus
(1852—1906) — rusų rašytojas
demokratas — 243
Garmus, Antanas (1881—1955) —
gydytojas, visuomenės veikė
jas ir publicistas,
1905—
1907 m. revoliucinių įvykių
dalyvis, priklausęs LSDP. V ė
liau bendradarbiavo su bur
žuaziniais nacionalistais— 17,
27, 48, 51
Gameckis,
Stanislovas — lenkų
socialistas, politkalinys — 187
Gėtė,
Johanas
Volfgangas
(1749—1832) — didysis vokie
čių poetas ir mąstytojas — 291
Gierlakas — kriminalinis
kali
nys — 102
Glezeris — kalinys — 101
Gobikaš (Gibas), Juozas (g.
1886) — darbininkas socialde
mokratas, 1905—1907 m. re
voliucinių įvykių Lietuvoje
dalyvis — 83, 84, 92, 115, 116,
117
Goldmanas — žr. Gorevas, Bori
sas
Gordinas — politkalinys
(bundininkas) — 104
Gordonas — kalinys — 103
Gorevas (Goldmanas), Borisas
(g. 1874) — vilnietis socialde
mokratas, 1905—1907 m. pa
sireiškęs kaip bolševikų parti
jos veikėjas; vėliau tapo menševiku-likvidatorium.
Nuo
1920 m., pasitraukęs iš menševikinių organizacijų, dirbo pe
dagoginį darbą TSRS aukšto
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siose mokyklose — 340,
348, 351

344,

Gorielovas — Kalvarijos apskri
ties viršininkas — 31, 44, 54,
55
Gorkis,
Maksimas
(1868—
1936) — didysis rusų proletari
nis rašytojas — 143, 243, 271
Gračevskis, Michailas (1849—
1887) •—• rusų revoliucionierius
narodovolcas, „Narodnaja volia" organizacijos vykdomojo
komiteto narys— 133
Grigaitis, Pijus (g. 1883) — LSDP
veikėjas, revoliucinių įvykių
Lietuvoje 1905—1906 m. da
lyvis; vėliau emigravo į už
sienį; apsigyvenęs prieš I pa
saulinį karą JAV, tapo deši
niųjų socialistų lyderiu; aršus
Tarybų Lietuvos priešas — 28,
34, 40, 41, 45
Grinbergas,
Povilas — vilnietis
socialdemokratas — 111,
112,
127, 151
Grincevičiūtė, Filomena (1880—
1960) — Lietuvos
darbininkų
judėjimo dalyvė, aktyvi poli
tinių kalinių šelpimo organi
zatorė carizmo metais — 267,
284, 285, 353, 359, 360
Grinfeldas — politkalinys — 62
Grinius, Kazys (1866—J 950) —
Lietuvos demokratų partijos
veikėjas, vėliau vienas iš Lie
tuvos valstiečių liaudininkų
partijos lyderių — 26, 29, 30,
31, 59

Griniuvienė, Joana (1865—1918)
— liberalinė lietuvių visuome
nės veikėja — 26, 29, 30, 31
Grosbliatas, Abraomas — politka
linys — 63
Gudavičius, Pranas (g. 1876) —
gydytojas, 1905—1907 m. re
voliucinių įvykių dalyvis, II
Valstybės dūmos atstovas, pri
klausęs joje LSDP grupei. Vė
liau nuo revoliucinio judėjimo
pasitraukė — 91, 376
Gurovičius — politkalinys — 103
Hauptmanas, Gerfiartas (1862—
1946) — vokiečių dramaturgas,
vienas žymiausių natūralizmo
krypties atstovų vokiečių lite
ratūroje — 291
Hekelis, Emstas (1843—-1919) —
vokiečių biologas ir filosofas
materialistas — 243
Hercas, Fridrichas Oto (g. 1878)
—- austrų ekonomistas, social
demokratas revizionistas— 275
Hugo, Viktoras (1802—1885) —
žymus prancūzų rašytojas de
mokratas — 289, 290, 291
Ibsenas, Henrikas (1828—1906)
— rašytojas, norvegų literatū
ros klasikas—-291, 292
Yčas, Martynas (1885—1941) —
lietuvių buržuazinis veikėjas,
IV Valstybės dūmos atstovas,
priklausęs kadetų frakcijai.
Buržuazinėje
Lietuvoje —

stambus finansininkas ir ban
kininkas — 356, 362
Idelkė — kalinys — 52
Inteligentas-proletaras — litera
tūrinis V. Kapsuko slapyvar
d is— 142
Ivaniukovas,
Ivanas
(1844—
1912) — buržuazinis rusų eko
nomistas ir istorikas — 243
Ivanovas-Razumnikas (g. 1878) —
buržuazinis rusų kultūros isto
rikas ir literatūros kritikas —
283
Jablonskis, Jonas (1860—1930) —
Įžymus lietuvių kalbininkas —
354
Jaks-Tyris, Jonas (1877—1938)
— liberalinis visuomenės vei
kėjas Vilniuje (1901—1906);
tarnautojas buržuazinėje Lie
tuvoje. Pasinaudodamas kurį
laiką jo pasu, 1905—1906 m.
nelegaliai gyveno V. Kapsu
k as— 28, 50, 108, 190
Jaloveckiai — dvarininkai — 286
Jaloveckienė — dvarininkė —
285, 286
Janauskas, Vincas — 1905 m. re
voliucinių įvykių Suvalkijoje
dalyvis, miręs Kalvarijos ka
lėjime 1906.IV.7 — 53, 56
Janavičius, Liudvikas (1859—
1902) — vienas pirmųjų socia
listinio judėjimo Lietuvoje da
lyvių, . socialistinės
lenkų
darbininkų organizacijos „Proletariat" veikėjas — 132
Janulaitis, Augustinas (1878—
1950) — vienas iš LSDP deši419-

niųjų lyderių; teisininkas, is
torikas — 33, 274, 358, 374
Jarmolovičius,
Eduardas — dar
bininkas, 1909 m. nuteistas
katorgai bendroje byloje su
V. Kapsuku — 190, 192, 194,
247
Jasiukaitis, Konstantinas (1882—1941) — lietuvių rašytojas ir
publicistas, socialdemokratinio
judėjimo Lietuvoje iki pirmo
jo pasaulinio karo dalyvis;
vėliau buržuazinis veikėįas —
354
Jaščoltas, Vladislavas (m. apie
1915) — lenkų
revoliucionie
rius, nuteistas katorgai kartu
su V. Kapsuku 1909.XI.12 —
190, 191, 192, 193, 196, 201,
204, 231, 267, 268
Jegorinas-— kriminalinis
kali
nys — 104
Jekas, Gustavas (1866—1907) —
vokiečių žurnalistas, socialde
mokratas, parašęs populiarią
knygą „Internacionalas", susi
laukusią keleto leidimų ir ru
sų kalbą — 358
J. M. •—• literatūrinis V. Kapsu
ko kriptonimas — 180
Julija — neišaiškintas
asmuo —
356
Juozas — šiuo vardu kalinių tar
pe buvo vadinamas V. Kapsu
kas, patekęs 1907 m. j Vil
niaus kalėjimą kaip Juozas
Paslavičius — 92, 98
Jurgelionis, Kleofas (g. 1886) —
poetas ir publicistas; poezijo
je žinomas Kalėdų Kaukės sla
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pyvardžiu. Dalyvavo 1905 m.
revoliuciniuose įvykiuose Lie
tuvoje, vėliau emigravo į už
sienį; apsigyvenęs JAV, nuto
lo nuo darbininkų judėjimo —
165, 166
Kacas — kriminalinis kalinys —
104
Kairys, Steponas (g. 1878) — in
žinierius,
vienas
dešiniųjų
LSDP lyderių, buržuazinis vei
kėjas. Fašistinės okupacijos
metais bendradarbiavo su hit
lerininkais. Emigravęs į JAV,
tarnauja Vakarų imperialis
tams — 107, 108, 151, 165, 166,
205, 206, 374, 375
Kapsukas, Vincas (1880— 1935) —
29, 60, 107, 108, 109, 111,
155, 166, 167, 180, 197, 253,
277
Karpinskis, Romanas — lenkų re
voliucionierius,
politkalinys,
miręs Vladimiro kalėjime (apie
1912) — 271, 303—312
Kasakaitis, Vincas — mokytojas,
1905 m. revoliucinių įvykių
Suvalkijoje dalyvis — 40, 45
Katerlia — ir. Žeromskis, Stefanas
Kautskis, Karlas (1854— 1938) —
vienas iš Vokietijos socialde
mokratijos ir II Internaciona
lo lyderių; būdamas marksis
tu, parašė nemaža veikalų
mokslinio socializmo teorijos
klausimais. Tapęs oportunistu,
marksizmo renegatu, I pasau
linio karo metais laikėsi so-

cialšovinizmo
pozicijų;
po
Spalio revoliucijos atvirai sto
jo prieš Tarybų valdžią ir
proletariato diktatūrą — 20, 95,
184, 243, 261, 265
Kažemiakinas — vyresnysis kalė
jimo sargas — 123, 139, 159
Kerenskis, Aleksandras (g. 1881)
— eserų partijos veikėjas, iš
profesijos advokatas; 1917 m.
buvo buržuazinės Laikinosios
vyriausybės ministras, o nuo
liepos mėn.— jos pirminin
kas; po Spalio revoliucijos
emigravo j užsienį ■
—• 192, 195
Klajūnas — žr. Mažylis, Pranas
Klimas, Petras (g. 1891) — bur
žuazinis visuomenės veikėjas,
diplomatas, istorikas — 373
Koija,
Alijošius — kriminalinis
kalinys — 100, 102
Korevas — kalėjimo sargas — 56
Korolenko, Vladimiras (1853—
1921) — žymus rusų rašyto
jas — 119, 243, 272
Korotkis, Jakovas — siuvėjas, po
litkalinys, 1906 m. nuteistas
mirties bausme už teroristinį
aktą— 101
Kozickis — Vladimiro
kalėjimo
viršininko padėjėjas policijos
reikalams — 277,
278,
279,
280, 281, 284
Kozlovas, Ivanas (1888—1957) —
darbininkas bolševikas, sėdėjęs
Vladimiro kalėjime bendroje
kameroje su V. Kapsuku; ta
rybinis rašytojas — 281, 371
Krasny — ir. Rotštatas, Juzefas

Krasniakovas -— kalinys — 103
Krasovskis — kriminalinis
kali
nys — 102
Kriaušaitis — žr. Jablonskis, Jo
nas
Krygeris — kalinys — 84,
103,
124, 129
Kriščiūnas — Liudvinavo
vals
čiaus viršaitis (1906) — 47
Kudirka, Vincas (1858—1899) —
buržuazinis-liberalinis lietuvių
visuomenės veikėjas, rašyto
jas ir publicistas — 18, 194,
358
Kukta, Martynas — spaustuvinin
kas, turėjęs prieš pirmąjį pa
saulinį karą nuosavą spaustu
vę Vilniuje — 110, 115
Kulešaitė — politkalinė — 159
Kumelis, Povilas (g. 1880) valstietis, II Valstybės dumoš
atstovas, priklausęs joje LSDP
grupei —-91
Kupstas, Antanas (g. 1 8 8 1 )valstietis, II Valstybės dūmos
atstovas, priklausęs joje LSDP
grupei — 91
Labriola,
Antonijus
(1843—
1904) — italų filosofas, socia
listas, marksizmo populiarizatorius — 143, 243
Lanemanas — kalinys — 103
Lasalis,
Ferdinandas
(1825—
1864) — vokiečių smulkiabur
žuazinis socialistas, vienas iš
Vokietijos visuotinės darbi
ninkų
sąjungos
įkūrėjų
(1863) — 277
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Lastas-Lastauskas, Adomas (1887
—1961) — lietuvių
rašytojas,
1905—1907 m. revoliucinių
įvykių Lietuvoje dalyvis, tary
binis poetas — 373
Lavrovas, Piotras (1823—1900) —
žymus narodnikystės ideolo
gas — 243
LecEtaras — politkalinys — 62
Leninas,
Vladimiras
(1870—
1924)— 20, 181, 196, 261, 349,
351

Lipskaitė — kalinė — 159
Liuksemburg, Roza (1871—1919)
— įžymi Vokietijos ir tarptau
tinio revoliucinio darbininkų
judėiimo veikėja, viena iš
Vokietijos Komunistų partijos
įkūrėjų; nužudyta kontrrevo
liucionierių 1919.1.15 — 263
Lizdeika — ir. Janulaitis, Augus
tinas
Lukaševičius,
Juozas
(1863—
1928)— Lietuvos
revoliucio
nierius, priklausęs „Narodnaja
volia" organizacijai; iš profe
sijos geologas, kilęs nuo Vil
niaus. Už pasikėsinimo prieš
carą Aleksandrą III rengimą
buvo nuteistas (1887) mirti,
bet nuosprendis buvo pakeis
tas amžinu kalėjimu šliselburgo tvirtovėje; išėjęs 1905 m. iš
kalėjimo, pasitraukė nuo re
voliucinio
judėjimo.
Nuo
1919 m. Vilniaus universiteto
profesorius — 132

Leonas, Petras (1864—1938) —
buržuazinis-liberalinis lietuvių
visuomenės veikėjas, teisinin
kas, II Valstybės dūmos atsto
vas, priklausęs kadetų frakci
jai. 1918—1919 m. įėjo į bur
žuazinę Lietuvos vyriausybę;
nuo 1922 m.— Kauno univer
siteto profesorius — 358
Levinas — fabrikantas — 104
Liachas — darbininkas socialde
mokratas,
vėliau
komunis
tas — 102
Liaugminas, Jonas (apie 1875— Lunačarskis, Anatolijus (1875—
1933) — aktyvus
revoliucinio
1918) — darbininkas socialde
judėjimo Rusijoje dalyvis nuo
mokratas,
aktyvus
1905—
XIX a. pabaigos, publicistas
1907 m. revoliucijos dalyvis;
ir literatūros kritikas, vėliau
būdamas komunistų partijos
žymus Komunistų partijos ir
narys, žuvo kovoje prieš
Tarybų valstybės veikėjas —
kontrrevoliucionierius— 146
265
Lietuvninkaitė, Juzė — socialde
mokratinės literatūros platin
toja — 167
Makovskis, Julijanas (g. 1875) —
Liorentas,
Justinas — darbinin
teisininkas, buržuazinis lenkų
kas, 1905 m. revoliucinių įvy
visuomenės veikėjas, ministr
kių apie Kybartus dalyvis —
ras fašistinėje Lenkijos vyriau
40, 45, 84
sybėje — 192
422

Maksimovas-Bogdanovaš — Ir.
Bogdanovas
(Malinovskis),
Aleksandras
Malinovskis, Romanas (1876—
1918) — provokatorius, slaptas
carinės žvalgybos agentas, pri
sišliejęs prie revoliucinio ju
dėjimo; 1912 m. pralindo į
RSDDP CK, tapo IV Valstybės
dūmos deputatu; po Spalio re
voliucijos buvo išaiškintas ir
nuteistas mirti — 349
Marchlevskis, Julijanas (1866—
1925) — žymus
Lenkijos
ir
tarptautinio darbininkų judė
jimo veikėjas — 263
Marčiulionis, Jurgis — politkali
n y s— 61, 62
Marksas, Karlas (1818—1883) —
29, 30, 184, 243, 261, 276,
356, 358
Martovas, L. (Cederbaumas Juli
jus; 1873—1923) — vienas iš
menševizmo lyderių, po Spa
lio revoliucijos perėjęs į at
virų Tarybų valdžios priešų
stovyklą — 95 Maslovas, Piotras (1867—1946) —
rusų ekonomistas, socialdemo
kratas, daugelyje savo darbų
agrariniu klausimu mėginęs
revizuoti
marksizmą;
po
RSDDP II suvažiavimo (1903)
prisidėjo prie menševikų; bu
vo menševikinės „žemės municipalizavimo" programos šali
ninkas; vėliau nuo politinės
veiklos pasitraukė.
Tarybų
valdžios metais dirbo pedago

ginį ir mokslinį darbą; nuo
1929 m. TSRS Mokslų akade
mijos tikrasis narys — 243,
261
Matulaitis, Stasys (1866—1956) —
gydytojas, Lietuvos darbinin
kų judėjimo dalyvis, rašytojas
ir istorikas ■
— 76, 354
Maureris — politkalinys,
kurį
laiką sėdėjęs Vladimiro kalė
jime bendroje kameroje su
V. Kapsuku — 269
Mažylis, Pranas (g. 1885)— gy
dytojas,
profesorius,
LTSR
Mokslų akademijos akademi
kas; jaunystėje buvo LSDP
veikėjas, aktyviai pasireiškęs
1905—1907 m. revoliucijos
įvykiuose Lietuvoje— 57
Meringas, Francas (1846—1919)
— žymus vokiečių darbininkų
judėjimo veikėjas, publicistas
ir istorikas, vienas iš Vokieti
jos socialdemokratijos kairio
jo sparno lyderių ir teoretikų;
nuo 1916 m. būdamas vado
vaujančiu revoliucinės „Spar
tako sąjungos" veikėju, akty
viai prisidėjo prie Vokietijos
Komunistų partijos
sukūri
mo — 183, 358
Michailovas, Nikolajus — gydy
tojas, dalyvavęs egzekucijoje,
plakant rykštėmis 1902 m.
Gegužės Pirmosios demonstra
cijos Vilniuje dalyvius — 169
Michailovskis, Nikolajus (1842—
1904) — rusų publicistas, žy
mus liberalinės narodnikystės
ideologas — 272, 290
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Mickevičius, Adomas (1798—• Mozelis,
Srolis — politkalinys,
1855) — didysis lenkų poe
anarchistas-komunistas — 101,
ta s— 245, 263, 264
123
Mickevičius, Vincas — žr. Kap M. S.— žr. Zauniūtė, Morta.
sukas, Vincas
Mykolas — žr. Biržiška, Mykolas Neviažskis,
Mauša — politkali
Milijanovskis — kriminalinis ka
nys — 63
linys — 101
Niunėnas —■valstietis, kalinys —
Miliukovas,
Pavelas
(1859—101
1943)— rusų buržuazinis vi
Novoruskis, Michailas (1861—
suomenės veikėjas, istorikas
1925) — rusų revoliucionierius
ir publicistas, vienas iš kade
narodovolcas, 18 metų iškalė
tų partijos įkūrėjų. Po 1917 m.
jęs Sliselburgo tvirtovėje, ke
Vasario revoliucijos — buržua
lių memuarinių knygų auto
zinės Laikinosios vyriausybės
rius — 131, 132
narys; laimėjus Spalio revoliu
cijai, emigravo į užsienį, or
Juozas — valstietis,
ganizavo daugelį kontrrevo Overaitis,
1905 m. revoliucinių įvykių
liucinių kampanijų prieš Ta
Suvalkijoje dalyvis — 40, 45
rybų. šalį — 243
Ozolis,
Janis (g. 1878)— latvių
Minakovas,
Jegoras
(1854—
ekonomistas,
socialdemokra
1884) — rusų revoliucionierius
tas, II Valstybės dūmos atsto
narodovolcas — 133, 134
vas nuo Rygos miesto; 1904—
Miškinas, Ipolitas (1848—1885)
1907 m.— Latvijos krašto so
— rusų revoliucionierius na
cialdemokratijos CK narys;
rodovolcas — 133, 134
vėliau emigravo į JAV —■95
Mitinkevičius,
Vincas — kali
nys —-155
Mižujevas, Pavlas (g. 1861) — Paknys, Juozas (1883— 1948) —
socialdemokratinio
judėjimo
rusų istorikas, publicistas ■
—
Lietuvoje iki pirmojo pasauli
143, 243
nio karo dalyvis, vėliau bur
Morozovas, Nikolajus (1854—žuazinis veikėjas —• 60, 147
1946)-— rusų revoliucionierius
Paltarokas —• moksleivis
(1906)
narodovolcas, vėliau žymus
*r-. 101
tarybinis mokslininkas ir ra Paslavičius, Juozas — tokio vals
šytojas, nuo 1932 m. TSRS
tiečio pasu nelegaliai gyveno
Mokslų akademijos tikrasis
ir 1907 m. buvo suimtas Vil
narys— 132
niuje V. Kapsukas — 105, 107,
Morta — žr. Zauniūtė, Morta.
109, 110, 166, 167
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Patekąs,
Stanislovas
(1866—
1945)— teisininkas, buržuazi
nės Lenkijos diplomatas — 192
Pauža — darbininkas,
politkali
nys — 63
Pešechonovas, Aleksejus (1867—
1934)— buržuazinis rusų vi
suomenės veikėjas ir publicis
tas — 272
Petkevičaitė-Bitė, Gabrielė (1861
— 1943) — lietuvių
rašytoja,
demokratinė visuomenės vei
kėja — 354
Petkevičius — žr.
Gameckis,
Stanislovas
Petrovas — gydytojas, politkali
nys — 236
Petrovskis, Grigorijus (1878—
1958)— vienas seniausių revo
liucinio darbininkų judėjimo
Rusijoje dalyvių, bolševikas,
žymus Komunistų partijos ir
Tarybų valstybės veikėjas —
344, 351
Pilnikas ■
— kriminalinis
kalinys
— 103, 122, 123
Pilsudskis, Juzefas (1867—1935)
— dešinysis Lenkijos socialis
tų partijos (PPS) lyderis, fa
šistinis Lenkijos diktatorius
(1926—1935) — 192, 263
Pisarevas,
Dmitrijus
(1840—
1868) — įžymus rusų publicis
tas ir literatūros kritikas, re
voliucinis demokratas — 290
Pižalskis — Suvalkų kalėjimo vir
šininkas — 18, 189, 192
Plechanovas, Georgijus (1856—
1918) — įžymus rusų ir tarp
tautinio darbininkų judėjimo

veikėjas, pirmasis mokslinio
socializmo idėjų propaguoto
jas Rusijoje; filosofas mate
rialistas; nuo 1903 m. menše
vikas, Į Spalio socialistinę
revoliuciją žiūrėjo neigiamai,
bet kovoje prieš Tarybų val
džią
nedalyvavo — 20,
95,
183, 184, 243, 276, 277, 283,
353
Pletnickis — kriminalinis
kali
nys — 104
Plėvė,
Viačeslavas
(1846—
1904) — reakcinis Rusijos vals
tybės veikėjas, nuo 1902 m.
balandžio — vidaus
reikalų
ministras — 133, 134
Poderis, Martynas (g. 1885) —
darbininkas
spaustuvininkas,
1913—1914 m. ėjęs „Vilnies"
leidėjo ir administratoriaus
pareigas; dabar personalinis
pensininkas — 374
Polis — žandarų rotmistras — 109
Polteris — kriminalinis kalinys —
118, 122
Povilas — neišaiškintas asmuo —
352
Povylius, Antanas (1871— 1961)
—■visuomenės
veikėjas,
1905—1907 m. revoliucijos da
lyvis, II Valstybės dūmos at
stovas, priklausęs joje LSDP
grupei; vėliau nuo revoliuci
nio judėjimo pasitraukė. Ta
rybų valdžios metais buvo
personalinis pensininkas ■
— 91
Požėla, Vladas (1880—1960) —
advokatas, LSDP veikėjas. Bur
žuazinėje Lietuvoje buvo so425

cialdemokratų partijos atstovu
seimuose (1920—1927) ir vi
daus reikalų, ministru (1926);
vėliau dirbo advokatu. Būda
mas Tarybų valdžios priešas,
1941 m. emigravo į Vaka
rus— 68, 123, 151, 165, 166,
168, 190, 283, 295, 296, 373,
374, 376
Prapuolenis,
Petras — socialde
mokratinio judėjimo Lietuvoje
dalyvis, prieš pirmąjį pasau
linį karą emigravęs į užsienį;
agronomas buržuazinėje Lietu
voje — 38
Prūseika, Leonas (Vabalas, Al
bertas ; 1887— 1961) — 1905—
1907 m. revoliucinių įvykių
Lietuvoje dalyvis, vėliau žy
mus JAV lietuvių darbininkų
judėjimo veikėjas ir publicis
tas — 196, 197, 361
Purenąs, Antanas (g. 1881) —
1905—1907 m. revoliucinių
įvykių
Lietuvoje
dalyvis,
LSDP veikėjas, Tarybų val
džios metais įsijungęs į so
cialistinę statybą; profesorius,
LTSR Mokslų akademijos aka
demikas — 76
Putvinskis, Vladas (1873—1929)
dvarininkas, buržuazinis vei
kėjas, publicistas — 376
Radzevičius — darbininkas, kalė
jęs 1906 m. Kauno kalėji
me — 61
Ratkevičius, Juozas (g. 1883) —
politkalinys — 40, 45, 84
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Rekašius, Vladas (1893— 1920) —
vienas pirmųjų lietuvių bolše
vikų, aktyvus 1918— 1919 m.
revoliucinių įvykių Lietuvoje
dalyvis, nužudytas buržuazinių
nacionalistų — 374
Revoliucionierius — V. Kapsuko
literatūrinis slapyvardis — 180
Rimka, Albinas (1886— 1944) —
lietuvių buržuazinis ekonomis
tas, žurnalistas, vienas iš Lie
tuvos valstiečių liaudininkų
partijos lyderių — 376
Rimša, Juozas (g. 1875)— vals
tietis, 1905 m. revoliucinių
įvykių Suvalkijoje
dalyvis,
priklausęs LSDP. Tarybų val
džios metais personalinis pen
sininkas — 41
Romanas — ir. Karpinskis, Ro
manas
Romanovai — Rusijos imperijos
carų dinastija (1613— 1917) —
287, 313
Rotštatas, Juzefas (1877—1932)
— Lenkijos revoliucinio darbi
ninkų judėjimo veikėjas, pri
klausęs LK ir LSD; vėliau ko
munistas. Nuo 1922 m. gyve
no Tarybų Sąjungoje — 263
Ručinskas,
Adomas — provoka
torius, liudininkas V. Kapsuko
byloje, kalinys — 190, 192, 193
Rudaitis — viešbučio
savinin
kas — 26
Ruseckas,
Petras — Lietuvos
valstiečių liaudininkų sąjungos
veikėjas — 59, 60, 286

Samuolis,
Antanas — valstietis,
1906 m. kalėjęs Kalvarijos ka
lėjime — 41
Senjobosas, Šarlis (1854—1942)
— prancūzų istorikas, Sorbonos profesorius— 143, 277
Simonavičius — kalėjimo
sar
gas — 62, 63
Sinaiskis — Vladimiro,
vėliau
Oriolo katorgos kalėjimo vir
šininkas — 270
Sipiaginas, Dimitrijus — darbinin
kas, nuteistas 1909 m. Suval
kų apygardos karo teismo
bendroje byloje su V. Kap
suku— 191, 192, 194, 268
Sipiaginas,
Dmitrijus
(1853—
1902) — reakcinis Rusijos vals
tybės veikėjas; nuo 1899 m.—
vidaus reikalų ministras ir
žandarų šefas —• 134, 274
Sirkinas,
Joachimas — knygų
prekybininkas ir spaustuvinin
kas Vilniuje— 110, 115, 168
Sirutavičius, Vladas (g. 1877) —
dešinysis LSDP veikėjas, bur
žuazinėje Lietuvoje fabrikan
tas, 1944 m. emigravęs į Va
karus — 107
Skardininkas
—
literatūrinis
V. Kapsuko slapyvardis — 370
Slovackis, Julijus (1809—1849) —
lenkų poetas ir dramaturgas,
vienas žymiausių romantinės
krypties atstovų lenkų litera
tūroje — 264
Sokolovas — advokatas V. Kap
suko byloje— 192
Sosnovskis — vyresnysis kalėji
mo sargas— 135, 158

Stasys — zr. Matulaitis, Stasys
Stašinskas, Vladas (1874—1944)
— advokatas, II Valstybės dū
mos atstovas, priklausęs joje
LSDP grupei; vėliau buržuazi
nis veikėjas — 91, 176, 177
Stepanovas — kalėjimo pareigū
nas — 269, 270
Steponaitis, Jonas — valstietis —
41
Steponas — ir. Kairys, Steponas
Stolypinas, Piotras (1862—1911)
— reakcinis Rusijos valstybės
veikėjas, vidaus reikalų mi
nistras (1906) ir Ministrų Ta
rybos pirmininkas (nuo 1906.
VI) — 187, 276, 282
Strazdas — ir. Kapsukas, Vincas
Sverdlovas,
Jakovas
(1885—
1919) — įžymus
Komunistų
partijos ir Tarybų valstybės
veikėjas, pirmasis Tarybų Ru
sijos CVK pirmininkas (1917—
1919) — 344, 348, 349, 350,
351, 367, 370
Sviadis — politkalinys (anarchis
tas) — 104
Svientoslavskis
(Ausenas) —
Lenkijos darbininkų judėjimo
veikėjas — 263
Šaulys, Jurgis (g. 1879) — so
cialdemokratinio judėjimo da
lyvis, vėliau buržuazinis Lie
tuvos veikėjas, diplomatas —
64
Šebalinas,
Michailas
(1857—
1937) — rusų revoliucionierius
narodovolcas, ilgus metus ka427

Įėjęs Sliselburgo tvirtovėje —
ir Vokietijos darbininkų judė
132
jimo veikėjas, vienas iš LK
Šekspyras,
Viljamas
(1564—
ir LSD įkūrėjų; 1918 m. da
1616) — anglų rašytojas ir dra
lyvavo sukuriant Vokietijos
maturgas — 291, 292
Komunistų partiją, buvo jos
Šėmytė — žr. Biržiškienė, BronisCK sekretorius;
nužudytas
lava
kontrrevoliucionierių — 263
Šileris, Fridrichas (1759—1805) Tolstojus, Levas (1828—1910) —
— didysis vokiečių poetas ir
didysis rusų rašytojas — 272,
dramaturgas — 291
291
Šliogeris,
Vaclovas — socialde Tomaševičius — policmeisteris —
mokratinio judėjimo dalyvis
18, 189
iki pirmojo pasaulinio karo — Tomaševskiai — darbininkai (bro
64
liai Bronislavas ir Juozas), nu
Šopys,
Stasys — darbininkas,
teisti 1909 m. Suvalkų apygar
1906 m. kalėjęs Kauno kalė
dos karo teismo bendroje
jime — 61
byloje su V. Kapsuku — 192,
Špakovskis — Vilniaus gyvento
193, 268
jas, kurio pavarde 1907 m. Tomaševskis — carinis
pareigū
kurį laiką nelegaliai gyveno
nas — 84
V. Kapsukas— 106, 107, 110, Trifčikas — politkalinys — 43
111, 166, 167, 176
Trockis
(Bronšteinas),
Levas
Šteinas
(Vladekas)— Lenkijos
(1879—1940) — dešiniosios opo
darbininkų judėjimo veikėjas,
zicijos Komunistų partijoje
socialdemokratas — 348, 351
vadovas, pikčiausias leniniz
Šumskis — žr. Prapuolenis, Pet
mo ir Tarybų valdžios prie
ras
šas — 347, 348
Tanas (Bogorazas, V; 1865—■
1936) — rašytojas ir publicis
tas, narodnikinės krypties vei
kėjas; po Spalio revoliuci
jos — žymus tarybinis moksli
ninkas etnografas — 132, 243
Tarchovskis — advokatas V. Kap
suko byloje — 174, 177
Timošenka — kriminalinis
kali
nys — 122
Tyška, Janas (Jogiches, Leo;
1867—1919) — žymus Lenkijos
428

Urbanavičius, Saliamonas — vals
tietis, kalėjęs 1906 m. Kalvari
jos kalėjime — 40
Urbonas — valstietis,
kalėjęs
1907 m. Vilniaus kalėjime —
101

Uzemblo — lenkų socialistas re
negatas — 271, 279
V-a — žr. Didžiulytė, Vanda
Valančius,
Motiejus
(1801—
1875) — vyskupas,
klerikali-

nis lietuvių visuomenės vei
kėjas, rašytojas — 264
Valis, Viktoras (1840—1915) —
carinis
generolas,
Vilniaus
gubernatorius
(1901-—1902),
Valstybės tarybos narys (nuo
1904) — 169
Vanagaitis, Jonas — Prūsijos lie
tuvių veikėjas, 1904— 1905 m.
padėjęs organizuoti socialde
mokratinės spaudos leidimą ir
platinimą; vėliau buržuazinis
biznierius — 376
Vanda — žr. Didžiulytė, Vanda
Vandytė — V. Kapsuko dukrelė
Vanda-Vincenta (1905—1913)
— 361
Varkala, Petras — valstietis,
1906 ųi. kalėjęs Kauno kalė
jim e— 61, 62
Varskis (Varšavskis), Adolfas
(1868—1937) — žymus Lenki
jos darbininkų revoliucinio
judėjimo veikėjas nuo XIX a.
pabaigos, vienas iš LK ir LSD
įkūrėjų ir vadovų; glaudžiai
bendradarbiavo
su
Rusijos
bolševikais ir V. Leninu, kurį
laiką buvo RSDDP CK narys
(nuo IV suvažiavimo); akty
viai prisidėjo prie Lenkijos
Komunistų partijos sukūrimo,
buvo jos CK narys — 263
Vasiliauskas — darbininkas, kalė
jęs 1906 m. Kauno kalėjime —
62
Veinbaumas, G. — bolševikų par
tijos veikėjas, žuvęs nuo kolčakininkų 1919 m.— 368
28. V . K apsukas, 4 t.

Verbyla, Andrius (apie 1880—
1941) — knygnešys
lietuvių
spaudos draudimo laikais, so
cialdemokratinio judėjimo Lie
tuvoje dalyvis; kurį laiką (nuo
1918 m.) priklausė LKP; nu
žudytas hitlerinių okupantų —
168, 196
Veresajevas (Smidovičius), Vikentijus (1867— 1945) — rašy
tojas, žymus kritinio realizmo
atstovas rusų literatūroje —
143
Vesolovskis, Bronislavas (1870—
1919) — Lenkij os
darbininkų
revoliucinio judėjimo veikė
jas, vienas iš LK ir LSD įkū
rėjų, aktyvus Spalio revoliu
cijos dalyvis — 263
V. G-as (Gandras) — literatūrinis
V. Kapsuko slapyvardis — 180
Viečiorekas — lenkų
socialis
tas — 347
Viperis, Robertas (1859—1954)
— žymus istorikas, tarybinis
mokslininkas — 143
Vyspianskis, Stanislovas (1869—
1907)— žymus lenkų rašyto
jas — 243
Višinskis, Povilas (1875—1906)
— žymus
lietuvių
kultūros
veikėjas ir publicistas, kairy
sis varpininkas-demokratas —
19, 272, 273, 358
Vyšniauskas — kalėjimo
sar
gas — 63
Vite, Sergejus (1849—1915) —
carinės Rusijos valstybės vei
kėjas, Ministrų tarybos pirmi-
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įlinkas (1905— 1906) — 45
V. K-as — literatūrinis V. Kap
suko kriptonimas — 180
Volkenšteinas
—
advokatas
V. Kapsuko byloje— 192
Vonsiackis, Andrejus — žandarų
rotmistras, pagarsėjęs Lietuvo
je XIX a. pabaigoje:— XX a.
pradžioje kelių didesnių bylų
sudarymu prieš lietuvių na
cionalinio išsivadavimo judėji
mo veikėjus; kurį laiką buvo
Marijampolės, vėliau Liepojos
apskr. žandarų viršininku —
109
Vonsovičius— kriminalinis kali
nys — 102
Vosylius — darbininkas, 1906 m.
kalėjęs Kauno kalėjime — 61
Voznelis — valstietis
politkali
nys, 1907 m. sėdėjęs Vilniaus
kalėjime — 83, 84
Vrublevskis — lenkų revoliucio
nierius — 347
Zablockis — lietuvių socialdemo
kratas emigrantas — 189
Zamelis — politkalinys — 62
Zauniūtė, Morta (1875—1945) —
demokratinė Prūsijos lietuvių
visuomenės veikėja, vėliau
Vokietijos Komunistų partijos
narys — 33, 79, 112, 165, 377
Zolia,
Emilis
(1840—1902) —
prancūzų rašytojas, žymiausias
natūralistinės krypties litera
tūroje atstovas — 291, 292
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Žolinas — darbininkas metalistas,
trumpą laiką sėdėjęs Vladimi
ro kalėjime bendroje kamero
je su V. Kapsuku — 269, 272
269, 272
Zorgė, Fridriclias Adolfas (1828
— 1906)— vokiečių socialistas,
žymus tarptautinio darbininkų
judėjimo veikėjas, K. Markso
ir F. Engelso draugas ir bend
ražygis — 358
Zubovas,
Vladimiras
(1863—
1933) — grafas, stambus dva
rininkas, jaunystėje buvęs ar
timas
rusų narodovolcams,
rėmęs socialdemokratus, vė
liau — buržuazinis liberalas —
375
Zelezniakovas — žandarų
rot
mistras — 336, 350, 370
Žemaitė-Žymantienė, Julija (1845
—1921) — įžymi lietuvių rašy
toja demokratė — 354, 358
Žeromskis,
Stefanas
(1864—
1925) — žymus lenkų rašyto
jas realistas — 142, 243, 264
Žilinskas — kunigas — 56
Žmuidikas,
Feliksas — 1905—
1906 m. revoliucinių įvykių
dalyvis, priklausęs anarchistų-komunistų grupei, nuteistas
mirties bausme ir sušaudytas
Vilniaus kalėjime 1907.VIII.20
(IX.2) — 139, 140, 141
Žukovas — kalėjimo sargas — 282

GEOGRAFINIŲ PAVADINIMŲ RODYKLE
Ačinsko apskr. (buv. Jeniseisko
gub.) — 342
Adomavičiai (Lenkija) — 50
Aginsko valse. (buv. Kansko
apskr.) — 343
Aleksotas (Kauno priem.) — 63
Alytus — 30, 32
Amerika — 18, 39, 40, 60, 76,
79, 111, 166, 200, 271, 286,
287, 348, 354, 361, 362, 369,
370, 377
Anciferovo valse. (buv. Jeniseis
ko apskr.) — 343
Anglija — 86, 87, 88, 103, 110,
111

Augustavo apskr.— 50
Austrija — 377
Belostokas (Lenkija) — 297
Bernas (Šveicarija) — 110, 111
Bielsko vaisė. (buv. Jeniseisko
apskr.) — 343
Būdviečiai (Vilkaviškio raj.) —
107
Cipliškės
64

(Sipliškės, Lenkija) —

Čeliabinskas — 372
Čikaga — 60

Danija — 38
Degutinė (Šakių raj.) — 40
Dorpatas (Tartu, Estijos TSR) —
165, 373, 374, 376
Eitkūnai (dabar Černyševskoje,
Kaliningrado srit.) — 26, 290
Eržvilkas
(Skaudvilės raj.) —
376
Europos Rusija — 315, 372
Galicija — 189
Gardinas — 17, 32, 186, 187, 232,
234
Gardino gub.— 101, 139, 140
Garliava (Kauno raj.) — 39
Gižai (Vilkaviškio raj.) — 41
Golinkos valse. (buv. Augustavo
apskr.) — 50
Griškabūdis (Šakių raj.) — 39,
40, 41
Griškabūdžio vaisė.— 40
Gruzija — 31
Gudelių vaisė.— 41
Igliauka (Kapsuko raj.) — 40
Irkutskas — 17, 316, 318, 328,
330, 352, 356
Irkutsko gub.— 338
Jakutskas — 336
Jakutsko sritis — 341, 347

Jalanė
(Krasnojarsko
kr.) —
368, 369, 371
Jalanės valse. (buv. Jeniseisko
apskr.)— 343, 351, 352
Jaroslavlis — 193, 268
Jeniseiskas (Krasnojarsko kr.) —■
17, 331, 336, 350, 351, 352,
353 368, 370, 371
Jeniseisko
apskr. — 336, 343,
344, 351, 352
Jeniseisko gub.— 338, 342, 344,
346, 369
Jenisiejus, upė — 351
Joniškis — 146
Kalvarija — 17, 25, 29, 30, 31,
32, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47,
48, 58, 59, 61, 63, 64, 108,
204, 205, 230, 231
Kalvarijos apskr.—• 47
Kanskas (Krasnojarsko kr.) —
371
Kansko apskr. (buv. Jeniseisko
gub.) — 342, 343, 351
Karaliaučius (dabar Kaliningra
das) — 377
Kaukazas -— 268, 288, 377
Kaunas — 26, 30, 32, 36, 40, 60,
61, 63, 79, 101, i i i , 147, 148,
150, 285
Kauno gub.— 36, 38, 77, 91, 101,
102, 105, 132, 376
Kelmė — 376
Kežmos valse. (buv. Jeniseisko
apskr.) ■
— 343
Kybartai (Vilkaviškio raj.) — 61
Krasnojarskas — 17, 313, 316,
318, 319, 327, 328, 329, 331,
333, 344, 347, 349, 351, 367,
368, 371
432

Krymas — 29
Krokuva — 18, 78, 285, 377
Kuršas — 109
Latvija — 27, 31, 32, 362
Lena, upė ■
— 282
Lenkija — 188, 192, 235, 245,
262, 263, 264, 330, 335, 337,
338, 339, 351, 362, 375
Liepoja — 109
Lietuva — 20, 21, 22, 26, 30, 31,
60, 76, 77, 78, 91, 107, 110,
111, 147, 165, 167, 172, 176,
194, 196, 197, 235, 240, 265,
267, 275, 276, 283, 289* 296,
333, 340, 357, 362, 363, 368,
369, 370, 372, 373, 374, 375,
376, 377
Linkuvos valse.— 105, 109
Liublinas — 271
Liudvinavas (Kapsuko raj.) — 47
Liudvinavo valse.— 47
Lodzė — 329
Londonas — 107, 108
Lvovas — 191, 201
Maksimkinas
Jaras
(Tomsko
srit.) — 349
Marijampolė (dabar Kapsukas) —
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34,
40, 83, 109, 172
Marijampolės apskr.— 40, 84
Maskva — 17, 31, 146, 188, 268,
297, 348, 367, 371, 372, 373,
374, 375
Mažeikiai — 375
Medemrodė, dv. (Akmenės raj.)
— 375, 376
Megitėnai (Megučionys, Linku
vos raj.) — 105

Minskas — 140
Minsko gub.— 102, 121, 245
Mintauja (dabar Jelgava, Latvi
jos TSR) — 38, 109, 289
Minusinskas (Krasnojarsko kr.)
— 342
Minusinsko apskr. (buv. Jeniseisko gub.) — 342, 343
Mokotovas (buv. Varšuvos prie
miestis) — 250
Narimas (Tomsko srit.) — 349
Narimo kraštas — 341, 344, 347
Naumiesčio apskr.— 40
Naumiestis (Sakių raj.) — 34, 38|
40, 41
Nižnij-Novgorodas (dabar Gor
kis) — 17, 19, 272, 275, 318,
348
Novgorodo gub.—• 51
Novogrudkas (Baltarusijos TSR)
— 245
Orechovo-Zujevas — 281
Oriolas — 269, 270, 349
Paangario kraštas — 343
Pagermonio valse.— 61
Pagirio (Poliesės) geležinkelis —
85, 128
Pajevonio valse.— 107
Palanga — 109
Panemunės valse.— 61
Panevėžio apskr.— 105
Panevėžys — 60, 181
Paryžius — 182, 184, 285, 373
Pašvitinys (Pakruojo raj.) •— 285
Pavėžupis, dv. (prie Kelmės) —
376
Pavolgis — 348

Perovo vaisė. (buv. Kansko
apskr.) — 343
Petrapilis — ži. Peterburgas
Peterburgas (Petrogradas, dabar
Leningradas) — 108, 145, 153,
165, 196, 197, 199, 200, 206,
244, 245, 261, 349, 353, 368
Pilviškiai (Vilkaviškio raj.) —
38, 41, 61
Prancūzija — 265
Prienai — 40, 45, 84
Prūsai — 25, 26, 66, 67, 74, 75,
76, 376
Prūsų Lietuva — 79
Pskovas — 268
Punskas (Seinų apskr., Lenki
ja) — 83
Raseiniai — 60
Raseinių apskr.— 42
Revelis (dabar Talinas) — 289
Riešės vaisė.— 84, 103, 123
Ryga — 97, 120, 138, 146, 370,
374
Roždestvensko vaisė. (buv. Kans
ko apskr.) — 343
Rusija — 20, 21, 60, 64, 67, 75,
76, 81, 88, 91, 102, 128, 132,
178, 181, 182, 188, 189, 194,
196, 197, 235, 267, 274, 275,
276, 277, 278, 283, 314, 331,
333, 337, 338, 339, 340, 348,
367, 368, 369, 376, 377
Samara (dabar Kuibyševas) — 17,
318, 319, 335
Sasnava (Kapsuko raj.) — 40
Senapilė — žr. Marijampolė
Sibiras — 17, 179, 244, 250, 251,
265, 276, 286, 295,' 313, 314,
433

315, 320, 322, 324, 330, 335,
342, 346, 347, 348, 361, 367,
369, 370, 371, 372, 373, 376,
377
Skuodas — 146
Slonimas (Baltarusijos TSR) —
101, 139, 140
Smolenskas — 84, 285
Sormovas (dabar įeina į Gorkio
miesto ribas) — 269, 272, 275,
348
Suvalkai (Lenkija) — 17, 18, 40,
45, 50, 55, 64, 65, 66, 68, 76,
108, 110, 123, 151, 167, 177,
185, 186, 189, 190, 191, 192,
194, 197, 204, 230* 231, 232,
234, 235, 242, 267, 270, 277,
283, 286, 289
Suvalkija — 25, 29, 274
Suvalkų gub.— 25, 36, 37, 38,
45, 58, 61, 107, 109, 155, 175,
192
Šelajevo valse. (buv. Kansko
apskr.) — 343
Šiauliai — 365, 375, 376
Šiaulių apskr.— 132, 146
Šiaurės Sibiras — 132, 349
Škotija— 110, 111
Sliselburgas (dabar Petrokrepostj,
prie Leningrado)— 130, 131,
132, 133, 134, 138, 155, 179,
194, 202, 212, 236
Šveicarija — 18, 40, 64, 110
Tarybų Sąjunga (TSRS) — 102,
192, 282
Tasiejevo vaisė. (buv. Kansko
apskr.) — 343
Telšių apskr.— 146
434

Tilžė
(dabar Sovietskas) — 25,
64, 66, 111, 166, 366, 376,
377
Tobolsko gub.— 341
Turuchansko kraštas — 330, 331,
341, 343, 344, 347, 349, 350
Tūla — 318
Tverės gub.— 153
Ukmergė — 60
Ukmergės apskr.— 60
Ukraina — 348, 351
Uralas — 348
Ustijansko vaisė. (buv. Kansko
apskr.) — 343
Vaitkabalių vaisė. (buv. Vilka
viškio apskr.) — 47
Vakarų Europa — 83, 86, 102,
292
Varšuva — 17, 18, 124, 187, 188,
192, 193, 194, 204, 230, 231,
232, 234, 236, 240, 243, 250,
261, 263, 265, 266, 268, 270,
276, 283, 285, 299, 367
Vyborgas — 91
Vidrinsko vaisė. (buv. Kansko
apskr.) — 342, 343, 344
Vileika (N. Vilnia) — 124
Vilkaviškio apskr.— 47, 107
Vilkaviškis— 166, 176
Vilniaus gub.— 81, 106, 155
Vilniusi — 17, 18, 20, 25, 26, 28,
60, 68, 76, 79, 81,, 84, 95,
101, 102, 103, 107, 108, 110,
m , 112, 116, 117, 140, 147,
148, 150, 151 1 152, 166, 167,
169, 172, 173, 176, 180, 182,

183,
186, 187, 188, 230, 232,
238, 249, 264, 283, 285, 358,
361, 375
Virbalis (Vilkaviškio raj.) — 25,
26
Vladimiras — 17, 18, 19, 22, 266,
268,
269, 270, 272, 273, 276,
280,
281( 283, 285, 287, 289,

293, 297, 302, 336, 347, 351,
352, 356, 367, 371
Vokietija — 75, 76, 265, 276
Vologda — 194
Vologdos gub.— 153
Zarasų apskr.— 101, 102

PERIODINIŲ LEIDINIŲ RODYKLĖ
,, Aušra“— pirmasis
lietuviškas
buržuazinis-liberalinis laikraš
tis lotyniškomis raidėmis; lie
tuvių spaudos draudimo me
tu buvo leidžiamas nelegaliai
Ragainėje ir Tilžėje kartą per
mėnesį 1883—1886 m.— 292
„Byloje“ („Praeitis") — žurnalas,
skirtas daugiausia narodnikystės ir ankstyvesnio visuome
ninio judėjimo Rusijoje isto
rijai nušviesti; pradėtas leisti
1900 m. Londone; 1906—
1907 m. ėjo Peterburge; cari
nei vyriausybei jį uždarius,
kurį laiką ėjo kitais pavadi
nimais; vėl imta jį leisti
1917 m. (ėjo iki 1926 m.) —
143
„Darbininkas“ — mėnesinis dar
bininkų laikraštis, iš pradžių
LSDDP („Draugo" organizaci
jos), vėliau LSDP organas; re
dagavo V. Kapsukas; buvo
leidžiamas Tilžėje nuo 1905 m.
liepos iki 1906 m. balandžio
mėn. (išėjo 9 numeriai) — 17,
29, 39, 48, 51, 60, 76, 77, 358,
362
436

„Darbininkų balsas" — LSDP or
ganas; buvo leidžiamas Tilžė
je ir Bitėnuose 1901—1906 m.;
redagavo A. Janulaitis— 166,
168, 199, 274, 358
„Darbininkų kalendorius 1907
metams" — socialdemokratinis
leidinys,
išėjęs
Vilniuje
1906 m.; spaudai parengė
V. Kapsukas — 108, 110, 115,
167, 168, 177, 358
„Darbininkų kalendorius 1913
metams“ — socialdemokratinis
leidinys,
išėjęs
Vilniuje
1912 m.— 358
„Darbininkų žodis“ — nelegalus
LSDP Suvalkų organizacijos
laikraštis;
buvo
leidžiamas
Marijampolėje (dabar Kapsu
kas) 1908—1909 m.; redagavo
Z. Aleksa-Angarietis (išėjo 5
numeriai) — 196, 198
„Draugas"— pirmasis lietuvių so
cialdemokratinis jaunimo laik
raštis; redagavo V, Kapsukas;
ėjo
Bitėnuose
ir
Tilžėje
1904—1905 m.— 142, 358

„Echo" („Aidas")— legalus so
cialdemokratinis
savaitraštis,
LSDP organas lenkų kalba;
buvo leidžiamas Vilniuje nuo
1906.VI.24(VII.7) iki 1906.XI.
22(XII.5) (išėjo 18 numerių) —
76, 187
„Giedros“ kalendorius 1914 me
tams“ — socialdemokratinis lei
dinys, išėjęs Vilniuje 1913 m.
— 355
„Iskra" („Kibirkštis“) — pirmasis
visai Rusijai skirtas nelegalus
marksistinis laikraštis, įkurtas
užsienyje V. Lenino; nuo 52
numerio (1903 m.) perėjo
į menševikų rankas; ėjo iki
1905 m.— 274
„Kova" — savaitraštis, JAV Lie
tuvių socialistų sąjungos or
ganas; buvo leidžiamas Fila
delfijoje 1905—1917 m.— 18,
95, 181, 271
„Laisvė" — pažangus JAV lietu
vių darbininkų laikraštis; lei
džiamas Brukline; pradėtas
leisti Bostone 1911 m.— 361,
362

1915) ir Kaune (1919—4940)
— 144. 168, 176, 285, 286, 287,
354, 357
„Lietuvos
žinios“ — buržuazinis
liberalinis laikraštis; ėjo Vil
niuje 1909— 1915 m. ir Kaune
1922—1940 m. kaip Lietuvos
valstiečių liaudininkų sąjun
gos organas — 354, 357, 360,
363, 366, 376
„Mtot“ („Kūjis") — legalus lenkų
darbininkų savaitraštis, LK ir
LSD organas, ėjęs Varšuvoje
prieš pirmąjį pasaulinį karą —
263
„Naprzod" („Pirmyn") — lenkų
laikraštis, Galicijos ir Silezi
jos socialdemokratų partijos
centrinis organas; buvo lei
džiamas Krokuvoje
1892—
1941 m.— 18
„Naujienos"— JAV
lietuvių
laikraštis, dešiniųjų socialistų
organas; leidžiamas Čikagoje
nuo 1914 m.— 40

„Lietuva" — demokratinės
pa
kraipos, vėliau buržuazinis-liberalinis JAV lietuvių laikraš
tis; buvo leidžiamas Čikagoje
1892—1920 m.— 60

„Naujoji gadynė" — legalus so
cialdemokratinis
savaitraštis,
LSDP organas; buvo leidžia
mas Vilniuje nuo 1906.V.5Į18)
iki 1906.XII.28(1907.1.10); iš
ėjo 32 numeriai; nuo Nr. 6
redagavo V. Kapsukas — 57,
76, 115, 348, 358

„Lietuvos ūkininkas" — Lietuvos
demokratų
partijos,
vėliau
buržuazinės valstiečių liaudi
ninkų sąjungos laikraštis; bu
vo leidžiamas Vilniuje (1905—

„N ovyj mir“ („Naujasis pasau
lis") — socialdemokratinis JAV
rusų darbininkų laikraštis; bu
vo leidžiamas Niujorke 1911
—1917 m.— 348
437

„Obrazovanije" („Švietimas") —
literatūros, mokslo populiarižavimo ir visuomeninis-politinis
žurnalas; buvo leidžiamas Pe
terburge 1892—1909 m. Kurį
laiką jame buvo spausdinami
ir marksistų straipsniai — 143
„Partijos žinios" (pilnas pavadi
nimas: „Lietuvos socialdemo
kratų partijos žinios")— nepe
riodinis LSDP spaudos orga
nas; buvo leidžiamas nelega
liai Vilniuje 1906, 1908 ir
1912 m. (išėjo 3 numeriai) —115
„Pirmyn" — socialistinės krypties
JAV lietuvių darbininkų laik
raštis; buvo leidžiamas Minersvilėje (Pensilvanija) 1908—
1914 m.— 362
„Pravda“ („Tiesa") — legalus bol
ševikų
partijos
dienraštis,
įkurtas V. Lenino; pradėjo ei
ti Peterburge 1912 m. gegu
žės 5 d. Nuo 1917 m.— cent
rinis
TSKP
organas — 353,
363
„Proietarij" („Proletaras") — ne
legalus
bolševikų
partijos
laikraštis, ėjęs 1906—1909 m.
Pradėtas leisti Suomijoje, vė
liau ėjo Ženevoje ir Paryžiu
je; vyriausias redaktorius bu
vo V. Leninas — 195,'196
Rygos kalendorius — žr, „Gied
ros" kalendorius 1914 metams"
438

„Russkaja m yslj“ („Rusų min
tis") — liberalinės buržuazijos
žurnalas, po 1905—1907 m.
revoliucijos — kadetų partijos
dešiniojo sparno organas; bu
vo leidžiamas Maskvoje 1880
—1918 m.— 272
„Russkoje bogatslvo" („Rusų tur
tas") — žurnalas, iš pradžių li
beraliųjų narodnikų, vėliau
(nuo 1906) pusiau kadetinės
„liaudies socialistų" (enesų)
partijos organas; buvo leidžia
mas Peterburge 1876—1918 m.
— 143, 272
„Skardas" — legalus socialdemo
kratinis savaitraštis, LSDP or
ganas; buvo leidžiamas Vil
niuje nuo 1907.1.5(18) iki
1907.V.23(VI.5); išėjo 21 nu
meris ir 9 priedai („Dūmos
darbai"); vienu iš šio laikraš
čio redaktorių buvo V. Kap
sukas - r 76, 78, 108, 111, 112,
115, 127, 151, 165, 168, 172,
175, 176, 177, 184
„Sovremennyj mir“ („Šiuolaiki
nis
pasaulis") — marksistinės
krypties literatūrinis, moksli
nis ir politinis žurnalas; buvo
leidžiamas Peterburge 1906—
1918 m. Nuo 1914 m. perėjo
į socialšovinistų rankas — 272
„Šaltinis — klerikalinis žurnalas,
ėjęs su pertraukomis 1906—
1940 m.— 168, 176, 357, 363

„Tovarlšč“
(„Draugas") — buržuazinis-liberalinis rusų laik
raštis, faktiškas kairiųjų ka
detų organas, kuriame bend
radarbiavo ir menševikai; bu
vo
leidžiamas
Peterburge
1906—1908 m.— 144
„Trybuna" („Tribūna") — lega
lus lenkų darbininkų laikraš
tis, LK ir LSD organas; buvo
leidžiamas Varšuvoje prieš
pirmąjį pasaulinį karą— 263
„Ūkininkas" — liberalinis mėne
sinis
varpininkų
laikraštis,
skirtas valstiečiams; buvo lei
džiamas Tilžėje 1890—1905 m.
— 274, 290, 366
„Varpas" — buržuazinis-liberalinis mėnesinis laikraštis, varpi
ninkų, vėliau Lietuvos demo
kratų partijos organas; buvo
leidžiamas
Tilžėje
1889—
1905 m. Vėliau jo leidimas
keletą kartų buvo atnaujin
tas — 1913 m. ėjo Tilžėje, o
nuo 1918 m. Kaime; atgaivin
tas „Varpas" buvo leidžiamas
kaip lietuvių liaudininkų orga
nas — 357, 377

ėjęs Vilniuje 1906—1910 m.—
264, 367
„V ienybė" — klerikalinis laik
raštis, ėjęs Kaune su per
traukomis nuo 1907 m. pabai
gos iki 1933 m.— 357, 363
„Vilniaus žinios“ — buržuazinis
dienraštis; buvo leidžiamas
Vilniuje 1904—1909 m.— 38,
196
„Vilnis" — legalus
bolševikinės
krypties savaitraštis, lietuvių
revoliucinių
socialdemokratų
organas; buvo leidžiamas Ry
goje nuo 1913.XI.9(22) iki
1914 .VII. 19 (VIII. 1).
Idėjiniu
savaitraščio vadovu ir akty
viausiu
bendradarbiu buvo
V. Kapsukas — 370, 374, 375
„Viltis“ — buržuazinis laikraštis,
ėjęs Vilniuje 1907—1914 m.
Jo redaktorius ir leidėjas bu
vo A. Smetona; apie laikraštį
telkėsi reakcingiausi lietuvių
buržuazijos atstovai, fašistinės
tautininkų partijos pirmtakai
— 357, 363, 364

„Varpas“ — vienkartinis
leidi
nys, išėjęs 1926 m. Kaune (ju
biliejinis dr. K. Griniaus nu
meris) — 29, 59

„Visuomenė" — lietuvių socialdemokratų-likvidatorių žurnalas;
buvo leidžiamas Vilniuje 1910
—1911 m. (išėjo 20 nume
rių) — 18, 189, 197, 206, 264,
265, 356, 369

„Wiedza“ („Mokslas")— legalus
lenkų socialdemokratinis sa
vaitraštis, PPS-levicos organas,

„Znanije" („Žinija") — draugijos
„Znanije" beletristiniai rinki
niai, pradėti leisti Gorkio ini
439

ciatyva 1904 m. Peterburge;
iki 1913 m. išėjo 40 knygų —
143, 240

niuje nuo 1907.VI.30(VI.12)
iki 1908.VI. 13(26); išėjo 48 nu
meriai— 144, 180, 182, 184,
185, 200

„Žarija" — legalus
socialdemo
kratinis savaitraštis, LSDP or
ganas; buvo leidžiamas Vil

„Žvilgsnis" — socialdemokrati
nis laikraštis; teišėjo 1 nume
ris Vilniuje 1912 m.— 265

