


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

V. KAPSUKAS

PIRMOJI  
LI ETUVOS 

PROLETARINĖ 
REVOLI UCI J A 

IR TARYBŲ VALDŽIA

ANTRASIS LEIDIMAS

VALSTYBINĖ POLITINĖS IR MOKSLINĖS LITERATŪROS LEIDYKLA 
VILNIUS — 1958



T U R I N Y S

Pratarmė antrajam leidimui ...............................................   III

Pratarmė ............................................................................................. 3
LIETUVA VOKIEČIŲ OKUPACIJOS METU ............................................ 7

1. Ekonominė Lietuvos padėtis ...................................................  7
2. Politinė Lietuvos padėtis .......................................................  15
3. Lietuvių buržuazija padeda vokiečiams smaugti Lietuvos

darbo žmones ..........................................................................  19
4. Spalio revoliucijos įtaka Lietuvoje ........................................  33
5. Revoliucinės situacijos susidarymas ir Vokietijos revoliuci

jos įtaka Lietuvoje ..................................................................  41
Gaivalinė „keršytojų“ kova ............................................ 44
Vokietijos revoliucijos įtaka Lietuvoje ............................. 52

6. Lietuvos Komunistų partijos gimimas ................................  56
a) Dviejų srovių kova Lietuvos socialdemokratų tarpe 56
b) LSDP politinis bankrotas ............................................ 66
c) Lietuvos Komunistų partijos gimimas .....................  71
d) Pirmasis Lietuvos ir Baltarusijos Kompartijos su

važiavimas ................................................................... 81
7. Lietuvos revoliucijos charakteris ir varomosios jos jėgos 87

KOVA UŽ TARYBŲ VALDŽIA LIETUVOJE ........................................................  97

1. Revoliucija Lietuvoje ir Laikinosios revoliucinės darbininkų
ir vargingųjų valstiečių valdžios sudarymas .........................  97

2. Ginkluoto sukilimo klausimas ...............................................  107
3. Kova už Tarybų valdžią Vilniuje ........................................  110

a) Pirmosios Vilniaus Darbininkų tarybos rinkimai ir
jos atidarymas ..............................................................  110

b) Gruodžio 16 d. visuotinis streikas ir demonstracija 117
c) Antrasis Tarybos posėdis ir naujas visuotinis streikas 120



d) Tretysis Tarybos posėdis ir kova su vietine bur
žuazija ..........................................................................

e) Lenkų baltagvardiečių diktatūra ir Raudonosios
Armijos atėjimas .......................................................

4. Kova už Tarybų valdžią K aune................................................
5. K. Požėla. Šiaulių miesto proletariato kova už Tarybų

valdžią ........................................................................................
a) Visuotinis streikas .......................................................
b) Tarybos rinkimai ...........................................................
c) Visiškas Tarybų valdžios įsigalėjimas .....................
d) Grybas-Šimokas apie kovą už Tarybų valdžią Šiau

liuose ir apskrityje .......................................................
e j J- Cečkovskis. Kuršėnai ...............................................
f) Mažeikiai

6. Bušmanas. Kova už Tarybų valdžią Joniškėlio apskrityje . .
A. Dabulis. Krinčino valsčius ........................................

7. Kova už Tarybų valdžią Panevėžyje ....................................
A. Niedvaras. Naujamiesčio valsčiuje .............................

8. Kova už Tarybų valdžią Rokiškio apskrityje .....................
9. Kova už Tarybų valdžią Kupiškio apskrityje .....................

10. Kolesinskis. Kova už Tarybų valdžią Lydos apskrityje___
11. Dviejų lagerių kova visoje Lietuvoje........................................
12. Bendros išvados ......................................................................

Pastabos ir paaiškinimai ......................................................................

Pavardžių rodyklė ............................................................. ...............

Geografinė rodyklė .............................................................................

Periodinių leidinių rodyklė ..............................................................



PRATARMĖ ANTRAJAM LEIDIMUI

V. Kapsuko veikalas „Pirmoji Lietuvos proletarinė revo
liucija ir Tarybų valdžia“ yra vienas įžymiųjų lietuviškos 
marksistinės lileralnros kūrinių. Si nedidelė knygutė apima 
ypatingai reikšmingų laikotarpį lietuvių tautos istorijoje. 
V. Kapsukas šiame veikale apžvelgia socialines-ekonomines 
ir politines s;jlygas, susidariusias Lietuvoje pirmojo pasau
linio karo išvakarėse, kaizerinės okupacijos metu bei po jos. 
Autorius parodo, kaip kovose gimė ir grūdinosi Lietuvos 
Komunistų partija, kaip ji vedė mases į kovą prieš kaize
rinius okupantus, prieš dvarininkus ir buržuaziją, kaip 
nugalėjo Lietuvoje Tarybų valdžia, o taip pat, kaip ji buvo 
pasmaugia užsienio imperialistų ir juos tuo tikslu Lietuvon 
pakvietusių buržuazinių nacionalistų.

V. Kapsukas ryškiai parodo, kad pirmosios proletarinės 
revoliucijos pergalė Lietuvoje, kurios keturiasdešimtmetį 
šiemet pažymės Lietuvos darbo žmonės, buvo didelis, isto
rinis Lietuvos darbo žmonių žygis. Remdamasis gausiais 
šaltiniais, jų tarpe ir priešiškais, jis įtikinamai parodo, kad 
Tarybų valdžią Lietuvos darbo žmonės kovote iškovojo. 
Dargi buržuazinė spauda, kaip aiškiai parodo V. Kapsukas, 
buvo priversta pripažinti, jog Tarybų valdžia Lietuvoje dau
gumoje vietų „atsirado dar tuomet, kai ten tebebuvo vokiečiai, 
atsirado kovoje su vokiečių okupantais ir vietine buržua
zija, kai Raudonoji Armija buvo dar toli“ (187 psl.). „Ne
žiūrint to’ kad visuose stambesniuose Lietuvos ir Vakarų
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Baltarusijos miestuose rinkimai į Tarybas įvyko clar prieš 
Raudonajai Armijai ateisiant, kai tenai dar tebebuvo oku
pantų valdžia, kuriai globojant kūrėsi lietuvių ir lenkų 
buržuazijos valdžios organai — visur į Tarybas buvo iš
rinkta didelė dauguma komunistų" (188 psl.).

Dargi priešai buvo priversti pripažinti, kad darbininkai 
ir darbo valstiečiai karštai troško Tarybų valdžios pergalės, 
kad ,,. .. mažažemiai proklamacijas laiko su šventais da
lykais“ (184 psl.).

Tuo pat metu V. Kapsukas įspūdingai parodo, kad pir
moji proletarinė revoliucija Lietuvoje 1919 metais pralai
mėjo tiktai dėl to, jog vietinei buržuazijai Tarybų valdžią 
pasmaugti padėjo užsienio interventai — JAV, Anglijos bei 
Prancūzijos imperialistai, kurie kovoje prieš Tarybų valdžią 
panaudojo vokiškuosius grobikus ir Lenkijos nacionalistus. 
V. Kapsukas čia nuplėšia kaukę veidmainiams iš nacionalis
tinės stovyklos ir ryškiai parodo, kaip po visų jų tariamai 
patriotinių frazių priedanga slėpėsi nacionalinė išdavystė, 
klasiniai buržuazijos interesai.

Buožės, jau karo metu pelnęsi iš tautos nelaimės, mal
davo, kad karas kuo ilgiau tęstųsi. „Kai kurie „šventabli- 
vieji“ buožės, — rašo V. Kapsukas, — net ligi tokio begė
diškumo priėjo, jog prašė dievą, kad pelningasis jiems 
karas dar ilgiau tęstųsi“. Net 1918 m. klerikalų „Tėvynės 
Sargo“ Nr. 18 duoda tokią korespondenciją iš Renavo 
(Sedos apskr.):

„Per taikos darymą Lietuvos Brastoje čia kai kurie di- 
džiažemiai buvo nepaprastoje baimėje: bijojo, kad jau bai
giasi žiaurusis karas. Vienas ūkininkas net buvo atėjęs pas 
Renavo kleboną užpirkti mišių — ilgesniam karui išprašyti“ 
(14—15 psl.). Juo labiau, kada buožėms ir visokiems iš
naudotojams iškilo pavojus, kad jie gali netekti savo dva
rų, buožynių, pelningų verslų,— jie nė kiek nesusvyravo, 
kad vėl pakviestų į Lietuvą užsienio grobikus. V. Kapsukas 
nuplėšia kaukę tiems tariamiems patriotams, kurie siekia 
Tarybų valdžią, iškovotą darbo žmonių, pavaizduoti, kaip
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atneštą Raudonosios Armijos, o patys „negalėdami savo
mis jėgomis apsidirbti su revoliuciniais darbininkais ir 
valstiečiais, .. . maldavo Antantę ir vokiečių okupantus, 
kad jiems padėtų.. . ,  pasikvietė kovai prieš revoliucinius 
darbininkus ir valstiečius, už buržuazijos viešpatavimą ir 
visos buožijos tvarkos gynimui tuos pačius vokiečius oku
pantus, kurie per trejus su viršum metus plėšė ir smaugė 
Lietuvą. Dabar jie virto buržuazinės Lietuvos „gelbėto
jais“ “ (189 psl.).

Pasirėmęs gausia faktine medžiaga V. Kapsukas įti
kinamai parodo, kad; „Jei nebūtų atėjęs į talką Lietuvos 
ir Lenkijos buržuazijai tarptautinis kapitalas, jei Lietuva 
ir Vakarų Baltarusija nebūtų virtusios arena kovos ne tik
tai tarp Lietuvos ir Baltarusijos proletariato ir „savosios“ 
buržuazijos, bet ir tarp vokiečių imperialistų likučių, Antan
tės palaikomų, be abejonės, Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos 
darbininkų klasė, vargingųjų valstiečių remiama, Kompar
tijos vadovaujama, pati viena būtų lengvai susidorojusi su 
„savąja“, dar labai silpna tuomet buržuazija“ (189— 
190 psl.).

V. Kapsukas, aprašinėdamas proletarinę revoliuciją Lie
tuvoje, giliai išnagrinėja ir jos varomąsias jėgas, taip pat 
plačiai nušviečia ir darbo žmonių avangardo — Lietuvos 
Komunistų partijos — didvyrišką kovą.

Autorius čia išplėtė savo nagrinėjamos temos ribas ir 
iš esmės pateikė išsamią Lietuvos Komunistų partijos 
atsiradimo bei vystymosi istoriją, pradėdamas sekti revo
liucinių elementų vystymąsi nuo praeito amžiaus pabaigos, 
nuosekliai parodydamas smulkiaburžuazinių, oportunistinių 
elementų Lietuvos darbininkų judėjime irimą, jų išda
vystę, iš vienos pusės, ir revoliucinių elementų grūdinimąsi 
kovoje su jais — iš kitos.

V. Kapsukas ryškiai parodo, kad tik Lietuvos Komu
nistų partija nuosekliai gynė ir reiškė Lietuvos darbo žmo
nių reikalus, atskleidžia visų oportunistinių partijų buržua
zinį ir smulkiaburžuazinį pobūdį.
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Nors veikalo apimtis ir tematika neleido čia autoriui 
plėstis, bet kol nėra parašyta Lietuvos Komunistų partijos 
istorija, V. Kapsuko veikalas suteiks didelę paramą studi
juojantiems Lietuvos Komunistų partijos istoriją.

Būdingas V. Kapsuko veikalo bruožas — gilus interna
cionalizmas. Autorius parodo, kad už Tarybų valdžią Lie
tuvoje kovojo visų Lietuvos tautybių darbo žmonės, parodo 
glaudžią lietuvių tautos sąjungą ir brolybę su didžiąja 
rusų tauta.

Savo veikalą V. Kapsukas rašė jau būdamas subrendęs 
marksistas-leninietis. Jis daugelį metų rinko jam medžiagą 
ir pagrįstai sako savo pratarmėje, jog pagaliau jis atiduoda 
spaudai „savo ilgų metų darbą“. V. Kapsukas surinko savo 
veikalui milžinišką faktinę medžiagą, įtraukė į darbą dau
gelį žmonių, tiesioginių revoliucijos dalyvių, tuo suteikda
mas savo veikalui ne tik didelį autentiškumą, bet ir skai
tytoją pagaunantį šviežumą. V. Kapsuko knyga tai ne sau
sas bejausmis faktų aprašymas, o aistringas pasakojimas 
žmonių, kurie patys dalyvavo kovoje, patys pergyveno per
galių triumfą, sielojosi dėl padarytų klaidų. Kaip matyti 
iš knygos teksto, autorius buvo sumanęs tęsti savo darbą 
ir dabar skaitytojui pateikiamą knygą laikė tik pirmuoju 
tomu. 1934 m. gegužės mėnesį „Priekalas“ Nr. 5(35) apie 
šį V. Kapsuko veikalą rašė: „Tai yra 10-ties metų
drg. Kapsuko darbo apie 1-ją Lietuvos proletarinę revoliu
ciją išdava. Antrosios dalies — apie pačią Tarybų valdžią 
Lietuvoje ir Baltarusijoje — jau taip pat daugiau pusės 
parašyta“. Deja, mirtis nutraukė šį jo darbą. Antrosios 
dalies rankraščio taip pat lig šiol nepavyko surasti, nes 
V. Kapsuko asmeninis archyvas, matyt, Didžiojo Tėvynės 
karo metu bus žuvęs.

Su būdingu komunistams tiesumu ir drąsa V. Kapsukas 
giliai ir kritiškai nagrinėja Lietuvos Komunistų partijos 
padarytas klaidas, atskleidžia jų šaknis. Šiuo atžvilgiu 
V. Kapsukas pateikia marksistinės kritikos ir savikritikos
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pavyzdį, ir tai suteikia jo veikalui didelę auklėjamąją 
reikšmę.

Tačiau tuo pat metu Y. Kapsukas įspėja prieš tų klaidų 
absoliutizavimą, perdėjimą. „Visiškai neteisinga, — rašė jis 
savo pratarmėje, — būtų matyti tik Lietuvos Tarybų val
džios klaidas ir visiškai nematyti jos didelių pasiekimų, 
kurių nemaža buvo ir Lietuvoje. Tik mūsų klasiniai priešai 
•gali visiškai nepripažinti tų pasiekimų“ (6 psl.).

Pats V. Kapsukas su būdingu jam kuklumu pažymėjo, 
jog jis nelaiko savo knygos išsamia. „Ji, — rašė jisai pra
tarmėje,— dar toli nepakankamai nušviečia Pirmąją Lie
tuvos proletarinę revoliuciją ir Tarybų valdžią“ (L psl.). 
Nėra jokių abejojimų, kad tolesni tyrinėjimai ateityje dar 
papildys V. Kapsuko pateiktą medžiagą. Tačiau V. Kapsuko 
veikalas yra didelis indėlis tyrinėjant Lietuvos darbo žmo
nių revoliucinių kovų istoriją, suteikiantis pavyzdį savo par
tiškumu, moksliniu objektyvumu, sujungtu su karštu darbo 
.žmonių interesų gynimu.

V. Kapsuko veikalas buvo pirmą kartą išleistas Jungti
nėse Amerikos Valstijose, Čikagos mieste 1934 metais Ame
rikos Lietuvių darbininkų literatūros draugijos. Lietuvos 
•darbo žmoniųovisuomenei jis buvo mažai žinomas. Dabar 
išleidžiamas antru leidimu jis, reikia tikėtis, susilauks mūsų 
visuomenės dėmesio ir suteiks rimtą paramą auklėjant dar
bo žmones komunistine dvasia.

*
Rengiant spaudai šios V. Kapsuko knygos antrąjį leidi

mą, ji buvo peržiūrėta, patikslintos citatos, pavardės, vieto
vardžiai. Dėl ypatingų pirmojo knygos leidimo sąlygų 
(autorius tuomet gyveno Maskvoje ir pats negalėjo 
prižiūrėti veikalo spausdinimo) į tekstą įsibrovė kai 
kurie, tiesa, nežymūs netikslumai. Jie redaguojant paša
linti. Tam tikras darbas atliktas ir su veikalo kalba. 
V. Kapsukas rašė gražia, sodria lietuvių kalba, nuo
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lat tobulindamas savo stilių. Rengiant V. Kapsuko veikalą 
spaudai, pašalinti tiktai kai kurie archaizmai, pasenę po
sakiai, kurie dabar lietuvių literatūrinėje kalboje nevarto
jami. Kai kuris darbas atliktas suvienodinant stiliaus ir 
kalbos dalykus.

Pateikdamas dokumentus ir citatas, V. Kapsukas daž
nai paredaguodavo jų kalbą. Tokiu atveju paprastai palie
kama V. Kapsuko redakcija, tik atskirais atvejais pašali
nant įsibrovusius kai kuriuos netikslumus.

Redakcija paliko visus V. Kapsuko tarmės ypatumus,, 
dargi tais atvejais, kai jie nėra paplitę dabartinėje litera
tūrinėje kalboje. Rašyba visur šiuolaikinė.

V. Kapsuko veikalo antrąjį leidimą spaudai paruošė 
G. Zimanas.

Pavardžių, periodinių leidinių ir geografines rodykles, 
sudarė Partijos istorijos instituto prie LKP CK mokslinis, 
bendradarbis V. Kancevičius. Knygoje padidintas iliustra
cijų skaičius, įdėtas žemėlapis „Tarybų valdžia Lietuvoje 
1918—1919 m.“

PARTIJOS ISTORIJOS INSTITUTAS  
prie LKP CK — MARKSIZMO-LENINIZMO INSTITUTO  

prie TSKP CK FILIALAS
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Pirmas tomas



P R A T A R M Ė

Pagaliau atiduodu spaudai savo ilgų metų darbą apie 
pirmąją Lietuvos proletarinę revoliuciją ir Tarybų val
džią. Dešimt su viršum metų aš rinkau jam medžiagą ir 
rašiau atskiras jo dalis. Taip ilgai užsitęsė šis darbas, 
kadangi tik laisvomis nuo einamųjų darbų valandomis aš 
galėjau užsiimti šiuo darbu, ypatingai atostogų metu. Pa- 
rankumo dėlei visą medžiagą suskirsčiau į dvi knygas. 
Pirmojoje telpa „Kova už Tarybų valdžią Lietuvoje“ 
1918 m. gale ir 1919 m. pradžioje, antrojoje — „Tarybų val
džios veikimas ir jos žlugimas“.

Toli ne visą surinktąją medžiagą aš galėjau sunaudoti 
šioje knygoje. Daug jos liko ir bus sunaudota kituose lei
diniuose. Čionai imu tik tai, kas būtinai yra reikalinga 
Tarybų valdžios atsiradimo ir jos veikimo nušvietimui, 
kaip centre, taip ir vietose. Ypatingą dėmesį aš kreipiu į 
klasių santykius ir Komunistų partijos nusistatymo ir vei
kimo nušvietimą, į herojišką Lietuvos proletariato kovą 
už Tarybų valdžią ir į padarytąsias K o m p a r t i j o s  ir 
Tarybų valdžios klaidas, nes, nesusipažinus su jomis nuo
dugniai ir neiškritikavus jų, leniniškai neįvertinus viso 
partijos ir Tarybų valdžios veikimo, negalima suvokti tos 
pamokos, kurią pirmoji proletarinė revoliucija ir Tarybų 
valdžia Lietuvoje mums suteikia. O jei mes tos pamo
kos nepaimsime, tai bergždžiai praeis Komunistų partijai,



Lietuvos proletariatui ir vargingiesiems valstiečiams tas- 
didelis patyrimas ir tos aukos, kurios buvo jų padėtos per 
pirmąją Lietuvos proletarinę revoliuciją.

Si revoliucija, tai buvo pirmoji Lietuvos proletariato' 
repeticija buržuazijos ir dvarininkų viešpatavimo nuverti
mui. Su vakarų imperialistų pagalba ji buvo nugalėta,, 
nežiūrint tos pagalbos, kurią jai suteikė Tarybų Rusijos 
proletarinė valstybė ir jos Raudonoji Armija. Tos klaidos,, 
kurios buvo mūsų padarytos per šią revoliuciją, paleng
vino Lenkijos buržuazijai ir Lietuvos buržuazijai, kuriat 
padėjo vokiečių okupantai, pasiekti savo pergales. Vienok 
visiškai neteisinga būtų matyti tik Lietuvos Tarybų val
džios klaidas ir visiškai nematyti jos didelių pasiekimų, 
kurių nemaža buvo ir Lietuvoje. Tik mūsų klasiniai prie
šai gali visiškai nepripažinti tų pasiekimų. Užtat aš jiems, 
suteikiu daug vietos.

Rašant apie pirmąją proletarinę Lietuvos revoliuciją 
ir Tarybų valdžią, reikia rašyti ir apie Baltarusiją, nes 
didelė teritorijos dalis, kur mes iš karto veikėme, priklau
sė Vakarų Baltarusijai (didelė Vilnijos ir Gardino guber
nijos dalis); vėliau, vasario mėnesį, visiškai susijungė 
Tarybų Lietuvos ir Tarybų Baltarusijos respublikos ir su
darė bendrą Lietuvos ir Baltarusijos Tarybų respubliką, 
užtat juo labiau reikia rašyti ir apie Tarybų valdžią Bal
tarusijoje. Dirbdami Minske, mes jau ištaisėme daugelį 
tų klaidų, kurias padarėme Vilniuje, užtat juo įdomesnis 
tas periodas. Vienok, kadangi ši knyga yra rašoma lie
tuvių kalba, tai daugiausia vietos skiriu joje Lietuvai.

Žinoma, toli gražu aš nelaikau savo knygos išsemian- 
čia klausimą. Ji dar toli nepakankamai nušviečia pirmąją; 
Lietuvos proletarinę revoliuciją ir Tarybų valdžią. Tai 
yra tik pirmas didesnis mėginimas ją nušviesti. Kad ge
riau būtų galima tai atlikti, aš rūpinausi prie šio darbo' 
pritraukti ir kitus draugus, dirbusius Lietuvoje per pir
mąją proletarinę revoliuciją. Visiems tiems draugams, ku
rie prisidėjo prie šito darbo, aš tariu čia viešą ačiū. Kat



kuriuos jų raštus aš dedu čia su jų parašais. Kad ir kai 
kurie šių draugų raštai manoma skyrium išleisti (pavyz
džiui, Karolio Požėlos), aš įdedu ir juos, nes jie puikiau
siai nušviečia atskirų vietų kovą už Tarybų valdžią ir 
jos veikimą. Vienok jokiu būdu negalima pasitenkinti su
rinktąja medžiaga, o reikia ją tolyn rinkti ir kritiškai 
įvertinti. Gera pradžia šiuo žvilgsniu padaryta LKP są
ryšy su 15-metinėmis pirmosios Lietuvos proletarinės 
revoliucijos sukaktuvėmis. Tik kolektyviai dirbdami, mes 
galime tinkamai atlikti šį didelį darbą.

Kad neapsunkinčiau knygos skaitymo, pastabas ir pa
aiškinimus duodu knygos gale.

Jei kas iš draugų pastebės vieną ar kitą netikslumą 
mano knygoj, labai prašau man apie tai parašyti. Lauksiu 
taip pat draugiškos kritikos.

V. KAPSUKAS
Maskva, 1933 m. liepos 29 d.
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LIETUVA VOKIEČIŲ OKUPACIJOS METU

1. EKONOMINĖ LIETUVOS PADĖTIS

Lietuvių klerikalai ir liberalai, pradedant „kramolos“ 
naikintoju kun. Laukaičiu, baigiant liaudininku Januškevi
čium, sveikino prasidėjusį karą M. Yčo deklaracija ca
ro dūmoje, kaip „šventą“ L Lietuvių buržuazijos ideologai 
pasižadėjo užmiršti visas nuoskaudas, caro valdžios lie
tuvių tautai padarytas, ir troško tik vieno, — kad caro 
Rusija „sutriuškintų“ „nelabuosius“ germanus. Jie himnus 
giedojo dargi kazokų „nagaikai“. „Tegul ir reikės dėl karo 
šiek tiek nukentėti, užtat paskui ateis aukso laikai!“ — 
kalbėjo jie ir kartu visomis išgalėmis stengėsi savo pozi
cijas stiprinti ir kas kur pasitaikė grobti. Tas pats buvo 
ir klerikalų „Viltyje“, ir liaudininkų „Lietuvos Ūkininke“.

Tuo tarpu Lietuva, pavirtusi karo lauku, be galo daug 
kentėjo. Daugelyje vietų per ištisus metus stovėjo karo 
frontas ir viską pelenais pavertė, derlingus laukus tran
šėjomis ir granatomis išrausė. Mobilizacijos, rekvizicijos 
ir paprastas plėšimas nuvargino visą šalį. Paskui prasi
dėjo Rusijos armijos traukimasis ir priverstinis vietos, 
gyventojų Rusijos gilumon varymas. Kiek tada teko darbo 
žmonėms nukentėti, rodo visi tų laikų leidiniai.

1915 metais rudeniop, galima sakyti, visą Lietuvą buvo 
užėmę vokiečiai. Prasidėjo vokiečių okupantų šeimininka
vimas. Jie nemanė Lietuvoje ilgai pasilikti, užtat stengėsi 
iš jos kuo daugiausia išplėšti.



Lietuvos pramonė, ir prieš karą nedidelė, buvo žymia 
dalimi prieš vokiečiams ateisiant evakuota Rusijos gilu
mom Kas dar liko, vokiečiai beveik viską išgabeno Vokie
tijon. Vokietijon gabeno mašinas, įvairių metalų, žaliavą 
'ir iš dalies darbininkų jėgą. Tuo būdu Lietuvos pramonė 
visiškai sunyko. Dėl prekių stokos sunyko ir prekyba. 1916 m. 
viename tik Vilniuje buvo suregistruota 50—60 tūkstančių 
bedarbių, daugiausia buvusių pramonės darbininkų, įvai
rių tarnautojų ir tarnaičių. Tais metais išmirė beveik 
trečdalis visų Vilniaus gyventojų. Žmonės gatvėse volio
josi. Tas pats buvo ir kituose miestuose. Vokiečiai leido 
dirbti tik toms dirbtuvėms, kurios buvo reikalingos karo 
reikalams, pavyzdžiui, geležinkelio dirbtuvėms, Kaune me
talo apdirbimo fabrikams. Pastatė Tauragės—Šiaulių— 
.Mintaujos geležinkelį, Siaubuose įtaisė dideles geležinke
lio dirbtuves. Vėliau dar atidarė kelis vaisių perdirbimo 
fabrikus ir atmatų utilizacijos (sunaudojimo) fabrikus. Po
rai odos fabrikų buvo leidžiama išdirbti tik tos odos, ku
rios sveikatos atžvilgiu nepageidaujama buvo gabenti Vo
kietijon. Jose dirbo, jei neskaityti geležinkelio dirbtuvių, 
vos keletas šimtų darbininkų, ne daugiau kaip tūkstantis. 
Kiti miesto darbininkai ir darbininkės šiaip taip mito įvai
riose nemokamose valgyklose, kiek galėdami, spekuliavo 
mažmožiais, kai kurie dirbtuvėles steigėsi; daugelis slapta 
vaikščiodavo su krepšiais po Lietuvos kaimus ir išmaldo
mis gyveno.

Korespondencijoje iš Leliūnų (Utenos apskrities) 
1917 m. „Darbo Balsas“ Nr. 2 rašė: „Vilniaus pavargėliai 
lankosi pas mus jau antri metai, kasdien dešimtimis ap
eidami kone kiekvieną kiemą“. Tas pats buvo ir daugelyje 
kitų vietų. Bedarbius gaudydavo vokiečių žandarai ir vary
davo arba į Vokietiją į fabrikus dirbti, arba kelius tiesti, 
į mišką dirbti arba į pafrontę apkasus kasti. Visur ten buvo 
tikras katorgos darbas.

Žemės ūkis taip pat baisiai nukentėjo dėl karo. Dau
gelis sodžių buvo su žeme sulyginta, daugelis trobų su-
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deginta. Vokiečių okupantai paskelbė kuo aštriausią že
mės ūkio kontrolę. Faktinai jie stengėsi paversti ūkinin
kus ir dvarininkus savo agentais, kurie turi žemę dirbti 
ir gyvulius auginti ne sau, o vokiečių okupantams. Oku
pantai palikdavo valstiečiams tik javų sėklai ir tokiam 
daviniui („pajokui“), kad jis galėtų iš jo su savo šeimyna 
pusbadžiai pragyventi; viską kitą rekvizuodavo (atimda
vo). Malūnuose buvo įvesta aštri malimo kontrolė: vo
kiečių okupantų buvo leidžiama malti tik tiek rugių, kad 
užtektų žmogui po pusę svaro duonos dienai. Visos na
minės girnos buvo įsakyta atiduoti valdžiai. Rekvizuodavo 
taip pat gyvulius, kartais net paskutinę karvę, sviestą, 
kiaušinius, padarus, drabužius. Apkraudavo įvairiomis duok
lėmis, mokesčiais, didžiausiomis pabaudomis ir kontribuci
jomis dargi pačius varginguosius mažažemius ir grytel
ninkus; net ir už šunis uždėjo po 10 markių mokesčių; 
įvedė visiems suaugusiems vyrams pagalvės mokestį — 
po 8 markes. Kas turėjo vieną tik vištelę, ir tas turėjo 
duoti kas savaitę po du kiaušinius; kas turėjo vieną kar
vutę, turėjo duoti be sviesto arba pieno dar pinigais („mė
sai kariuomenei pirkti“).

Tai visiškai nuplėšė kraštą. Gana sparčiai pradėjęs 
kilti prieš didįjį karą bent stambesniųjų ūkininkų (buožių) 
žemės ūkis vėl atgal nužengė. Nebebuvo pakankamai gy
vulių, užtat trūko mėšlo; stigo arklių, kad būtų galima 
visą žemę apdirbti. Pagaliau nebuvo didelės prasmės rū
pintis daugiau žemės apdirbti, nes vokiečiai viską atim
davo. Kas nauji metai vis daugiau žemės likdavo neap
sėta.

Tiesa, ne visuomet vokiečiams pasisekdavo viską at
imti: valstiečiai išmoko okupacijos metu puikiai slėpti ne 
tik grūdus, bet ir gyvulius. Juos duobėse laikydavo, pa
jutę pavojų, į mišką išvarydavo ir kitaip slėpdavo.

Žinomas tautininkas ir vokiečių imperialistų — „liuosuo- 
tojų“ garbintojas daktaras Basanavičius savo knygutėje 
„Iš lietuvių gyvenimo 1915—1917 m. po vokiečių jungu“,
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išleistoje 1919 m. Vilniuje, aprašęs biauriausias vokiečių 
rekvizicijas Lietuvoje, sako (6 psl.):

„Vokiečių plėšimai išmokinę mūsų žmones įvairių gud
rumų: imta kasti žemėse, dažnai kluonų šalinėse, tvartuo
se, gilios duobės ir jose slėpta javai, mėsa, lašiniai, dra
bužiai; tas pat daryta šalinėse po šiaudais, peludėse po 
pelais. Kad nuo vokiečių pastarąją vasarojaus sėklą pa
slėpus, ji dažnai buvusi peludėse su pelais maišoma. Bet 
ir vokiečių būta gudrių: jie, per dienų dienas būriais po 
namus valkiodamiesi, išgriozdavę visas pabalkes, pasto
ges, palėpes, aukštus, patvorius, mėšlynus, peludės, šąli1 
nes, rūsius, spintas, skrynias. Ieškojo dargi puoduose, 
statinėse, barščius, kopūstus kardais maišydami“.

Kad negalėtų vokiečiai kontroliuoti, valstiečiai kartais 
naktimis javus sėdavo.

Buožės išmoko šmugeliuoti ir iš rugių degtinę varyti, 
iš miežių ■— alų, ir pardavinėti kaimynams. Vis tik, ir tų 
pelnų vaikydamiesi, jie negalėjo apdirbti tiek žemės ir 
išlaikyti žemės ūkį tokioje aukštumoje, kaip prieš karą 
buvo. Ir žemės ūkis labai nusmuko. Didelė laukų dalis 
dirvonais gulėjo. Ypatingai reikia pasakyti tai apie dvarų 
laukus, ypač tų dvarų, kurių savininkai į Rusiją buvo iš
bėgę; o tokių buvo dauguma. Pastarųjų dvarus paėmė 
savo žinion okupantų valdžia. Bet ir ji, kad ir versdavo 
dirbti dvarų žemę ne tik bežemius, bet ir valstiečius su 
savo gyvuliais, vis tik negalėjo visos žemės apdirbti.

Esant tokiai padėčiai žemės ūkyje, ir buožės, ir dva
rininkai pirmiausia labai sumažino nuolatinių darbininkų 
skaičių. Atsiradus daugybei bedarbių, kuriuos gaudė vo
kiečių žandarai ir gabeno prie priverstinių katorgos dar
bų, darbo užmokestis sodžiuje visai nusmuko. Kiekvienas 
darbininkas, kad jo negalėtų varyti prie priverstinių dar
bų, turėjo būti prirašytas pas kokį nors ūkininką ar dva
rininką. Tai suteikė dirvos didžiausiam darbininkų iš
naudojimui. Daugelis darbininkų ir darbininkių priversti 
buvo dirbti tik už maistą („už pilvą“), kad tik jį priimtų,
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buožė ir nereikėtų eiti prie priverstinių darbų. Tuo būdu 
■ odžiaus darbininkų ir visos biednuomenės padėtis pasi
barė tokia pat sunki, kaip ir miesto darbininkų. Ir jie daž
nai priversti būdavo eiti pas ūkininkus išmaldos prašyti ir 
bučiuoti „dėdei“ rankas, kad tik vokiečių žandarams ne
įduotų,— tie tuoj prie priverstinių darbų varydavo.

Iš to jau aišku, kad toli nevienodai prislėgė karas ir 
okiečių okupacija visus sluoksnius. Sunkiausia našta už

krito ant darbininkų ir darbininkių pečių ir ant visos mies- 
lo ir sodžiaus biednuomenės, grytelninkų, mažažemių. 
Sunki našta prislėgė taip pat vidutinius valstiečius. Dau
gelyje vietų jiems buvo įvesta tikra baudžiava: jie turė
davo priverstinai su savo arkliais eiti dirbti po 3—4 die
nas per savaitę už menką atlyginimą arba prie medžių 
vežimo, arba į dvarą, arba prie kelių taisymo. Dvarų dar
bininkai gaudavo darbo metu po 1—2 markes dienai ir 
menką maisto produktų davinį. Bet stambieji ūkininkai, 
buožės, ne taip daug nukentėjo; daugelis jų dargi pralobo 
iš karo.

Tiesa, ir buožėms trūko okupacijos metu gyvulių ir 
arklių; daugelio ir jų buvo sudegintos trobos. Bet jie mo
kėdavo patepti Vokiečių žandarus, ir tie suteikdavo jiems 
ne tik visiškai pigių darbininkų rankų, bet ir vieną, kitą 
arklį; kartais net atimdavo arklį iš mažažemio, turinčio 
iki 5 dešimtinių (10 margų), ir atiduodavo buožei ar dva
rui: esą, buožėms ar dvarams tokiam žemės plotui reikalin
gi arkliai, o tu, mažažemi, kaip nors ir be arklio apsieisi! 
Padegėliai buožės lengvai gaudavo miško.

Kyšių davimas ir šmugelis (spekuliacija) visur vieš
patavo. Už pinigą, sviestą, kiaušinius, viską galima buvo 
nupirkti ir papirkti. „Smukleris“ (spekuliantas) sakydavo 
tuomet Lietuvoje — tai visagalis Lietuvos viešpats, kuriam 
tarpininkaujant viskas galima gauti ir be kurio nieko 
negalima gauti, dargi leidimo išvažiuoti iš vienos vietos 
) kitą. Tai puikiai išnaudojo buožės. Daugelis jų greitai 
atsistatė trobas ir gyveno palyginamai visko pilni. Skolas
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išsimokėjo, didžiausias pasogas dukterims pradėjo duoti, 
vienas už kito pradėjo leisti ne tik sūnus, o ir dukteris 
į gimnazijas...

Jau aš minėjau apie šmugelių varymą ir slaptą degti
nės varymą — tuo taip pat buvo užsiėmę okupacijos metu 
ypatingai stambieji ūkininkai, buožės. Iš pradžių, kada rusų 
kariuomenė buvo įsibrovusi į Prūsus, arčiau sienos gyve
nantieji Lietuvos buožės grobė ir pilnais vežimais vežė, 
kas tik pakliuvo, iš Prūsų. Paskui, kada vokiečiai atėjo, 
varė šmugelį arkliais. Tarp kita ko tokiais šmugelininkais 
pasižymėjo Bulota nuo Marijampolės, Kavaliūnas iš Lauc- 
kaimio (tarp Naumiesčio ir Kybartų); Vabalas iš Daugė- 
laičių (nuo Kybartų) spekuliavo veršiais ir avimis; Stan
kevičius iš Obšrūtų (nuo Vilkaviškio), Jurgis Dženkaitis 
(nuo Vilkaviškio) slaptus bravorus turėjo. . . Čia aš pa
miniu tik vieną, kitą buožę, kuris jau prieš karą ir vėliau 
vaidino rolę Lietuvos visuomenės gyvenime. Šmugelis 
gyvuliais, arkliais, o dar labiau grūdais — tai buvo oku
pacijos metu gangreit visų buožių užsiėmimas.

Tai patvirtina ir Basanavičius savo knygutėje „Iš lie
tuvių gyvenimo 1915—1917 m. po vokiečių jungu“. 18 psl. 
jis rašo: „Kadangi karvių ir arklių kainos šitame krašte 
labai pakilo ir dar vis aukštyn eina, ypač dėlei arklių slap
to gabenimo per sieną į Prūsus, tai kai kurie lietuviai 
pradėjo arklių slaptu pirkimu ir pardavinėjimu užsiiminėti 
ir gana daug pelno. Arkliai, kurių kaina seniau buvo 150— 
200 rub., dabar parsiduoda po 1600—2000 markių ir dau
giau“. Kitoje vietoje, dar 1916 m., jis rašo (10 psl.): 
„Į Prūsus vedama per sieną arkliai slapta ir mokama už 
juos dideliausios kainos: po 800—1000 ir daugiau rublių 
už menkus kuinus ir kumeles“. Ten pat rašo Basanavičius 
ir apie javų šmugeliavimą iš Suvalkijos į Lenkiją.

Socialdemokratų „Darbo Balso“ Nr. 37 (1918 m. rug
sėjo 27 d.) taip pat pripažįsta, kad sodžiuje daugelis di- 
džialaukių buožių ne tik nenukentėjo, bet net pralobo — 
iŠ „šmugelio“, degtinės varymo ir kitų šaltinių.
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„Darbo Balso“ Nr. 46 rašo iš Skaistgirio (Šiaulių 
apskr.): „Karo metu javams pabrangus, daugelis ūki
ninkų pralobo. Kai kurie jų nusipirko kuliamąsias maši
nas ir dabar iš jų turi didelį pelną... Rankpelniai darbi
ninkai, kiaurus metus svetimiems dirbę, pripildę jų aruo
dus, ateinant žiemai, negali nė grūdų žiemai gauti pirktis, 
nes nepajėgia taip brangiai mokėti, kaip visokie pelnitiin- 
kai vertelgos“.

Taip pat labai išsiplatinę buvo slapti bravorai. Jie duo
davo didelį pelną buožėms, užtat jie daug maloniau su
vartodavo rugius degtinės varymui, negu beturčiams 
parduodavo. Pastariesiems dažnai visiškai atsisakydavo 
parduoti. 1918 m. lietuvių laikraščiai daugelį panašių fak
tų paduoda. Net kaizerinė „Dabartis“ išspausdino 1918 m. 
spalio 26 d. tokią korespondenciją iš Adomynės (Šimonių 
valse., Kupiškio apskr.):

„Degtinei varyti grūdų čia užtenka, bet jei nori alka
nas žmogus nusipirkti bent kokį pūdą, kitą rugių duonai, 
tai mūsų ūkininkai, pakaušius krapštydami, išsikalba, kad 
„šįmet neužderėję“, „daug germanai išpylę“, „kad tik pa
tys pramistų“. Ir žmogelis, su ašaromis prašydamas, siū
lydamas po 20—25 rub. pūdui, negauna. Po kiek laiko 
tasai „neturintysis“, žiūrėk, jau raugina 3—4 pūdus deg
tinei“.

Socialdemokratų „Darbo Balsas“ rašė, kad kai kur 
net po 120—200 rub. už rugių pūdą reikalavo. Korespon
dencijoje iš Pievėnų „Darbo Balso“ Nr. 32 skaitome:

„Beturčiai skundžiasi nebeturį duonos ir niekas nepar- 
duodąs. Turtingesnieji ūkininkai labai godūs: iš vargdie
nių plėšia po 120—200 rub. už rugių pūdą“.

Tuo tarpu žemės ūkio darbininkai retai teuždirbdavo 
po 1 rublį dienai savo maistui.

Tame pat „Darbo Balso“ numeryje skaitome korespon
dencijoje iš Suvalkijos — Remeikų (Vilkaviškio apskr.):

„Mūsų kaime yra tokių ūkininkų (buožių. — V. K.), kurie 
turi daug grūdų, o vargšai badą kenčia; kad nuėję prašo
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parduot bent keletą svarų, tai jie atsako, jog negalį. O kad 
atvažiuoja iš kito kaimo (šmukleriai-spekuliantai. — V. K.), 
tai maišus prisipylę išvažiuoja“.

Ir klerikalų „Vienybė“ rašė Nr. 33 iš Pabaisko parapi
jos (Ukmergės apskr.):

„Kai kuriose parapijos vietose atsirado tokių, kurie 
pramoko varyti „baltąją“ namie. Brangiai pardavinėdami 
degtinę, jie pradėjo kelti javų kainas taip, kad neturtin
gam žmogui stačiai negalima yra nusipirkti duonos“.

Kitur buožės reikalaudavo aukso arba Mikalojaus rub
l ių— tik už juos beturčiams parduodavo kokį kariuką 
(puspūrį). 1918 m. „Darbo Balso“ Nr. 18 rašė iš Mosė
džio (Sedos apskr.): „Pas visus atsirado koks tai godu
mas pralobti. Vieni didina savo „kapitalus“ per „šmukulį“, 
kiti gi lošia kortomis iš pinigų. Net samdininkai pradeda 
lošti ir pralošia visą savo metinę algą tam pačiam 
ūkininkui (buožei. — V. /(.), pas kurį tarnauja“. .. Net tokių 
formų griebdavosi buožės, kad apiplėštų darbininkus!

Suvalkijos buožės, ant arklių užsisėdę, vaikydavo nuo 
savo lauko biednuomenę, kuri vogtinai eidavo varpų rinkti.

Matydami, kaip beturčiai priversti buvo rankas „dė
dėms“ bučiuoti ir trupinius rinkti nuo turtingo buožės 
stalo, įsirėmę buožės ir buožienės kalbėdavo:

— Nuluš biesų ragai. Ateis ožka prie vežimo. Neėdę 
nebus.. . Dirbs, kad tik paėst gautų...

Tai sukėlė didžiausią darbininkų ir sodžiaus biednuo- 
menės neapykantą buožėms. Be galo paaštrėjo klasių 
prieštaravimai Lietuvos sodžiuje.

Kai kurie „šventablivieji“ buožės net ligi tokio begėdiš
kumo priėjo, jog prašė dievą, kad pelningasis jiems karas 
dar ilgiau tęstųsi. Net 1918 m. klerikalų „Tėvynės Sargo“ 
Nr. 18 duoda tokią korespondenciją iš Renavo (Sedos 
apskr.):

„Per taikos darymą Lietuvos Brastoje čia kai kurie di- 
džiažemiai buvo nepaprastoje baimėje: bijojo, kad jau 
baigiasi žiaurusis karas. Vienas ūkininkas net buvo atėjęs
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pas Renavo kleboną užpirkti mišių — ilgesniam karui iš
prašyti“ 2.

Buvo dar vienas sluoksnis, kuris beveik tik laimėjo nuo 
karo ir okupacijos, — tai buvo kunigai. Jų galybė okupa
cijos metu labai užaugo. Jie pasidarė tikrais vokiečių 
žandarų pagalbininkais. Pas juos dažnai žandarai gulė
davo, valgydavo ir girtuokliaudavo. Užtat iš jų beveik jo
kių rekvizicijų nebuvo daroma. Jie ir politinės jėgos per 
okupantus įgijo.

Laimėjo tuo kartu taip pat ir lietuvių buržuazinės in
teligentijos viršūnė. Ji pradėjo nukentėjusiųjų dėl karo 
šelpimą, bet visų pirma save susišelpė — ir materialiai, ir 
politiškai. Taip buvo ir Lietuvoje, ir Rusijoje. Pirmutiniai 
M. Yčo ir kun. Vailokaičio milijonai kaip tik iš karo vargų 
ir ašarų išdygo. Iš karo išdygo ir Lietuvos nepriklauso
mybė, kuri padarė milijonieriumi ne vieną apsukresnį lie
tuvių buržujų. Užtat tikrai ir dabar jie gali jį šventu 
laikyti, bet ne darbininkų ir vargingųjų valstiečių minios 
ir visa biednuomenė. Jiems karas atnešė didžiausius var
gus, užtat jie vėliau noriai prisidėjo prie tų, kas tikrai 
kovojo prieš karą ir prieš vokiečių okupaciją.

2. POLITINĖ LIETUVOS PADĖTIS

Vokiečių okupantai pavertė Lietuvą tikru kalėjimu, 
budriai saugojamu vokiečių žandarų. Visa Lietuva buvo 
suskirstyta į „becirkus“, mažesnius, negu buvusieji v a l s 
č i a i .  Juose sėdėjo vokiečių žandarai, karo valdininkai ir 
visa šnipų gauja, dažnai iš vietinių turtingųjų buožių, ir 
žiūrėjo, kad visos duoklės ir mokesčiai būtų atiduoti, rek
vizicijos ir kontribucijos išplėštos. Jiems uoliai padėjo 
seniūnai, jų pastatytieji iš turtingųjų buožių kiekviename 
sodžiuje, ir kunigai, mokinusieji savo „aveles“ kantriai 
kęsti „dievo rykštę“. Keli ar keliolika „beeirkų“ arba vals
čių sudarė „kreizą“ arba apskritį; Kaunijoj ir Vilnijoj jos



buvo taip pat daug mažesnės už senąsias apskritis. Iš 
„kreizo“ ribų be tam tikro okupantų leidimo niekam ne
galima buvo iškeliauti, o leidimai sunku buvo gauti. Ge
ležinkeliais be tam tikro leidimo niekas negalėjo keliauti. 
Turintiems leidimą buvo leidžiama važiuoti tik specialiuo
se vagonuose, paskirtuose vietos gyventojams ir — šu
nims.

Vietos gyventojai buvo laikomi kažkokia žemesne ra
se,— kaip pavergtųjų kolonijų vergai. Dažnai jie buvo 
vokiečių žvėriškai mušami ir net be jokio teismo šaudomi. 
Visais keliais bastėsi okupacinės valdžios agentai — žan
darai, kareiviai ir šnipai — ir, susitikę nepažįstamą jiems 
žmogų, reikalaudavo asmens paliudijimo ir t. t.

Visą kraštą valdė okupacinė „karo valdyba“. Ji žiūrė
jo j Lietuvą, kaip į atsilikus} valstiečių kraštą, su kuriuo 
nereikia jokių ceremonijų daryti. Vietinę spaudą, dargi 
buržuazinius laikraščius, ji visiškai uždraudė. Leido tik 
vieną dienraštį lenkams — „Dziennik Wilenski“ ir vieną 
savaitraštį lietuviams — „Dabartis“, redaguojamą ištikimų 
kaizerio bernų, Prūsų lietuvninkų, tokių kaip Steputaitis, 
Vanagaitis, Aukštuolaitis, paskui buvęs Lietuvos užsienio 
reikalų ministeris D. Zaunius ir kiti. Tie laikraščiai — tai 
okupantų leidžiami organai ir ištisai vedė jų politiką. Ne 
be reikalo „Dabartis“ įgijo kaizerinės „Dabarties“ vardą 
ir buvo boikotuojama sodžiaus gyventojų. Tik po dvejų 
vokiečių okupacijos metų buvo leistas pirmas lietuvių bur
žuazijos laikraštis — „Lietuvos Aidas“.

Visas. savarankus visuomeninis ir politinis Lietuvos 
gyvenimas buvo pasmaugtas. Neleidžiama buvo vietose 
veikti net buržuazinėms nukentėjusiųjų dėl karo šelpimo 
organizacijoms. Iš karto buvo pradėta iš visų jėgų vo
kietinti Lietuvą. Miestų gatvėms buvo duoti vokiški var
dai; įvairūs užrašai ir iškabos — dažniausiai tik vokiečių 
kalba. Mokyklos jau 1916 m. kai kuriose Suvalkijos vie
tose buvo vien tik vokiškos. Basanavičius minėtoje savo 
knygutėje (12 psl.) rašė:
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„Mokyklose (vokiečiai. — V. K.) reikalauja Marijampo
lėje ir Vilkaviškyje, kad mokomoji kalba būtų vokiška, o 
lietuvių kalba yra mokoma tik kokių puskalbių; privatines 
mokyklas verčia, kad būtų paverstos valdiškomis, Į kurias 
nori kišti savus mokytojus“.

1916 m. vokiečių okupantų valdžia nutarė visas Lie
tuvos pradedamąsias mokyklas paimti į savo rankas ir 
įvesti jose priverstinį vokiečių kalbos mokymą. Basana
vičius taip rašo apie mokyklų stovį Suvalkijoje 1917 m. 
(17 psl.):

„Mokyklų padėjimas Vilkaviškio apskrityje yra labai 
blogas ir apgailėtinas. .. Virbalyje, Vištytyje, Pajevonyje,. 
Laukupėnuose mokoma tik vokiškai, Pajevonio mokytojas 
yra vokietis kareivis“.

Lietuviškos mokyklos tik kai kur buvo likusios. Oku
pantų valdžia Marijampolėje ir kai kur kitose vietose or
ganizavo mokytojų kursus, kur priimdavo ir lietuvius, bet 
juos vedė grynai vokiška, kaizeriška dvasia.

Vokiečių imperialistai buvo nusistatę, vis tiek kokia 
kaina, suvokietinti Lietuvą. Apie tai atvirai rašė Rorba- 
chas, Karge (iš Karaliaučiaus) ir kiti. Vokietijos reichsta
go atstovas Gorsleris tiesiai pasakė 1916 m. žiemą, jog 
jaunoji lietuvių karta jau būsianti suvokietinta. Ir ta kryp
timi, kaip mes matome, jie iš visų jėgų veikė.

Kad greičiau galima būtų suvokietinti Lietuvą, nutar
ta buvo kuo plačiausiai kolonizuoti ją vokiečiais. Apie tai 
irgi gana atvirai rašė vokiečių imperialistų spauda. 1932 m. 
kovo 2 d. krikščionių demokratų „Rytas“ paskelbė labai 
įdomius slaptus vokiečių karo vadovybės dokumentus, iš 
kurių aiškiai matyti, kaip buvo rengiama toji kolonizacija.

Vyriausioji vokiečių karo vadovybė parašė 1917 m. 
liepos 16 d. vokiečių karo valdžiai Lietuvoje raštą, kuria
me skaitome, kad liepos 23 d. atvažiuosią iš Gardino: 
buvusis kolonijų ministeris lon Lindekvistas, bajoras dva
rininkas ton Šverinas iš Frankfurto prie Oderio, „Draugi
jos vidaus kolonizacijai plėsti“ reikalų vedėjas daktaras



Keupas ir „Sąjungos vokiečių apgyvendinimui ir kilnoji
mui“ reikalų vedėjas F. F. Eifė. Jų tikslas buvo „apva
žiuoti karo valdžioje esančią Lietuvos sritį“ ir „apžiūrėti 
kraštą iš atžvilgio, kiek čia galima būtų (vokiečių. — V. K.) 
apgyvendinti“. Savo rašto gale karo vadovybė priduria': 
„Kelionės tikslą reikia laikyti griežtoje paslaptyje, kad gy
ventojų tarpe nesukiltų jokio nerimo“.

Iš apskričių viršininkų pranešimų matyti, kad tie Ber
lyno ponai tikrai lankėsi minimais tikslais Joniškėlyje, 
Kėdainiuose, Kuršėnuose, Kaune, Marijampolėje, Vilkaviš
kyje, Virbalyje ir kitose vietose.

Tuo pačiu laiku vadinamoji vokiečių „Baltijos draugi
ja“ išleido atsišaukimą su minimų fon Sverino, Eifės, be 
to, Meklenburgo hercogo Albrechto, Vilhelmo fon Simenso 
ir Reichenau parašais, kuriame tarp kita ko skaitome:

„Žemė kolonizacijai rytuose mums yra gyvenimo būti
nybė. Tik tuo būdu gali būti laiduotas mūsų tėvynės iš- 
maitinimas, o mūsų žemės sūnums, ypač mūsų kariams, 
turi būti sudaryta galimybė įsigyti nuosavą žemę. Du 
milijonai vokiškų ūkininkų Rusijoje laukia savo išgany
mo, o šimtai tūkstančių iš anapus jūrų ištroškę laukia, 
kada galėtų sugrįžti. Pabaltijo srityje apgyvendinti, jie 
pakeltų vokiečių atsparumą ir išmaitinimo reikalą ir 1.1.“.

Iš tų pačių dokumentų matyti, kad Lietuvos koloniza
vimo reikalais vokiečių imperialistai labai rūpinosi ir 
1918 m.; kartu, kiek galėdami, kirto jie Lietuvos miškus 
ir medžius ir lentas gabeno Vokietijon, naudodami tam 
rusų belaisvių ir priverstinį vietos gyventojų darbą, kurie 
buvo pastatyti vergų padėtin.

Visa tai rodo nematytą, plėšikišką vokiečių imperialis
tų politiką Lietuvoje, kuri dar biauresnė buvo už caro 
Rusijos politiką. Užtat nenuostabu tas, ką rašė Basanavi
čius 1916 m. (14 psl.):

„Visi nuo mažo iki didelio laukte laukia to laiko, kada 
jie vokiečių valdžia galės nusikratyti, ir visi didžiausiu 
noru ir lūkesčiu rusų grįžtant laukia“.
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Tą patį rašo jis ir 1917 m. (19 psl.):
„Šiurkštus vokiečių policijos ir valdininkų elgimasis su 

mūsų žmonėmis ir įvairios priespaudos juos verste verčia 
vokiečių neapkęsti ir pageidauti, kad galima būtų jais 
kuo veikiausia nusikratyti. To dėlei ir visi dar sulig šiol 
su nekantrumu laukte laukia grįžtant rusų“.

Panašų darbo masių nusistatymą vokiečių atžvilgiu mes 
matome visoje Lietuvoje. Vienok, nežiūrint to viso, vo
kiečių plėšikai rado sau puikių padėjėjų tarp lietuvių bur
žuazinės inteligentijos.

3. LIETUVIŲ BURŽUAZIJA PADEDA VOKIEČIAMS 
SMAUGTI LIETUVOS DARBO ŽMONES

Mes matėme, kaip lietuvių buržuazija, ne tik klerika
lai, o ir tautininkai ir liaudininkai, karo pradžioje garbi
no caro Rusiją, visaip niekino vokiečius ir laukė sau iš 
caro Rusijos laimėjimo didžiausių gėrybių. Bet štai Lie
tuvą užgrobė vokiečiai ir kietu vokiečio žandaro batu pri
slėgė visą šalį, — ir tuoj lietuvių tautos „didvyriai“, nepai
sydami bjauriausio Lietuvos darbo' masių ir viso krašto 
pavergimo ir išnaudojimo, ima lenktis prie vokiečių oku
pantų ir tuo būdu stiprina juos Lietuvoje. Lietuvių bur
žuazijos vadai — Smetonos, Basanavičiai, Dambrauskai- 
Jakštai ir kiti, žinoma, puikiai matė, ką daro vokiečiai 
Lietuvoje ir kaip jų nekenčia darbo žmonės; vienok jie 
savo klasės reikalus aukščiau už viską statė ir dėl to 
ėmė meilintis prie vokiečių, tikėdamiesi iš vokiečių kaizeri
nės valdžios daugiau įgysią, negu iš caro Rusijos. Kokios 
nors kovos jie jau seniai, dar caro laikais, bijojo kaip 
ugnies; keliaklupsčiaudami prieš caro valdžią, jie tikėjosi šį 
tą iš jos išgausią. Jų ideologu, anot kūn. Tumo, buvo tuo
met profesorius Dambrauskas-Jakštas, dabartinis pralotas, 
kuris 1911 m. „Draugijos“ Nr. 50 straipsnyje „Faktai ir 
principai“ išdėstė šias neužmirštinas mintis, puikiai išreiš
kusias tų laikų lietuvių buržuazijos nusistatymą:
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„Dabartiniu valstijos rūmo savininku yra rusų tau
ta, o viršiausias to rūmo užveizda — Rusijos caras. Vi
sos 125 tautos, gyvenančios šalip rusų tame rūme, turi 
pildyti pastatytas to aukščiausiojo užveizdo kiekvienai tau
tai sąlygas ir mokėti jam kasmet už užimamą butą tam 
tikrą mokestį — donj. Kaipo užimanti tame Rusijos rūme 
atskirą butą, lietuvių tauta turi irgi tam tikras prie
dermes link viršiausiojo to rūmo valdovo, kuris drauge yra 
ir lietuvių tautos apgyventojo buto šeimininku. Į jį tat ir 
privalo lietuviai kreiptis, kuomet randa, jog jų butui reika
lingas tūlas remontas, pavyzdžiui, jei reikia didesnis lan
gas jame iškirsti, kad šviesos daugiau įeitų, arba lubos 
pakelti, kad jos taptų aukštesnės ir liuosiau jame galima 
būtų kvėpuoti ir 1.1. Griauti patiems tą savo butą arba kviesti 
kitus, kad jį griautų, būtų labai negudrus pasielgimas dėl 
to, kad to rūmo savininkas, rusų tauta, kaipo daug tvirtesnė 
už mus, galėtų skaudžiai mus už tai apkurksyti. Taip pat 
nieko nepelnytume, jei remonto reikaluose bandytume tar
tis tiesioginiai su mūsų buto savininku — rusų tauta, ap
lenkiant viršiausį jos pastatytąjį užveizdą“.

Tai yra ideologija šliaužiojančios prieš carą „visa
galintį“ augančios lietuvių buržuazijos, baisiai išsigandu
sios 1905 m. revoliucijos audros. Rusijos caras jai rūmų 
šeimininkas, lietuvių tauta — jo įnamiai, kurie tik prašyti 
galį „visagalinčio“ caro, kad jis jai šį ar tą suteiktų. Apie 
jokią kovą su caro valdžia jai nebebuvo nė kalbos. Tą patį 
mes matome ir redaguotoje tuomet kun. Tumo ir Smeto
nos „Viltyje“; ji kovojo tik su lenkais ir šliaužiojo prieš 
caro valdžią. Netoli bėgę nuo jų buvo ir liaudininkai, lei- 
dusieji „Lietuvos Ūkininką“ ir šeimininkavusieji „Lietu
vos Žiniose“. Užtenka tam prisiminti nužemintą „Lietuvos 
Ūkininko“ redakcijos raštą, pasiųstą 1912 m. Vyriausiai 
spaudos valdybai ir policijos departamentui, kuriame ji 
įrodinėja, jog „Lietuvos Ūkininkas“ visiškai nekovoja 
prieš caro valdžią, antra, jis visų pirma agituoja už 
skirstymąsi į viensėdžius, nagi, to ir pati caro valdžia pa
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geidauja. Jos žurnalo krypsnis esąs tautiškai-demokratiš- 
kas, nepriešingas valdžiai, t. y. caro valdžiai. Jis vedąs 
kovą tik su lenkais ir t. t . 3

Trumpai prieš karą vienas žymesniųjų tų laikų liaudi
ninkų vadų P. Ruseckas, kadaise taip pat sėdėjęs truputi 
caro kalėjime, ėmė mokinti lietuvių buržuaziją, kaip 
300 rublių įdėjus 3000 galima būtų gauti. Aiškus daik
tas, kad tokius idealus pasistačius, turėjo visiškai išga
ruoti ir liaudininkams bent kokia kova su caro valdžia. 
Užtat ir karui prasidėjus, liaudininkų „Lietuvos Ūkinin
kas“ ir „Lietuvos Žinios“, kaip ir klerikalų laikraščiai, 
garbina jį ir laukia sau didelių gerovių iš caro Rusijos 
laimėjimo. 1914 m. „Lietuvos Ūkininkas“ Nr. 33 rašė:

„Didelės bus karo aukos, bet ir puikius vaisius jis turi 
atnešti. Paliuosuos tautas, kurios buvo pavergtos Vokie
tijos ir jos karo draugės Austrijos. Atėjo laikas, kuomet 
tautų svajonės tapti laisvomis žada išsipildyti. Bet ir 
atskiriems žmonėms bus laisviau gyventi, kuomet nebegir- 
dėsime ginklų žvangėjimo iš Vokietijos pusės, kuomet 
.žlugs didžiausias šių dienų šarvuotos kumšties garbin
tojas. Taip turi būti, nes to reikalauja tiesa. Mes tikėsime, 
kad tiesa paims viršų, ir kantriai nešime karo sunke
nybes“.

Vokiečiai — tai esą didžiausi silpnesniųjų tautų terio- 
tojai, caro gi Rusija — pavergtųjų tautų išvaduotoja. Dar 
.1915 m. „Lietuvos Ūkininko“ Nr. 2 rašė:

„Rusija — krikščionių užtarytoja ir slavų išvaduotoja — 
eina jau 13 kartą ant turkų sultono ir kaskart, kaip tos 
pasakos narsus karalaitis, vis naujas liuosuoja tautas... 
paleido iš turkų jungo Serbiją, Rumuniją, Graikiją, Bul
gariją ir, norisi tikėti, jog šiandien išmušė ir daug nu
kentėjusiai Armėnijai—Gruzijai prisikėlimo valanda. Štai 
kokiam tikslui liejamas kraujas baltuose Kaukazo kal
nuose“.

Tam pačiam tikslui esąs liejamas kraujas ir vakaruose, 
kovoje prieš „vokiečių šarvuotąjį kumštį“, — kad išvaduotų
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iš vokiečių jungo lietuvius, lenkus ir kitus. Tą didžiąją 
misiją, anot liaudininkų, klerikalų ir tautininkų, turėjo 
atlikti caro Rusija su kazokų nagaikų pagalba. Apie jokią 
Lietuvos nepriklausomybę jie dar tuomet nesvajojo. Jie 
troško tik caro Rusijos laimėjimo.

„Rusijai laimėjus karą, — rašo 1915 m. Amerikos 
„Tėvynės“ Nr. 11 tautininkas R. Karuža,—-Lietuva ati
dengs naują, neišpasakytai turtingą tautinio gyvenimo 
lapą. Todėl aišku, kodėl mūsų simpatijos stovi Rusijos 
pusėje“. . . .  Rusijai laimėjus, „aukso gadynė užtekės mūsų 
kultūrai ir mūsų tautai“, o Vokietijai laimėjus, ateisianti 
„pavergtosioms tautoms —- tautelėms priespauda, vargas 
ir skurdas“, ekonominė vergija, neišvengiama prapultis. 
Panašiai rašė tuomet ir liaudininkų teoretikas Rimka4.

Vienok greitai tiems ponams viskas apsivertė aukštyn 
kojomis. Kai tik 1915 m. rudenį vokiečių imperialistai už
grobė Lietuvą, tuoj didieji Lietuvos patriotai ir social- 
patriotai pasidavė vokiečių imperialistų Įtakai ir ėmė vi
sokiais būdais niekinti caro Rusiją, kaip neseniai niekino 
kaizerinę Vokietiją. Nesitikėdami nieko įgyti kovos keliu,, 
bijodami, kad dėl jos nenustotų šiltų savo vietų, jie, kaip 
pirma keliaklupsčiavo prieš caro valdžią ir laukė iš jos 
Lietuvai laisvių, taip dabar pradėjo keliaklupsčiauti prieš 
vokiečių imperialistus-grobikus ir kaizerinę Vokielijos val
džią ir laukti sau iš jų Lietuvos nepriklausomybės pripaži
nimo. Tą mintį jiems patys Vokietijos imperialistai pakišo,, 
kad tuo būdu palengvintų sau Lietuvos prijungimą Vo
kietijai.

Prasideda „didžioji“ lietuvių „diplomatų“ politika, kuri 
padeda vokiečių imperialistams smaugti Lietuvos darbo 
žmones ir rengti dirvą jos atplėšimui nuo Rusijos ir pri
jungimui prie Vokietijos. Visa tai daroma prisidengus, 
tariamos Lietuvos nepriklausomybės obalsiu.

Jau 1916 m. pradžioje vokiečių imperialistų buvo su
organizuota vadinamoji „Rusijos pavergtųjų tautų lyga“ 
(sąjunga), kurios sekretorium buvo paskirtas kaizerio
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agentas baronas Eduardas Ropas. 1916 m. pavasari toji 
draugija paskelbė „Rusijos pavergtųjų tautų atsišaukimą“ 
į Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentą Vilsoną ir „visus 
žmoniškumo rėmėjus“, kuriame buvo skundžiama „civili
zuotajam pasauliui“ caro valdžia ir jos barbariškumas, 
bet nė vieno žodžio nesakoma apie vokiečių imperialistų 
barbariškumą. Po tuo kaizeriniu skundu pasirašė greta 
įvairių tautų nacionalistų ir atžagareivių taip pat ir lietu
viai: buvusis „Lietuvos Žinių“ redaktorius, dabar fašisti
nis diplomatas, J. Šaulys, dailininkas, dabar šaulių-fa- 
šistų vadas, Žmuidzinavičius * ir socialdemokratų vadas 
S. Kairys.

Netrukus po to atsišaukimo pasirodo kitas atsišauki
mas į „civilizuotąjį pasaulį“, kuriame taip pat skundžiama 
caro valdžia ir jos barbariškumas, bet nė vieno žodžio 
nesakoma apie vokiečių imperialistų-plėšikų barbarišku
mą. Tai buvo garsiojo Gabrio, kelių besimokančių Švei
carijoje kunigų ir Lietuvos dvarininkų atsišaukimas, taip 
pat padiktuotas vokiečių imperialistų. Gabrys, kaip ir kiti 
Lietuvos patriotai, karo pradžioje buvo didelis caro Rusi
jos ir jos laimėjimo šalininkas, paskui taip pat persimetė 
prie vokiečių imperialistų, bet kartu ėmė pinigus ir iš 
prancūzų ir rusų imperialistų — kartu tarnavo ir vieniems 
ir antriems 5.

Toliau, vokiečių imperialistai organizuoja Lozanoje 
(Šveicarijoj) tariamą „Tautų kongresą“. Jie atveža į jį iš 
Lietuvos minėtąjį socialdemokratą S. Kairį, kuris kartu su 
Gabriu, kun. Bartuška, minėtuoju baronu Ropu ir kitais 
sudaro lietuvių delegaciją, kun. Bartuška paskaito ten 
suderintą su vokiečių imperialistų agentais lietuvių dele
gacijos deklaraciją, kurioje paskelbiamas yra siekimas 
Lietuvos nepriklausomybės. Si deklaracija taip pat buvo

* A. Žmuidzinavičius ■— dailininkas, Tarybų valdžios metais įsi
jungė j socialistinės statybos darbą. Tarybinės vyriausybės apdovano
tas už nuopelnus vystant tarybinę lietuvių dailę, TSRS liaudies 
dailininkas. Red.
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nukreipta tik prieš caro Rusiją. Lietuvių delegaciją, it še
šėlis, visur lydėjo k a i z e r i o  valdžios pastatytas šnipas, 
Prūsų lietuvių „deputytas“ (atstovas) Steputaitis. Baro
nas Ropas irgi ten buvo; jis dargi į lietuvių delegaciją 
buvo įėjęs ir kalbėjo „kongrese“ lietuvių vardu.

Kartu Šveicarijoje tuomet buvo tariamai reformuotas 
Gabrio informacinis biuras: netrukus atsiranda niekieno 
neįgaliota „Aukščiausia lietuvių tautos taryba“, kuri 
1917 m. pavirsta „Aukščiausia tautos tarybos delegacija“ 
arba „Lietuvių aukščiausios tarybos delegacija“; pasi
skelbia „Pildomasis lietuvių komitetas“. 1917 m., išsi
gandęs Rusijos revoliucijos, atbėga iš Rusijos į Šveicariją 
žinomas caro šnipas pralotas Olšauskas 6 ir pradeda veikti 
kartu su Gabriu ir baronu Ropu; kartu su jais dirbo ir 
kun. Purickis. Jų veikimas toks šlykštus buvo, kad net 
kun. Tumas neiškentęs parašė 1917 m. ėjusiam Rusijoje 
tautininkų „Lietuvių Balse“ Nr.Nr. 55—58 eilę straipsnių, 
jiems pavestų. Juose mes skaitome:

„Šiuo kartu gerai sutikdami su socialistais, griežtai 
protestuojame prieš dirbtiniuosius, nemokėlių ir nedorėlių 
rankomis paleistus, niekieno neįgaliotus neva tautos diplo
matus, kurie su diplomatijos pabūklais tiek temoka apsi
eiti, kiek beždžionė su akiniais. . . Arba dar blogiau: 
sutinka būti kitų pašalinių diplomatijų įrankiu. Protes
tuojame ir net tautos tieson šaukiame anoniminius, be
vardžius Šveicarijos komitetus, kurie dar neva dėl tėvynės 
gerovės jau bent dveji metai meluoja pasauliui ir patiems 
tautiečiams. Klausiame, kas tie ,,nepriklausomieji“ komi
tetai, kurie vokiečiams pataikauja (visur mano pabraukta. — 
V. K.), skelbdami neva lietuvių tautos imperialistinius 
užgaidus gudų žemėmis praplėsti sapnuojamą Lietuvos 
Karaliją? Kas tie „lietuviai“, kurie neišsižada mozūrų ne 
tik Augustavo ir Suvalkų apskrityse, bet nei visoje Lom
ios gubernijoje (H — V. K.), didindami chimerinę savo 
valstiją jau kitų kaimynų, lenkų, žemėmis. .. Kas tie „diplo
matai“, kurie kartkarčiais per telegrafo agentūras paskelbia
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pasauliui tai vienus, tai kitus neva vokiečių sumanymus 
įsteigti nepriklausomą Lietuvos Karaliją? .. Kam tie pi
gūs tuščiapūsliai į Europos padangę leidžiama?“

Kieno ranka visa tai darė? Tai pats Tumas teisingai 
nurodė „Lietuvių Balso“ Nr. 55 straipsnyje „Kurio kara
liaus naudai?“. Jame mes skaitome:

„Gabrys, sakysime. Ilgai, ilgai dirbo dorų prancūzų 
idealistų (?! — V. K-) tarpe; užsipelno jų pasitikėjimo, jam 
padeda kovoti už mažųjų tautų teises. Dirba garbingu, vi
sam pasauliui bendru tikslu, dirba vaisingai. Bet karas nu
pučia visa tai, ir Gabrys virsta politiku — vokiškosios orien
tacijos“.

Iš tikrųjų, iš pradžių Gabrys dirbo prancūzų imperia
listų naudai, paskui — vokiečių imperialistų naudai, ir, 
kaip aukščiau matėme, ne jis vienas taip dirbo. Jo biuras 
kartu net du laikraštukus leido: prancūzų kalba „Pro Li- 
tuania“, kuriame palaikė prancūzų ir kitų talkininkų pusę, 
ir vokiečių kalba „Litauen“, kuriame palaikė vokiečių pusę.

Iš esmės Šveicarijos „diplomatams“ pritarė ir Lietuvos 
patriotai, pradedant Smetona, baigiant S. Kairiu. Rusijos 
patriotai taip pat greitai pakeitė savo nusistatymą ir 
po poros mėnesių po minimų kun. Tumo straipsnių pasi
rodymo jau pats Tumas, kartu su liaudininke Bortkevi- 
čiene, M. Yču ir kitais važiuoja į Stokholmą (Švedijoje) 
ir ten padaro konferenciją su Šveicarijos „diplomatų“ 
atstovu „oberpolicmeisteriu“ pralotu Olšausku. Po tos 
konferencijos su pralotu Olšausku kun. Tumas „Lietuvių 
Balso“ Nr. 64 jau mušasi į krūtinę ir atšaukia, ką seniau 
buvo rašęs tame pat „Lietuvių Balse“ apie Šveicarijos 
„diplomatus“. Visa Amerikos lietuvių buržuazinė spauda 
taip pat jiems pritarė ir pinigus rinko.

O tuo tarpu Lietuvoje siautė žiauriausia vokiečių oku
pacija, prieš kurią tie ponai ir nemanė kovoti. Negi gali
ma vadinti kova jų landžiojimą po vokiečių imperialistų 
priemenes, alkūnių jiems bučiavimą ir rūpinimąsi tokiu 
būdu išprašyti sau iš jų Lietuvos nepriklausomybę. Tai tik
3 V. Kapsukas 25



padėjo vokiečių imperialistams smaugti Lietuvos darbo 
žmones ir vykdyti savo imperialistinius troškimus, tai yra 
jungti Lietuvą prie Vokietijos. Aiškiausiai tai pasirodė per 
vadinamąją Lietuvių konferenciją, sušauktąją Vilniuje 
kaizerio valdžios nutarimu 1917 m. rugsėjo 18—22 d., 
ir per Bresto taikos derybas.

Jau 1917 m. Vasario mėnesio Rusijos revoliucija pri
spyrė vokiečių imperialistus šiek tiek keisti savo politiką 
Lietuvos atžvilgiu. Žinoma, iš esmės jie jos nepakeitė, 
bet, matydami, kaip karo išvargintų okupuotųjų kraštų 
darbo masių akys vis labiau krypsta Į Rytus, kaip jos 
laukia iš ten sau išvadavimo, jie nubėrė šiek tiek trupinių 
lietuvių buržuazijai, kad labiau ją prie savęs pririštų: jie 
leido jai leisti vieną kitą savo laikraštį, o kas svarbiausia, 
leido sušaukti Vilniuje rugsėjo mėnesį (18—22 d.) vadi
namąją Lietuvių konferenciją, kuri sudarė Lietuvos Ta
rybą.

Toje konferencijoje dalyvavo 222 žmonės, jų tarpe 
66 kunigai, 65 ūkininkai, kiek man pavyko ištirti, beveik 
visi buožės, 5 dvarininkai, 75 inteligentai, 4 neapibrėžto 
užsiėmimo žmonės, 8 pirkliai ir pramonininkai ir 2 darbi
ninkai (kurpius ir knygrišys). Žinoma, apie jokius rin
kimus ten negalėjo būti ir kalbos. Jos sąstatas buvo nu
statytas vadinamojo Organizacinio komiteto ir suderintas 
su vokiečių okupacine valdžia 7. Jokios atstovybės ten ne
buvo. 120 nuskirtų Žemaitijoje kandidatų į konferenciją 
(kai kurie jų buvo išrinkti tam tikruose susirinkimuose) 
buvo atmesti, nes jų kandidatūros nebuvo iš anksto su
derintos su vokiečių okupantais. Užtat tiktai ir toks jos 
sąstatas galėjo susidaryti. Svarbu čionai tik tai pažymėti, 
kad tokiam sąstatui pritarė ir socialdemokratas Kairys.

Pagrindinis klausimas, kuriam konferencija buvo su
šaukta, tai buvo Lietuvos politinio likimo „išsprendimas“. 
Iš tikrųjų jokio laisvo Lietuvos likimo išsprendimo dargi 
toji skirtinė Lietuvių konferencija negalėjo duoti. Ji turėjo 

'tik  patvirtinti tai, kas jau iš anksto buvo nustatyta vokie
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čių imperialistų kartu su Šveicarijos lietuvių „diploma
tais“ ir Vilniaus veikėjais. Tai priverstas yra pripažinti 
ir S. Kairys savo straipsnyje, išspausdintame 1933 m. 
„Socialdemokrato“ Nr.Nr. 8 ir 9, „Iš netolimos ateities“. 
Jis ten rašo:

„Kaizerinė Vokietija jau tuomet jautėsi negalėsianti 
pati viena padiktuoti pasauliui taikos sąlygų. Kad galėtų 
„legaliai“ prijungti Vokietijai okupuotus kraštus, reikėjo 
išgauti tų kraštų palankumas, jų pačių „laisvas“ prita
rimas. Reikėjo kalbinti ir lietuviškas „mėšlas“ “.

Ir konferencijos rezoliucija jau iš anksto buvo pa
diktuota vokiečių imperialistų. Tai mes aiškiai matome iš 
„Organizacinio komiteto Lietuvių konferencijai šaukti“ pro
tokolo posėdžių, įvykusių rugpiūčio 1—4 d. Jo rezoliucijoje 
mes skaitome:

„Lietuvių tauta sudaro nepriklausomą valstybę etnogra
finėmis ribomis. Turėdami omenyje, jog Lietuva iš atžvilgio 
į savo ūkio bei kultūros reikalus yra pasvirusi ne tiek į ry
tus ir ne tiek Į pietus, kiek j vakarus, net šių dienų poli
tikos stovyje numato jie („Lietuvos visuomenės veikėjai“) 
reikalą būsimajai savarankiškai Lietuvos valstybei dėl jos 
ūkio, kultūros ir tautinės politikos motyvų sueiti tam tik
rais dar nustatytinais santykiais su Vokietijos valstybe, 
nepakenkiant savitam Lietuvos plėtojimuisi“.

Vienok šitas „Organizacinio komiteto“ prižadėjimas 
„sueiti tam tikrais santykiais su Vokietijos valstybe“ nepa
tenkino vokiečių imperialistų. Jie iškėlė reikalavimą, jog 
„savarankiškoji Lietuva privalo dėtis su Vokietija milita- 
rinės konvencijos, muitų sąjungos ir strateginių geležin
kelių bendrumo dėsniais“. Organizacinis komitetas tuomet 
pripažino, jog „apskritai nemato savo išneštą rezoliuciją 
šalinant jų (t. y. konvencijų) galimybę“, vadinasi, priėmė 
vokiečių brukamas konvencijas, kurios reiškė ne ką kitą, 
kaip faktinį Lietuvos prijungimą Vokietijai. Jis tik prašė 
vokiečius, kad tam patvirtinti būtų sušaukta platesnė Lietu
vių konferencija.
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Vienok, nežiūrint to, kad konferencijos sąstatas buvo 
iš viršaus paskirtas ir labai perkoštas per lietuvių bur
žuazijos ir vokiečių imperialistų koštuvą, vis tik labai 
sunku buvo iš karto pririšti konvencijų pančiais Lietuvą 
prie Vokietijos. Žinodami plačiųjų sodžiaus masių nusi
statymą, ūkininkai griežtai stojo prieš kokius nors ryšius 
su Vokietija ir net prieš kaizerinės Tarybos sudarymą. 
Vienas jų tiesiai pasakė konferencijoje:

„Jei rusų žandaras ateitų pas mus, aš veikus būčiau 
jam batus išbučiuoti ir su juo gyventi, o ne su tais velniais 
(vokiečiais) “.

Kitas žemaitis kalbėjo:
„Mes kentėjom tų velnių jungą per du metus — ir dal

inėtus pakentėsime, bet ateis mus išliuosuoti. Nereikia jo
kių „landratų“ (tarybų) ir jokių reikalų su jais turėti“.

Konferencijos dalyviai pasakojo, kad visi ūkininkai bu
vę prieš „landratų“ rinkimą ir prieš bent kokius ryšius 
su Vokietija, vienok jos tarimai „visų vienu balsu“ buvo 
priimti. Kaip tai išaiškinti? Tai galėjo atsitikti tik pasi
darbavus vokiečių agentams, lietuvių inteligentams, kurie, 
pagaliau, apsuko valstiečiams galvas. Štai, ką mes skai
tome Lietuvių konferencijos protokoluose, išleistuose „rank
raščio vietoje“ tuoj po konferencijos, kuriuos labai slepia 
jos dalyviai, nors juose tik mažiukė dalelė yra pasakyta to, 
kas konferencijoje buvo kalbėta.

Dabartinis prezidentas A. Smetona ten kalbėjo: „Vokie
čiai sumanė trijuose kraštuose įkurti Tautos tarybas (Lie
tuvoje, Kurše ir Balstogėje — Gardine), „kurios turėtų rū
pintis daugiau praktikos reikalais; jų pirmosios dvi turė
siančios ir politikos uždavinių... „Realingas (Lietuvai) 
išėjimas — juo mažesnė priklausomybė. Visai neutralūs iš
likti negalime. Turime pasisakyti, kur linkstame“ (proto
kolų 4—5 psl.). Ir toliau jis kalbėjo: „Dėlei orientacijos—- 
Rusijoje mūsų ištautėjimas didesnis, kaip lenkų — Pozna
nėje. Vokiečių planai kolonizuoti Lietuvą nebesvarstomi 
dabar. (Iš aukščiau pateiktų dokumentų mes matome, kad
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tai netiesa. — V. K-) Iš Vokietijos gautume kultūrą. Rištis 
liuosam su liuosu. Orientacija į visą pasaulį. Konsekven- 
cija — išėjimas jūron“.

Dvarininkas J. Smilgevičius kalbėjo: „Negali būti bai
mės prieš vokiečių ekonomiškąjį pavergimą. Prekyboje jie 
čia neveiklūs, konkuruosime su žydais. Pramonėje gi bend
radarbiausime. Net žemės ūkis Lietuvoj iš vokiečių rankų 
slysta“ (9 psk).

P. Klimas: „Lietuva visais žvilgsniais krypsta į Vo
kietiją. Tartis su ja mūsų pačių interesas. Lietuvos klau
simą tik Vokietija gali iškelti. Mes neprivalome susirišti 
rankų, tik konstatuoti mūsų svirimo faktą Vokietijos link“ 
(10 psk).

Šitie ir kiti vokiečių imperialistų agentai lietuvių tarpe 
ir nusvėrė galų gale konferencijoje. Su socialpardavikų 
Kairių pagalba jie apsuko valstiečiams galvas, ir po dvie
jų dienų „visi vienu balsu“ balsavo už pateiktąją Orga
nizacinio komiteto rezoliuciją, kuri „pripažįsta galimu 
sueiti būsimajai Lietuvos valstybei į tam tikrus dar nusta
tytinus santykius su Vokietija“ 8. Iš esmės ji nesiskiria nuo 
aukščiau pateiktosios Organizacinio komiteto rezoliucijos. 
Socialdemokratai irgi balsavo už tą rezoliuciją, užtat kai
zerio valdžia jiems leido savo laikraštį („Darbo Balsą“) 
leisti, kad tuo būdu trauktų Lietuvos darbo žmones į vo
kiečių imperialistų ir lietuvių buržuazijos tinklus 9.

Konferencija išrinko iš savo tarpo Lietuvos Tarybą iš 
20 žmonių, kurios sąstatas irgi buvo suderintas su vokiečių 
okupantų vyresnybe. Dešiniųjų dauguma čia „apgavo“ 
„kairiuosius“. „Kairieji“, anot Kairio, renkant Tarybą pasi
ryžę buvo „derinti visas spėkas“. „Tikėtasi istoriniu mo
mentu klasiniam užsispyrimui vietos nebūsiant“, bet „kon
ferencija svarbioje tautos valandoje pasirodė neatsisakiusi 
savo klasinių ir partyvių reikalų“ (protokolų 17 psk). 
Skundėsi socialdemokratai, tegavę tik dvi vietas Lietuvos 
Taryboje; buvo išrinkti: S. Kairys ir M. Biržiška. Tada, 
vietoj pasitraukusių dviejų kunigų, buvo įvesti į ją du:
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J. Vileišis ir S. Narutavičius, bet tai nė kiek nepakeitė juo
dojo kontrrevoliucinio kaizerinės Lietuvos Tarybos veido 10.

Ir Lietuvos Taryba tikrai neapvylė vokiečių imperia
listų. Jau ant rytojaus po konferencijos uždarymo, rugsėjo 
23 d., pirmasis Tarybos posėdis pasiuntė „jo šviesenybei“, 
vyriausiam Rytų fronto vadui, Bavarijos princui Leopoldui, 
raštą, kuriame nužemintai dėkoja „jo karališkai didenybei“ 
už leidimą sušaukti Vilniuje konferenciją ir išreiškia pasi
tikėjimą, kad „vokiečių valdžios paspirtimi, dar karo metu 
galėsią kartu su ja, Vokietijos valstybei padedant“, leng
vinti kenčiančių dėl karo gyventojų vargą ir t. t. Kaip 
vokiečių okupantai „lengvino“ Lietuvos darbo masių vargą, 
tai mes aukščiau matėme.

Nežiūrint tokio Tarybos nuolankumo kaizerio valdžiai, 
tik po pustrečio mėnesio * leista buvo jai padaryti antras 
posėdis, kad priimtų rezoliuciją apie minėtąsias aukščiau 
konvencijas su Vokietija karo, susisiekimo, bendrų sienos 
muitų ir bendrų pinigų klausimais. Tokia rezoliucija apie 
faktinį Lietuvos prijungimą Vokietijai reikalinga buvo vo
kiečių imperialistams Bresto taikos deryboms. Tai pripa
žįsta ir Kairys 1933 m. „Socialdemokrato“ Nr.Nr. 8 ir 9, 
kur jis rašo:

„Toms deryboms jiems (vokiečių imperialistams. — 
V. K-) buvo reikalingas Lietuvos apsisprendimo dokumen
tas, kuris proklamuotų Lietuvos nepriklausomybę ir jos atsi
skyrimą nuo Rusijos, bet kartu surištų Lietuvą su Vokietija“.

Ir šitą pardavikišką rezoliuciją (tariamą Lietuvos apsi
sprendimą), pririšančią „amžinais ryšiais“ Lietuvą prie 
Vokietijos, pasirašė visi Tarybos nariai, jų tarpe ir social
demokratai, dar kartą užsitarnavusieji tuo būdu kaizerinių 
socialdemokratų, socialpardavikų vardą n .

Kaip sutiko Lietuvių konferenciją, jos nutarimus ir 
pardavikiškus Tarybos žingsnius Lietuvos darbo masės? 
Su didžiausiu nepasitikėjimu ir pasmerkimu. Vilniaus socia
listinių ir demokratinių partijų ir grupių sušauktas darbi

* Tai yra 1917 m. gruodžio 11 d. Red.
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ninku klubo salėje mitingas, kuriame dalyvavo įvairių tautų 
darbininkai, daugiau kaip tūkstantis žmonių, prieš pat 
Lietuvių konferencijos atidarymą, rugsėjo 16 d., priėmė 
rezoliuciją, kurioje pasisakė, kad „spręsti Lietuvos ateitį 
ir jos valdžią ir užmegzti santykius su kaimynų valstybė
mis arba tautomis tegali tik Steigiamasis susirinkimas, 
laisvai išrinktas visų Lietuvos ir Baltarusijos gyventojų“. 
Susirinkusieji griežtai protestavo „prieš vyriausiųjų krašto 
atstovavimo teisių uzurpavimą, vis tiek iš kur tie pasikėsi
nimai kiltų“. Tuo būdu ten pirmiausia buvo protestuojama 
prieš Lietuvių konferencijos uzurpatorišką šaukimą, kuri 
turėjo spręsti Lietuvos ateitį. Kuomet S. Kairys ir M. Bir
žiška įėjo į Lietuvos Tarybą, dargi Vilniaus LSDP orga
nizacija griežtai protestavo prieš tai ir reikalavo jų išėjimo. 
Po gruodžio 11 d. tie protestai dar padidėjo. Vilniaus 
LSDP organizacija, vienintelė gyvavusi tuomet Lietuvoj 
LSDP darbininkų organizacija, pareikalavo, kad Kairys ir 
Biržiška išeitų iš Tarybos. Atsakydamas į tai, M. Biržiška 
išėjo iš partijos, o Kairys pareiškė, kad Vilniaus organi
zacijos tarimas jam neprivalomas. Tuomet Vilniaus orga
nizacija išmetė jį iš partijos, bet Kairys to išmetimo ne
pripažino: jarh svarbiau buvo tautos vienybę skelbti su 
Olšauskais ir bendradarbiauti su vokiečių imperialistais, 
o ne su Vilniaus darbininkais.

Vienok tie griežti Vilniaus darbininkų protestai prieš 
pardavikiškus Lietuvos Tarybos žygius privertė ją akių 
dūmimui taisyti savo vardą: 1918 m. vasario 16 d. ji priėmė 
kitą rezoliuciją apie Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą 
be konvencijų, kuria ir dabar giriasi socialfašistai ir fa
šistai, stengdamiesi paslėpti savo pardavikiškus žingsnius 
ir parodyti save kovotojais už Lietuvos laisvę. Bet tai vi
siškai nekliudė Lietuvos Tarybos delegacijai, į kurią įėjo 
J. Šaulys, kun. J. Staugaitis ir advokatas J. Vileišis, įteikti 
Vokietijos kancleriui kovo 23 d. pranešimą, kuriame aiškiai 
yra pasakyta, jog „Taryba stovi už Lietuvos valstybės 
santykius su Vokietija, kaip jie yra formuluoti Tarybos
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nutarime 1917 m. gruodžio 11 d.“. Vadinasi, iš tikrųjų Ta
ryba visiškai neatmetė konvencijų ir „amžinų“ ryšių su Vo
kietija. Tuo pasiremdamas, kaizeris kovo 23 d. pripažino 
„Lietuvos nepriklausomybę“, paremtą gruodžio 11 d. kon
vencijomis ir „amžinais“ ryšiais su Vokietija. O kuomet 
1918 m. revoliucinis judėjimas jau ir Lietuvoje buvo žy
miai pakilęs, Lietuvos Taryba nutarė liepos 11 d. pakviesti 
Lietuvos karaliumi nusususį pietų Vokietijos hercogą 
fon Urachą, kurį pralotas Olšauskas surado, ir tuo dar 
labiau patvirtino „amžinus“ ryšius su Vokietija. Tuomet 
S. Kairys, M. Biržiška, S. Narutavičius ir J. Vileišis, pro
testuodami prieš Uracho pakvietimą ir monarchistinės 
konstitucijos priėmimą, išėjo iš Tarybos, bet rudens gale 
J. Vileišis ir M. Biržiška vėl į ją įėjo.

Sodiečiai ne geriau priėmė konferenciją ir Lietuvos 
Tarybą, kaip miesto darbininkai. Vienas konferencijos na
rys, Vargovaikis, taip aprašė 1918 m. „Lietuvos Aido“ 
Nr. 4 savo įspūdžius iš Žemaitijos sodžiaus gilumos:

„Iš važinėjusių mūsų krašte Organizacinio biuro narių- 
kvietėjų ir iš „neaiškių“ jų paaiškinimų, kaip ir iš „paša
linių žinių“, mūsų sodžius išsiaiškino, jog čia niekas dau
giau, kaip naujas vokiečių okupacijos valdžios prasima
nymas „mums įpainioti“ . . .  Maža to, girdi, patys tie 
Organizacinio biuro pasiųstieji nariai rodąsi pasamdytais 
vokiečių agentais“.

Ir daug darbo reikėjo padėti tiems vokiečių agentams, 
kad tiems sveikai galvojantiems sodiečiams apsuktų gal
vas. Konferencijai praėjus, irgi neišnyko tas nepasitikė
jimas. Vargovaikis rašo:

„Nors ir visi sakėsi laukę „atstovų iš Vilniaus“ grįž
tant, bet sutiko mus daugumas šaltai ir atsargiai...  Iš 
karto ne tiek jie mūsų klausė, kiek stebėjosi į mus, rodos, 
norėdami „iš akių“ įspėti, ar mes „pardavikai“, ar ne!“

Visai kitaip veikė sodiečius žinios, pasiekusios juos, 
apie Rusijos revoliuciją. Tas pats Vargovaikis apie tai 
rašo:
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„Rusijos revoliucija... gilaus įspūdžio paliko mūsų so
džiuje. Rusų revoliucionierių visoms tautoms pripažintoji 
apsisprendimo teisė negalėjo nepatraukti net pačių piktųjų 
rusų priešininkų. „Jei dar pirma buvo žmonių, kurie laukė 
ruso sugrįžtant, tai dabar iš tikro yra ko laukti“, — sakė 
jie. O palankesnieji tiesiog kartojo: „Tegul tik rusai, carą 
nuvertę, užsidės prezidentą, matysite, nereikės už jūrų- 
marių Amerikos ieškoti — čia pat bus Amerika“ “.

„Visuotinis rusiškas ūpas“ pradėjo viešpatauti Lietu
vos sodžiuje — rašo Vargovaikis. Juo labiau tas ūpas vieš
patavo miestuose. Tai buvo Rusijos revoliucijos ūpas. Bet 
toli gražu ne tarp visų gyventojų sluoksnių jis buvo. Kaip 
mes aukščiau matėme, lietuvių buržuazija, kunigai ir dva
rininkai buvo pasiruošę pulti į vokiečių imperialistų glėbį, 
kad tik apsisaugotų nuo revoliucijos. Jie ir padėjo vo
kiečių okupantams smaugti Lietuvos darbo mases ir grūsti 
jas į vokiečių imperialistų vergiją.

4. SPALIO REVOLIUCIJOS ĮTAKA LIETUVOJE

ONors Lietuvą per Spalio revoliuciją skyrė nuo revo
liucinės Rusijos ištisas frontas, per kurį tuomet buvo 
gaunama labai maža žinių apie ją, vis tiek ir čia imta greit 
justi Spalio revoliucijos dvasia. Jau 1917 m. Vasario 
revoliucija šiek tiek gyvumo įnešė į išbadėjusias ir su
vargintas vokiečių okupantų Lietuvos darbininkų ir vals
tiečių mases; tai suteikė joms vilties, kad karas bus greit 
pabaigtas ir jos išsivaduos iš vokiečių okupantų. Dar 
daugiau gyvumo atnešė žinios apie Spalio revoliuciją.

Lietuvoje nebuvo tuomet jokių organizacijų, kurios 
būtų stojusios ginti darbininkų klasės ir vargingųjų vals
tiečių reikalų ir būtų pajėgusios ir tomis sunkiausiomis 
sąlygomis vadovauti jų kovai. Tiesa, Vilniuje buvo so
cialdemokratų menševikų organizacijų (žydų Bundas, 
RSDDP — Rusijos socialdemokratų darbininkų partija,

33



LSDP, tautiškai-liaudininkiška „Baltarusių socialistų 
gromada“ ir kt.), bet jos rodė labai silpnus savistovaus 
politinio gyvenimo ženklus: žydų socialdemokratai, jau 
seniai netekusieji klasinio, proletarinio veido, užsiiminėjo 
labdarybės trupiniais ir nacionalistiniu kultūros darbu; 
Vilniaus RSDDP organizacija, kartu su eserais, išleido 
keletą atsišaukimų prieš vokiečių okupantus ir priverčia
mus darbus, bet ji buvo menševikiška ir negalėjo parodyti 
revoliucinio aktingumo; nacionalistiniai LSDP vadai įėjo 
į bendrą tautinį bloką ir su vokiečių imperialistų pagalba 
stengėsi įgyti Lietuvos nepriklausomybę, iš tikrųjų tuo 
būdu padėjo vokiečių imperialistams pavergti Lietuvą ir 
prijungti ją prie Vokietijos; Baltarusių socialistų gro
mada su broliais Luckevičiais priešakyje neturėjo jokių 
šaknų darbininkų masėse ir taip pat laukė tautinio Balta
rusijos išvadavimo iš vokiečių okupantų; nacionalistinė 
Vilniaus „Lenkų socialistų grupė“ pirmon vieton statė 
Lenkijos nepriklausomybės obalsį ir Vilniaus ir Vilnijos 
jai prijungimą. Profsąjungos buvo užsilikusios tik stam
biausiuose Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos centruose 
(Vilniuje, Balstogėje); jos daugiausia užsiiminėjo viešų 

valgyklų steigimu, bet ne kovos organizavimu. Žinios apie 
Spalio revoliuciją išjudino ir šias organizacijas, vienok 
jų oportunistinė viršūnė tebėjo, kaip seniau, menševikų 
keliais.

Tiesa, Bresto taikos derybų metu Vilniaus RSDDP 
menševikų organizacija, padarius bloką su eserų grupe, 
išleido atsišaukimą „Į visus darbo žmones“, kur buvo šau
kiama organizuoti darbininkų atstovų ir valstiečių komi
tetų tarybas „laisvės ir žemės užkariavimui“. Atsišauki
mas baigėsi obalsiu: „Laisvos Lietuvos sąjunga su Rusi
jos respublika“, bet jame nebuvo Tarybų valdžios obalsio; 
jame tebuvo kalbama apie buržuazinės Lietuvos sąjungą 
su buržuazine Rusijos respublika, kurios tuomet jau nebe
buvo. Diskutuojant klausimus, paliestus atsišaukime, dar
bininkų klube Varnų gatvėje (ten buvo LSDP „štabas“),
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nežiūrint to, kad įtakingas LSDP vadas Eidukevičius sto
jo prieš Tarybų kūrimą, manydamas, kad tam dar nėra 
atėjęs laikas, didelė susirinkimo dauguma pasisakė už 
tai, kad jos tuojau turi būti kuriamos. „Ūpas“, — kaip rašė 
1922 m. „Proletarskaja Revoliucija“ Nr. 8, tų laikų Vil
niaus RSDDP organizacijos vadas, vėliau virtęs komu
nistu, Girinis, — buvo labai pakilęs. Į „Raudonąją mili
ciją“ įsirašinėjo (belaukiant vokiečių išėjimo) šim tais12. 
Beveik niekas neabejojo, kad Bresto derybos baigsis tuo, 
jog vokiečių kariuomenė būsianti atitraukta iš Lietuvos ir 
Baltarusijos. Bet tikrenybė greitai visus skaudžiai apvylė. 
Scenoje pasirodė generolo Hofmano kumštis... Vėl pa
didėjo okupantų persekiojimas darbininkų organizacijų. 
Bet judėjimas, prasidėjęs 1917 m. pavasarį tarp Vilniaus 
darbininkų masių, Spalio revoliucijos įtakos dėka, vis di
dėjo, ypatingai grįžtančiųjų iš Tarybų Rusijos tremtinių 
ir buvusiųjų kareivių įtakos dėka.

Ne mažesnis bruzdėjimas prasidėjo ir Lietuvos, ir Va
karų Baltarusijos kaime, kuris ne tik kentė sunkiausią 
vokiečių okupacijos priespaudą, apie kurią mes aukščiau 
kalbėjome, bet ir kentė dėl daugybės feodalizmo arba bau
džiavos liekanų.

Draugas Gaška, visą vokiečių okupacijos laiką dirbęs 
Lietuvos kaime, dabar sėdįs Kauno katorgos kalėjime, rašo:

„Didelį darbo masių išjudinimą davė Vasario revoliu
cija Rusijoje. Žinią, kad Rusijos darbininkai ir valstiečiai 
nuvertė caro valdžią, Lietuvos darbininkai ir valstiečiai 
sutiko su dideliu entuziazmu. Vėliau ir vokiečių kareiviai 
kitaip pradėjo žiūrėti į valstiečius ir darbininkus ir sa
kydavo, kad ir kaizeriui greit būsią „kaput“, kad tik tada 
būsiąs karo galas. Darbininkai ir valstiečiai drąsiau pra
dėjo kalbėti ekonominiais ir politiniais klausimais. Jauni
mas pradėjo burtis į įvairius ratelius. Pabėgusieji rusų 
belaisviai daug drąsiau pradėjo veikti.

Prasidėjo buvusių kareivių ir tremtinių grįžimas iš 
naujai vokiečių kariuomenės užimtųjų vietų. Jie tai pradėjo
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plačiau pasakoti apie Rusijos revoliuciją, laisves ir paža
dėtąsias reformas. Visa tai rasdavo darbo masėse didelio 
pritarimo.

Į Vilniaus Tarybą darbo masės žiūrėjo su dideliu nepa
sitikėjimu. Klerikalus ir jų spaudą laikė kaizerio šali
ninkais“.

Kokia bendra padėtis buvo tuomet Lietuvos kaime, jei 
nebeminėti čia vokiečių okupacijos žiaurumo, apie kurį; 
aukščiau kalbėjom? Dvarininkams priklausė Lietuvoje 
prieš karą 40% visos žemės; jos žymi dalis vokiečių oku
pacijos metu gulėjo neapdirbta. Daugelis Lietuvos ir 
Vakarų Baltarusijos dvarininkų jau prieš karą vedė kapi
talistinį ūkį, bet jų žemės dalis buvo atidavinėjama vals
tiečiams nuomon už atidirbimą ir iš pusės, nors ir toli 
ne taip plačiai tai buvo daroma, kaip Rusijoje; buvo užsi
likę servitutai ir visokios valstiečių priespaudos iš dva
rininkų pusės; buvo daug konfliktų tarp valstiečių ir 
dvarininkų dėl servitutų, ganyklų, varu dvarininkų su poli
cijos pagalba užgriebtų valstiečių žemių ir t. t. Buvo dar 
likusių natūralių pareigų, kurios visa savo našta spaudė- 
valstiečius, bajorų luomas turėjo privilegijų ir t. t. Visa 
tai sudarė dirvą agrarinei revoliucijai ir Lietuvos kaime,, 
nors jame niekad nėra buvę tokio didelio agrarinio judė
jimo, t. y. kovos dėl žemės, kaip Rusijoje.

Lietuvoje nebuvo tokio didelio agrarinio judėjimo> 
ypatingai dėl to, kad baudžiavą naikinant Lietuvos vals
tiečiai gavo daug daugiau žemės, negu Rusijos ir Ukrai
nos valstiečiai. To priežastis buvo ta, kad caro valdžia 
tuo būdu norėjo patraukti savo pusėn Lietuvos valstiečių 
simpatijas ir truputį paspausti lenkų dvarininkus — maiš
tininkus, kurių daugelis dalyvavo 1863 m. sukilime. Antra,. 
Lietuvos kaimo ypatybė, .sulyginus su Rusijos kaimu, — 
tai žymiai didesnis kapitalistinės gamybos išsivystymas 
Lietuvos žemės ūkyje ir daug toliau nuėjusį Lietuvos kai
mo diferenciacija (pasiskirstymas į sluoksnius). 1912 m..
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sausio 1 d., oficialiais daviniais, buvusioje Kauno guber
nijoje valstiečių žemė buvo paskirstyta tokiu būdu:

Iki 3 dešimtinių — 22,3% visų ūkių; nuo 3 iki 9 de
šimtinių — 30,3%; nuo 10 iki 19 dešimtinių — 24,5%; nuo 
20 ir daugiau dešimtinių — 22,9%)

Žemės ūkio darbininkų buvo 216.564 arba 17,9 %i visų 
kaimiečių skaičiaus. Jie dirbo daugiausia pas stambius 
ūkininkus (buožes) ir dvarininkus. Šešiose daugiausia 
lietuvių gyvenamos Suvalkų gubernijos apskrityse 1901 me
tais žemės ūkio darbininkų buvo 22,9% visų kaimo gyven
tojų ir 31,4% mažažemių, kurie teturėjo iki 3 dešimtinių 
žemės.

Tikresnių davinių mes turime iš 1912 m. arklių sąrašo, 
iš kurio galime spręsti apie ūkio dydį: 1912 m. būta:

Kauno gub. Vilniausgub.
Be a r k l ių ...................................23,5%: 20,3%
Su 1 a r k l i u ..............................31,1% 56,5%
Su 2 arkliais ........................ 21,0% 15,6%
Daugiau, negu 2 arkliais . . 21,9% 7,62%
Visi šie daviniai rodo didesnę Lietuvos kaimo gyvento

jų diferenciaciją, didesnį buožių ir žemės ūkio darbininkų, 
proletarų ir pusiau proletarų nuošimtį. Lietuvos kaime 
ypač prasidėjo smarki diferenciacija po 1905 m. revoliu
cijos. Stolypino žemės reforma rado tinkamiausią sau 
dirvą: pagal išėjimą į vienkiemius Kauno gubernija buvo 
pirmojoje vietoje. Klasių priešingumai Lietuvos kaime 
labiau paaštrėjo, ir mes jau niekaip nebegalime kalbėti 
apie vienalytį Lietuvos kaimą. Valstiečiai didžiažemiai 
(buožės), įgijusieji šiokios tokios galimybės kelti savo ūkį 
ir šiokių tokių tautinių teisių ir turėjusieji galimybės be 
galo, be krašto išnaudoti žemės ūkio darbininkus ir kaimo 
biednuomenę, atmetė bet kokius revoliucinius kovos ke
lius ir, taikiai bendradarbiaudami su caro valdžia, tikėjosi 
pagerinti savo padėtį. Tuo tarpu žemės ūkio darbininkai, 
kaimo biednuomenė ir visi vargingieji valstiečiai, neišski
riant ir vidutinių, biauriai spaudžiami ir išnaudojami caro
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valdžios ir dvarininkų, paskui dar labiau pavergti vokie
čių okupantų, tiktai su naujos revoliucijos pagalba galėjo- 
nusikratyti biauriausiu pavergimu ir išnaudojimu. Ir sykiu 
jie laisvės klausimą vis labiau rišo su žemės klausimu.

Visiškai suprantama, kad ir žinią apie Rusijos Spalio 
revoliuciją įvairūs Lietuvos kaimo sluoksniai nevienodai, 
sutiko ir įvairiai į ją reagavo.

Minėtasis drg. Gaška rašo apie Spalio revoliucijos įta
ką Lietuvos kaimui:

„Pradėjo daugiau grįžti pabėgėlių ir buvusių kareivių.. 
Vieni smerkė Spalio revoliuciją, kiti gyrė ir teisino. Re
voliuciją smerkė grįžę spekuliantai, buožės ir inteligentija, 
o teisino ir gyrė grįžę darbininkai ir vargingieji valstie
čiai. Todėl darbininkai ir biėdnuomenė netikėjo pirmie
siems, o tikėjo antriesiems, pradėjo sąmoningai simpati
zuoti bolševikams, užstoti revoliuciją.

Didelį darbo masių susidomėjimą sukėlė taikos derybos 
Lietuvos Breste. Hofmano barškinimai kardu keldavo di
delį pasipiktinimą, o Tarybų delegacijos darbams entu
ziastiškai pritardavo.

Pavasarį 1918 m. labai plačiai pradėjo svarstyti že
mės klausimą. Rinkdavosi ordinarininkai, biednuomenė ir 
mažažemiai ir kalbėdavosi, kaip įsigyti žemės. Užtai va
sarą įvairios partijos pradėjo siūlyti savas programas 
tuo klausimu“.

O štai kokį tų laikų Lietuvos kaimo paveikslą piešia 
Karolis Požėla, vienas žymiausių Lietuvos Kompartijos 
vadų, sušaudytas Lietuvos fašistų 1926 m. gruodžio 27 d.:

„Grįžau iš Tarybų Rusijos 1918 m. pradžioje. Kovo 1 d. 
jau buvau gimtiniam savo valsčiuje—Žeimelyje. Tuo lai
ku grįžusių buvo dar tik pavieniai asmens, todėl jau tą 
pačią dieną pradėjo plaukti iš apylinkės sodiečiai. ..

Stambieji ūkininkai (buožės) jau buvo girdėję, kad 
valdžią Rusijoje paėmė bolševikai, kad tie bolševikai 
tokie razbaininkai, kurie nepripažįsta dievo, griauna baž
nyčias, atima „šventą nuosavybę“. Lietuvoje, girdi, ir
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jau tokių bolševikų atsirado: seka eilė pavardžių, dau
giausia bernų ir grytelninkų, iš kur šeimyną (bernus ar 
tarnaites) sau samdydavosi. Skundžiasi, kad nebegalima 
šeimynos pasisamdyti, kad „službelninkas“ nepaklusnes
nis vis darosi — „jie jau reikalauja per darbymetį pūdą 
rugių, — ar girdėjot kur tokius „parėdkus!“ Žinote, kokie 
javai dabar brangūs! Kiek moka, kai nuveži į Rygą! Kas 
jiem gali taip brangiai mokėti! Ištvirko svietas. Jie tik 
ir laukia bolševikų ateinant; bet dievas duos. . .

Ir seka maldos į dievą, kad to neleistų. Taip kalbėjo- 
buožės apie bolševikus ir lauko darbininkus.

Visai kita šnekta būdavo su darbininkais ar smulkiai
siais mažažemiais. Jie ieškodavo patvirtinančių pasako
jimų apie tas linksmas žinias, kurias teko jiems jau gir
dėti: Ar tiesa, kad bolševikai — tai tie patys darbininkai? 
Kad Rusijoje visi dvarininkai išvyti, kad žemes atiduoda 
darbininkams ir valstiečiams?

Rasdavosi ir tarp biednuomenės, kurie nežinodavo, 
kuo tikėti: ar gaunamoms žinioms iš grįžusių, ar kunigų 
pamokslams apie razbaininkus bolševikus. Dauguma lau
kė bolševikų atėjimo ir vokiečių išvijimo. Girdi, per daug 
jau gaspadoriai, susidėję su vokiečiais, darbininkus spau
džia. Vokiečiai seniūnus ir viršaičius paskyrė iš turtin
gųjų ūkininkų. Nuo jų priklauso mokesčių paskirstymas. 
Darbininkų tėvai, bobeliai ir grytelninkai, kurie turi po 
vieną karvutę ar vištą, turi mokėti nuo kiekvienos galvos 
mokestį, o ūkininkai turi po 5—7 karves, po keletą kiaulių, 
po 15 vištų, — temoka mokesčius nuo 1—2 štukų.

Tarnauti reikia eiti vien už valgymą; neisi, tai gaspa- 
dorius seniūnas tuoj praneš vokiečiams, kad toks ir toks 
nieko nedirba, o pastarieji ima ir gabena tokį užrodytą 
darbininką prie savo katorgos darbų. Apie tokią algą, 
kaip prieš karą, gaspadoriai nė klausyti nebenori. O jei 
nueisi pas juos duonos pirkti, tai atsako — „nėra“, nors 
pilni aruodai būtų, nes žino, kad darbininkai neišgalės, 
tiek mokėti, kiek jie gauna Rygoje ar vietoje iš šmugel-
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ninku. Du, tris kartus jie brangiau gauna, kaip prieš 
karą, o jei visos atliekamos neparduoda, tai alų ar sama- 
goną dirbasi. Darbininkas gi per darbymetę turi pusdykiai 
dirbti, o žiemos laisvalaikį priverstas badauti, nes ne
įperkama duona.

Tokie aštrūs priešingumai buvo tarp ūkininkų ir bernų 
ir gimdė dvejopą, griežtai vienas kitam priešingą, jų nusi
statymą Rusijos revoliucijos atžvilgiu. Minimos apskrities 
ūkininkai vokiečių okupacijos metu praturtėjo: jų turimų 
gyvulių skaičius nedaug sumažėjo, darbininkai buvo vi
siškai atpigę, javų šmugelis žydėte žydėjo, — todėl žinios 
apie bolševikų revoliuciją jiems drugio ligą įvarydavo.

Kas kita darbininkai. Jie nieko blogesnio nebelaukė. 
2inios gi apie darbininkų laimėjimą Rusijoje sukeldavo 
juose giliausius troškimus — išsivaduoti iš po gaspadorių 
valios. Jie ne tik laukė bolševikų ateinant, bet buvo įsi
tikinę vieni patys įveikti ūkininkus, jei tik vokiečiai išsi
kraustys. „Mes gaspadorius įveiktume, jei vokiečių ne
būtų“, — sakydavo bernai. Jei dažnai būdavo užpuldinė
jimai prieš vokiečius, tai ne mažiau turėjo saugotis ir 
dvarininkai ar jų urėdai. Vienas tokių užpuolimų buvo 
pirmame pusmetyje 1918 m. Žeimelio dvare prieš dvari
ninką vokietį, kuris buvo vokiečių paskirtas vyriausiuoju 
viršaičiu. Kas kur beatsitikdavo, viską primesdavo „plien- 
čikams“ (rusų kareiviai, pabėgę iš vokiečių nelaisvės, gan 
gausiais būreliais slapstėsi Lietuvos miškuose). Šiuo sykiu 
ūkininkai kalbėjo: „Tai ne „plienčikų“, o bolševikų dar
bas“. Pasakojo, kad užpuolikų tarpe buvę to paties dvaro 
darbininkai... Buožių, kunigų ir dvarininkų aiškinimas, 
esą tie užpuolimai ne vien „plienčikų“ darbas, o vietinių 
darbininkų bolševikų, rodo, kad jau 1918 m. pradžioj dar
bininkai, iš vienos pusės, o buožės ir dvarininkai, iš kitos, 
sudarė dvi priešingas stovyklas, tarp kurių ėjo tam tikra 
kova“.

Aš pateikiau šią ilgą citatą iš Karolio Požėlos atsi
minimų, nes tai puikiausiai parodo, kokią įtaką pada
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rė Spalio revoliucija įvairiems Lietuvos kaimo gyventojų 
sluoksniams.

Tai, ką K. Požėla rašė, patvirtina ir mūsų priešų atsi
minimai. Pavyzdžiui, vyresnysis leitenantas A. Urbelis 
rašė 1925 m. spalio 16- d. „Ryte“ savo „Pirmų dienų atsi
minimuose“, kas jam teko prisiklausyti 1918 m. gale Sur
viliškio valsčiuje, Kėdainių apskrityje.

„Iki naujų 1919 metų, begyvenant sodžiuje, — rašo 
jis, — teko prisiklausyti įvairių įvairiausių beprasmiškų 
paskalų. Jaunieji pramuštgalviai pusberniai, bernai ir kai 
kurie dvarų darbininkai gyrė bolševikų tvarką ir laukė jų: 
bet atsirasdavo ir tokių, kurie stengėsi įrodinėti bolše
vikiškos tvarkos pragaištingumą. Daugelis tačiau, ypač 
ūkininkai, nedrįso kelti balso prieš bolševikuojančius ir 
vaikščiojo dūsaudami, nusiminę, lyg ką bloga nujaus
dami“.

Kunigai, dvarininkai ir buožės griežtai smerkė Spalio 
revoliuciją ir bolševikus, darbininkai ir visi vargingieji 
valstiečiai, neišskiriant ir suvargusiųjų nuo karo ir vo
kiečių okupacijos vidutinių valstiečių, labai palankiai 
ją pasitiko. Spalio revoliucijos įtakos dėka 1918 m. jau 
susidarė ir Lietuvoje revoliucinė situacija.

5. REVOLIUCINĖS SITUACIJOS SUSIDARYMAS 
IR VOKIETIJOS REVOLIUCIJOS ĮTAKA LIETUVOJE

1918 m. — tai buvo metai, kada didysis imperialistinis 
karas, paguldęs milijonus darbininkų ir darbo valstiečių 
dėl besočių imperialistų reikalų, baisiai nuplėšęs daugybę 
kraštų, sukėlė beveik visur didžiausią ūkio suirutę, ne
matytą darbo masių ir net kareivių nepasitenkinimą karo 
skerdynėmis ir revoliucinio judėjimo pakilimą. Visoje ei
lėje šalių pradėjo susidaryti tiesioginė revoliucinė situa
cija, kada viršūnės nebegali valdyti senoviškai, o apačios 
nebenori gyventi senoviškai, kada plačiausios darbo masės 
vis labiau ir labiau ima dalyvauti revoliuciniame judėjime.
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Tokia padėtis susidarė 1918 m. vasarą ir rudenį Lie* 
t u v o j e .

1918 m. pradžioje vokiečių imperialistai, vietinės 
buržuazijos ir socialdemokratų menševikų palaikomi, dar 
užgriebė Ukrainą, kone visą Baltarusiją, visą Latviją, 
Estiją, Pskovą. Vienok jau vasarą buvo matyti, kad jie 
nebeilgai viešpataus: iš vienos pusės, prasidėjo vis aštres
ni darbo žmonių protestai prieš okupantus ir dargi sukili
mai prieš vokiečių užgrobtus kraštus, kurie buvo pergy
venę ne tiktai Vasario, bet ir Spalio revoliuciją, iš kitos 
pusės, nesulaikomai ėjo ir kaskart vis labiau plėtėsi karo 
išvargintų vokiečių kareivių krikimas. Juos veikė ne tik 
Rusijos revoliucijos pavyzdys, o dar labiau — smarkiai 
augantis Vokietijos revoliucinis judėjimas.

Lietuvoje Spalio revoliucijos įtakos dėka irgi prasi
dėjo 1918 m. vasarą daug didesnis revoliucinis judėjimas. 
Padidėjo kova prieš vokiečių okupantus, visų pirma prieš 
vokiečių žandarus ir jų agentus, atsirado vadinamieji 
„miško broliai“, „keršytojai“ ir kiti. Ypatingai sustiprėjo 
revoliucinis judėjimas Lietuvoje sąryšy su grįžimu Lie
tuvon iš revoliucinės Rusijos buvusiųjų tremtinių ir ka
reivių.

Jau 1918 m. „Tiesos“ Nr. 32 (birž. 29 d.) „Laiške iš 
Vilniaus“ skaitome (cituoju pataisytą laiško vertimą, iš
spausdintą „Tiesos“ Nr. 35):

„Lietuvoje ūpas toks: visi (? — V. K.) neapkenčia vokie
čių ir tą neapykantą perkelia ant jų bičiulių — kunigų, tur
čių. Tegul tik vokiečių spėkos nusilpnės — atsiras rimtų da
lykų. Ūpo pakilimui daug padėjo Rusijos revoliucija. 
Iš ten laukia išvadavimo ir dabar nepameta dar tos 
minties, nors buržuazija viską daro to pasitikėjimo išro- 
vimui: skelbia, kad Rusijoje perdėm esąs badas, plėšimai, 
užmušinėjimai, kad bolševikai, tai žmogžudžiai, vagys. 
Revoliucinis ūpas auga. Jį paturi susipratusių vietinių ir 
sugrįžusių iš Rusijos darbininkų agitacija. Daug grįžusių 
Lietuvon darbininkų važiuoja atgal Rusijon; tik buržua-
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zija, rankas trindama, stengiasi įsikabinti į vokiečių 
skvernus, giria juos ir meilinasi. Bet gana dažnai ir iš 
buržuazo lūpų girdėti keiksmų ant vokiečių už suteiktas 
skriaudas. Šie metai labai skiriasi pas mus nuo kitų. 
Darbininkai ir vargo žmonės jau apsiprato su vokiečių 
tvarka ir laužo ją, nepildo jų įsakymų, maino savo gyve
namą vietą be leidimo ir t. t.“.

Vilniaus darbininkai, kurie, kad ir dideliu sunkumu, 
išlaikė 10 profesinių sąjungų su 5000 organizuotų, jau 
1918 m. pradžioje pradėjo kovą dėl savo būvio pageri
nimo. Įvyko visa eilė streikų, su kurių pagalba buvo 
pakeltas darbo mokestis. Bet vėliau, kada Vokietijoje bu
vo sulamdytas darbininkų politinis streikas, kada buvo 
nutrauktos Bresto taikos derybos, o Vokietijos imperia
listai iš naujo pradėjo pulti Tarybų Rusiją,— vėl prasi
dėjo dar didesnis ir profsąjungų smaugimas. Uždrausti 
buvo dargi jų susirinkimai ir valdybų posėdžiai. Išimtį 
sudarė tik virtuvės ir arbatinės. Tuomet ir vėl, kaip se
niau vokiečių okupacijos laikais, profsąjungų valdybos 
pradėjo užsiimti tik pigių darbininkų virtuvių ir darbinin
kų klubų palaikymu. Vienok toji reakcija ilgai nebegalėjo 
išsilaikyti: birželio pradžioje vėl pradėjo stiprėti darbi
ninkų judėjimas: prasideda vokiečių okupantų tvarkos 
laužymas, jų įsakymų nevykdymas (žr. 1918 m. „Tiesos“ 
Nr.Nr. 32, 34 ir 35 „Laiškus iš Vilniaus“).

Sodžius neatsiliko nuo miesto. Jau 1916 m., kada vo
kiečiai pradėjo varu varyti vyrus prie priverstinių darbų, 
„buvo net atvirų pasipriešinimų, dėl ko buvo sušaudytų ir 
katorgon nuteistų“ (1918 m. „Tiesos“ Nr. 38 „Laiškas iš 
Vilniaus“). Deja, iki šiol nepasisekė man gauti davinių 
apie tas vietas, kur buvo tie „atviri pasipriešinimai“. Juos 
reikia surinkti.

„Tiesos“ Nr. 43 vienas išbuvęs per visą okupacijos 
laiką Lietuvoje liaudininkas studentas, 1918 m. vasarą 
atvykęs Tarybų Rusijon, savo straipsnyje „Politinės by
los“ patvirtina, kad tikrai buvo „atviri pasipriešinimai
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okupantų valdžiai“. Jis nurodo, kad dėl to pasipriešinimo 
Surviliškio valsčiuje buvo sušaudytas Petras Reinys. Apie 
19 tos apylinkės jaunuolių buvo nuteisti po keliolika metų 
katorgos. Daugelis jaunuolių tais metais buvo išgabenta 
į Vokietijos lagerius. Daugelis bėgdavo ir slapstydavosi 
miškuose, susidėdami ten su pabėgusiais rusais bolševikais. 
Jie ir sudarydavo tuos „miško brolius“, „keršytojus“, ku
rių taip nekentė ir bijojo lietuvių buržuazija, vadindama 
juos paprastais plėšikais ir banditais.

Gaivalinė „keršytoją“ kova

1918 m. „Darbo Balso“ Nr. 27 rašė korespondencijoje 
nuo Šiaulėnų (Šiaulių apskrities): „Plėšikų būriai gyvena 
giriose; jų esą keliolika tūkstančių, ligi pat Panevėžio 
pilni miškai. Žaliųjų girių pakraščiuose gyvenančių ūki
ninkų gyvybė pavojuje“ . . .  Jie keršija ,,visiems pasiturin
tiems ūkininkams“. Miestuose badaujantieji beturčiai są
moningai padegą namus — tuo būdu aiškinami dažni 
Panevėžio gaisrai. Tai taip pat savotiškas kerštas ir dar
bo ieškojimas.

Šit kaip aprašo 1933 m. vasario 26 d. „Sekmadienis“ 
„Žaliuosius brolius Lietuvos miškuose“, iš tikrųjų vieną jų 
būstinę — tarp Pasvalio ir Vabalninku:

„Salia vieškelio Pasvalys—Vabalninkai, tarp Guodžių, 
Zoliškių, Zadeikėlių kaimų ir Ciemnolonsko dvaro dunkso 
pelkėtas miškas. Pakraščiais auga tankūs beržynai ir 
karklynai, viduryje sliūkso klampios pelkės, skurdžiomis 
pušelėmis apaugusios. Čia laisvai veisiasi lapės, vilkai ir 
didieji vanagai, o rudeniop sirpsta spanguolės laukinių 
obuoliukų didumo. Dabar pelkių pušynuose tylu ir ramu, 
bet prieš 12—14 metų ne tik niekas nedrįsdavo į jas 
įžengti, bet vienas jų vardas sukeldavo žmonėse siaubin
gą baimę. Kai vokiečių žandarai jodavo iš Pasvalio ir 
Daujėnų į Vabalninkus, pro pelkes jie lėkdavo zovada, 
lyg velnių vejami.
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1916 m. pradžioje į šią apylinkę atsibastė būriai rusų 
belaisvių, pabėgusių iš Vokietijos karo belaisvių sto
vyklų. Daugelis jų buvo beginkliai, išvargę ir išbadėję. 
Naktimis jie bailiai vaikščiodavo po kaimus, prašinėdami 
duonos ir rūbų. Dienomis jie lindėdavo krūmuose, pindavo 
vyžas, skaptuodavo šaukštus, virdavo „samagonką“ ir 
liedavo iš aliuminijaus žiedus, šukas ir kitokius papuo
šalus. Savo „prekes“ jie išmainydavo kaimiečiams už 
maisto produktus.

Greitai pelkėse atsirado kitos rūšies „meistrų“, ku
rie ilgai baugino visą apylinkę. Susidarė dvi grupės šautu
vais ir granatomis ginkluotų belaisvių ir apsigyveno pu
šynuose. Naktimis iš tvartų pradėjo žūti avys, kiaulės, 
karvės ir paukščiai, iš svirnų’ir kaminų — lašiniai ir dra
bužiai. Ginkluoti „miško broliai“ nevaikščiojo pakiemiais 
išmaldaudami; ateidavo nakčia į kaimą ir pasiimdavo ką 
tinkami. Jei gyventojas pajausdavo, kad „žalieji“ šeimi
ninkauja svirne, tvarte ar kamaroje, nedrįsdavo išeiti iš 
gryčios, nes žinodavo, kad pakėlęs triukšmą neišvengs 
kulkos. Jei kas ir pasekdavo pėdomis ligi pelkių, tai toliau 
eiti vis tiek neišdrįsdavo.

„Plienčikai“ turėjo bičiulių kaimiečių tarpe, kurie jiems 
nurodinėdavo, kaip įlįsti į kaimynų kamaras ir svirnus 
ir pranešdavo, kurie turi ostmarkių ir auksinių rublių. Jie 
gaudavo išplėšto grobio dalį. Kurie žinojo „žaliųjų brolių“ 
landynes, tie nedrįsdavo pranešti žandarams, nes tuo pa
čiu pasirašytų sau mirties sprendimą. Žalieji žiauriai 
keršydavo įskundėjams; sušaudydavo juos ir padegdavo 
jų sodybas. Ir žandarai nenoromis lankydavo šią apylinkę; 
jie mieliau sėdėjo dvaruose ir miesteliuose ir vengdavo 
ieškoti žaliųjų banditų buveinės“.

Apie gyvenusį tuose miškuose pragarsėjusį belaisvių 
vadą Grišką 1918 m. „Darbo Balso“ Nr. 17 paduoda tokią 
žinutę: Jis nušovė Gaižuvėlės kaime jaunąjį Klebinskį. 
Nušovęs jį „dėl to, kad patys jo kaimynai to reikalavę; 
kitaip negalėjęs padaryt“. Dukters prašomas, tėvą tik
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pašovęs ir net pasiuntęs vaiką Panevėžiukan kunigo par- 
kviesti. Vokiečiams pasiuntęs pajuokiamą laiškelį: girdi, 
„manęs ieškokite apie Ukmergę ir pasveikinkit savo vir
šininką Merką“. Griška pasigyręs, kad jau ne vieną vokie
čių žandarą ar jų agentą užmušęs.

„Darbo Balso“ Nr. 6 rašo nuo Šiaulių, kad po kalėdų 
buvo sudeginti puikūs Rekijavos dvaro rūmai, kur buvo 
Šiaulių apskrities viršininko raštinė. 1917 m. buvo su
deginti Kurtuvėnų mokyklos rūmai, kur buvo apskrities 
įstaigos ir gyveno valdininkai; kiek anksčiau buvo kelis 
kartus padegti Kurtuvėnų grafo Pliaterio rūmai.

„Darbo Balso“ Nr. 8 rašo iš Vilkijos, kad sausio 31 d. 
naktį apsiginklavę vyrai užpuolė ūkininką V. Sabaliauską 
iš Naujatrebų — Būdų kaimo, „nieko kito nereikalaudami, 
kaip tik paties V. Sabaliausko gyvybės“. Atsitraukdami pa
degė trobas, bet nieko neplėšė.

Netiesa, esą tai darę ir miškuose slapstęsi vieni tik 
rusai belaisviai. Tai parodo anų laikų korespondencijos iš 
Lietuvos, išspausdintos Rusijos lietuvių bolševikų Centro 
biuro organe „Tiesoje“, ir daugelis korespondencijų, iš
spausdintų Lietuvos buržuazinėje spaudoje.

„Seniau, — rašo „Laiške iš Vilniaus“, išspausdintame 
1918 m. „Tiesos“ Nr. 38, vienas ne bolševikas, — po miš
kus tik belaisviai tebūdavo, dabar, jiems Rusijon ištrūkus, 
iš vietinių gyventojų ten eina“.

Kitam laiške iš Lietuvos („Tiesos“ Nr. 39) skaitome 
apie pabėgėlius nuo priverstinių vokiečių darbų: „Pabė
gusiems dažniausiai tenka gyventi miškuose arba buvu
siuose apkasuose kartu su vokiečių dezertyrais (kurių tuo
met jau buvo nemaža. — V.K-). Sudarę didesnius būrius, 
apsiginklavę, jie ne tik atremia žandarų puolimus, bet ir 
patys dažnai užpuola atsilikusius vokiečių abazus arba net 
ir kareivių dalis, kad daugiau gautų ginklų“.

„Tiesos“ Nr. 44 (1918 m. rugsėjo 21 d.) skaitome: 
„Jau ir kaizeriniai laikraščiai pradėjo rašyti apie Lietuvos 
„miško brolius“, kurie daro užpuolimus ant dvarininkų ir
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turtingųjų ūkininkų (buožių. — V. K.) . . .  Vargo žmonės, 
matyt, užjaučia „miško brolius“ ir neareštuoja jų. Tai labai 
nepatinka kaizeriniams laikraščiams“.

Ten pat toliau skaitome: „Vienas panevėžietis, ištrūkęs 
nuo vokiečių į Rusiją, pasakoja, kad Lietuvoje dabar nuo
lat užmušinėjami vokiečių žandarai“.

Kaizerinė Lietuvos Taryba dar 1918 m. rengėsi kovoti, 
tik, žinoma, ne su okupacine valdžia, o su ... „banditiz
mu“. „Ji ketino kreiptis j vokiečius su raštu, kur pasa
kyta, kad prie banditizmo plėtimosi prisideda grįžtantieji 
iš Rusijos didžiumiečiai“ („Laiškas iš Vilniaus“, „Tiesos“ 
Nr. 38). Aišku, apie kokį „banditizmą“ čia eina kalba.

Tų laikų Lietuvos laikraščiai, pradedant „Lietuvos Ai
du“, baigiant socialdemokratų „Darbo Balsu“, pilni žinių 
apie tuos „banditus“, plėšikus ir „žmonių žudymus“. Di
džiausią neapykantą jie stengiasi sukelti prieš tuos „ban
ditus“, šaukia organizuoti prieš juos ginkluotus būrius, 
kurti miliciją ir t. t.

Kaip rašė 1918 m. Maskvos „Tiesos“ Nr. 36 (liepos 
27 d.), „jie visi begatavi eiti į talką kaizerio valdžiai, kad 
tuos nelabuosius kuo greičiausiai išnaikinus. Čia dar kartą 
susieina visų buržuazijos nuosavybės gynėjų reikalai... 
Sočiosios kaimo buržuazijos ir kaizerio bernų akimis žiū
rint, nė negalima kitokios išvados padaryti. Kas kita bus, 
jei mes pažiūrėsime išbadėjusio, vietos sau neberandančio, 
it laukinio žvėries pjudomo (Lietuvos. — V. K.) proletaro 
akimis“.

Mes žinome, kokia susidarė žemės ūkio darbininkų ir 
sodžiaus biednuomenės padėtis vokiečių okupacijos metu. 
Mes matėme, kad buožės versdavo darbininkus dirbti vien 
už pilvą, kad biednuomenei dažnai net už pinigus 
neparduodavo rugių, nes jie negalėjo tiek mokėti, kiek vi
sokie spekuliantai mokėdavo. Tai sukėlė didžiausią so
džiaus biednuomenės ir darbininkų neapykantą prieš buo
žes, vokiečių žandarus ir jų agentus. Ir užuot badu dvėsę, 
sodžiaus biedniokai ėmė keršyti ir mušti žandarus' ir jų
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agentus, buožes, dvarininkus ir kunigus ir imti iš jų tai, 
ką savo kruvinu prakaitu jiems sukrovė. Dargi „Darbo 
Balsas“ viename savo straipsnyje „Apie plėšimus ir plė
šikus“ yra priverstas duoti tokį atsakymą į klausimą, iš 
kur plėšikai atsiranda (1918 m. „Darbo Balso“ Nr. 48):

„Tai padaras dabartinio karo. Dalis, vieton vergauti 
ar badu mirti, noromis nenoromis griebiasi plėšimo, kad 
pragyventų“.

Ir „Darbo Balso“ Nr. 46 liaudininkas Vargovaikis ra
šė straipsnyje „Vargšų rūpinimo reikalu“:

„Sunkiausios naštos yra slegiami beturčiai darbo žmo
nės. .. Darbo apmokėjimas ir jo reikalavimas palyginamai 
tris ar penkis kartus mažesnis už pragyvenimo pabrangi
mą. Dienininkas darbininkas pusės metų uždarbiu kitos me
tų pusės pats vienas negali išmisti, o kas reikia daryti su 
šeimyna, ypač jei yra daug mažų vaikų?! Samdininkas 
savo metine alga šiandien batų neįsitaiso, — reikia dar 
pusės metų algą pridėti“.

Ir kviečia Vargovaikis turtinguosius rūpintis betur
čiais. Kviečia tai daryti „ne iš kokios geradarystės ar „ar
timo meilės“, bet tiesiog iš savo pačių meilės — savo rei
kalų supratimo“. Nes, „jei mūsų turtingesnioji visuomenė 
nesirūpins beturčiais, tai jau patys savimi (jie. — V. K-) rū
pinsis, bet paskui ta mūsų visuomenė neturės tiesos skųstis, 
kad nebus ramumo, nebus doros ir niekas nuosavybės 
nebegerbs“.

Žinoma, beturčiai nesulaukė, kad jais turtingieji imtų 
rūpintis, ir jie tikrai ėmė patys savimi rūpintis. Tokiu bū
du atsirado Lietuvoje „keršytojai“, „svieto lygintojai“ ir 
1.1. Bet „Darbo Balsas“, kaip ir visa buržuazinė spauda, 
juos paprastais plėšikais ir banditais ėmė šaukti. Tuo tar
pu tuose „plėšimuose“ ir užmušinėjimuose buvo aiškių 
klasinės kovos ir net revoliucinės kovos elementų. Buvo už
puldinėjami beveik išimtinai dvarininkai, buožės ir kuni
gai, užmušinėjami vokiečių žandarai ir jų agentai. Tai 
patvirtina pirmų pirmiausia tos korespondencijos, kurios
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buvo išspausdintos socialdemokratų „Darbo Balse“, no
rint jos visokiais būdais stengėsi apjuodint tuos „plėšikus“. 
Štai keletas pavyzdžių:

1918 m. „Darbo Balso“ Nr. 24 (birželio 6 d.) rašo apie 
užpuolimą prieš Ukrinų kleboną (Sedos apskr.), kurį už
puolikai sumušė. „Tie plėšikai, sako, save pasivadindavę- 
iš Rusijos grįžusiais „bolševikais“.

Tam pat numeryje skaitome korespondenciją iš Radvi
liškio (Šiaulių apskr.): „Užpuolimai, plėšimai ir žmonių 
žudymai plečiasi pas mus ir visoje Lietuvoje pikčiau lim
pančios ligos. Kad ir paėmus artimesnes su Panevėžio 
apskr. apylinkes, nėra beveik tos dienos ir nakties, kad 
kelių verstų platumoje neatsitiktų bent vieno ar ir kelių 
užpuolimų. Sakysime, naktį gegužės 11 d. banditai už
degė sodžių Derveliai (Panevėžio apskr.) ir sudegino ke
lis ūkininkus. Negalima buvo net gesinti, nes galvažudžiai 
gesinančius šaudė“.

„Darbo Balso“ Nr. 26 rašo: „Iš Žagarės ir Skaistgirio 
padangės“: „Čia po visą apylinkę pastaruoju laiku labai 
pradėta įsigalėti galvažudžių užpuolikų bandos. Vienus, 
gyventojus dikčiai apiplėšia; kitus didžiai prikankina bei 
užmuša. Beveik kasnakt galima išgirsti įvairių baiseny
bių. .. Gyventojai spėlioja, kad šie užpuolikai būsią dau
giausia vietiniai žmonės“.

Natiškių kaime, Vabalninku apylinkėje, Biržų apskr., 
iš birželio 4 į 5 d. užpultas buvo šaltyšius, kurį primušė ir 
apiplėšė, paskui užpuolė buožę Griaužinį. Tarp užpuolikų 
būta gerai žinančių vietos padėjimą („Darbo Balso“ 
Nr. 28).

Iš Gruzdžių (Šiaulių apskr.) „Darbo Balso“ Nr. 35 
rašo, kad plėšia ir žudo daugiausia pabėgusieji karo be
laisviai, bet taip pat civiliai belaisviai ir vietos gyventojų 
„išgamos“. „Viena nakčia išplėšta keletas sodžiaus ūki
ninkų arba viensėdžių ir dvarininkų“. „Ginkluotų vagių 
būriai valkiojasi iš miško į mišką, iš vieno apiplėšto so
džiaus, vienkiemio ar dvariuko į kitą. Reta diena pasku
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tiniu laiku bepraeina, kad neišgirstum vis apie naujas ir 
viena už kitą biauresnes jų šunybes“. Toliau pateikiama 
visa eilė apiplėštų ir apšaudytų buožių. Ypatingai pasi
piktinę „Darbo Balso“ korespondentai užpuolimu prieš Val- 
damų dvaro nuomininką Jonkų, kur buvo mirtinai sužeisti 
jo du sūnūs, mėginę priešintis užpuolikams: tarp užmuš
tųjų buvo vienas studentas „socialistas“-liaudininkas.

Tokių pavyzdžių galima būtų duoti daugybė. Jie visiš
kai patvirtina tai, ką aš aukščiau sakiau. Klerikalai, riš- 
dami tuos užpuolimus su Rusijos Spalio revoliucijos įta
ka, daug teisingiau įvertino juos, negu socialdemokratai, 
kurie į juos žiūrėjo tik kaip į paprastus plėšimus.

Spalio revoliucijos įtaka pradeda plėstis Lietuvoje tarp 
visos sodžiaus biednuomenės, ir ji ima kėsintis prieš „šven
tąją“ buržuazijos nuosavybę, nors jokia organizacija jų 
neragino tai daryti. Tik Maskvos „Tiesa“ 1918 m. liepos 
27 d. (Nr. 36) straipsnyje „Lietuvos keršytojai“ mėgino 
duoti klasinį pasireiškimų įvertinimą. Tie keršytojai, skai
tome ten, toli dar nebuvo bolševikai, norint kartais jie taip 
save vadino, bet, teisingai žiūrint į juos, ne vieną jų ga
lima buvo padaryti tikru kovotoju dėl Lietuvos darbininkų 
ir sodžiaus biednuomenės išsivadavimo iš vokiečių.

Bolševikų įtaka smarkiai augo visoje Lietuvoje. Spalio 
5 d. (Nr. 46) „Tiesoje“ mes randame citatą iš einančios 
Lietuvoje klerikalų „Vienybės“ (Nr. 23):

„Einanti iš Rytų srovė atnešė ir pas mus bolševikų 
pažiūras. Nors lietuviai nėra linkę taip griauti, kaip tam
sioji rusų valstiečių masė, vis tiek vienas, antras lietuvis, 
kur gyveno svetur, grįždamas parsiveža su savimi pažiū
ras, visur išsiplatinusias Rusijoje, pasiduoda jų įtakai... 
Visų pirma stojas žemės klausimas. . (mano pabrauk
ta. — V. K.).

Ir toliau straipsnio autorius įrodinėja, kad esą Lietuvai 
netinka spręsti žemės klausimas taip, kaip jį sprendžia 
rusai.

Jau ir kun. Tumas „Lietuvos Aido“ Nr. 85 rašo: „Mes



gauname žinių iš mūsų krašto, kuriomis nenorėtume tikė
ti. . . Būtent iš sodžiaus kai kur einą gandų: „Netrukus 
eisime prieš dvarus ir klebonijas!“ “

Visi buržuaziniai Lietuvos laikraščiai ima daug rašyti 
apie bolševikus. Dargi okupantų leidžiamoji „Dabartis“ 
ima apie juos rašyti kiekviename savo numeryje.

Didelė buvusi socialistų įtaka Lietuvoje ir prieš ka
rą ,— rašė kaizerinė „Dabartis“ Nr. 153, — bet dabar esą 
dar blogiau: „Dar daugiau maisto šitai griežtai socialisti
nei srovei suteikė šimtai tūkstančių pagrįžusiųjų iš Ta
rybų respublikos. Šimtai tūkstančių grįžo nuvargę, nuka
muoti, be turtų, persiėmę tik bolševikų įdėjomis — į juos 
bolševikų pasisekimai nebuvo likę be įtakos“.

Kitoje vietoje mes skaitome toje pačioje „Dabartyje“ 
(1918 m. spalio 26 d.) korespondencijoje iš Kupiškio apy
linkės, kad ten „esą tokių bolševikų, kuriais ir Leninas 
galėtų pasidžiaugti.. . Tik čia dažniausiai viskas pasi
baigia karštomis ir jausmingomis kalbomis... Pargrįžusių- 
jų tarpe rasime ir visai' „iškeptų“ didžiumiečių ir dar 
„neiškepusių“ svajotojų ir kitokių gaivalų“. Toliau ten 
pat skaitome: „Šimonių valsčiuj (Kupiškio pav.) pas
taraisiais laikais buvo sudeginta keletas seniūnų ir šalty- 
šių. Dabar nustojo deginę, bet lipinami lapeliai, kuriuose 
reikalaujama, kad tas ir tas pasitrauktų iš užimamos vie
tos; jei nepasitrauks, po tiek ir tiek laiko jį sudeginsią. 
Netoli Kamajų (Rokiškio pav.) toks lapelis buvo prilipin
tas vietiniam seniūnui... Kaišiadorių apylinkėj apsigink
lavę vyrai užpuolė Burbiškiu dvarą. Buvo užmuštas dva
ro savininko giminaitis“ („Tiesos“ Nr. 53).

Čia mes dar nematome plačių masinių sukilimų prieš 
vokiečių okupantus, dvarus, klebonijas ir buožynus. Vie
nok jau matome gaivalinę partizanų kovą. Dirva jau buvo 
pribrendusi ir masinei kovai, tik nebuvo kam vadovauti 
tai kovai, nes dar nebuvo susikūrusi komunistų partija. 
O jei jau ir buvo vienoj, kitoj vietoj komunistų organiza
cijos, tai jos nesugebėjo dar paimti tos gaivalinės, suski-
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dusios kovos į savo rankas ir nukreipti ją į tinkamas vė* 
žes, Įtraukus į ją kuo plačiausias mases. Vienok vokiečių; 
okupantai jau matė, kad jie vieni nebegali valdyti Lietu
vos, ir užtat lapkričio pradžioje leido sudaryti Voldemarui 
pirmąją Lietuvos Tarybos valdžią, kuri, žinoma, visame- 
kame turėjo klausyti vokiečių okupantų. Bet jau buvo per 
vėlu. Vokiečių kariuomenė buvo sumušta vakarų fronte. 
Vokietijoje prasidėjo revoliucija, ir ji, be abejonės, turėjo- 
paliesti ir Lietuvą ir pagreitinti ir joje revoliuciją.

Vokietijos revoliucijos įtaka Lietuvoje

Kaip atsiliepė vokiečių okupuotoje Lietuvoje Vokieti
jos revoliucija, apie tai duoda gerą aprašymą savo pra
nešime į Maskvą pirmasis neseniai susikūrusios Lietuvos 
ir Baltarusijos Komunistų partijos (LBKP) CK sekretorius- 
R. Piteris, dabar žymus Tarybų Sąjungos GPU darbinin
kas 13. Pranešimas buvo išspausdintas Maskvos „Tiesos“ 
Nr. 53 gruodžio 6 d.

„Gandai apie Vokietijos revoliuciją, — skaitome ten ,— 
pradėjo ateiti Vilniun lapkričio 8—9 d. Lapkričio 10 d. re
voliucija tapo faktu. Iš ryto galima buvo pastebėti paki
lusis kareivių ūpas. Apie 11 valandą pasirodė gatvėse ka
reivių manifestacijos su raudonomis vėliavomis. Ant Ge
dimino kalno ir karo valdybos namų buvo pakeistos tauti
nės vokiečių vėliavos raudonomis vėliavomis, bet ant ry
tojaus vėl buvo nuimtos. Iš ryto galima buvo pastebėti 
užpuldinėjimus ant oficierių: oficieriams nudraskydavo: 
pagonus, dažnai net lojodavo juos; bet netrukus tai lio
vėsi. Revoliuciniai kareiviai bjauriai elgėsi su vielos gy
ventojais: draudė susieiti su manifestantais ar šiaip su 
susirinkusiais gatvėse ir aikštėse kareiviais. Vakare nebe
buvo ir žymės, kad būta revoliucijos. Tik gausesni, negu 
paprastai, patruliai rodė kažką nepaprasto.

Tą pačią dieną Įvyko rinkimai Į Kareivių tarybą (Sol- 
datenratą), į kurią pakliuvo dauguma karinių valdininkų iš.
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įvairių įstaigų ir feldfebelių. Tai atsitiko dėl to, kad buvo 
renkama nuo visų įstaigų — kanceliarijų, pulkų įstaigų, 
valdymo skyrių ir t. t. po 3 žmones, neatsižvelgiant į rin
kikų skaičių. Tokio Tarybos ūpo negalima pavadinti dargi 
šeidemanišku ūp u 14. Vos tik buvo išrinkta taryba, tuoj 
pradėjo rūpintis, kad palaidotų nepatinkamą sau revoliu
ciją. Buvo paskelbta, kad viskas lieka po senovei. Visas 
okupacinis aparatas su visais savo „žiedeliais“ veikia iki 
šiai dienai 15. Žandarai, kaip niekur nieko, sėdi iki šiol 
savo vietose; dargi šnipai viešpatauja ir tolyn varo savo 
darbą. Nors spaudos laisvė ir paskelbta, bet cenzūra te
bėra senųjų cenzorių rankose. Susirinkimai po senovei vai
komi, o norintieji gauti susirinkimams leidimą turi pra
nešti apie tai policijai prieš penkias dienas ir nurodyti su
sirinkimo programą ir kalbėtojų pavardes.

Politiniai (nusikaltėliai. — V. K.) ne tik sėdi ligi šiol 
(kalėjime. — V. K.), bet dar ir nauji areštuojami. Suėmę 
provincijoje vieną mūsų draugą sumušė ir kankino: pririšo 
jį prie pakinkytų arklių ir tuo būdu vilko keletą verstų; tik 
pasipiktinusieji tuo kareiviai išplėšė jį iš žandarų rankų.

Iš daugelio vietų gauname žinių, kad rekvizicijos da
romos po senovei, be to, sodinami žmonės į kalėjimus, su
mušami ar net ir užmušami. Betgi reikia pridurti, kad la
bai dažnai labiau susipratusieji kareiviai užtaria žmones 
prieš kaizerinius plėšikus.

Dabartiniu laiku visa kas įėjo į paprastas vėžes, ir 
niekas jau nebeprimena revoliucijos; galima tik pastebėti 
žymų vokiečių kareivių važiavimą namo, karo belaisvių 
grįžimą ir darbininkų grįžimą iš priverstinių Vokietijos 
darbų. Grįžtantieji iš Vokietijos pasakoja, kad ten visiškai 
kas kita.. . “

Panašiai buvo ir kitose vietose. Pavyzdžiui, Minskan 
atėjo žinia apie Vokietijos revoliuciją ir Darbininkų ir ka
reivių tarybų įkūrimą taip pat lapkričio 10 d. Tuoj ir 
Minske susikūrė Kareivių tarybos, įvyko kareivių demonst
racija. Jos pasveikinti išėjo vietinė komunistų organiza-
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kaip dešiniosios, taip ir centras, ir kairiosios — vienodu 
skaičiumi. Toji Vilniaus miesto atstovybė turėjo sušaukti 
Steigiamąjį susirinkimą. . .

Aš nekalbėsiu apie kitų partijų planus — menševikų 
internacionalistų ir kitų, — jos nevaidino tuomet didelės 
rolės nei Lietuvoje, nei Vakarų Baltarusijoje. Pažymėsiu 
tiktai, kad po vokiečių revoliucijos visos tos partijos 
padarė pasitarimą bendros linijos išdirbimui. Tame pasita
rime dalyvavo: Bundas, lietuvių socialdemokratai, menše
vikai internacionalistai, kairieji eserai, socialistai sionistai 
ir t. t. Bet pasitarimas nedavė jokių rezultatų. Ten bu
vo Babilono kalbų sumišimas. Paminėtinas vienas įdomus 
faktas: dalyvavęs tame pasitarime kartu su Kairiu paskui 
buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministeris D. Zaunius, ku
ris taip pat buvo tuomet socialdemokratas, pasakė, kad 
dėl būsimos Lietuvos valdžios reikalinga esą tartis su ... 
vokiečių karine vyresnybe.

Visa tai rodo, kad iš tiesų Lietuvoje tuo laiku buvo 
susidariusi revoliucinė situacija. Vokiečių okupacinė val
džia jau nebegalėjo senoviškai valdyti, o plačiosios masės 
nebenorėjo gyventi senoviškai ir stojo į kovą. Tai kovai 
vadovauti jau buvo sudaryta Lietuvos ir Baltarusijos Ko
munistų partija.

IŠ PARTIJOS ISTORIJOS

6. LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS GIMIMAS

a) Dviejų srovių kova Lietuvos socialdemokratų tarpe

Lietuvos Komunistų partijos pagrindinis branduolys 
susidarė iš buvusiųjų LSDP narių. Ji įtraukė į save kitus 
revoliucinius Lietuvos darbininkų elementus. Užtat pirma, 
negu mes pradėsime kalbėti apie LKP užgimimą, reikia 
bent šiek tiek nušviesti Lietuvos socialdemokratų parti
jos praeitį, ypatingai LSDP, RSDDP ir Bundą.

LSDP užgimė 1896 m., kuomet dar labai silpnas buvo 
Lietuvos stambesnės pramonės proletariatas ir apskritai
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darbininkų judėjimas. Lietuvoje viešpatavo smulkioji pra
mone Smulkiųjų dirbtuvių darbininkai ilgą laiką vaidino 
vyriausią rolę Lietuvos socialdemokratų darbininkų judė
jime, ir tai uždėjo savo antspaudą tam judėjimui. Jis 
lengvai pasiduodavo visokioms smulkiaburžuazinėms įta
koms. Jame viešpatavo oportunizmo dvasia. Tai mes 
matome, kaip žydų socialdemokratų organizacijoje Bunde, 
susikūrusiame 1897 m., taip ir LSDP, ir dirbusioje Lietu
voje PPS (Lenkų socialistų partijoje). Visose jose vieš
patavo smulkiaburžuazinis tautinis apsiribojimas, nacio
nalizmas, tiesa, dar ne taip smarkiai tuomet įsigalėjęs jo
se, kaip vėliau, ekonomizmas (Bundas ir LSDP) ir t. t.

Vienok greta tų smulkiaburžuazinių socialpatriotinių 
elementų jau 90-ais metais mes randame ten ir proleta
rinių, internacionalistinių elementų, kurie atvaizdavo ne 
tik Lenkijos ir Rusijos, bet ir pačios Lietuvos ir Vakarų 
Baltarusijos proletariato augimą, jo kovą ir tarptautinius 
socialistinius jo siekimus. Tokių elementų mes matome 
ir Bunde ir LSDP eilėse. Bet jie neilgai galėjo su
gyventi smulkiaburžuazinėse, nacionalistinėse partijose. 
Jau 1896 m. atskilo nuo LSDP internacionalistų dalis 
su Zalevskiu-TrusėVičium priešakyje ir sudarė „Lietuvos 
darbininkų sąjungą“ (Związek robotniczy na Litwie), arti
mą buvusiai seniau Lenkijos darbininkų sąjungai, iš ku
rios paskui 1893 m. išaugo Lenkijos socialdemokratų 
partija su Roza Liuksemburg, Marchlevskiu, Varškių 
priešakyje. 1899 m. įvyko antras LSDP skilimas, kuo
met atsitraukė nuo jos kita internacionalistinė dalis su 
Dzeržinskiu, Tomašu-Sokolovskiu ir darbininku Balcevičium 
priešakyje 16 ir kartu su Lietuvos darbininkų sąjunga susi
jungė su Lenkijos socialdemokratų partija, sudarydamos 
tokiu būdu Lenkijos ir Lietuvos socialdemokratų partiją 17. 
Iš Bundo internacionalistiniai elementai perėjo į RSDDP 
ir sukūrė „Iskros“ grupę.

Tokiu būdu 1900-ųjų metų pradžioje kaip Bundas, taip 
ir LSDP, pasidarė ištisai nacionalistinėmis organizacijo-
5 V. Kapsukas 57



mis; nors tarp jų darbininkų ir toliau buvo internaciona
listų, bet vadovavo nacionalistai. Bundas sudarė naciona
listinę teoriją apie darbininkų organizavimą pagal tautas 
ir tų tautinių organizacijų jungimą federacijos pagrindais. 
Tuomet taip pat buvo priimtas jo garsusis tautinės nacio- 
nalkultūrinės autonomijos reikalavimas. Bundas pripažįs
ta save vieninteliu žydų darbininkų atstovu. RSDDP, 
kuriai pirma formaliai priklausė Bundas, negalėjo priimti 
šių jo reikalavimų, užtat jis per 2-jį RSDDP suvažiavimą 
1903 m. išėjo iš RSDDP.

LSDP, kaip ir PPS, niekuomet nepriklausė RSDDP, 
nors 1898 m. internacionalistinis jos sparnas (Dzeržins- 
kis) griežtai stojo už dalyvavimą pirmame RSDDP su
važiavime.

Vieniems internacionalistiniams, proletariniams ele
mentams išėjus iš LSDP, kitiems atsidūrus kalėjime ir 
trėmime ir paėmus vadovybę naujiems elementams 
(A. Janulaičiui-Lizdeikai, S. Kairiui, Sirutavičiui 18) , iš
ėjusiems iš smulkiaburžuazinio tautinio lietuvių judėjimo 
ir dar tvirtai su juo susirišusiems, 1900-ųjų metų pra
džioje LSDP pasidarė dar labiau socialpatriotinė ir žiū
rėjo į darbininkų judėjimą, kaip j priedą prie tautinio 
judėjimo. Savo darbą ji vedė ypatingai lietuvių sodžiuje, 
tarp stambesniųjų ūkininkų, ir visiškai nustojo proleta
rinio pobūdžio, nors ir turėjo mieste vieną, kitą organi
zaciją, susidedančią iš darbininkų, bet jos nevaidino vado
vaujančios rolės.

Permainas įneša tik prasidėjusi 1905 m. revoliucija, 
kuri ir Lietuvoje iškėlė miesto proletariatą revoliucijos 
vadu (hegemonu). Ji aiškiausiai parodė, kad Lietuvos 
darbininkai ir valstiečiai negali išsivaduoti iš caro ir 
dvarininkų jungo, jei nekovos kartu su visos Rusijos dar
bininkais ir valstiečiais, be tautų skirtumo. Svarbiausi, 
vadovaujantieji revoliucijos centrai — tai buvo didieji 
Rusijos pramonės centrai su gausiu jų proletariatu 
(Petrapilis, Maskva). Vadovaujanti partija buvo RSDDP,
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apimanti darbininkus be tautų skirtumo, teisingiau pasa
kius, jos revoliucinis, bolševikiškas sparnas. Ir Vilniuje 
1905 m. revoliucijos vadas buvo RSDDP organizacija, 
kurioje vis didesnę rolę pradėjo vaidinti bolševikai, bet jie 
čia dar sugyveno su menševikais.

Vilniaus, kaip ir Kauno, bolševikai (Kaune RSDDP 
organizacija įsikūrė 1905 m. gale) priklausė bendroms su 
menševikais organizacijoms, kuomet pačioje Rusijoje bol
ševikai jau turėjo atskiras savo organizacijas ir vedė aštrią 
kovą prieš menševikus, norinčius atiduoti revoliucijos vado
vavimą liberalams. Lietuvoje bolševikai ir jiems artimi iš 
RSDDP tenkinosi vien vidujiniais ginčais su menševikais 
ir, būdami didelėje Lenkijos socialdemokratų įtakoje, ne
iškėlė pagrindinių bolševikų obalsių apie revoliucinę-demo- 
kratinę darbininkų ir valstiečių diktatūrą, apie neatidėliotiną 
dvarininkų žemės užėmimą, apie pavergtųjų tautų apsi
sprendimo ir atsiskyrimo teisę, ir tuo būdu apsunkino 
RSDDP įtakos išplėtimą Lietuvos sodžiuje. Nebuvo taip pat 
aiškiai bolševikiškai keliamas ginkluoto sukilimo klausimas, 
laikinosios revoliucinės valdžios klausimas ir buržuazinės- 
demokratinės revoliucijos peraugimas į socialistinę. Tos 
Lietuvos bolševikų iš RSDDP oportunistinės klaidos ir 
trūkumai stiprino oportunistinį sparną Lietuvos darbininkų 
eilėse ir kliudė bolševikams labiau įsigalėti 19.

LSDP eilėse tuo tarpu 1905 m. revoliucijos įtakos dėka, 
vis labiau pradeda atsirasti internacionalistų, kurie arti
nasi prie RSDDP. 1906 m. atsiranda autonomistai ir fede- 
ralistai. Pirmieji, prisipažindami, kad politinė ir tautinė 
Lietuvos laisvė tuomet tebus galima, kuomet visoje Ru
sijos valstybėje bus įvykdyta demokratinė respublika, 
paremta visiška žmonių valdžia, stengėsi tvirčiau susirišti 
su Rusijos revoliuciniu judėjimu ir susijungti su RSDDP, 
vietoje federacijos, kėlė Lietuvos autonomijos reikalavimą; 
antrieji ypatingai pabrėžė Lietuvos skirtumus nuo Rusi
jos,-— kad ji ekonomiškai ir kultūriškai esanti toliau nu
žengusi, negu Rusija, kad darbininkų klasės susipratimas
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joje esąs didesnis, užtat ir daugiau sau teisių joje ji galinti 
iškovoti, kad viešpataujanti Rusijos buržuazija ir toliau 
spaus ir išnaudos pavergtuosius kraštus; dėl to federalistai 
stoja už kuo didžiausią Rusijos decentralizavimą ir pakei
timą jos „sufederuota demokratine respublika su kuo pla
čiausia Lietuvos autonomija“; federalistai užtat ir nesi
rūpino tvirčiau susirišti su Rusijos revoliuciniu judėjimu, 
iš esmės buvo priešingi jungimuisi su RSDDP, liko senai
siais socialpatriotais, kuriems pirmiausia rūpėjo ne apskritai 
darbininkų klasės ir revoliucijos reikalai, o Lietuvos rei
kalai. Autonomistų priešakyje stovėjo Vilniaus organiza
cija, federalistų priešakyje — senieji LSDP vadai — jos CK 
dauguma, kurią rėmė ypatingai sodžiaus organizacijos. 
Prasideda kova tarp autonomistų ir federalistų, kuri pri
veda prie sudarymo vadinamosios Vilniaus opozicijos. 
Ji veda kovą prieš CK- Tos kovos pagrindas yra kova prieš 
viešpatavusį CK eilėse socialpatriotizmą (federalistus), 
prieš jo apleidimą darbo Lietuvos miestuose, kur reikėjo 
dirbti daugiausia lenkų kalba, ir ypatingo dėmesio kreipimą 
į lietuvišką sodžių, prieš jo nenorą artintis su RSDDP ir 
t. t. Vilniaus opozicijos kova prieš CK net taip toli nuėjo, 
kad ji nepripažino 1906 m. LSDP CK sušauktos konferen
cijos, kurion ne atsitiktinai nebuvo įsileisti Vilniaus orga
nizacijos atstovai, — joje dalyvavo tariamai nuo Vilniaus 
organizacijos CK paskirtas Sirutavičius, kurio vienok Vil
niaus organizacija nepripažino savo atstovu. Nežiūrint visų 
CK priemonių, 7-me LSDP suvažiavime (1907 m.) jau lai
mėjo autonomistai20.

Autonomistai ir dargi Vilniaus opozicija — tai dar toli 
gražu nebuvo bolševikai, bet jie, be kai kurių išimčių, tapo 
internacionalistais ir padarė žingsnį prie revoliucinės so
cialdemokratijos. Jie visiškai nesugebėjo dar iškelti tų 
klausimų, kuriuos kėlė bolševikai: nė proletariato diktatūros 
klausimo, to pagrindinio marksizmo ir bolševizmo klau
simo, nė darbininkų ir valstiečių diktatūros klausimo bur- 
žuazinėje-demokratinėje revoliucijoje, nė pastarosios per
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augimo į socialistinę revoliuciją, nė revoliucinės valdžios 
klausimo ir t. t. Jie nesuprato revoliucinės valstiečių rolės; 
vienintele varomąja revoliucijos (buržuazinės-demokrati- 
nės!) jėga laikė darbininkų klasę. Užtat 8-sis LSDP suva
žiavimas, įvykęs 1909 m. pradžioje, dargi atmetė atskirą 
agrarinę programą, kuri buvo priimta 7-me suvažiavime ir 
dvarininkų žemės konfiskavimo reikalavimą, motyvuodamas 
tai tuo būdu, kad kenksminga, esą, darbininkų klasei di
džiųjų dvarų panaikinimas ir žemės ūkio darbininkų paver
timas smulkiaisiais savininkais. Nebuvo bolševikiškai su
pratę autonomistai ir tautinio klausimo, atmetė pavergtųjų 
tautų apsisprendimo ir atsiskyrimo teisę. Tai buvo iš da
lies ir to rezultatas, kad veikusieji tuomet Vilniaus ir Kauno 
RSDDP organizacijose atskiri, dargi žymūs bolševikai21, 
kaip mes aukščiau matėme, gangreit visiškai nekėlė šių 
klausimų ir nevedė aštrios kovos su menševikais. Jie pasi
tenkino griežta kova prieš įvairias smulkiaburžuazines, 
nacionalistines partijas, kurių Vilniuje buvo nemaža, pir
miausia prieš Bundą, kuris po 1905 m. revoliucijos dar 
labiau paskendo smulkiaburžuaziniame nacionaloportuniz- 
me ir reakcijos laikais priėjo prie likvidatorystės: jo 9-oji 
konferencija (1912 m.) išmetė respublikos obalsį, nustūmė 
užpakalin nelegalų darbą ir visiškai „užmiršo“ revoliuci
nius proletariato uždavinius; daugiausia ėmė rūpintis jis 
žydų kultūros ir kalbos klausimais.

Tuo tarpu LSDP vis labiau pradėjo artintis prie 
RSDDP. 7-sis suvažiavimas priėmė susijungimo sąlygas. 
Vilniaus LSDP organizacija visiškai susiartino su Vilniaus 
RSDDP organizacija. Dešinieji (federalistai), išsigandę 
reakcijos, pabėgo nuo nelegalaus darbo, pradėjo artintis 
su buržuaziniais „pirmeiviais“ iš „Lietuvos Žinių“, pasi
darė bjauriausios rūšies likvidatoriais; kairiųjų (autono- 
mistų) geresnioji dalis liko revoliuciniais partijos darbi
ninkais, kovojo prieš likvidatorius ir pamažu artinosi prie 
bolševikų. Bet siaučianti reakcija greitai sugrūdo visus 
aktyvesnius kairiuosius į kalėjimą, ir 1910—1911 m. liko
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laisvėje beveik vieni tiktai likvidatoriai, kurie pradėjo leisti 
„Visuomenę“ 22. Darbu tarp darbininkų jie visiškai nesi
rūpino.

Kaip ir visoje Rusijoje, darbininkų judėjimas atgyja 
Lietuvoje tik 1912 m. Tada likvidatoriai ir vėl nustumiami 
atgal. Gana didelį aktyvumą rodo tik likvidatoriškas Bun
das. Vilniaus RSDDP organizacija svyruoja tarp likvida
torių ir bolševikų, daugiau palinkus j likvidatorių pusę, 
kairioji LSDP toliau artinasi prie bolševikų. 1913 m. gale 
jie kartu su Rygos lietuviais socialdemokratais darbinin
kais, priklausančiais Latvijos socialdemokratų partijai, 
pradeda leisti „Vilnį“ 23. Ji stoja prieš likvidatorius, už 
senuosius, neapkarpytus obalsius, kurie galima įvykdyti 
tik revoliucijos keliu (demokratinė respublika, 8 valandų 
darbo diena, dvarininkų žemės konfiskavimas), prieš bend
radarbiavimą su liberaline buržuazija, prieš tautinį užsi- 
skleidimą, už susijungimą su RSDDP, bet dar buvo pilna 
iliuzijų kas dėl galimumo susijungti dargi su menševikais 
likvidatoriais, jei jie atsisakys nuo savo likvidatorystės, 
pripažins neapkarpytus obalsius, nelegalią partiją ir jos 
CK vadovavimą ir t. t. Iš esmės tai buvo centristinė pozi
cija su didesnėmis simpatijomis bolševikams.

Kaip elgėsi dešinieji oportunistai karo metu, mes jau 
matėme: jų vystymosi ratas tuomet pasibaigė — nuo social- 
patriotizmo, per likvidatorystę į tautos vienybę ir kaize
rinius socialpardavikus. Čia reikia sustoti tik ties kairiuoju 
LSDP sparnu. Jei paimti jo ideologinį vystymąsi, kuris 
labiausiai atsispindėjo tuomet LSDP užsienio biuro leista
me Škotijoje „Socialdemokrate“ 24, tai mes pamatysime ten 
karo pradžioje iš esmės taip pat centristinę poziciją, arti
mesnę Trockio pozicijai, negu bolševikų, paskui (1916 m.) 
jau matome artimą bolševikams poziciją. Tik drg. Angarie- 
tis, išėjęs 1915 m. iš katorgos kalėjimo, buvo iš karto bol
ševikų pozicijoje, nors ir su kai kuriomis senosios social
demokratų liekanomis (valstiečių klausimu, tautiniu klau
simu ir t. t.). Drg. Angarietis jau 1915 m. rugsėjo mėnesį
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straipsnyje „Antrasis Internacionalas miręs“ 25 aiškiai kėlė 
klausimą apie naujo tipo Internacionalo organizavimą, ku
ris ir karo metu galėtų vesti savo revoliucinį darbą:

„Vieton mirusio II Internacionalo, — rašė jis, — reikės 
kurti trečią, jau labiau vienodą savo viduriniu sąstatu. Į jį 
turės būti uždarytas stojimas įvairiems revizionistams, na
cionalistams ir kitiems oportunistams... III Internacionalas 
turės būti bendra visų kraštų proletarijos partija, o ne 
įvairių partijų ir partijėlių sąjunga, blokas. III Inter
nacionalas neturės palikti vietos jokiems tautiniams ir 
teritorialiems pasiskirstymams į atskiras partijas... III In
ternacionalas turės būti ne atskira teritorialių ir tautinių 
partijų federacija, bet viena, visą proletariatą apimanti 
partija, turinti vieną Internacionalą, bendrą programą, tak
tiką ir centrą“.

„Socialdemokrato“ redakcija (V. Kapsukas) sutiko, kad 
II Internacionalas numirė, sutiko, kad reikia kurti III In
ternacionalas, atitinkantis karų ir revoliucijų gadynei. 
Jame turi viešpatauti revoliuciniai socialdemokratai. „Jei 
to nebus, tai ir III Tarptautinė bus visai nereikalinga“. 
Ji turės vesti „kuo atkakliausią kovą“ su visokiais oportu
nistais ir socialpatriotais. Jiems ne vieta III Internacionale. 
Vienok „Socialdemokrato“ redakcija nesutinka su drg. An- 
gariečiu dėl viso III Internacionalo sąstato. Jai rodosi, 
kad III Internacionalas nebūsiąs toks vienodas, kaip apie 
tai drg. Angarietis rašo, kad jis turįs apimti ir vadinamąjį 
centrą. „Socialdemokrato“ Nr. 6—8 rašo straipsnyje „20 me
tinėms LSDP sukaktuvėms“:

„Mes ir giliai įsitikinę, kad tarptautinė, revoliucinė 
socialdemokratija negali sugyventi vienoje organizacijoje 
su tautiniais socialdemokratais, socialpatriotais ar imperia
listais, nes tarp jų yra perdaug didelio skirtumo. Ir mes 
matome, kad jau jie skyla. Juo greičiau įvyks tas atsiskyri
mas, tuo geriau..-. Mes sutinkame taip pat, kad reikia kri
tikuoti ir nenusistovėjusis dar aiškiais revoliuciniais social
demokratų pagrindais centras (Kautskis) ir stumti, jis
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į kairiąją. Vienok amžinai pasmerkti jo, kaip ir social- 
imperialistų, nesutikti priimti Vokietijos opozicijos tarp- 
tautinėn konferencijon — mes negalime, nes žiūrime Į ją, 
kaip į besiartinančią prie mūsų pozicijos“.

Čia mes matome dar svarbų skirtumą tarp lietuvių 
„Socialdemokrato“ ir bolševikų, kadangi kaip tik santykių 
su centru (Kautskiu) klausimas tuomet buvo vienas pa
grindinių klausimų, iš kurio sprendimo galima buvo matyti, 
kas tikras, kas dar netikras bolševikas. „Socialdemokrato“ 
redakcija nesmerkė Kautskio ir apskritai centristų, kaip 
socialimperialistų, žiūrėjo Į juos kaip į besiartinančius 
prie tikrų revoliucinių socialdemokratų; Leninas gi pri
pažino, kad griežta kova prieš centrą su Kautskiu prieš
akyje— tai yra pagrindinis visų socialdemokratų uždavi
nys; jis jį smerkė kaip socialimperialistinj, tik pasislėpusį 
už „kairių“ frazių, kaip dabar mes smerkiame „kairiuosius“ 
socialdemokratus. „Kairiuosius“ socialdemokratus mes da
bar laikome dar pavojingesniais už dešiniuosius. Ne ma
žiau pavojinga buvo tuomet ir Kautskio pozicija. Aišku, 
kad „Socialdemokrato“ redakcija (taigi pirmiausia šios 
knygos autorius) klydo, nepakankamai įvertindama pavojų 
iš Kautskio ir jo šalininkų pusės ir nevesdama prieš juos 
griežtos kovos. Tai atsiliepė vėliau ir Kapsuko darbe Ame
rikoje, kur jis nevedė pakankamos kovos su vietiniais cent
ristais (Pruseika) ir net dešiniaisiais (Grigaičiu; apie tai 
aš rašau plačiau kitoje vietoje).

„Socialdemokrato“ redakcija kaltino ne tik drg. Anga- 
rietį, bet ir bolševikus, kad jie „perdaug mechaniškai nori 
išspręsti socialdemokratų krizę“. Vienok, nežiūrint to, ji jau 
ir organizaciniu atžvilgiu pradeda rištis su bolševikais. 
Minimame „Socialdemokrato“ Nr. 6—8 straipsnyje toliau 
mes skaitome:

„Yra ir daugiau skirtumų su Rusijos socialdemokratų 
dauguma (bolševikais. — V. K.)26, bet juos nustelbia ta 
griežta kova su oportunistais, socialpatriotais, revoliucinis 
veikimas darbininkų miniose, kurį Rusijos socialdemokratų
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dauguma ir kiti kairieji ne tik žodžiais, o ir darbais veda. 
Mes nebenorime būti atsiskyrėliais, kaip iki šiol buvome, 
ir artinamės su tais, kurie yra mums artimiausi“.

„Socialdemokrato“ redakcija čia viešai pasisako už kai
rųjį Cimervaldo sparną 27. Tame pat numeryje buvo iš
spausdintas Zinovjevo straipsnis „Dar apie pilietinį karą“, 
su kuriuo iš esmės sutiko redakcija. Tame straipsnyje griež
tai polemizuojama su Kautskiu, kuris kovojo prieš bolše
vikų obalsį: imperialistinio karo pakeitimas pilietiniu karu.. 
„Socialdemokrato“ redakcija taip pat priėmė karo pralai
mėjimo obalsį („poraženčestvo“)28. Ji stojo už revoliucinių 
lietuvių socialdemokratų Rusijoje įėjimą į bolševikų par
tiją. Iš dalies, jos įtakos dėka, Leningrado lietuvių social
demokratai įėjo 1916 m. rudenį į bolševikų organizaciją, 
vienok padarė didelę klaidą neišmetę iš savo tarpo įvairių 
oportunistų ir socialpatriotų. Tai buvo padaryta tik vėliau, 
kuomet po Vasario revoliucijos atvyko į Leningradą 
drg. Angarietis.

„Socialdemokrato“ Nr. 6—8 dar spausdinamas svarbus, 
istorinis straipsnis „Dvi srovės LSDP eilėse“, kuriame 
griežtai atsiribojama nuo lietuvių socialpatriotų, skelbusių 
tautos vienybę ir klasių santaiką. „Jie išdavė darbininkų 
klasės reikalus, nuėjo tarnauti savo tautos buržuazijai. . . 
Tik atkakliausią kovą mes jiems galime skelbti. Jie ne mū
sų draugai. . . Mes turime sieną pastatyti tarp jų ir mūsų. 
Vidurio čia negali būti. Arba su tarptautine revoliucine 
socialdemokratija, arba su tautine buržuazija.. . Trečiojo 
kelio nėra“. „Socialdemokratas“ nurodo ir istorines tų 
socialpardavikų šaknis.

Taigi mes matome, kad kairioji LSDP dalis, tiesa, ne 
visa, jau 1916 m. (drg. Angarietis dar anksčiau) priėjo arti 
prie bolševizmo. Žinoma, tai anaiptol nereiškia, kad kai
rioji LSDP srovė, evoliucijos keliu eidama, įsiliejo į bolše
vizmą. Ne, kad ji galėtų tapti bolševikiška, jai reikėjo 
„revoliuciją“ padaryti visoje eilėje savo pagrindinių nusi
statymų, reikėjo atsisakyti nuo senųjų socialdemokratų
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nusistatymų. Tai buvo ne taip lengva, ir užtat ir vėliau 
mes matome dar Lietuvos Komunistų partijos eilėse ne
maža socialdemokratų liekanų. Vienok negalima abejoti, 
kad kairieji socialdemokratai, kovojusieji praeityje su įvai
rios rūšies oportunistais (socialpatriotais, likvidatoriais, 
-socialpardavikais), lengviau galėjo prieiti prie bolševizmo.

Tuo tarpu LSDP oportunistinis sparnas privedė ją prie 
aiškaus darbininkų klasės reikalų išdavimo ir visiško poli
tinio bankroto. Tikrų LKP pirmtakūnų mes galime rasti 
tik atskiruose senesniuose bolševikuose, kurie buvo Lietu
voje ir lietuvių bolševikuose, dirbusiuose Rusijoje.

b) LSDP politinis bankrotas

Kalbėdami apie vokiečių okupacijos laikus, mes jau ma
tėme, kaip giliai smuko LSDP dešinysis sparnas. Blogiau
sia tas, kad Lietuvoje tuomet visiškai nebuvo tokios orga
nizacijos ar bent grupės, kuri būtų sugebėjusi pakelti kovą 
prieš įsigalėjusius socialpardavikus iš LSDP ir prieš opor- 
tunistinę balą kitose Lietuvos socialdemokratų organizaci
jose. LSDP socialpardavikai sugebėjo laikinai įtraukti 
į savo tinklus net atskirus buvusius kairiuosius, likvidato
rių priešus. Tokie buvo Eidukevičius-Baranauskas, kuris 
kartu su Kairiu ir M. Biržiška dalyvavo kaizerinėje Lietu
vių konferencijoje ir balsavo už jų rezoliuciją. Tik vėliau, 
1918 m., jis pasmerkė tą savo žingsnį. RSDDP Vilniaus 

■organizacijoje buvo kai kurie draugai, kurie dargi bolše
vikais save vadino, bet ir jie nesugebėjo jokio revoliucinio 
darbo dirbti.

Dalykai pradėjo keistis, kai tik ir Lietuvoje ėmė pūsti 
1918 m. revoliucijos vėjas. Tuomet ir lietuvių social
demokratai savo „Darbo Balse“ Nr. 43 (lapkričio 6 d.) 
jau ėmė taip rašyti apie kaizerinę Lietuvos Tarybą, kurios 
gimdyme ir patys aktyviai dalyvavo:

„Tie visi jos (Tarybos. — V. K.) darbai popieriniai: pa
pūtė revoliucijos vėjas ir išnešiojo juos, kaip rudens lape-
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liūs. Ir ačiū viešpačiui (! — V. K-), kad išnešiojo ir kon
vencijas ir pačią Tarybos gautąją nepriklausomybę su ke
turiomis virvėmis ant kaklo. O gyvenimas ėjo savo keliu 
šalia Tarybos ir jos nutarimų. Pats gyvenimas griauna 
Tarybos darbus, neleisdamas jos sumanymams gyveniman 
įvykti. Jeigu dar pridėjus gana tankius Tarybos prezidiumo 
ir jos atskirų narių Berlynan važinėjimus tėvynės reikalais 
(bet kokiais, tai tankiausia slėpinys!), tai visi įžymiausieji 
Lietuvos Tarybos darbai“.-

Tokiu būdu socialdemokratai patys pradėjo smerkti kai
zerinę Tarybą ir jos narių landžiojimą po vokiečių impe
rialistų priemenes, nors ir pats Kairys buvo dažnas vokiečių 
imperialistų priemenių alkūntrynis; jie pradėjo rašyti, kad 
Taryba uzurpavusi žmonių valią, norint patys nemaža pri
sidėjo prie to uzurpavimo.

Įvykusi 1918 m. lapkričio 10—17 d. LSDP konferencija 
jau pradėjo kalbėti apie gyvenamą „visuotinės revoliucijos 
metą“, apie „iš pamatų griovimą senosios politinės, ekono
minės ir visuomeninės tvarkos“, apie valdžios perėjimą iš 
buržuazijos j darbininkų rankas. Bet tai buvo tik tušti 
žodžiai. Tai matyti iš tos pačios konferencijos rezoliucijų. 
Pirmiausia ji pabrėžia, kad visiškai nemano, jog tuojau ga
linti būti įvesta Europoje socialistinė tvarka, — Tarybų Ru
sija jai ne pavyzdys. Ji kalba apie tariamą ėjimą prie so
cializmo per buržuazinę demokratiją, Steigiamąjį susirin
kimą ir t. t.; nė per pusę lūpų neužsimena apie proletariato 
diktatūrą, nors ir nesigaili skambių žodžių apie.. . socia
listinę revoliuciją. Lietuvai nori prijungti ir Vakarų Balta
rusiją, taip pat ir Prūsų Lietuvą, visiškai nesiklausdama 
jų gyventojų noro ir t. t. Ir nė vieno žodžio visose rezo
liucijose, smerkiančio pardavikiškus kaizerinių LSDP vadų 
darbus („Darbo Balso“ Nr. 48 ir 49).

Vienok tokiu būdu nepasisekė lietuvių socialdemokra
tams nieko apgauti, ir nuo jų vis labiau ir labiau pradėjo 
nusigrįžti darbininkai. Galų gale jie liko generolai be armi
jos. Geriausiai tai liudija 1918 m. įvykusieji įvairiuose

67



Lietuvos miestuose rinkimai j Darbininkų tarybas. Tokiu 
būdu jie pasirodė visiškais bankrotais, kaip politiniu, taip 
ir organizaciniu atžvilgiu.

Truputi kitokia istorija buvo tų dešiniųjų lietuvių 
socialdemokratų, kurie karo metu atsidūrė Rusijoje. Jų dalis 
(petrapiliškiai: Petraškevičius, Glemža, Purenąs ir kiti) 
atvirai bendradarbiavo su klerikalais komitetuose nukentė- 
jusiems dėl karo šelpti, kaip ir vilniškiai jų draugai, lipdė 
tautos vienybę ir Lietuvos Tarybą. Bet kuomet Petrapilio 
lietuviai socialdemokratų darbininkai 1916 m. rudenį įėjo 
į bolševikų organizaciją ir sudarė joje Lietuvių rajoną, ir 
jie, bijodami likti generolais be armijos, veidmainiškai įėjo 
į ją. Daugiausia pasidarbavo čia renegatas Vladas Požėla, 
kuris dėjosi bolševiku, net atstovavo Lietuvių rajonui bol
ševikų Petrapilio komitete, o kartu įėjo į buržuazinę, 
nacionalistinę Lietuvos Tarybą. Jis tuomet dar turėjo 
didelę įtaką Petrapilio lietuvių socialdemokratų darbinin
kuose, kurie buvo per mažai politiškai subrendę, kad galėtų 
suprasti jo monus. Tik po Vasario revoliucijos, kada atvyko 
į Petrapilį (iš Sibiro trėmimo) drg. Angarietis ir pradėjo 
griežtą kovą prieš visokius prisiplakėlius, tariamus bol
ševikus, pasisekė apvalyti organizaciją nuo tų lietuvių bur
žuazijos agentų darbininkų tarpe, kurie stengėsi visokiais 
būdais sulaikyti lietuvių socialdemokratų darbininkus nuo 
bolševizavimosi ir įtraukti juos į lietuvių buržuazijos glėbį: 
vieni jų buvo išmesti iš organizacijos, kiti patys iš jos 
išėjo ir sudarė savo LSDP organizaciją, bet jokios įtakos 
lietuvių darbininkų masėse neužkariavo.

Daug gyvesnė buvo Maskvos LSDP organizacija, kuriai 
pasisekė 1917 m. patraukti paskui save gana daug lietuvių 
tremtinių ir kuri buvo mėginusi sudaryti net visos Rusijos 
lietuvių socialdemokratų centrą. Tai buvo ypatinga organi
zacija. Iš vienos pusės, tai buvo paprasta LSDP organiza
cija, kuriai priklausė ne vienas inteligentas, nieko bendro- 
neturėjęs reakcijos laikais su darbininkų judėjimu, paskui 
taip pat, kaip ir Petrapilyje, lipdęs tautos vienybę; iš.
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antros pusės, kad sugautų į savo bučių lietuvius tremtinius, 
kurių simpatijos linko prie bolševikų, jie dėjosi tariamai 
bolševikais ir Maskvoje formaliai priklausė bolševikų orga
nizacijai. Žodžiu, ten buvo panašus pavyzdys, kaip Petra
pilyje 1917 m. pradžioje. Bet Petrapilyje lietuviai social
demokratai darbininkai vis tiek buvo daugiau politiškai 
susipratę, negu Maskvoje; ten tuoj po Vasario revoliucijos 
atsirado tos jėgos, kurios sugebėjo sumušti socialpatriotų 
įtaką darbininkų eilėse, — Maskvoje to nebuvo. Ir reikėjo 
metų laiko, kol buvo visiškai sumušta Maskvos LSDP orga
nizacija ir privesta prie visiško politinio bankroto. Jos dar
bininkai tikrai įstojo į bolševikų partiją, o inteligentai, 
išskyrus porą (S. Matulaitį ir Rasiką), sugrįžę Lietuvon, 
prisidėjo prie LSDP, nors Maskvoje tariamai priklausė 
bolševikų organizacijai.

Dėl Maskvos LSDP organizacijos aš turėjau Amerikos 
lietuvių darbininkų spaudoje 1923—1924 m. didelį susirė
mimą su vienu tos organizacijos dalyvių, vėliau vienu 
žymiausių LSDP vadų, dabar uoliu fašistų valdžios bendra
darbiu, K- Bieliniu. Jis tikino, kad tai esąs grynas melas 
ir Kapsuko prasimanymas, kad Maskvos LSDP organiza
cija ką nors bendro turėjusi su bolševikų partija arba esą 
„Maskvos socialdemokratų grupė, darbininkų bolševikų 
spiriama, susidėjo galų gale su Petrapilio ir kitomis lietu
vių bolševikų sekcijomis“ 29.

Amerikos lietuvių socialpardavikų organas „Naujienos“, 
gindamos savo sėbrą Bielinį, rašė 1923 m. balandžio
28 d.:

„Eilėje straipsnių, kurie dabar eina „Naujienose“ po 
antgalviu „Iš praeities atsiminimų“, drg. K- Bielinis aiškių 
aiškiausiai parodo, kad p. Kapsukas yra labai nesąžiningas 
publicistas, stačiai melagis, kuris sąmoningai iškreipia 
faktus, kad apgavus savo skaitytojus ir apjuodinus savo 
politinius priešus. Imsime tiktai vieną pavyzdį. Rašydamas 
apie tuos laikus, kai drg. K- Bielinis darbavosi lietuvių 
tremtinių tarpe Maskvoje, V. Kapsukas pasakoja, kad
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Maskvos lietuvių socialdemokratų grupė, darbininkų bol
ševikų spiriama, susidėjo su Petrapilio ir kitomis lietuvių 
bolševikų sekcijomis, ir Bielinis neišėjo iš tų sekcijų, apsi
mesdamas bolševiku. Iš drg. K. Bielinio „Atsiminimų“ 
(žiūrėk „Naujienos“ balandžio 25 d.) mes patiriame, kad 
tai yra gryniausias išmislas“. ..

Tai verčia mane šiek tiek sustoti ties šiuo klausimu, kad 
jrodyčiau, kas per akis meluoja ir kad dar aiškiau parody
čiau tų politinių bankrotų tikrąjį veidą.

Kad Maskvos LSDP organizacija formaliai buvo susi
jungusi su RSDDP bolševikų organizacija, tai pripažįsta 
ir Maskvos LSDP organizacijos leistasis 1917 m. gale ir 
1918 m. pradžioje organas „Socialdemokratas“ 30. Tai aiš
kiausiai matyti iš protokolų 1918 m. pradžioje įvykusios 
Petrapilyje pirmosios Rusijos lietuvių bolševikų konferen
cijos, kurioje dalyvavo ir Maskvos LSDP organizacijos 
atstovai — iš viso net 13 atstovų nuo 800 narių31.

Kaip tai galėjo atsitikti, kad Lietuvių bolševikų sekcijų 
Centro biuras, dirbęs bendrose RKP(b) eilėse, pakvietė 
į savo šaukiamą konferenciją ir maskviečius „lietuviškus 
socialdemokratus“, kaip juos tuomet bolševikai vadino? Tai 
buvo padaryta, viena, dėl to, kad maskviečiai formaliai pri
klausė Rusijos bolševikų partijai, o petrapiliečiai (Centro  ̂
biuras) kvietė į konferenciją visų tų lietuvių socialdemokra
tų organizacijas, kurios priklausė Rusijos bolševikų partijai;, 
antra, tuo būdu petrapiliečiai norėjo pagreitinti ištrauki
mą iš tų, prisidengusių bolševikų vardu, menševikų įtakos 
Maskvos ir kitų vietų lietuvių darbininkus, kurie tikrai buvo 
susiartinę su bolševikais, laikė bolševikų partiją savo par
tija ir aktyviai dalyvavo Spalio revoliucijoje. Konferen
cijoje vyko didelė kova prieš Maskvos LSDP organiza
cijos ir jos atstovų (Smolskio-Matulaičio) nusistatymą 
(Bielinis irgi priklausė jų organizacijai, bet nebuvo pa
siųstas į konferenciją). Matulaitis maskviečių delegacijos 
vardu net buvo pranešęs konferencijai, kad jei ji pri
ims drg. Angariečio pasiūlytą rezoliuciją, smerkiančią
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maskviečių taktiką, tai jie išeisią iš jos. Tik Maskvos darbi
ninkų delegatų spaudžiami jie to nepadarė, nors smerkianti 
juos rezoliucija buvo priimta. Einant šiuo keliu, tikrai 
pasisekė greitu laiku ištraukti revoliuciniai lietuviai dar
bininkai iš maskviečių „lietuviškųjų socialdemokratų“ 
įtakos, o patys tie menševikai (Smolskis, Bielinis ir kiti) 
buvo pašalinti nuo vadovaujamo darbo; tie gi jų, kurie 
davė vilties, kad ilgainiui gali likti tikrais komunistais, 
buvo pritraukti prie darbo, petrapiliečiams vadovaujant. 
Maskvos organizacijos organas „Socialdemokratas“ buvo 
sujungtas 1918 m. balandžio mėnesi su petrapiliške 
„Tiesa“ ir nustojo ėjęs. Buvęs maskviečių vadas Smolskis, 
atskirtas nuo darbininkų judėjimo, su savo padėjėjais 
(Bieliniu, Valiuku ir kitais) greitai iškeliavo į Lietuvą ir 
ten prisidėjo prie LSDP 32.

Tokiu būdu ir Maskvoje visiškai subankrutavo politiniu 
ir organizaciniu atžvilgiu LSDP organizacija. Kitose vie
tose tai dar greičiau įvyko. Jos vadai, likę generolais be 
armijos, išdūmė Lietuvon ir stengėsi ten atgaivinti merdė
jančią LSDP organizaciją, bet neturėjo pasisekimo.

c) Lietuvos Komunistų partijos gimimas

Revoliuciniai Lietuvos socialdemokratų atstovai, drg. An- 
garietis ir Kapsukas, atvykę po Vasario revoliucijos 
Petrapilin, visiškai ir negalvojo apie LSDP gaivinimą, 
o tiesiog prisidėjo prie Rusijos bolševikų partijos, dirbdami 
iš pradžių vadinamam Lietuvių rajone, o paskui RKP(b) 
Lietuvių sekcijų Centro biure ir jo organe „Tiesoje“. Jie 
užsibrėžė sau pagrindinį tikslą — įtraukti į bendrą kovą 
bolševikų obalsiais kuo plačiausias lietuvių darbininkų, 
kareivių ir tremtinių valstiečių mases, sutraukti po bolše
vikų vėliava visus revoliucinius lietuvius darbininkus ir 
kareivius, sunaikinti jų tarpe tautinių, buržuazinių ir social- 
patriotinių organizacijų įtaką. Nežiūrint kai kurių klaidų, 
kurias padarė lietuvių bolševikai (pirmiausia, Bresto tai
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kos klausimu, valstiečių ir tautiniu klausimais), jie tikrai 
įgijo didelės įtakos lietuvių darbininkų, kareivių ir tremti
nių masėse. Jie atliko jų tarpe didelį darbą, kuris, be abe
jonės, turėjo nemažos įtakos ir Lietuvai, nes daugelis 
tremtinių ir kareivių jau 1918 m. pradėjo grįžti Lietuvon.

Lietuvių bolševikų sekcijų Centro biuras nuo pat pir
mųjų savo gyvavimo dienų didelį dėmesį taip pat kreipė 
ir darbui Lietuvoje. 1918 m., kai lik atsirado šiokia tokia 
galimybė, jis pradėjo siuntinėti į Lietuvą komunistinę lite
ratūrą ir draugus Komunistų partijos organizavimui. Dėl 
Kompartijos kūrimo tarp Rusijos lietuvių bolševikų pasi
reiškė tam tikrų skirtumų. Rašydamas 1918 m. gegužės 
25 d. „Tiesoje“ apie darbą Lietuvoje, aš rašiau, kad darbi
ninkų ištraukimui iš socialpardavikų įtakos, jei dar kur 
nors yra likusi jų įtaka, mūsų draugams, „gal būt, kai kur 
reikės įeiti į Lietuvos socialpatriotų organizacijas.. . 
Bet gali įeiti tiktai į proletarų ir pusiau proletarų organi
zacijas, kad jas kuo greičiausia ištrauktų iš socialpatriotų 
rankų. Kitur turi kurti savo atskiras organizacijas. Kiek
vienas turi išsiaiškinti sau, kad ir Lietuvoje negalima visų 
socialistų (socialpatriotų ir revoliucinių socialdemokratų 
komunistų) vienybė, kaip ji negalima Rusijoje, Vokietijoje 
ir kitur. Juo greičiau įvyks visiškas Lietuvos darbininkų 
atsiskyrimas nuo socialpatriotų, tuo geriau. Tai neapsieis 
be kovos, bet be kovos niekas nesidaro“.

Prieš tokią taktiką griežtai stojo toje pačioje „Tiesoje“ 
liepos 6 d. drg. Angarietis. Jis rašė straipsnyje „Ar tinka 
ši taktika?“.

Klaidą padarė Vokietijos revoliucinių socialdemo
kratų „Internacionalo“ grupė, prisidėjusi prie nepriklau
somųjų. „Nuosakūs Vokietijos revoliuciniai socialdemokra
tai (tuo būdu. — V. K.) nustojo savo nuosak u m o .T ą  su
sidėjimą Fr. Meringas vadina klaida... Ne mažesnę klai
dą. . . darytų ir Lietuvos komunistai, susidėję su Lietuvos 
socialdemokratais, kurių eilėse yra nemaža ir stačiai social
pardavikų. . . Lietuvos komunistai turi steigti savo atskiras,
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nepriklausomas nuo Lietuvos socialdemokratų organizaci
jas ir savo revoliuciniu darbu, savo nuoseklia kova su viso
kiais darbininkų klasės priešais turi rūpintis atitraukti nuo 
Lietuvos socialdemokratų revoliucinius elementus, jei kur 
tokių pasirodytų... Tai ne mūsų taktika („eiti į svetimą 
avinyčią“, kad „lengviau atskirtume geresnes avis“) . . .  Mes 
tokių netikusių kelių negalim ieškoti. Juk ir mums rūpi, 
kad į mūsų eiles neįeitų nepageidaujamas gaivalas... 
Jei mes mums svetimus nepriimsime, tai neprivalome ir 
patys eiti pas svetimus“. „Įeidami į jų organizaciją nors 
trumpam laikui“, mes juos palaikytume, „vis tiek kokiais 
tikslais įeinama, nors ir ardymo“.

Be abejonės, teisingai buvo pasakyta drg. Angariečio, 
kad toks komunistų stojimas į socialdemokratų partiją, 
koks buvo Vokietijoje, kur „Internacionalo“ grupė ir 
„Spartakas“ įstoję buvo į nepriklausomųjų socialdemokratų 
partiją, buvo klaidingas. Bet, mano nuomone, gyvenimas 
parodė, kad kai kur pavieniams komunistams tikrai reikėjo 
eiti į atskiras socialdemokratų darbininkų organizacijas 
ir kovoti jose dėl vis labiau kairėjančių darbininkų ištrau
kimo iš socialpatriotų organizacijų ir įtraukimo jų į komu
nistų eiles. Tikrai bolševikiškas pavienių komunistų darbas 
tam tikrais atsitikimais socialdemokratų organizacijų vi
duje negalėjo sulaikyti darbininkų nuo kairėjimo. Deja, 
tokio bolševikiško darbo trūko.

Kaip iš tikrųjų ėjo Lietuvos Kompartijos sukūrimas? 
Reikia pasakyti, kad įvairiose vietose įvairiai ėjo. Jei pa
imsime Vilnių, kuris buvo tuomet Lietuvos politinis centras 
ir kur buvo daugiausia socialdemokratų darbininkų, priklau
sančių įvairioms partijoms (LSDP, Bundui ir kitoms), tai 
ten jau nuo 1917 m. galo prasidėjo socialdemokratų dar
bininkų kairėjimas. Vilniaus LSDP organizacija, kuriai 
priklausė nemaža darbininkų, matydama, kad negali pa
veikti socialpardavikiškų jos vadų, nuėjusių į kaizerinę 
Lietuvos Tarybą, nutarė 1918 m. kovo 22 d. išeiti iš LSDP 
ir sukurti Lietuvos ir Baltarusijos socialdemokratų partiją.
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Išėjusius iš LSDP darbininkus mėgino pačiupti j savo 
rankas lenkai socialpardavikai — Baginskis, Godvudas ir 
Zaštovtas, taip pat išėjusieji iš LSDP, bet darbininkai ne
pasidavė jiems. Jie rūpinosi sukurti iš įvairių tautų darbi
ninkų internacionalistinę Lietuvos ir Baltarusijos social
demokratų partiją, jungiančią visus internacionalistinius 
elementus.

Tuo metu, kai ėjo derybos tarp įvairių Vilniaus social
demokratų organizacijų apie Lietuvos ir Baltarusijos 
socialdemokratų partiją, balandžio mėnesį atvyko iš Tary
bų Rusijos į Vilnių pirmoji komunistė drg. Ona (Draba- 
vičiūtė), pasiųstoji Lietuvių komunistų sekcijų Centro biuro 
prie RKP(b) CK, tiesa, gana dar jauna ir mažai patyrimo 
teturinti draugė, neseniai dar (1917 m.) buvusi tarprajoni
nės socialdemokratų organizacijos narė. Kadangi jokios 
komunistų organizacijos tuo metu Vilniuje dar nebuvo, 
tai drg. Ona susirišo su darbininkais, išėjusiais iš LSDP ir 
karštai ieškojusiais naujų revoliucinių kelių. Drg. Onos 
iniciatyva greitu laiku buvo sudaryta iš 5 žmonių „inicia
tyvinė grupė“, į kurią įėjo drg. drg. Kernovičius, Lickevi- 
čius, dar du Vilniaus darbininkai ir drg. Ona; ta grupė 
ir sudarė Vilniuje pirmąjį komunistinį branduolį. Tada ir 
prasidėjo kova tarp bolševikų ir menševikų, pirmiausia 
diskusiniuose susirinkimuose, į kuriuos buvo kviečiami visi 
socialdemokratų partijos nariai. Bet negerais keliais nuėjo 
tos diskusijos: buvo kalbama jose apie kažkokios neaiškios 
naujos socialdemokratų partijos kūrimą.

Žydų Bundo vadai buvo visiškai menševikų pozicijose 
ir rūpinosi, kad jų darbininkai nesidėtų su bolševikais; 
jų neleido į tuos diskusinius susirinkimus. Laikydamiesi 
senųjų nacionalistinių savo pažiūrų, jie reikalavo, kad par
tija būtų kuriama pagal tautas (skyrium žydai, lenkai, 
lietuviai) ir kad tos tautinės organizacijos susirištų fede
racijos pamatais, kaip anais laikais buvo Amerikos socia
listų partijoje. Juos palaikė LSDP inteligentų dalis. Tai 
buvo atmesta,, ir Bundas atsisakė įeiti į kuriamą Lietuvos
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ir Baltarusijos socialdemokratų partiją. Sutikimas sudaryti 
Lietuvos ir Baltarusijos socialdemokratų partiją buvo 
gautas tik iš išėjusios iš LSDP Vilniaus organizacijos kar
tu su minėtais lenkų socialpatriotais inteligentais, kurie 
kol kas paslėpė savo nacionalizmą, ir iš RSDDP pusės. 
Buvo išrinktas laikinas Organizacinis komitetas. Prasidėjo 
diskusijos dėl partijos platformos. Aiškus daiktas, kad ko
munistai čia padarė didelę klaidą, net į kalbas leisdamiesi 
su visokiais oportunistais ir nacionalistais apie kažkokios 
neaiškios partijos kūrimą. Kalba galėjo būti tiktai apie 
komunistų partijos kūrimą, bet ne su oportunistais. Vie
toje to prasidėjo kalbos su įvairiais oportunistais, kurios, 
be abejonės, neaštrino kovą prieš juos, o švelnino ją.

RSDDP Vilniaus organizacijos atstovas, menševikas 
Ginsburgas-Girinis (dabar komunistas) sudarė platformos 
projektą, kuris buvo už nepriklausomą buržuazinę-demokra- 
tinę Lietuvos ir Baltarusijos respubliką, apimančią visą 
Lietuvą ir visą Baltarusiją su Mogiliovo ir Vitebsko guber
nijomis, su savo Steigiamuoju susirinkimu ir kitais buržua- 
ziniais-demokratiniais reikalavimais. Socialistinei revoliuci
jai, įrodinėjo jis, Lietuva ir Baltarusija dar nepribren
dusios. Prieš tą projektą stojo darbininkai su drg. Ona 
priešakyje. Jie prieš vokiečių okupantų diktatūrą ir lietuvių 
buržuazijos viešpatavimą iškėlė proletariato diktatūrą, 
atmetė Steigiamojo susirinkimo ir nepriklausomos buržuazi
nės Lietuvos ir Baltarusijos obalsį ir iškėlė Tarybų val
džią ir federaciją su Tarybų Rusija. Kaip pereinamas prie
mones siūlė — žemės nacionalizaciją, darbininkų kontrolę 
gamyboje ir t. t. Apskritai imant, tuose siūlymuose nebuvo 
pakankamo aiškumo, vienok jie turėjo aiškų komunistišką 
nusistatymą.

Šitai platformai pasirodžius, paaštrėja kova. Smarkiau 
eina diferenciacija. RSDDP Vilniaus organizacijos lyderis 
Ginsburgas-Girinis nustoja besilankęs diskusiniuose susi
rinkimuose ir griežtai atsiskiria nuo komunistų. Įvyksta 
visiškas ryšių nutraukimas su lenkų socialpatriotais
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Centro Komiteto, Vilniaus komiteto, 1 atstovo iš provin
cijos ir Rusijos Lietuvių bolševikų sekcijų Centro atstovės 
pasitarimas. Jis pasivadino Partijos taryba, kuri pasiėmė 
iki suvažiavimo vyriausią partijos vadovybę33. „Tarybos“ 
posėdis priėmė vienbalsiai tokius nutarimus: 1) Pasvei
kinti Tarybų Rusijos proletariatą, nugalėjusį savo buržua
ziją ir išreikšti Rusijos Tarybų valdžiai solidarumą dėl jos 
kovos su kontrrevoliucija. 2) Pakeisti Lietuvos ir Balta
rusijos socialdemokratų darbininkų partijos vardą Lietu
vos ir Baltarusijos Komunistų partijos vardu. Tai buvo 
du svarbiausi „Tarybos“ nutarimai. Nuo to laiko ir prasi
deda Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos gyvavi
mas. Vėliau, kuomet susidarė atskira Baltarusijos Komu
nistų partija (1920 m.), ji priėmė vien Lietuvos Komunistų 
partijos vardą.

Vienok reikia pasakyti, kad to steigiamojo Lietuvos ir 
Baltarusijos Komunistų partijos „Tarybos“ posėdžio tari
mai buvo labai menki, nepakankami ir kai kurie net klai
dingi. Pavyzdžiui, dėl santykių su „Darbo Balsu“, kuris 
faktiškai buvo kaizerinių Lietuvos socialdemokratų organu, 
rezoliucijoje pasakyta:

, „Lietuvos, ir Baltarusijos socialdemokratų darbininkų 
partijos nariai neturi teisės dalyvauti kokio nors nepartinio 
laikraščio redakcijoje ir, aplamai imant, dirbti tenai atsa
komą darbą. Pasiremiant šiuo „Darbo Balsą“ būtų galima 
tik tuomet išnaudoti, jei įvyktų šio organo redakcijos reor
ganizacija, t. y„ jei šitą organą perdirbti į Lietuvos ir 
Baltarusijos socialdemokratų darbininkų partijos organą“.

Tuo tarpu Vienas Lietuvos ir Baltarusijos socialdemo
kratų darbininkų partijos Centro Komiteto narys, Eidukevi
čius, liko ir toliau atsakingu „Darbo Balso“ leidėju. Aiškus 
daiktas, kad: tai buvo rezultatas to, jog nepakankamai buvo 
užaštrinta kova; prieš socialdemokratų oportunizmą ir par- 
davikiškumą.

Iš rezoliucijos išeina, kad „Darbo Balsas“ — tai buvęs 
nepartinis organas. Iš tikrųjų tai buvo LSDP organas. Bet
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„Taryba“ nutarė, kad LSDP nebėra („Taryba skaito LSDP 
organizaciją nesančia“)! Iš tikrųjų gi ir kai kurie naujai 
susikūrusios Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos 
Centro Komiteto nariai (Eidukevičius) dar nebuvo visiškai 
nutraukę ryšių su LSDP; Eidukevičius tik keliems mėne
siams praslinkus nuėmė savo parašą nuo „Darbo Balso“.

Dienos klausimais nebuvo priimta jokios rezoliucijos. 
Nebuvo nė žodžio pasakyta dargi apie vokiečių okupaciją ir 
kaizerinę Lietuvos Tarybą. Nieko nepasakyta, kas ir kaip 
reikia veikti. Žodžiu, toje steigiamoje Lietuvos ir Balta
rusijos Komunistų partijos „Taryboje“ atsispindėjo visas 
Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos proletariato silpnumas, 
jo išsiblaškymas ir nepasitikėjimas savo jėgomis, taip pat 
labai žemas ideologinis jos kūrėjų lygis, menkas Markso 
ir Lenino mokslo pažinimas ir labai menkas dalyvavimas 
kasdieninėje darbininkų klasės ir darbo valstiečių kovoje.

Rugsėjo 15 d. visiškai savarankiškai įvyko netoli Pil
viškių (Marijampolės apskrityje), Panevėžio, Kupiškio ir 
Suvalkijos komunistų kuopelių atstovų konferencija34.

Drg. Klorys taip rašo apie tą konferenciją:
„Aptvarkius Panevėžio organizaciją ir susirišus su 

provincija, reikėjo pasiteirauti, kas darosi kituose Lietu
vos kampuose. Dirbome kaip kokioje saloje. Pasitaręs su 
draugais, nutariau nuvažiuoti į Suvalkiją, nes žinojau, kad 
mano kelionės draugai (grįžtant iš Tarybų Rusijos) nu
važiavo ten ... Suvalkijoje sužinojau, kad darbas pas juos 
eina ne blogiau, kaip pas mus. Jie irgi turi virš dešimties 
kuopų įvairiose vietose... Pasitarus su kai kuriais vietos 
draugais, nutarėme padaryti Kaunijos ir Suvalkijos kon
ferenciją — Vilnius mums buvo nežinomas, nes susisieki
mas su juo buvo sunkus: buvo draudžiama važiuoti iš 
provincijos į miestus...

Konferencijon iš Panevėžio rajono buvo pasiųsta apie 
6—7 delegatai. Konferencijos vieta buvo paskirta pas vieną 
ūkininką palei Pilviškius. Susirinko dvidešimti su viršum 
draugų.. . Buvo pasidalinta mintimis apie bendrą padėtį,

79



apie organizacinį darbą, apie ryšių palaikymą tarp Suval
kijos ir Kaunijos, apie literatūros gavimą ir platinimą, o 
svarbiausia apie ryšių su Vilnium užmezgimą. Tuo labiau 
tas klausimas buvo pabrėžtas, kadangi konferencijos vidu
ryje netikėtai užvažiavo Glovackis, kuris tuomet buvo ir 
mūsų, ir jūsų. Ir mes iš jo sužinojome, kad Vilniuje yra 
organizacija ir veikia tarp Vilniaus darbininkų ir kad ten 
net yra susikūrusi Komunistų partija, kuri turi savo CK ir 
stengiasi susirišti su provincija“.

Tą konferenciją įvertindamas, drg. Klorys rašo:
„Minimos konferencijos negalima buvo pavadinti pilna 

to žodžio prasme konferencija, nes joje nebuvo svarstomi 
nei principiniai, nei taktikos, nei kiek nuodugniau organi
zacijos klausimai. Konferencija buvo grynai informacinio 
pobūdžio ir sušaukta buvo pirmiausia ryšių užmezgimo 
tikslu. Tą uždavinį ji pilnai atliko“.

Iš tikrųjų, šios konferencijos reikšmė buvo daug di
desnė, negu kad drg. Klorys rašo. Tai matyti iš jos nuta
rimų, išspausdintų 1918 m. „Darbininke-Komuniste“. Kon
ferencija pasisakė už RKP(b) programą ir taktiką, pri
taikant ją prie Lietuvos sąlygų. Nutarė „kuo veikiausiai 
pradėti revoliucinį darbą Lietuvoje: organizuoti kuopas, 
steigti rajonus, dėtis tarptautinėn komunistų organizaci- 
jon, vesti kovą su visomis buržuazinėmis nacionalistinėmis 
partijomis, taip pat ir su jų talkininkais iš buvusiųjų LSDP 
likučių“; nutarė, kad „negalima dėtis ir kontakte dirbti 
ir su smulkiaburžuazine Lietuvos socialistų liaudininkų par
tija“. „Į vadinamąją Lietuvos valstybės tarybą konferen
cija žiūri kaip į vokiečių imperialistų įrankį Lietuvos dar
bininkams ir vargingiesiems valstiečiams vergijoje ir 
tamsybėje laikyti. Ji griežtai protestuoja prieš jos uzurpa- 
torišką Lietuvos atstovybės teisių pasisavinimą, kurių 
niekas jai nedavė“. ..

Jei sulyginti šiuos tarimus su Vilniaus „Tarybos“ tari
mais, tai jie yra daug aukščiau už anuos. Matyti, čia 
tiesiogiai pasireiškė Rusijos Spalio revoliucijos įtaka,
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kurioje patys šiokiu ar tokiu būdu dalyvavo šios konferen
cijos dalyvių dauguma. Tiesa, reikia turėti omenyje, kad 
Vilniuje jau anksčiau buvo sudaryta gangreit komunistinė- 
platforma.

Tuoj po šios konferencijos du Suvalkijos ir du Pane
vėžio organizacijos atstovai nuvyko į Vilnių, kad susirištų 
su tenykšte centrine Kompartijos organizacija. Dar rug
pjūčio mėnesį pasisekė susirišti su Vilniaus centru Karoliui 
Požėlai. Vilnius jau turėjo ryšių ir su Šiauliais, Ukmerge,. 
Lyda.

Spalio pradžioje buvo nutarta sušaukti pirmasis Lietu
vos ir Baltarusijos Komunistų partijos suvažiavimas.

d) Pirmasis Lietuvos ir Baltarusijos Kompartijos 
suvažiavimas

1-sis Lietuvos ir Baltarusijos Kompartijos suvažiavimas, 
įvyko spalio 1—3 dieną Vilniuje. Tame suvažiavime, pagal 
esamus davinius, jau buvo atstovaujama apie 800 organi
zuotų partijos narių. Tas skaičius yra kiek perdėtas, bet 
vis tiek per trumpą laiką nuo partijos įsikūrimo jos narių 
skaičius žymiai buvo pakilęs. Nuo Vilniaus organizacijos, 
buvo 5 atstovai nuo 16 grupių ar kuopelių su 200 narių, 
nuo Kauno — 3 atstovai nuo 10 kuopelių su 150 narių 
(tas skaičius, pasirodo, buvo perdėtas), nuo Suvalkijos — 
13 atstovų nuo 10 kuopelių su 95 nariais, nuo Žemaitijos — 
3 atstovai* nuo 15 kuopelių, nuo Panevėžio ir Rokiškio' 
rajonų — 3 atstovai nuo 3 kuopelių su 120 narių, nuo 
Šiaulių, Zeimelio-Linkuvos, du atstovu nuo moksleivių. Kai 
kurios vietos nebuvo prisiuntusios savo atstovų (Kupiškis, 
Utena)35.

Čia mes jau matome neabejotiną partijos organizacijos 
augimą', bet ideologiniu žvilgsniu mažai ji tenužengė pirmyn..

Vienas suvažiavimo dalyvių drg. Jakševičius, mokyto
jas, atstovavęs Kaišiadorių organizacijai, taip apibūdino šį

* Nuo Žemaitijos dalyvavo 4 atstovai; nuo Zeimelio-Linku
vos — 4. Red.
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suvažiavimą per penkmetinių Lietuvos Kompartijos sukak
tuvių paminėjimą Minske 1923 m.:

„Suvažiavime dalyvavo 34 * delegatai. Pamatiniai suva
žiavimo klausimai buvo — tolimesnis darbas ir santykiai 
su kitomis partijomis. Suvažiavimas praėjo gyvai, su entu
ziazmu, jokių ideologinių skirtumų ir susidūrimų nebuvo. 
Pakako drg. Eidukevičiui padaryti pranešimą, Jakševičiui ji 
papildyti, ir be prieštaravimų buvo išrišamas klausimas. 
Buvo sudaryta redakcinė kolegija iš drg. drg. Eidukevičiaus, 
Pilerio ir Jakševičiaus. Kas link santykių su kitomis par
tijomis, ypatingai Bundu, suvažiavimas užėmė griežtai 
neigiamą poziciją; kas link LSDP iškilo gana gyvų ginčų 
dėl „Darbo Balso“ leidimo“.

To suvažiavimo rezoliucijos, kone visos Eidukevičiaus 
parašytos, yra labai bendros ir, kas svarbiausia, jose nėra 
.aiškaus nusistatymo dėl proletarinės revoliucijos konkre
čiomis Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos sąlygomis. Visose 
jose sakoma, kad artinasi tiktai proletarinė revoliucija, bet 
tai išreiškiama labai bendrai, be reikalingo pagrindimo ir 
be nurodymo konkrečių uždavinių, kurie iškyla partijai 
ryšium su bręstančia proletarine revoliucija Lietuvoje ir 
Vakarų Baltarusijoje.

Antai, rezoliucijoje apie einamą momentą gana teisingai 
nurodyti imperialistinio karo tikslai ir socialdemokratų ro
lė jame, Internacionalo žuvimas ir proletarinės revoliucijos 
pribrendimas.

„Karas, — skaitome ten, — privedė ligi nematyto kapi
talizmo išsivystymo, kuris pasiekė aukščiausio laipsnio. To
limesnis jo vystymasis kapitalistinio gamybos būdo ir bur
žuazinės visuomenės sąlygomis yra jau nebegalimas ir 
reikalauja perėjimo i aukštesnes socialistines formas. Eko
nominės sąlygos, sudarytos šio karo, klasinių priešingumų 
paaštrėjimas neišvengiamai verčia proletariatą suteikti pas- 
.kulini smūgį buržuazinei kapitalizmo tvarkai ir paimti po
litinę valdžią į savo rankas, pabaigti karą padarius bendrą

* Originale— 37, matyti, korektūros klaida. Red-
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taiką ir pradėti statyti naują gyvenimą socialistiniais pa
matais“.

Čia teisingai pasakyta, bet labai bendrai; visiškai neiš
analizuoti Lietuvos klasių santykiai; nepabrėžta vadovau
janti Komunistų partijos rolė proletarinėje revoliucijoje. 
Mes visiškai nerandame rezoliucijoje teisingai išreikštų 
uždavinių, kurie iškyla partijai ir darbininkų klasei jų kovo
je prieš okupaciją, už viešpataujančios tvarkos nuvertimą. 
Rezoliucija nurodo tik, kad reikia sekti Rusijos proleta
riatu, kurį karštai sveikina. Tai, be abejonės, buvo spren
džiamas klausimas, kuris kartu su proletariato diktatūros 
obalsio iškėlimu suteikia suvažiavimui komunistinį pobūdį.

Rezoliucija baigiasi šiais žodžiais:
„Stovėdamas pasaulinės revoliucijos akivaizdoje, suva

žiavimas sveikina Rusijos proletariatą, kaip nenuilstantį ko
votoją už socializmą; su dideliu džiaugsmu žiūri į kitų 
valstybių proletariato atbudimą ir šaukia Lietuvos ir Bal
tarusijos darbininkus į tarptautinio proletariato eiles kovai 
už darbo išvadavimą. Salin karas! Salin kapitalizmas! Lai 
gyvuoja proletarinė revoliucija! Lai gyvuoja socializmas!“

Bendri obalsiai teisingi, bet jokių konkrečių nurodymų, 
kaip kovoti už karo baigimą ir buržuazijos viešpatavimo 
nuvertimą, mes nerandame.

Kiek arčiau prie Lietuvos sąlygų prieina rezoliucija apie 
ekonominę padėtį ir profesines sąjungas. Ta rezoliucija 
baigiasi šiais žodžiais:

„Numatydamas besiartinančią katastrofą, Lietuvos ir 
Baltarusijos Kompartijos suvažiavimas užsibrėžia uždavi
nį — įtempti visas jėgas, kad sudarytų tarptautines dar
bininkų organizacijas — klasines profsąjungas ir koopera
tyvus, kurios, vesdamos dabar kovą prieš spekuliaciją ir iš
naudojimą, organizuotų proletariato jėgas galutiniam kapi
talizmo nugalėjimui ir parengtų jį paėmimui į savo rankas 
viso valstybės aparato“.

Jei mes paimsime rezoliuciją apie taktiką, tai ten yra 
keliami tokie uždaviniai:
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„Suvažiavimas pripažįsta, kad:
1) Darbininkų klasė gali įvykdyti savo tikslus tiktai 

revoliucijos keliu. Darbininkų klasė pasieks socializmo 
tvarkos, kaip būtino savo tikslo, užkariavusį politinę valdžią.

2) Proletariato diktatūra anaiptol nėra jo tikslas, bet 
tik priemonė kapitalizmo tvarkai panaikinti ir socializmui' 
įvesti.

3) Tas revoliucinis perėjimas iš kapitalizmo į socia
lizmą yra ilgas procesas, kurio varomoji jėga yra prole
tariatas. Jis, turėdamas visą valdžios mašiną savo ranko
se, sugebės organizuoti ir pakreipti visuomenės jėgas pra
šalindamas kliūtis — senąją tvarką“.

Toliau yra kalbama apie proletariato diktatūros for
mą — Darbininkų atstovų tarybų valdžią. Aš pabrėžiu šią 
vietą. Niekur rezoliucijose nekalbama apie kokias nors ki
tokias tarybas, kaip tik apie Darbininkų tarybas.

Tai, kaip mes toliau pamatysime, yra neatsitiktinis da
lykas. Tai išeina iš viso tų laikų Lietuvos ir Baltarusijos 
Komunistų partijos nusistatymo ir pirmiausia iš visiško 
nesupratimo revoliucinės valstiečių rolės ir jų kovos for
mų. Tai mes matome toje pat rezoliucijoje apie taktiką, 
kur skaitome:

„Visokie išstojimai patriotinių sukilimų ir teroristinių pa
sikėsinimų pavidalu veda į darbininkų klasės jėgų dezor- 
ganizavimą ir stiprina priešą; užtat Kompartija veda kovą 
prieš tokius reiškinius darbininkų klasėje“.

Čia mes matome visišką nesupratimą gaivalinės kovos 
reikšmės, ypač kaime, kuri jau tada plėtėsi ir Lietuvoje.

Valstiečių sukilimai, jų kova prieš okupantus neišven
giamai turėjo išsilieti ir į atskirus maištus, ir į teroristi
nius veiksmus. Mūsų partija nešaukia į atskirus, indivi
dualinius teroro aktus ir mažiukus sukilimus — maištus. Ji 
turėjo šaukti mases į aktingą masinę kovą prieš okupan
tus, į pasipriešinimą jų smurtui, plėšimams ir 1.1. Ji tu
rėjo organizuoti tą pasipriešinimą. Deja, ji to nedarė ir 
visiškai neturėjo dargi nusistatymo tai daryti. Ji turėjo
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Išnaudoti kovai prieš vokiečių okupantus, prieš dvarinin
kus ir 1.1, ir tuos keršytojus, apie kuriuos mes aukščiau 
kalbėjome. Maskvos lietuvių bolševikų „Tiesos“ Nr. 36 
teisingai rašė:

„Aišku, kad tie užmušinėjimai ir gaisrai turi klasinį 
pobūdį. Aišku taip pat, kad tos gerai apsiginklavusios ir 
gerai mokančios ginklą vartoti spėkos, užpuolančios net 
mažiukus vokiečių kareivių būrius, atmušančios jų aba
zus (gurguoles. — V. K-), bus galima sunaudoti ir organi
zuotai revoliucinei kovai prieš vokiečių imperialistus ir Lie
tuvos buržuaziją. Pastaroji jau nusimano tai ir dėl to taip 
be atodairos reikalauja tų naujosios gadynės Blindų, tų 
„miško brolių“ naikinimo. Dėl to ir drama „Blinda“ prade
da nebepalikti mūsų ponams. Šiaulių ponai jau šaukia, kad 
ji kurstanti žmones prieš ponus. „Girdi, Rusijoje atsiradę 
bolševikai, pas mus po miškus — plėšikai, tai ir mieste 
pradėsią skleisti tokias mintis“ (1918 m. „Darbo Balso“ 
Nr. 7).. . Žinoma, tai nereiškia, kad bolševikai galėtų imti 
sau atsakomybę už jų (miško brolių. — V. K.) darbus. Vie
nok bolševikų pareiga suteikti klasinės sąmonės ir organi
zacinės drausmės tam gaivaliniam protestui ir kerštui; bol
ševikų pareiga padaryti iš nesugedusių jų būrių mūsų idė
jinių revoliucijos kareivių būrius“.

1918 m. „Tiesos“ Nr. 38 (rugpiūčio 10 d.) rašė, kad 
„reikia kuo greičiausiai pasirūpinti suteikti klasinės sąmo
nės tiems keršytojams, juos organizuoti ir organizacijos 
discipliną jų tarpe įvesti“.

Visai kitaip žiūrėjo į juos pirmasis Lietuvos ir Balta
rusijos Komunistų partijos suvažiavimas. Visiškai supran
tama, kad tokiai dalykų padėčiai esant galėjo būti tiktai 
gaivaliniai valstiečių ir žemės ūkio darbininkų išstojimai. 
Kai tie gaivaliniai išstojimai ir dargi maištai prieš oku
pantus, buržuazinę valdžią, dvarininkus ir t. t. iškyla, 
mūsų partija nieku būdu negali stovėti nuošaliai nuo jų — 
ji turi juos palaikyti, turi stengtis paimti vadovavimą toje 
kovoje į savo rankas, plėsti ir gilinti valstiečių judėjimą,
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kuris visada būna surištas su gaivaliniais išstojimais ir 
teroristiniais veiksmais, kelti tą kovą j aukštesnį laipsnį. 
Geriausių to pavyzdžių randame senojoje caro Rusijoje 
ir dabar Vakarų Ukrainoje ir Vakarų Baltarusijoje. Gai
valinio valstiečių judėjimo, nukreiptojo prieš okupantus ir 
dvarininkus, smerkimas — tai buvo senųjų oportunistinių 
socialdemokratų pažiūrų atrauga. Senoji socialdemokrati
ja, išskyrus bolševikus, niekad nesuprato revoliucinės 
reikšmės tų gaivalinių valstiečių išstojimų prieš dvari
ninkus ar valdžios atstovus. To atspindį mes randame ir 
Lietuvos ir Baltarusijos Kompartijos I-jo suvažiavimo re
zoliucijoje. Kaip pasirodo, ne tiktai Lietuvos Kompartijoje, 
bet ir visoje eilėje kitų jaunų kompartijų, ir ne tik tuomet, 
bet ir iki pastarųjų laikų, nebuvo aiškaus supratimo gai
valinių valstiečių išstojimų prieš okupantus ir dvarinin
kus reikšmės. Ryšium su tuo Kompartijos darydavo labai 
didelių klaidų, pavyzdžiui, 1920 m. Vakarų Ukrainos Kom
partija.

Aš jau nurodžiau, kad rezoliucijoje yra keliamas pro
letariato diktatūros obalsis, „Darbininkų atstovų tarybų 
valdžia“, bet nieko nesakoma apie kovos organizavimą už 
tos diktatūros įvykdymą. Yra pasakyta tik, kad „atvirų 
darbo su kapitalu susirėmimų metu partijos organizacijos 
turi steigti naujus vadovaujančius organus — Darbininkų ir 
bežemių atstovų tarybas“.

Nėra taip pat rezoliucijose savikritikos, o kaip aukš
čiau matėme, kai kurie suvažiavimo vadai ir pats Vilniaus 
proletariatas, neturėdamas tinkamos vadovybės, padarė la
bai rimtų oportunistinių klaidų, kurios reikėjo ten nuo
dugniai iškritikuoti. Tuo tarpu rezoliucijoje pasakyta, kad 
Vilniaus proletariatas tvirtai stovėjo tarptautinio proleta
riato interesų sargyboje ir, nepaisydamas sunkios reakci
jos ir vadų išdavimo, nepaliovė ėjęs didžiojo socializmo 
mokytojo keliu. Iš tikrųjų, kaip mes matėme, dargi ge
riausioji Vilniaus proletariato dalis tiktai antrojoje 18 me
tų pusėje apčiupomis atėjo į tikrai revoliucinį kelią ir čia
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taip pat padarė didelių klaidų. Tiesa, suvažiavimas pa
smerkė socialpatriotus, kurie paskelbė tautos vienybę, pa
smerkė LSDP, kuri, kaip sako rezoliucija, jau seniai idė
jiškai subankrutavo ir . .. „nustojo gyvuoti“. Pasmerkė 
taip pat smulkiaburžuazinį, nacionalistinį Bundu, kurio 
eilėse yra atvirų socialpardavikų. Vienok visa tai labai 
bendrai daroma. Tas faktas, kad nebuvo savikritikos ir 
nuodugnios kitų Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos social
demokratų partijų oportunizmo kritikos, buvo taip pat vie
nas rimtų suvažiavimo trūkumų.

Vienok, bendrai imant, pirmasis Lietuvos ir Baltarusi
jos Komunistų partijos suvažiavimas, nežiūrint savo dide
lių trūkumų, padarė žingsnį pirmyn savo ideologinio veido' 
nustatyme. Didžiausias jo nuopelnas buvo tas, kad jis 
tikrai sujungė į vienų partiją išsisklaidžiusias po visą Lie
tuvą ir Vakarų Baltarusiją komunistines organizacijas, 
kurios seniau gangreit jokių ryšių tarp savęs neturėjo, ir 
sudarė vieną vadovaujantį centrą. Nors tas centras (CK) 
silpnas buvo, vienok jis jau pradėjo vadovauti visos šalies 
komunistiniam judėjimui, leisti savo literatūrą ir siunti
nėti ją į vietas, duoti instrukcijas ir 1.1.35.

7. LIETUVOS REVOLIUCIJOS CHARAKTERIS 
IR VAROMOSIOS JOS JĖGOS

Lietuvos ir Baltarusijos Kompartija gimė Spalio revo
liucijos įtakoje. Jos ideologai buvo Lietuvos komunistai, 
kurie gyveno tuomet Tarybų Rusijoje ir patys dalyvavo 
Spalio revoliucijoje. Jie neabejojo, kad Lietuvoje turi įvyk
ti socialistinė revoliucija. Tai buvo pagrindžiama taip: mes 
gyvename imperializmo gadynėje, imperialistinių karų ir 
proletarų revoliucijos gadynėje. Toliau nuėjusiose kapita
listinėse šalyse jau seniai pribrendo objektyvios sąlygos 
proletarinei revoliucijai. Trūko tik subjektyvių sąlygų. Bet 
štai dabar Rusijoje, nežiūrint jos atsilikimo, proletariatas,
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Kompartijos vadovaujamas, paėmė valdžią į savo rankas 
ir, nežiūrint kuo didžiausių sunkumų, tebelaiko ją. Lietuva 
yra atsilikusi, smulkiaburžuazinė šalis, kur visiškai nėra 
stambių proletariato centrų. Jeigu imti ją izoliuotą nuo ki
tų šalių, tai joje ir kalbos negalėtų būti tuo tarpu apie 
socialistinę revoliuciją ir proletariato diktatūrą. Bet izo
liuotos jos imti negalima, o reikia ją imti su jos aplin
kuma; ir čia mes turime, iš vienos pusės — proletariato 
diktatūrą, iš kitos — didžiai išsivysčiusią Vokietiją, kur jau 
yra pribrendusi dirva socialistinei revoliucijai ir proleta
riato diktatūrai. Lietuvos Kompartija turi eiti tuo keliu, 
kurį jai yra pramynusios minėtosios šalys. Reikalinga tik 
tvirčiausias komunistų judėjimo vieningumas tose šalyse 
ir bendra kova prieš bendrus priešus.

Čia, bendrai imant, teisingai buvo nustatytas Lietuvos 
revoliucijos charakteris: būdama tarp dviejų didelių šalių, 
kur ėjo socialistinė revoliucija, Lietuva galėjo peršokti 
per buržuazinės-demokratinės revoliucijos etapą ir tiesiai 
pradėti socialistinę revoliuciją juo labiau, kad jos revoliu
cija tvirčiausiais ryšiais buvo surišta su Rusijos ir Vokie
tijos revoliucija. Vienok čia buvo ir didelė klaida padary
ta: nebuvo numatyta, kad Lietuvos socialistinė revoliucija 
turės sykiu visų pirma išspręsti neišspręstus dar buržua
zinės-demokratinės revoliucijos uždavinius — nušluoti feo
dalizmo liekanas ir išspręsti žemės klausimą, tautinį klau
simą ir kitką. Ryšium su tuo mes randame neteisingą va
romųjų Lietuvos revoliucijos jėgų įvertinimą.

Antroji lietuvių komunistų, RKP(b) narių, konferen
cija, įvykusi Maskvoje 1918 m. gegužės mėnesio gale, 
daug dėmesio atkreipė darbui Lietuvoje. Komunistų darbo 
Lietuvoje pagrindan ji padėjo svarbiausius RKP(b) pro
gramos ir taktikos principus. Iš tikrųjų gi mes matome 
didelį skirtumą su tais principais. Visų pirma tai pasirodė 
nustatant varomąsias revoliucijos jėgas Lietuvoje.

Pripažindami, kad revoliucija Lietuvoje gali būti tik 
proletarinė, Lietuvos komunistai pripažino proletariatą
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vienintele jos revoliucine jėga. Jie išleido iš akių, kad, 
turint Lietuvoje ir Vakarų Baltarusijoje daug feodalizmo 
liekanų, trokštant plačioms žemės ūkio darbininkų ir 
mažažemių masėms žemės, esant nepakeliamai vokiečių 
okupacijos priespaudai ir nepaprastai eksploatacijai iš 
kaimo turčių pusės, į revoliucinę kovų prieš dvarininkus, 
vokiečių okupantus, kaimo turčius, buožes ir spekuliantus 
galėjo būti įtraukti ne tiktai vargingiausieji valstiečiai, 
pusiau proletarai, bet ir suskurdusieji karo metu viduti
niai valstiečiai. Tuo tarpu klausimas dėl įtraukimo revo
liucijos kovon plačiųjų darbo masių Lietuvos kaime visiš
kai nebuvo Lietuvos Komunistų partijos keliamas.

Brošiūrose, parašytose 1918 m. („Žemės klausimas 
Lietuvoje“ ir „Laukų darbininkai ir žemė“), kur yra duo
tas mūsų agrarinės politikos Lietuvoje pagrindimas36, 
raudonu siūlu eina mintis, jog žemės ūkio darbininkų rei
kalai prieštarauja valstiečių reikalams, nes. . . „kiekvienas 
savininkas nori nuosavybės turėti dar daugiau“, dargi ma
žažemiai nori užgriebti dvarininkų žemes ir pasidalyti jas 
tarp savęs. Su tuo nieku būdu negali sutikti komunistai, 
kurie gina darbininkų klasės reikalus. Jie kuria sovcho- 
zus ir komunas.

„Lietuvoje darbininkai rems ne smulkiuosius kaimo sa
vininkus, bet rūpinsis savo reikalais; žemes atiduos ne 
valstiečių komitetams, bet savo darbininkų taryboms, taip 
pat nedalys žemės ir savininkams, dažnai gana stambiems“ 
(„Laukų darbininkai ir žemė“, 18 psl.).

„Lauko darbininkų reikalai, — rašo drg. Angarįętis ki
toje vietoje, — prieštarauja valstiečių reikalams, ir jie negali 
dirbti bendruose komitetuose ir tarybose“.

Be abejonės, yra didelių prieštaravimų tarp buožių, iš
naudojančių darbininkus ir mažažemius, ir darbininkų. Yra 
prieštaravimų ir tarp vidutinių valstiečių, kurie iš dalies 
gamina rinkai ir parduoda savo ūkio produktus, ir darbi
ninkų, kurie maisto produktus perka. Bet yra visa eilė 
klausimų, kuriais darbo valstiečių reikalai visiškai sutinka
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su darbininkų reikalais. Pavyzdžiui, anais laikais ne tik dar
bininkai, o ir visi darbo valstiečiai buvo pasiryžę Lietuvoje 
kovoti prieš vokiečių okupantų ir dvarininkų viešpatavimą 
ir vokiečių okupantų išvijimą iš Lietuvos, už dvarininkų 
žemės konfiskavimą ir suteikimą jos be jokio atlyginimo 
sodžiaus bežemiams, mažažemiams ir apskritai vargingie
siems valstiečiams, už teisę Lietuvos gyventojams apsi
spręsti ir atsiskirti nuo Rusijos ir Vokietijos. Be galo im
perialistinio karo išvarginta išnaudojamų valstiečių dau
guma galėjo būti darbininkų sąjungininkais ne tik kovoje 
prieš feodalizmo liekanas, bet ir prieš imperialistinius ka
rus, apskritai prieš neapkenčiamą kaizerinę Lietuvos Ta
rybą, prieš visokius lupikus-spekuliantus, prieš vokiečių 
okupantų ir dvarininkų agentus, kunigus ir 1.1. Tai davė 
visiškos galimybės darbininkų klasei vesti paskui save 
didžiausią darbo valstiečių masę.

Tuo tarpu lietuvių komunistų, jų skaičiuje ir vadovau
jančių draugų tarpe, tada viešpatavo toks nusistatymas, 
kaip minimose knygelėse. Buvo nusistatymas, kad dabar, 
socialistinės revoliucijos metu, žemės ūkio darbininkams 
Lietuvoje gali padėti tiktai miestų darbininkai, kaimo be
žemiai ir mažažemiai (kampininkai ir grytelninkai), t.y. 
pusiau proletarai ir kitų šalių proletarai. Sodžiaus prole
tarams ir pusiau proletarams siūloma kurti komunas arba 
dėtis j tarybinius ūkius.

Į vidutinius valstiečius, kurie turi nuo 10 ligi 20 dešim
tinių, brošiūroje „Žemės klausimas Lietuvoje“ žiūrima la
bai nepalankiai, nors jų žemės ir nesiūloma konfiskuoti. 
Žemes gi valstiečių, kurie turi nuo 20 ligi 30 dešimtinių 
ir daugiau, kadangi tie valstiečiai „yra uoliausi kontrre- 
voliucijos talkininkai“, siūloma konfiskuoti. Be abejonės, 
tai ir neteisingas buvo nusistatymas.

1918 m. Maskvos „Tiesos“ Nr. Nr. 37 ir 38 straipsnyje 
„Komunistai ir žemės klausimas“ randame tokius pat, kaip 
ir minėtose brošiūrose, nusistatymus darbo valstiečių ir 
žemės klausimu. Įvykdytoji Tarybų Rusijoje žemės refor-
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ma ten laikoma klaida, žalinga kairiųjų eserų įtaka. To
liau skaitome, kad jau atėjęs laikas tas „klaidas“ taisyti. 
Lietuvoje, žinoma, tų „klaidų“ mes nepadarysime! Jas ir 
Rusijos bolševikai pradedą „taisyti!“.

„Dabar jau laikas, — skaitome ten, •— kreipti žemės klau
simo rišimą mūsų pusėn, ir tai kaip tik ir daroma. Anot 
drg. Lenino žodžių, kalama ir aiškinama sodžiaus bied- 
nuomenei — proletarams ir pusiauproletarams, kokiu būdu 
reikalinga sutvarkyti išveržtąją iš ponų rankų žemę. 
Visur ir visados pabrėžiama, kad proletarų ir pusiaupro- 
tetarų reikalai skiriasi ne tik nuo stambiųjų, bet ir nuo 
vidutinių ūkininkų reikalų; atitraukimas varguolių minios 
nuo naudingų vien tik storakakliams palinkimų. Sodžiaus 
biednuomenė turi suprasti, kad žemės dalinimas reikalin
gas tik stipriesiems, kad kiekvienas, atskirai gavęs ma
žiuką žemės sklypelį, vargs jame ir galų gale, kaip val
džia beremtų jį, vis tiek, neturint padargų, trobų, gyvu
lių, neišlaikys jo nė šioji karta, ir atgal viskas teks tur
tingiesiems. Be to, tai tiesiai kenksminga darbininkų kla
sės reikalams, ir į šį dalyką miesto darbininkai privalo 
atkreipti savo dėmesį... Dabar jau pats gyvenimas verčia 
neturtinguosius daryti tai, ką bolševikai sako, — steigti ko
munas, imti dvarus ir bendrai juos dirbti, naudojantis ir vi
sais kultūriniais jų įtaisymais...

Kituose kraštuose tai lengviau bus padaryti, ir niekas 
kitas ir į galvą neateis. Tenai kiekvienas sveikai galvojąs 
žmogus pasakys, kad kur kas naudingiau vesti stambųjį 
ūkį, bendrai jį dirbti, naudotis kultūros išradimais ir tik 
žiūrėti, kad darbo vaisius netektų ponams, o eitų pačių 
darbininkų klasei.

Ir Lietuvoje kitaip nenaudinga ir negalima daryti, kaip 
tik taip, kaip sako komunistai — paėmus dvarus, naudotis 
ir dirbti juos sodžiaus darbininkams ir kaimiečiams, su
darius darbo komunas (bendroves). Taip ir bus Lietuvoje“.

Toks nusistatymas žemės klausimu galėjo būti „Tie
soje“ tik dėl to, kad ji, kaip ir Rusijos „kairieji“ komu
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nistai, nepakankamai įvertino valstiečių rolę proletarinėje 
revoliucijoje.

Straipsnyje „Mūsų organizacijos pamatas Lietuvoje“, 
kuris pasirodė 1918 m. birželio 27 d. „Komuniste“, skai
tome:

„Ne mūsų komunistų darbas eiti prie kaimo smulkią 
savininkų. Lietuvos komunistai, kaip revoliucinio proleta
riato atstovai, kaime turi eiti pirmučiausia prie dvarų 
darbininkų, o paskui prie ūkininkų darbininkų. Dvarų dar
bininkų kuopelės turi būti kaimo organizacijų pagrindas. 
Ypač svarbu dabar daugiau suorganizuoti dvarų darbinin
kų, kad paskui tų organizuotų draugų pagalba imti dvarų 
žemes į darbininkų rankas, neleisti tų dvarų žemės išeik
voti įvairiems žemės spekuliantams, kaip tai buvo dau
gelyje Rusijos vietų“.

Visiškai teisingai čia nurodyta, kad kaimo organizacijų 
pagrindą turi sudaryti žemės ūkio darbininkai, bet netei
singai pasakyta, jog ne komunistų dalykas dirbti tarp 
smulkiųjų savininkų kaime, neteisingai suprastas tuomet 
buvo darbo valstiečio, kaip sąjungininko, klausimas. Be 
jo negalėjo būti laimėta proletarinė revoliucija, kuri Lie
tuvos sodžiuje turėjo pirmiausia išspręsti buržuazinės-de
mokratinės revoliucijos uždavinius; neteisingai taip pat 
buvo žiūrima, kaip „Tiesoje“, taip ir „Komuniste“, į že
mės klausimo išsprendimą Tarybų Rusijoje.

Tokios Lietuvos komunistų pažiūros nebuvo atsitiktinės. 
Čia mes matome senųjų socialdemokratų pažiūrų Į vals
tiečius liekanas.

Tokių į valstiečius pažiūrų rezultatas buvo tas, jog, kai 
buvo iškeltas Tarybų valdžios obalsis, kaip pagrindinis 
obalsis buvo keliamas: Darbininkų atstovų tarybų kūrimas; 
tik kai kada galima buvo rasti greta su tuo obalsiu ir 
mažažemių tarybų organizavimo obalsis; vidutiniai gi 
valstiečiai visur atmetami. Įdomu yra pažymėti, kad tik
tai Darbininkų tarybų obalsis buvo iškeltas ne tik Lietu
vos ir Baltarusijos Komunistų partijos I-me suvažiavime,
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bet ir vokiečių okupuotųjų šalių (Lenkijos, Lietuvos, Bal
tarusijos, Latvijos, Estijos ir Suomijos) komunistų kon
ferencijoje, įvykusioje 1918 m. spalio mėnesį Maskvoje. 
Apie valstiečių atstovų tarybas konferencijos rezoliucijose 
nėra nė žodžio. Tai yra charakteringa visoms minėtosioms 
partijoms. Jos visos per mažai įvertino valstiečių rolę. 
Deja, nežiūrint to, kad konferencija įvyko Maskvoje, tas 
svarbiausias klausimas, suvaidinęs sprendžiamą rolę ko
voje už Tarybų valdžią tose šalyse, visiškai nebuvo iškeltas. 
Tai išaiškinama tuo, kad nė vienas iš senųjų Rusijos bol
ševikų nedalyvavo toje konferencijoje ir nevadovavo jai.

Nepakankamai įvertinta buvo ir revoliucinio tautinio judė
jimo rolė. Teisingo bolševikiško nusistatymo nebuvo nei mi
nėtoje konferencijoje, nei atskirose partijose. Lietuvos ko
munistai buvo priešingi obalsiui apie pavergtųjų tautų 
apsisprendimo iki atsiskyrimo teisę. Straipsnių rinkinyje 
„Tautų klausimas ir lietuviai bolševikai“, kuris išėjo 
1918 m., įžanginiame straipsnyje „Tautų ir darbininkų 
apsisprendimas“ skaitome:

„Rusijos darbininkų diktatūra ir yra Rusijos darbininkų 
apsisprendimas. Rusijos darbininkai nustato sau tokią 
tvarką, kokia labiausia atitinka jos reikalus. .. Kada vi
sų šalių darbininkai bus savo šalies šeimininkais, tuomet 
ir įvyks visų šalių darbininkų apsisprendimas. Kito dar
bininkams apsisprendimo nereikia. Bet visgi yra tokių, 
kurie siūlo kitą apsisprendimą — tautų apsisprendimą. Se
niau ir bolševikų tarpe buvo gana daug apsisprendimo ša
lininkų. Karščiausi tautų apsisprendimo šalininkai buvo drg. 
drg. Leninas ir Stalinas. Karščiausias jų priešas buvo kai
rysis Lenkų socialdemokratų sparnas. Ir lietuvių bolševikų 
tarpe buvo apsisprendimo šalininkų ir priešų, o taipogi 
svyruojančių. Spalio revoliucija atidengė daugeliui akis. Ji 
parodė, kad tautų apsisprendimo teisės obalsiu labai pui
kiai gali naudotis įvairūs tautininkai kontrrevoliucijos 
darbui“.
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Kadangi tautų apsisprendimo teisės obalsiu ėmė nau
dotis buržuaziniai tautininkai kontrrevoliucijos tikslais, tai 
turįs būti svarbiausias jo netinkamumo įrodymas. Pirmiau 
nuoseklūs apsisprendimo šalininkai buvo vieni tik re
voliucionieriai. Po Spalio revoliucijos tautų apsisprendimo 
teisės obalsio nusitvėrė kontrrevoliucinė buržuazija atsi
skyrimo nuo Tarybų Rusijos tikslais. Bet tai pirmiausia 
rodo visiškai ne tai, kad šis obalsis po Spalio revoliucijos 
nustojęs savo revoliucinės reikšmės, o vien tai, kad nemo
kėjimas jo revoliucingai, bolševikiškai iškelti įvairiose ša
lyse davė galimybės buržuazijai panaudoti jį daugelyje 
vietų kontrrevoliucijos tikslams. Po Spalio revoliucijos, be 
abejonės, galima buvo šiuo obalsiu įtraukti plačias vokie
čių okupuotųjų kraštų darbo mases, ypatingai valstiečius į 
kovą prieš vokiečių okupantus. Apsisprendimo ir atsisky
rimo teisės pripažinimas visoms buvusioms pavergtosioms 
caro Rusijos tautoms sutvirtino tų pavergtųjų tautų darbo 
masių simpatijas Tarybų Rusijai ir padėjo ištraukti jas iš 
įvairių tautų nacionalistų įtakos. Tas obalsis galėjo būti 
puikiausiai panaudotas ir Lietuvos komunistų proletarinės 
revoliucijos jėgų plėtimui, bet tai nebuvo padaryta.

Minimoje brošiūroje toliau skaitome:
„Jei kokios nors tautos darbininkai reikalauja „savo“ 

tautai laisvai apsispręsti, tai tuom pat jie paturi iliuziją, 
būk pas juos, darbininkus, ir kitus „vientaučius“ yra bend
rų politinių reikalavimų. Tai ne tik iliuzija, bet blėdingas 
dalykas. Visi paskutiniai metai rodė, kad darbininkai ir 
buržuazija, pavyzdžiui, neturėjo ir negalėjo turėti bendrų 
reikalavimų“.

Bet darbininkai ir darbo valstiečiai turėjo bendrų rei
kalų, tarp kita ko, ir kovoje prieš begalinį tautinį prispau
dimą caro Rusijoje ir prieš žiauriausią vokiečių okupaciją. 
Čia irgi darbininkų sąjungininkais galėjo būti darbo vals
tiečiai ir dargi smulkiosios miesto buržuazijos (inteligen
tijos) dalis. Žinoma, bendrų visų tautų reikalų ir tuomet 
nebuvo, bet buržuazija labai išnaudojo tautinį klausimą,
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kad su jo pagalba stiprintų savo įtaką darbininkų ir dar
bo valstiečių masėse. Ir ji turėjo nemažą įtaką toms ma
sėms. Ji stengėsi pasirodyti darbo masių akyse kaip ko
votoja prieš tautinį prispaudimą. Užtat, kad tos masės 
būtų galutinai išvaduotos nuo buržuazijos įtakos tautiniu 
klausimu, reikėjo kelti obalsis ne darbininkų arba darbo 
masių, o apskritai pavergtųjų tautų apsisprendimo ir lais
vo atsiskyrimo teisė. Diferenciacija tarp pavergtųjų tautų, 
ypatingai tautiniu klausimu, toli gražu dar nebuvo taip 
toli nuėjusi, užtat reikėjo duoti bendras obalsis, liečiantis 
ištisas pavergtąsias tautas. Tą apsisprendimą vykdant, 
žinoma, negalėjo būti vienybės tarp įvairių klasių. Tai 
turėjo būti pritaikyta tuomet ir Lietuvoje. Bet mes visiškai 
nesupratome tuomet tautinio judėjimo revoliucinės reikš
mės. Nors nurodytajame rinkinyje tautiniu klausimu yra 
straipsnių ir ginančių tautų apsisprendimo teisę, bet vir
šų ėmė, be abejonės, to obalsio atmetimas. Tai plaukė iš 
mūsų nesupratimo bolševikiško tautų klausimo sprendimo 
ir revoliucinės valstiečių rolės nepakankamo įvertinimo, 
o valstiečiams tautinis klausimas vaidina ypatingai dide
lę rolę.

Išvada iš šito visko aiški: ir Tarybų Rusijoje dirbu
sieji lietuvių bolševikai, ir susikūrusi Lietuvos ir Balta
rusijos Komunistų partija, taip pat ir jos I-sis suvažiavi
mas neteisingai įvertino varomąsias Lietuvos ir Vakarų 
Baltarusijos revoliucijos jėgas, atmesdamas revoliucinę 
valstiečių ir kovos dėl tautinio išsivadavimo rolę. Tuo 
tarpu ir Lietuvoje proletariatas ir pusiauproletarai sudarė 
pagrindinę proletarinės revoliucijos jėgą. Nors pramonės 
proletariato Lietuvoje buvo nedaug, vienok tai buvo svar
biausia vadovaujanti proletarinės revoliucijos jėga, nes 
jis labiausia suinteresuotas buvo ja, jis aktyviausiai da
lyvavo joje. Bet jis vienas negalėjo jos padaryti ir laimėti. 
Jam reikalingi buvo sąjungininkai, ir tie sąjungininkai 
galėjo būti valstiečiai. Ir vidutiniai valstiečiai galėjo su
vaidinti toje revoliucijoje, vadovaujant darbininkų klasei
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ir Kompartijai, labai didelę revoliucinę rolę kovojant prieš 
vokiečių okupantus, Lietuvos dvarininkus ir visas feoda
lizmo liekanas ir tuo būdu daug padėti proletarinės re
voliucijos laimėjimui. Dar 1856 m. Marksas rašė Engelsui: 
„Visas dalykas Vokietijoje priklausys nuo to, ar galima 
bus palaikyti proletarinę revoliuciją kokiu nors antru vals
tiečių karo leidimu. Tada viskas bus puiku“ *. Ne mažiau 
tai galima buvo pritaikyti ir Lietuvai. Be to, didelę revo
liucinę rolę čia turėjo suvaidinti kova dėl tautinio išsiva
davimo nuo vokiečių okupantų jungo, už teisę laisvai ap
sispręsti ir atsiskirti, t. y. teisę sudaryti savo atskirą vals
tybę.

Prie to dar reikia pridurti, kad Vakarų Baltarusijoje, 
kuri tuomet taip pat įėjo į Lietuvos ir Baltarusijos Komu
nistų partijos veikimo teritoriją, tautinis klausimas ne
vaidino dar tokios didelės rolės, kaip Lietuvoje, bet užtat 
valstiečių klausimas, žemės klausimas vaidino didžiausią 
rolę. Joje dar labiau, negu Lietuvoje, visi darbo valstiečiai 
sudarė revoliucinę jėgą. Agrarinė revoliucija ten buvo dar 
labiau pribrendusi, negu Lietuvoje.

* К. Маркс, Ф. Энгельс. Избранные письма, Тосполитиздат, 
1947, стр. 86. Red,



KOVA UŽ TARYBŲ VALDŽIĄ LIETUVOJE

1. REVOLIUCIJA LIETUVOJE 
IR LAIKINOSIOS 

REVOLIUCINĖS DARBININKŲ 
IR VARGINGŲJŲ

VALSTIEČIŲ VALDŽIOS SUDARYMAS

1918 m. pradžioje vokiečių imperialistai, vietinės bur
žuazijos ir socialdemokratų palaikomi, dar užgrobė Uk
rainą, kone visą Baltarusiją, visą Latviją, Estiją, Pskovą. 
Vienok jau vasarą galima buvo matyti, kad nebeilgai jie 
viešpataus: iš vienos pusės, prasidėjo vis aštresni darbo 
žmonių protestai prieš okupantus ir dargi sukilimai naujai 
užgrobtuose kraštuose, kurie buvo pergyvenę ne tiktai Va
sario, bet ir Spalio revoliuciją; iš kitos pusės, vis didėjo 
ir plėtėsi karo išvargintų vokiečių kareivių krikimas. Pa
galiau po galutinio vokiečių kareivių sumušimo vakarų 
fronte 1918 m. lapkričio pradžioje kilo Vokietijoje revoliucija.

Kad ir mažai ji pasireiškė Lietuvoje ir Vakarų Balta
rusijoje vokiečių kareivių tarpe, vienok dar labiau pakrikdė 
jų eiles. Nieku būdu nebebuvo galima išlaikyti jų okupa
cijoje. Tiktai nedidelė dalis pavyko įtraukti j savanorių 
eiles. Tai davė galimybės iki tol Lietuvos ir Vakarų Bal
tarusijos darbininkams ir valstiečiams pakelti galvą. Re
voliucinio judėjimo priešakyje iš karto atsistojo Lietuvos 
ir Baltarusijos Kompartija.

Lietuvos ir Baltarusijos Kompartija tuo laiku ėmė greit 
augti. Per pirmąjį suvažiavimą, įvykusį 1918 m. spalio 
1—3 d., ji dar buvo visiškai silpna 37. Iki gruodžio pradžios, 

kaip sako savo pranešime to laiko CK sekretorius, išaugo
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ir lietuvių buožes su jų kaizerine Taryba, už privedimą ligi 
galo buržuazinės-demokratinės revoliucijos, kuri buvo ga
lima tiktai proletariatui vadovaujant.

Nebepasitikėdama daugiau sumuštaisiais vokiečių im
perialistais, Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos buržuazija pa
siskubino pakeisti savo vokiškąją orientaciją j antantišką 
ir ėmė maldauti, kad nugalėtoja — Antantė kuo greičiau 
pasiųstų savo kariuomenę buržuazinės Lietuvos apsaugo
jimui nuo bolševikų pavojaus. 1918 m. gale visi Vilniaus 
buržuaziniai laikraščiai, be tautybės skirtumo, šaukte šau
kia dėl „raudonojo pavojaus“ ir reikalingumo ginkluotos, 
pagalbos iš Antantės. Bet toji pagalba betarpiškai neat
vyko. Nevykusieji desanto mėginimai Rusijos Šiaurėje ir 
Odesoje, matyt, pamokino kai ko sąjungininkus. Antantė 
tiktai privertė, kad vokiečių kariuomenė pasiliktų Lietu
voje ir Vakarų Baltarusijoje, kol vietinė buržuazija suda
rys savo valdžios organus ir savo kariuomenę, kad vokie
čiai sulaikytų bolševizmo ėjimą j Vakarų Europą, t. y. 
proletarinės revoliucijos plėtimąsi, kad jie aprūpintų vie
tinės valdžios organus reikalingais karo dalykais — šovi
niais ir 1.1. Vokietijos socialdemokratų valdžia ir kontr
revoliuciniai vokiečių generolai maloniai įvykdė tuos „di
džiuosius“ kontrrevoliucijos uždavinius, juo labiau, kad tai 
leido jiems tęsti toliau Lietuvos plėšimą.

Koks buvo pagrindinis uždavinys, kurį turėjo išspręsti,, 
taip dalykams esant, Lietuvos ir Baltarusijos Kompartija? 
Ji turėjo tučtuojau iškelti klausimą dėl Tarybų valdžios 
sudarymo. Taip dalykams esant, negalima buvo vilkinti, 
nes kiekviena pratęsta diena reiškė buržuazijos ir jos val
džios sustiprėjimą. Vietose tarybos jau kūrėsi, bet negali
ma buvo laukti, kol jos visur įsikurs, sušauks visos Lie
tuvos ir Vakarų Baltarusijos suvažiavimą ir tada sudaryti 
revoliucinę valdžią. Tai būtų davę tik laiko Lietuvos bur
žuazijai sustiprinti savo pozicijas. Pasiremdami didžiuliu 
darbo masių pritarimu mieste ir kaime, bolševikai turėjo 
tučtuojau sudaryti revoliucinę darbininkų ir valstiečių
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valdžią, kuri turėjo iškelti revoliucinę programą ir pradėti 
žūtbūtinę kovą prieš Lietuvos Tarybą ir Lenkų komitetą.

Tuo laiku mums, Lietuvos komunistams, šitas klausi
mas nebuvo taip aiškus, kaip dabar. Bet dar prieš mūsų 
išvažiavimą iš Maskvos į Vilnių, svarstant padėtį okupuo
tuosiuose kraštuose, prieinančiuose prie Tarybų Rusijos 
(RTFSR) sienų, Stalinas mus mokė, jog, prasidėjus ten 
revoliucijai ir krinkant okupacinei valdžiai, reikia, neduoti 
sustiprėti kontrrevoliuciniams buržuazijos organams, o 
tuojau sudaryti ten savo revoliucinės valdžios organus. 
Dėl Lietuvos, tai dar gruodžio pradžioje drg. Stalino 
buvo pasiūlyta tuojau sudaryti revoliucinę Lietuvos valdžią. 
Tas pasiūlymas mums atrodė tuomet perdaug skubotas, 
nes, Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos Centro 
Komiteto nuomone, revoliucinė kova dar nepakankamai 
bmvo tuomet išsivysčiusi; antra, per daugelį metų mes ko
vojome prieš socialpatriotizmą, separatizmą ir Lietuvos 
nepriklausomybę; mes atmetėme, kaip netinkamą, obalsį 
apie tautų apsisprendimo iki atsiskyrimo teisę; užtat mes 
negalėjome taip lengvai pasiryžti paskelbti revoliucinę ne
priklausomos Lietuvos valdžią.

Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos Centro Ko
mitetas paskelbė obalsį kurti vietose Darbininkų atstovų 
tarybas, keliant, kaip pagrindinius, tokius obalsius: „Salin 
plėšikus-okupantus ir jų talkininkus! Šalin pardavikišką 
Lietuvos Tarybą ir dvarininkų Lenkų komitetą! Salin dva
rininkų ir kapitalistų valdžią! Lai gyvuoja Darbininkų at
stovų tarybų valdžia!" Šie obalsiai pasklido tuo laiku jau 
plačiose Lietuvos darbininkų ir darbo valstiečių masėse ir 
tais obalsiais ėjo kova. Bet revoliucinės Lietuvos valdžios 
sudarymą mes vilkinome. Greitu laiku buvo gautas drg. 
Stalino laiškas, RKP(b) CK vardu rašytas, kuriame dar 
griežčiau buvo išreiškiama mintis, kad reikia neatidėliojant 
sudaryti Lietuvos darbininkų ir valstiečių valdžią. Tai turė
jo mums sprendžiamos reikšmės, nors aiškaus supratimo, 
kad reikia tuoj kurti revoliucinę Lietuvos valdžią mūsų
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eilėse dar ir tada nebuvo. Tai matyti, tarp kita ko, iš mano 
straipsnio, parašyto 1920 m. pavasarį ir pasirodžiusio len
kiškame laikraštyje „Trybuna Komunistyczna“ Nr. 6, kur 
mes skaitome:

„Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partija niekada 
nekėlė nepriklausomybės obalsio. Ji laikė šį obalsį buržua
zinių ir smulkiaburžuazinių partijų obalsiu, kas taip aiš
kiai pasireiškė pasaulinio imperialistinio karo metu. Ji 
tvirtino, kad mažųjų valstybių nepriklausomybė imperia
lizmo viešpatavimo gadynėje — tai esąs tik darbo masių 
apgaudinėjimas ir nešąs darbininkų klasei dar didesnį 
pavergimą. Dar reakcingesnis esąs nepriklausomybės obal- 
sis buvusios Rusijos imperijos teritorijoje. Čia nepriklau
somybė visų pirma, tai esąs atsiribojimas nuo revoliucijos, 
būtent nuo socialistinės revoliucijos. Mūsų partija ne kartą 
kėlė aikštėn tą buržuazinį melą“. . .

Visiškai teisinga, kad nepriklausomybės obalsis bur
žuazijos lūpose buvo darbo masių apgaudinėjimas, bet lai
kyti jį visokiomis sąlygomis, dargi imperializmo gadynėje, 
reakcingu, žinoma, buvo visiškai neteisinga. Neteisingas 
buvo taip pat faktiškas pripažinimas mažųjų tautų anek
sijų stambiosioms imperialistinėms valstybėms. Tos didžiu
lės politinės klaidos plaukė iš to, jog buvo atmetamas obal
sis apie tautų apsisprendimo iki atsiskyrimo teisę. Minėta
jame straipsnyje nepriklausomos socialistinės Lietuvos ir 
Baltarusijos tarybų respublikos paskelbimas tėra priimamas 
tik su tikslu, kad tokiu būdu būtų išmuštas ginklas iš ran
kų, kaip vidaus, taip ir užsienio Tarybų valdžios priešams,, 
kurie tvirtino, kad Lietuvos Tarybų valdžia esanti okupaci
nė valdžia, atnešta su raudonarmiečių durtuvų pagalba. Da
bar visiškai yra aišku, kad toks nusistatymas tautiniu klau
simu buvo neteisingas. Prieš tokį nusistatymą RKP(b) kuo 
aiškiausiai pabrėždavo pavergtųjų tautų teisę apsispręsti 
ir laisvai atsiskirti, t. y. teisę sudaryti savo savarankišką 
respubliką. Iš antros pusės, ji pripažino laisvu noru su
darytą sąjungą tautų, gyvenančių buvusios Rusijos impe
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rijos teritorijoje, paremtą visiška apsisprendimo laisvės- 
teise. Tas bolševikiškas nusistatymas rado sau visišką pa
tvirtinimą RTFSR Liaudies Komisarų Tarybos, o paskiau 
VCIK’o * pripažinime (1918 m. gruodžio 23 d. dekrete) 
savarankių Estijos, Latvijos ir Lietuvos tarybų respublikų..

Matyti, ne geriau, kaip minimojo straipsnio autorius, 
buvo supratę tada šį klausimą ir kiti vadovaujantieji lie
tuvių, lenkų ir baltarusių komunistai, kurie dirbo su mu
mis. Į „Laikinąją revoliucinę Lietuvos darbininkų valdžią“- 
(taip mes ją iš karto vadinome) įėjo vieni tik komunistai. 
Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos Centro Komi
tete nebuvo dviejų nuomonių dėl to, kad kitų partijų at
stovai negali būti priimti į revoliucinę valdžią, nes be 
Komunistų partijos nebuvo Lietuvoje ir Vakarų Baltaru
sijoje kitos partijos, kuri iš tiesų būtų už socialistinę revo
liuciją ir proletariato diktatūrą. Lietuvos ir Baltarusijos 
Komunistų partijos Centro Komitetas priėmė tokią rezoliu
ciją šiuo klausimu:

„Kadangi dabartiniu laiku Lietuvoje tiktai Lietuvos ir 
Baltarusijos Kompartija ne žodžiais, bet darbais yra už 
proletariato diktatūrą, kitos gi socialistinės partijos, nors 
ir kalba, kad jos esančios už Tarybų valdžią, vienok nuo
lat svyruoja tarp Tarybų ir Steigiamojo susirinkimo arba 
kitokių valdžios organų, apimančių visus gyventojus, Lie
tuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos Centro Komite
tas neranda galimu, sudarant Laikinąją revoliucinę vaf- 
džią, vesti derybas su tomis partijomis“.

Šitas Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos Cent
ro Komiteto nutarimas buvo visiškai teisingas, nors, pra
sidėjus revoliucijai, visos Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos 
menševikų ir eserų partijos ėmė graibytis kairiosios frazės, 
o kai kurios jų prašneko dargi apie socialistinę revoliu
ciją ir tarybų valdžią. Antai, lietuvių eserai-liaudininkai 
(kairieji eserai) savo gruodžio 2 d. konferencijoje pasisakė

* VCIK — Vserossijskij Centralnyj Ispolnitelnyj komitet — Visos. 
Rusijos Centrinis Vykdomasis komitetas. Red.



prieš Steigiamąjį susirinkimą, už socialistinę revoliuciją 
ir darbininkų bei valstiečių atstovų tarybų valdžią, kaip 
„atstovų darbininkų žmonių, neeksploatuojančių svetimo 
darbo, valdžią“, vienok jie buvo prieš proletariato dikta
tūrą ir palaikė artimus ryšius su Rusijos kairiaisiais ese
rais, kurie tuo laiku jau buvo pavirtę aiškiais kontrrevo
liucionieriais.

„Revoliucine“ kalba prabilo dargi LSDP, Bundas ir 
vadinamieji „internacionalistai“ — Lietuvos ir Baltarusijos 
SDP, susidariusi iš savotiško bloko buvusios RSDDP, len
kų socialpatriotų ir kitų.

Visos menševikų ir eserų partijos buvo sudariusios 
tuoj po Vokietijos revoliucijos smulkiaburžuazinių socia
listų oportunistų partijų bloką. Jame nebuvo sutikimo, bet 
visas jas vienijo griežtas proletariato diktatūros ir Tarybų 
valdžios atmetimas, bolševikų partijos smerkimas dėl jos 
nesukalbamumo ir „teroro“, o taip pat revoliucinės kovos 
baimė. Dargi visų „kairiausia“ oportunistų partija — „in
ternacionalistai“ — dar gruodžio 7 d. savo organe „Nova- 
ja Era“ („Naujoji Gadynė“) rašė, kad „tarybos yra ku
riamos tam, kad suorganizuotų tuos darbininkų klasės 
elementus, kurie iki šiol dar nėra organizuoti“, o visiškai 
ne kaip sukilimo ir revoliucinės valdžios organai. Visiškai 
aišku, kad tokios partijos revoliucinėje valdžioje nieko be 
žalos negalėjo duoti.

Vėlesnieji įvykiai visiškai patvirtino teisingumą pozi
cijos, kurią buvo užėmęs Lietuvos ir Baltarusijos Komu
nistų partijos Centro Komitetas, sudarydamas Lietuvos re
voliucinę valdžią be minėtųjų smulkiaburžuazinių partijų 
atstovų.

Nutarimą sudaryti Laikinąją revoliucinę Lietuvos val
džią CK priėmė gruodžio 8* d. Jos sąstatan buvo įvesti 
šie draugai: pirmininkas — Mickevičius-Kapsukas, nariai — 
Aleksa-Angarietis, Vainšteinas-Branovskis, Kernovičius, 
Svotelis-Proletaras, Cichovskis ir Jakševičius. Vėliau buvo

* Originale 9 d. Red.
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įvestas į jų tarpą dar drg. Dimanšteinas 39. Sudarant Laiki
nąją revoliucinę valdžią, buvo vadovaujamasi tuom, kad 
būtų įvesti jon labiausia ištirti ir populiarūs masėse komu
nistai ir kuo daugiausia darbininkų. Bet kadangi Lietuvos 
ir Baįtarusijos Kompartija buvo labai jauna, tai labai ma
ža iš ko buvo pasirinkti. Teko traukti į valdžią dargi vi
siškai nauji žmonės. Tokiu būdu išėjo taip, kad kai kurie 
revoliucinės Lietuvos valdžios nariai buvo nepakankamai 
susirišę su Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos darbininkų 
klase ir mažai žinomi masėse; bolševikiškas gi daugelio 
stažas buvo labai mažas; darbininkų įėjo tiktai du. Dėl 
tautinės sudėties, tai ji buvo patenkinama: 4 lietuviai, 2 
lenkai ir 2 žydai. Baltarusių klausimas mums tada dar 
nebuvo iškilęs, pagaliau Vilniuje nebuvo galima rasti 
nei tinkamų baltarusių kandidatų.

Laikinoji revoliucinė Lietuvos darbininkų ir vargingųjų 
valstiečių valdžia išleido savo manifestą. Jo išleidimas pa
žymėtas gruodžio 16 d. Vileika nurodyta, kaip revoliucinės 
valdžios buvimo vieta. Tai buvo padaryta tik kontrrevo
liucionieriams suvedžioti. Iš tikrųjų, manifestas buvo mano 
parašytas Vilniuje ir partijos CK patvirtintas dar gruo
džio 8 d.

Ties manifestu reikia truputį sustoti. Pirmajame pro
jekte, kurį Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos 
Centro Komitetas buvo patvirtinęs, buvo kalbama tiktai 
apie laikiną revoliucinę Lietuvos darbininkų valdžią, nors 
tekste ir buvo kalbama apie visos valdžios perdavimą į 
Darbininkų, bežemių ir mažažemių tarybų rankas. RKP(b) 
CK-ui peržiūrint jį, Laikinoji revoliucinė Lietuvos darbi
ninkų valdžia buvo pavadinta Laikinąja revoliucine dar
bininkų ir valstiečių valdžia, tikriau, Darbininkų ir vargin
gųjų valstiečių valdžia.

Manifeste kalbama apie socialistinę revoliuciją Lietu
voje ir Vakarų Baltarusijoje, paskelbiama Darbininkų ir 
mažažemių atstovų tarybų valdžia, fabrikų, bankų, pre
kybos sandėlių, „visos dvarininkų, stambiųjų ūkininkų
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(buožių), bažnyčių, vienuolynų ir kunigų žemės, su gy
vuoju ir negyvuoju inventorium“ ir 1.1, nacionalizacija, 
panaikinamos darbininkų ir vargingųjų valstiečių skolos, 
bet apie nacionalizuotąją žemę tėra pasakyta, kad ji per
duodama Darbininkų ir mažažemių tarybų žinion, pirma
jame gi tekste buvo pasakyta: „atiduodama naudotis Dar
bininkų ir mažažemių-pusiauproletarų taryboms“. Mani
feste toliau pasakyta, kad įvedama kaip pramonėje, taip 
ir ūkyje 8 valandų darbo diena. „Griebiamasi griežtų prie
monių šalies ūkio atstatymui“, taip pat kovai su speku
liacija, ypatingai kasdien reikalingais produktais. „Ašt
riausia draudžiama išvežti iš Lietuvos ir gadinti gyvąjį ir 
negyvąjį inventorių“.

Dėl atskirų tautų pasakyta:
„Neleistini jokie tautų teisių apribojimai. Visos Lietu

vos tautos sulyginamos savo teisėmis. Kiekviena tauta 
turi teisės naudotis savo prigimta kalba valstybinėse ir 
visuomeninėse įstaigose“.

Dėl santykių su RTFSR, pirmajame tekste buvo pasa
kyta, kad Tarybų Lietuva kurs naują gyvenimą tais pat 
pagrindais, kuriais jis yra kuriamas RTFSR, ir kad eis 
su ja ranka į ranką; vėliau, peržiūrint manifestą RKP(b) 
CK-te buvo pataisyta: „ateity eis ranka į ranką su Tarybų 
Rusija ir su visomis kitomis šalimis, einančiomis socia
listinės revoliucijos keliu“. Manifesto gale buvo išbrauk
tas obalsis: „Lai gyvuoja vienybė su RTFSR!“ Tai, žino
ma, nereiškia, kad būtų buvęs atmetamas Tarybų Lietuvos 
vienijimasis su RTFSR, bet tuo RKP(b) CK norėjo la
biau pabrėžti Tarybų Lietuvos respublikos savaranku
mą. Savaranki būdama, ji ateity gali laisvu noru susi
jungti su RTFSR ir kitomis socialistinėmis valstybėmis. 
Politinės to reikšmės mes tuomet dar nesupratome.

Manifestas skelbė:
„Sukilusiųjų Lietuvos darbininkų ir vargingųjų valstie

čių vardu, Lietuvos raudonarmiečių vardu skelbiame ka
rinės Vokietijos okupacijos, Lietuvos Tarybos ir visų kitų
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buržuazinių tautinių tarybų ir komitetų valdžią nuverstą. 
Visa valdžia pereina į Lietuvos Darbininkų, Bežemių ir 
Mažažemių Atstovų Tarybų rankas“.

Trumpai įvertinant šį manifestą, tai buvo proletarinės 
diktatūros paskelbimo manifestas, nors ir su jo pagrindi
nėmis klaidomis, apie kurias mes jau kalbėjome. Užtat 
Kompartijos paskelbtoji revoliucinė valdžia buvo su pasiu
tusiu įnirtimu sutikta visų buržuazinių partijų; bejėgės 
savo piktume, šaukė prieš ją ir menševikų ir eserų parti
jos. Bet darbininkai ir vargingieji valstiečiai sutiko ją la
bai gerai.

2. GINKLUOTO SUKILIMO KLAUSIMAS

Aiškus daiktas, kad, susidarius tokiai padėčiai, Kom
partijai visu griežtumu iškilo ginkluoto sukilimo klausimas. 
Tiesa, iki to laiko mūsų spaudoje šis klausimas nebuvo iš
nagrinėtas ir marksistiškai nušviestas. Bet dabar reikėjo 
jis spręsti. Ir jis buvo sprendžiamas. Įvairiuose CK doku
mentuose ir nutarimuose kalbama apie tai, kad reikia gink
luotis, organizuoti ginkluotus būrius — Raudonąją gvardi
ją. Pradedama Vilniuje ir kitose vietose visokiais būdais 
įsigyti ginklų — šautuvų, granatų. Daugiausia supirkinė
jama iš vokiečių kareivių. Kur pasiseka, ir taip paima
ma. Vilniuje prie CK atsiranda specialūs draugai, ku
rie rūpinasi ginkluotų jėgų ruošimu. Visur atsiranda di
desni ar mažesni ginkluoti darbininkų būriai. Vienok reikia 
pasakyti, kad, nežiūrint viso to, vis tiek daugiau buvo pa
sitikima Tarybų Rusijos Raudonosios Armijos atėjimu, ne
gu savo jėgomis. Nepasitikima savo jėgomis, nors jų buvo 
visiškai pakankamai tam, kad galima būtų išvyti iš Lietu
vos sudemoralizuotus vokiečius ir apsidirbti su dar nesu
stiprėjusią „savo“ buržuazija.

Tai buvo tvirtai surišta su mūsų varomųjų revoliucijos 
jėgų įvertinimu. Iš tikrųjų, jei tik proletarai ir pusiau pro
letarai sudaro revoliucinę jėgą, o tų proletarų, ypatingai
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pramonėje, buvo labai maža, jei ne tik vidutinių valstiečių, 
bet ir mažažemių, kaip smulkiųjų žemės savininkų ir pre
kių gamintojų, reikalai yra priešingi darbininkų reikalams, 
jei visiškai užmirštami neįvykdyti dar valstietiškai-de- 
mokratinės revoliucijos uždaviniai, kuriuos pakeliui turi 
įvykdyti socialistinė revoliucija, jei apskritai visiškai nei
giamai žiūrima į gaivališkus valstiečių išstojimus prieš 
okupantų valdžią ir dvarininkus ir apskritai į „visokius 
patriotinius sukilimus“, tai kaip mažos lieka tuomet Lie
tuvos revoliucijos jėgos! Aišku, kad tuomet tenka pasitikėti 
ypatingai pagalba iš svetur.

Ir kuomet paaštrėjo padėtis Vilniuje, pirmiausia rei
kalaujama buvo, kad Raudonoji Armija pagreitintu mar
šu eitų į Vilnių. 1918 m. Lietuvos ir Baltarusijos Komu
nistų partijos Centro Komiteto nutarime gruodžio 19 d. 
skaitome:

„Turint omenyje tą sunkią padėtį, kurioje randasi mūsų 
revoliucija, nutariama: 1) tuojaus pasiųsti instruktorius į 
Internacionalinės armijos 4-jį štabą (į Raudonąją Armi
ją), 2) į Vakarų diviziją, 3) į kariuomenės štabą, kuris 
operuoja Daugpilio fronte, 4) išleisti atsišaukimą į vo
kiečių kareivius, kuriame kelti aikštėn kontrrevoliucinę jų 
valdžios organų politiką ir išaiškinti tarybų reikšmę ir 
5) išleisti atsišaukimą į mūsų krašto gyventojus tuo pat 
klausimu. Stabams pranešti: 1) kad Tarybų valdžios or
ganai nevestų jokių derybų su vokiečiais ir 2) tuojau 
eitų pirmyn, į Lietuvos gilumą, kad sumuštų vokiečių ir 
lietuvių kontrrevoliuciją“.

Vienok Raudonoji Armija negalėjo taip greit eiti, ir 
gruodžio 20 d. CK priima tokį nutarimą:

1) „išleisti atsišaukimą į darbininkus, kuriame nuro
dyti, kad lenkų legionieriai kartu su lietuvių baltagvardie
čiais ir (vokiečių) karininkais rengiasi šiomis dienomis 
išstoti, kad užgniaužtų darbininkų judėjimą mūsų krašte 
ir kad vienatinė išeitis susidėjusiose aplinkybėse — tai ko
va su ginklais rankose su buržuazijos agentais; 2) tuojau
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pranešti Tarybų Rusijai, kad ji kategoriškai pareikalautų 
iš vokiečių vyriausybės nuginkluoti legionierius, nes kitaip 
elgdamosi ji (vokiečių vyriausybė) nevykdo sutarties; 3) kad 
pasiųstų pagreitintu maršu raudonarmiečius į Vilnių. . . 
4) apginkluoti darbininkus; 5) vesti derybas su kitomis 
partijomis, prisilaikančiomis Tarybų valdžios platformos, 
kad būtų sudarytos bendros kovos pajėgos; 6) pavesti drg. 
Romualdui paruošti ginklavimosi planą; 7) suorganizuoti 
geležinkelio apgynimą“. ..

Gruodžio 21 d. CK buvo nutarta:
„Įsakyti vietos organizacijoms nuimti nuo darbo darbi

ninkus ir ginkluoti. Sudaryti tam tikrą karini partini Vyk
domąjį organą (štabą) iš šių asmenų: Dieduškos (Verž- 
bickio), Kazoko, Kunigo (Liaudanskio), Proletaro ir Taro, 
kurie atsako CK ir gauna iš jo bendras direktyvas“.

Šitie CK nutarimai rodo, kad buvo rūpinamasi ir dar
bininkų ginklavimu. Vienok vis tiek pirmoje vietoje buvo 
Raudonosios Armijos atėjimo laukimas. Tai matyt taip 
pat iš laiškų, kurie buvo rašomi iš Vilniaus Daugpilin, ir 
iš tų žygių, kurie Daugpilyje buvo daromi.

Gruodžio 22 d. Daugpilyje buvo nutarta tuojau pa
siųsti, „Vilniaus tarybai prašant“, 100 raudonarmiečių iš 
Vilniaus pulko Vilniaus darbininkų sustiprinimui — jie 
buvo pasiųsti.

Gruodžio 25 d. Daugpilyje veikianti CK dalis nutarė: 
kadangi yra daug norinčių stoti į Raudonąją Armiją, vei
kiančią Lietuvoje, pradėti organizuoti iš jų Kauno pulką 
ir sanitarinius skyrius.

Tuo tarpu įvairiose šiaurinės Lietuvos vietose organi
zavosi raudongvardiečių būriai. Iš Panevėžio 1919 m. sau
sio 2 d. buvo pranešta, kad yra 40 norinčių stoti į Rau
donąją Armiją, bet nėra ginklų, instrukcijų, lėšų. Suba
čiuje susidarė būrys iš 40 ginkluotų raudongvardiečių, tiek 
pat Kupiškyje. Sausio 5 d. jau kalbama apie 120 raudon
gvardiečių Subačiuje. Jiems buvo pasiųsta iš Daugpilio gink
lai, kuriuos pasiėmė atvažiavę nuo Obelių ir kitų vietų
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valstiečiai. Bet dėl Raudonosios gvardijos kūrimo ir 
šaukimo prie ginklo apskritai Daugpilyje buvo nutarta to 
nedaryti, o pasirūpinti greičiau sukurti Kauno pulką ir j 
jį siųsti norinčius kovoti su ginklais rankose, pasirūpinti 
jų apginklavimu.

Tas nutarimas buvo motyvuojamas tuo, kad raudongvar- 
diečiai galį pavirsti chuliganais. Apskritai imant, čia pa
sirodė masinio sukilimo baimė ir aiškiausiai pasireiškė 
nepasitikėjimas savo jėgomis ir proletarine revoliucija 
Lietuvoje ir laukimas išvadavimo iš Raudonosios Armi
jos pusės. Vienok, nežiūrint tokio partijos viršūnių nusi
statymo, vietose mūsų organizacijos ne vien laukė Rau
donosios Armijos ateinant, o pačios kovojo. Šiauliuose, 
kaip toliau pamatysime, raudongvardiečiai dargi paėmė 
vokiečių šarvuotą traukinį, kada Raudonosios Armijos dar 
nebuvo ten. Gangreit visuose svarbesniuose centruose buvo 
nuversta buržuazinė valdžia ir įvesta Tarybų valdžia dar 
prieš Raudonosios Armijos atėjimą. .. Dabar mums aišku, 
kad neteisingi mūsų nusistatymai dėl ginkluoto sukilimo, 
per didelis laukimas pagalbos iš Raudonosios Armijos pu
sės, per mažas pasitikėjimas savo jėgomis, be abejonės, 
daug sutrukdė pirmosios proletarinės revoliucijos išsiplė
timą ir pagilinimą Lietuvoje.

3. KOVA UŽ TARYBŲ VALDŽIĄ VILNIUJE

a) Pirmosios Vilniaus Darbininkų tarybos rinkiniai 
ir jos atidarymas

Tuoj po Vokietijos revoliucijos Lietuvos ir Baltarusi
jos Komunistų partijos Centro Komitetas iškėlė Tarybų 
kūrimo obalsį: Vilniuje buvo sudaryta komisija iš visų 
socialistinių partijų atstovų rinkimams įvykdyti. Nežiū
rint to, kad socialdemokratų partijos visokiais būdais 
trukdė rinkimus, vis tiek gruodžio pradžioje, spiriant bol
ševikams, jau prasidėjo rinkimai. Buvo rengiami mitingai,
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leidžiami lapeliai. Komunistų partija dar buvo nelegali. 
Užtat vokiečių okupantai ir vietinė buržuazija visokiais 
būdais trukdė jos veikimą: neleido jai daryti viešų mitingų, 
leisti ir platinti savo literatūrą ir 1.1. Bundas, sekdamas 
buržuazijos pėdomis, taip pat dažnai neįsileisdavo ko
munistų partijos atstovų į viešus žydų profsąjungų susi
rinkimus, kurie dar tebebuvo Bundo įtakoje. Be to, Bundas 
ir kitos socialtaikstytojų partijos, turėjusios komisijoje 
rinkimams vykdyti daugumą, nutarė duoti Taryboje spe
cialią atstovybę visoms socialistinėms partijoms, dargi pa
čioms mažosioms socialtaikstytojų partijoms, kurios vie
šuose darbininkų rinkimuose gangreit negalėjo tikėtis gauti 
bent vieną, antrą vietą. Kadangi Bundo įtaka buvo di
džiausia įvairiose mažiukėse žydų dirbtuvėse, tai komisija 
suteikė joms teisę turėti Taryboje daug didesnę atstovybę, 
negu stambesnėms įmonėms. Tokiu būdu, nežiūrint to, 
kad jau ir tuomet tarp Vilniaus darbininkų didžiausią 
įtaką turėjo komunistai, vienok pirmoje Vilniaus Darbinin
kų atstovų taryboje daugumą gavo socialtaikstytojų par
tijos, pirmiausia Bundas. Daugumą įgyti joms padėjo tos 
priemonės, kurias aš aukščiau nurodžiau. Tuo tarpu pa
grindinių įmonių darbininkų dauguma balsavo už komu
nistų sąrašus. Pavyzdžiui, geležinkeliečiai išrinko išimti
nai komunistus ir užjaučiančius, statybos darbininkai da
vė 4 komunistus, 2 bundiečius, 1 eserą ir 1 nepartinį.

Išrinkus Tarybą, kilo klausimas apie jos atidarymą. 
Tarybos rinkimai buvo atlikti revoliuciniu keliu, be tam 
tikro vokiečių okupantų vyresnybės leidimo. Panašiai tu
rėjo įvykti ir jos atidarymas. Menševikų Bundas, kuris 
turėjo didžiausią frakciją Taryboje, norėjo vaidinti joje 
vyriausią rolę. Bet kaip smulkiaburžuazinė socialtaiksty
tojų partija, jis kaip ugnies bijojo revoliucinės kovos už 
valdžią. Jo vadai buvo nusistatę pažaisti Taryba, išnau
doti ją šiek tiek, kad sustiprintų savo pozicijas ir atitrauk
tų darbininkus nuo revoliucinės kovos ir galų gale padėtų 
buržuazijai paimti valdžią į savo rankas. Tuo vadovauda
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miesi, jie tarėsi nedaryti didelio triukšmo Tarybą atidarant, 
o padaryti tai tyliai savo klube gruodžio 13 dieną vakare, 
penktadieni, kada prasideda šabas.

Su tokiu Bundo nusistatymu jokiu būdu negalėjo su
tikti Kompartija, kuri iš karto aiškiai iškėlė klausimą apie 
kovą už Tarybų valdžią. Lietuvos ir Baltarusijos Komu
nistų partijos Centro Komitetas išleido trumpą atsišauki
mą, protestuodamas prieš Tarybos atidarymą kažkokiame 
užkampyje ir pranešė, kad jis bus iškilmingai atidarytas 
miesto salėje* sekmadienį, gruodžio 15 dieną. Ten CK 
kvietė atvykti visus Tarybos atstovus. Rytojaus dieną, gruo
džio 16 d., Kompartijos CK nutarė visoje Lietuvoje ir Va
karų Baltarusijoje paskelbti visuotinį politinį streiką ir 
surengti Vilniuje didelę demonstraciją, kurioje iškelti pa
grindinį obalsį: „Visa valdžia Taryboms“. Tokiu griežtu 
klausimo pastatymu Kompartija patraukė į savo pusę dar
gi daugelio bundiečių darbininkų simpatijas, ir Bundo va
dams daugiau nieko nebeliko, kaip priimti komunistų siū
lymą.

Tiesa, gruodžio 13 d. Tarybos atstovų dalis buvo su
sirinkusi Bundo klube. Ten buvo pasiųsti komunistų frak
cijos atstovai, kurie pareiškė protestą prieš tokį Tarybos 
atidarymą ir pranešė Kompartijos nutarimą. Sumišę Bundo 
vadai ėmė teisintis, kad ir jie nemanę ten Tarybos atida
ryti, o tik informacinį pasitarimą sušaukę...

Savo keliu komunistų frakcija, laikydama nereikalingu 
tartis su socialtaikstytojų frakcijomis tokiu momentu, ka
da reikia veikti, pasiuntė į vokiečių Soldatenratą (vo
kiečių kareivių atstovų tarybą) griežtą reikalavimą, kad 
jis duotų Darbininkų tarybai miesto salę atidaryti pirmajai 
Vilniaus Darbininkų tarybai. Nesulaukdami Soldatenrato 
atsakymo, komunistai nutarė be leidimo užimti miesto sa
lę. Matydamas vis labiau kylantį revoliucinį darbininkų 
judėjimą ir vokiečių kareivių nenorą eiti policijos pareigas,

* Dabartinėje Valstybinės filharmonijos salėje. Red.
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Soldatenralas nesipriešino tam. Tai buvo jau didelis Vil
niaus darbininkų laimėjimas, vadovaujant Komunistų par
tijai.

Atėjo gruodžio 15 d. — iškilmingo pirmosios Vilniaus- 
Darbininkų tarybos atidarymo diena (1905 m. Vilniuje ne
buvo Tarybos). Kompartijai tai buvo griežtos kovos diena. 
Ji neturėjo Taryboje daugumos, bet turėjo savo pusėje Vil
niaus revoliucinių darbininkų daugumos simpatijas. Lie
tuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos Centro Komite
tas, kuriame tuomet Vilniuje svarbiausią rolę vaidino- 
drg. Angarietis (Antanavičius), nutarė, pasiremiant ta re
voliucine dauguma, būtinai užkariauti Tarybos prezidiume- 
daugumą. Jam buvo aišku, kad tas, kas turės prezidiumo- 
daugumą, tas faktiškai vadovaus visai Tarybai. Be ko
munistų, buvo nutarta įsileisti Į prezidiumą 3 „kairiuo
sius“ bundiečius ir 1 vadinamųjų socialdemokratų „inter
nacionalistų“ atstovą, kurie dar turėjo tam tikros įtakos- 
tarp Vilniaus darbininkų. Kitų partijų frakcijų atstovų 
nutarta buvo prezidiuman neleisti dėl aiškaus jų nusista
tymo prieš proletariato diktatūrą ir dėl jų silpnumo.^ Bun
das reikalavo, kad prezidiumas būtų sudarytas Tarybos- 
frakcijų proporcionaliai, pagal frakcijų didumą; be to, dar 
reikalavo, kad prezidiume turėtų savo atstovus ir tos Ta
rybos frakcijos, kurios neturėjo nė vieno atstovo, darbi
ninkų išrinkto, bet turėjo bent vieną atstovą Taryboje.

Bolševikų frakcija griežtai atsisakė priimti Bundo rei
kalavimus. Ji ultimatyviai iškėlė klausimą: arba komunistai 
turi turėti daugumą prezidiume, arba jie visiškai į jį neis. 
Bundo vadai, žinodami komunistų įtaką darbininkų tarpe,, 
žinodami, kad žydų darbininkai nesutiks su tuo, kad pre
zidiume nebūtų bolševikų, iš antros pusės, bijodami imti' 
sau visą atsakomybę už Tarybos darbą, po ilgų svyravimų 
nusileido bolševikams ir priėmė jų reikalavimus. Nėra rei
kalo aiškinti, kad tai buvo labai didelis komunistų laimė
jimas, pasiektas griežtos jų - taktikos dėka, Vilniaus dar
bininkų masėms palaikant.
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Gruodžio 15 d. buvo didžiausio Vilniaus darbininkų 
ūpo pakilimo diena. Į miesto salę 40 plaukė didžiausios ne 
tik darbininkų, o ir smulkiosios buržuazijos minios. Visiems 
neužteko salėje vietos. Daugelis liko stovėti artimose gat
vėse.

Salėje susirinko apie 200 darbininkų ir tarnautojų at
stovų. Atvyko ir 10-sios vokiečių armijos Soldatenrato 
atstovai ir vokiečių geležinkeliečių tarybos atstovai. Be 
to, buvo susirinkę keli tūkstančiai darbininkų ir tarnau
tojų. Salė buvo išpuošta raudonomis vėliavomis ir revo
liuciniais obalsiais. Vyravo obalsis: „Visa valdžia Darbi
ninkų atstovų taryboms“.

Tarp susirinkusių darbininkų didžiausias entuziazmas. 
Galų gale, po didžiausių karo kančių, bado, šalčio ir ne
matytų kruvinų aukų, biauriausių pasityčiojimų ir nieki
nimų iš vokiečių okupantų ir viešpataujančių klasės pusės, 
jie pasijuto, kad prasideda naujas gyvenimas, be neapken
čiamų vokiečių okupantų ir biaurios „savosios“ buržua
zijos. „Internacionalistų“ organas „Novaja Era“ („Nau
joji Gadynė“), aprašydama gruodžio 18 d. Tarybos ati
darymą, rašė:

„Nors Lietuvą išvadavo Vokietijos revoliucija, bet sa
lėje jaučiama Rusijos revoliucijos dvasia. Iš karto atsi
kėlė Rusijos proletariato revoliucinių kovų tradicijos ir 
susidariusia padėtimi bolševikai užėmė Taryboje vadovau
jančią vietą“.

Į prezidiumą, po ilgų pasitarimų buvo išrinkti 5 komu
nistai, 3 bundiečiai ir 1 „internacionalistas“ 41.

Tarybų valdžios propagandai ir savo artimumui su 
Tarybų Rusija parodyti komunistų frakcija pasiūlė pasiųsti 
pasveikinimą Tarybų Rusijos VCIK-ui (Vykdomajam 
komitetui) ir sovnarkomui (Liaudies Komisarų Tary
bai), kaip vadovaujantiems Tarybų valdžios organams, 
Raudonajai Armijai, pirmajam Vokietijos Darbininkų ir ka
reivių atstovų tarybų suvažiavimui ir kovojančiam oku
puotų šalių proletariatui (Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Esti
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jos ir 1.1.). Dešinieji eserai griežtai stojo prieš sveikini
mus VCIK-ui, sovnarkomui ir Raudonajai Armijai; visos 
frakcijos ligi pat „internacionalistų“, išskyrus bolševikus, 
griežtai pasisakė prieš sveikinimą Raudonajai Armijai, o 
sveikinime Tarybų Rusijos valdžiai pasiūlė ir pasiekė, kad 
būtų priimta 106 balsais prieš 96 tokia pataisa, kuri iš es
mės reiškė nepasitikėjimą Rusijos darbininkų ir valstiečių 
valdžiai: toji pataisa reikalavo „bendro revoliucinio fronto 
sudarymo“, o tai reiškė „bendro fronto“, bloko sudarymą ir 
su kontrrevoliuciniais menševikais ir eserais. Komunistų 
frakcija ir gausūs darbininkai, susirinkusieji salėje, griež
tai stojo prieš tokį „sveikinimą“. Komunistų frakcija pa
reiškė, kad ji tokiu atsitikimu vien savo vardu pasiųs 
sveikinimą. Čia aiškiai pasirodė dvi jėgos — proletarinės 
revoliucijos jėga ir priešų jėga. Socialtaikstytojų partijos 
čia pasirodė, kad jos yra priešingos proletariato diktatū
rai ir jos jėgos reiškėjai — Raudonajai Armijai, bet, išsky
rus dešiniuosius eserus, atvirai tai pasakyti nedrįso. Jos 
manevravo. Vis tiek šis balsavimas parodė, kad komu
nistai turi beveik pusę visų Tarybos narių: daugelis nepar
tinių darbininkų palaikė komunistus.

Pamačiusios tai, socialtaikstytojų frakcijos dar labiau 
ėmė manevruoti: kalbėti „revoliucines“ kalbas, žodžiais 
kalbėti dargi už Tarybų valdžią. Ypatingai „revoliucinis“ 
buvo kairiųjų eserų sveikinimas, kurie kalbėjo, kad jie 
„niekad nedarę sutarčių su imperialistais“ ir „niekad neiš- 
davę revoliucijos reikalų“, — kad jie buvo suorganizavę 
1918 m. vasarą Maskvoje sukilimą prieš Tarybų valdžią, 
kad tuo pačiu laiku stengėsi padėti imperialistams sumušti 
bolševikų valdžią, — tai jie laikė revoliuciniais žingsniais! 
Kairieji eserai reikalavo tuojau pradėti organizuoti vals
tiečių ir darbininkų atstovų tarybas visoje šalyje (pirmo
je vietoje — valstiečių atstovų tarybas!). Bet jie truputį 
pavėlavo: Darbininkų atstovų tarybos jau kūrėsi visoje 
Lietuvoje... „Revoliucines“ kalbas kalbėjo ir 10-sios
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armijos Soldatenrato atstovai, bet praktiški jų pasiūlymai 
nėjo toliau už jų generalinio štabo siūlymus.

Bet štai komunistų frakcija pasiūlė pereiti nuo žodžių 
prie darbų: ji pasiūlė rezoliuciją, skelbiančią, kad nuo šio 
momento Taryba yra vienintelis Vilniuje valdžios organas. 
Tai įnešė didžiausią sumišimą Į tų taikstytojų eiles, kurie 
ką tik tariamai kalbėjo už Tarybų valdžią. Bundo frakcija 
pareikalavo pertraukos.

Kokia valdžia iš tikrųjų buvo tuomet Vilniuje? For
maliai buvo trys „valdžios“, bet faktiškai — nė vienos: 
vokiečių okupantų valdžia merdėjo, mirties mėšlungio 
traukoma; buržuazinė Lietuvos Taryba neturėjo jokios 
paramos tarp Vilniaus gyventojų ir nustojo prestižo, 
kai tik nustojo tiesioginės vokiečių paramos; greitai ji 
sykiu su vokiečių okupantais išbėgo į Kauną; daug 
didesnės įtakos turėjo tarp Vilniaus lenkų buržuazijos ir 
smulkiosios buržuazijos Lenkų komitetas, bet ir jis dar 
toli gražu nebuvo valdžia. Gruodžio 10 d. įvyko Vilniuje 
žydų demokratų partijos ir socialtaikstytojų partijų susi
rinkimas, kuriame žydų demokratai tiesiai kalbėjo, „kad 
Vilniuje nebėra jokio šeimininko ir kad yra grobstomas 
miesto turtas“. Demokratai- pasiūlė socialistams bloką. 
„Patys vieni, — kaip rašė „Novaja Era“ gruodžio 12 d .,— 
jokiu būdu nenorėjo paimti miesto ūkio į savo rankas: taip 
baisi buvo jo padėtis“.

Kompartija tokiomis sąlygomis visiškai teisingai iš
naudojo susidariusią revoliucinę situaciją: ji nesibijojo 
paimti valdžią į savo rankas ir drąsiai įnešė siūlymą 
paskelbti Vilniuje Tarybos valdžią. Bundas ir kitos taiks
tytojų partijų frakcijos ilgai tarėsi, kaip balsuoti. Žydų 
darbininkai stovėjo už Tarybos valdžios paskelbimą, va
dai — prieš. Galų gale bundiečiai atėjo į salę ir pareiškė, 
kad balsuos už komunistų pasiūlymą ir čia pat pridūrė, 
kad tai darą per prievartą. Vienas Bundo vadų tada pa
mojęs ranka ir pasakęs: „Prievartą ligi galo vartokite!“

116



Už komunistų siūlymą balsavo ir kitos taikstytojų frak- 
cijos, tik kai kurie inteligentai susilaikė nuo balsavimo.

Tokiu būdu Vilniaus Darbininkų taryba pasiskelbė val
džia. Jos prezidiumas, kuriame dauguma priklausė komu
nistams, turėjo įvykdyti šį nutarimą.

Kad parodytų realią jėgą, kuria remiasi Taryba, ir kad 
įtrauktų darbininkų mases į aktyvią kovą, kaip jau anks
čiau rašiau, Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos 
Centro Komitetas nutarė gruodžio 16 d. paskelbti visuo
tinį politinį streiką ir padaryti demonstraciją su obalsiais: 
„Visa valdžia Taryboms! Neleisti Vokietijon vežti geležin
kelio turto! Paleisti politinius kalinius!. . “ Kompartija, 
priimdama šį nutarimą, visiškai nesikreipė į kitas parti
jas, nevedė su jomis jokių derybų, nes žiūrėjo į jas kaip 
|  priešingas Tarybų valdžiai ir proletariato diktatūrai 
organizacijas. Ji kreipėsi tik į profsąjungas, kurioms jau 
tuomet priklausė didelės darbininkų masės, ir pakvietė 
jas, kad jos prisidėtų prie streiko ruošimo ir demonstracijos. 
Tai labai nepatiko bundiečiams ir kitiems socialtaikstyto- 
jams. Dar labiau nepatiko jiems viešas, iš pirmojo Vil
niaus Tarybos posėdžio tribūnos komunistų frakcijos 
paskelbimas apie visuotinį politinį streiką ir demonstra
ciją, kuri turi įvykti gruodžio 16 d., bet jie bejėgiai buvo 
ką nors prieš tai padaryti; Vilniaus darbininkų aiški dau
guma buvo tuo metu su komunistais, už revoliucinius 
kovos metodus. Jie veržėsi į gatvę. Socialtaikstytojai, kad 
neliktų visiškai be masių, buvo prispirti vilktis jų uo
degoje.

b) Gruodžio 16 d. visuotinis streikas ir demonstracija

Gruodžio 16 d. Vilniuje įvyko tikrai visuotinis strei
kas ir milžiniška demonstracija, kuri savo didumu gali 
būti sulyginta tik su 1905 m. spalio mėnesio visuotiniu 
streiku ir demonstracijomis. Skirtumas tik tas, kad 
1905 m. streikai ir demonstracijos buvo nukreiptos pir
miausia prieš caro valdžią, o 1918 m. — prieš vokiečių
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darbininkams laisvė daryti susirinkimus be jokio vokiečių 
vyresnybės leidimo. Ypatingai dėmesys buvo atkreiptas 
į geležinkelius. Tarybos prezidiumas išleido įsakymą, drau
džiantį be Tarybos leidimo išvežti iš Vilniaus ir apylinkės 
maisto produktus ir kitas prekes. Tam prižiūrėti buvo pa
skirtas Tarybos prezidiumo geležinkelio komisaras, kuris 
suorganizavo geležinkelio miliciją. Jos uždavinys buvo — 
kontroliuoti, ką išveža vokiečių okupantai, neleisti jiems 
toliau plėšti šalies.

Tai labai nepatiko vokiečių plėšikams. Gruodžio 20 d. 
jie vėl pradėjo areštuoti geležinkelio darbininkus, tarp ki
ta ko, areštavo ir kelis Tarybos narius. Tai smarkiai paašt
rino santykius tarp Tarybos ir okupantų. Pastarieji nebe
norėjo dabar atiduoti į Tarybos rankas Vilniaus kalėjimo. 
I Soldatenratą kreipėsi Tarybos prezidiumas, reikalauda
mas, kad jis duotų Tarybai 800 šautuvų ir 10 kulkosvaidžių.

Tas reikalavimas buvo iškeltas Soldatenratui ultimaty
viai — atsakymui buvo duota 12 valandų. Jei šis reikala
vimas nebus įvykdytas per tiek laiko, Taryba kreipsis 
į Tarybų Rusijos Raudonąją Armiją, prašydama jos pagal
bos, kad ji greičiau atvyktų į Vilnių. Sis reikalavimas 
nebuvo įvykdytas. Tuo tarpu Vilniaus buržuazija jau atvi
rai pradėjo šaukti gyventojus prie ginklo „Aušros vartų 
motinos švenčiausios gynimui“, kvietė „brolius lenkus, lie
tuvius, baltarusius savo gyvybės ir laisvės gynimui, erelio 
ir vyčio vėliavomis nešinus“. Iš tikrųjų buvo mobilizuoja
mos jėgos mirtinai kovai prieš revoliucinius darbininkus 
ir Tarybą.

Tai privertė Kompartiją ir Tarybą paskelbti antrą vi
suotinį streiką.

c) Antrasis Tarybos posėdis ir naujas visuotinis streikas

Gruodžio 22 d. buvo sušauktas antrasis Vilniaus Tary
bos plenumas. Jis įvyko jau nebe miesto salėje, o darbinin
kų klube Varnų gatvėje, kur buvo susimetęs tuomet revo
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liucinių darbininkų ir Kompartijos centras. Klubas buvo 
saugojamas ginkluotų darbininkų raudongvardiečių. Prie 
jo jau buvo kelios dešimtys ginkluotų raudongvardiečių. 
Miesto salėje neįvyko šis posėdis dėl to, kad buvo gautos 
žinios apie tai, esą lenkų baltagvardiečiai rengiasi užpulti 
Tarybos posėdį. Darbininkų klube lengviau buvo atremti jų 
užpuolimą. Be ginkluotų raudongvardiečių dar buvo ten 
mobilizuotos komunistų jėgos.

Pagrindinis klausimas, kuris buvo svarstomas antrame 
Tarybos posėdyje, — tai buvo klausimas apie Laikinąją 
revoliucinę darbininkų ir vargingųjų valstiečių valdžią, 
kurios manifestas buvo tuo metu jau išplatintas Vilniuje 
ir visoje Lietuvoje ir Vakarų Baltarusijoje. Jo pasirodymas 
sukėlė didžiausią pasipiktinimo audrą tarp visų social
demokratų partijų, kadangi jis pasirodė visiškai be jų žinios 
ir galutinai sugriovė jų viltis, kad Lietuvoje ir Vakarų 
Baltarusijoje būsią galima visai kitais keliais pakreipti 
revoliuciją, negu tai buvo Rusijoje, t. y., menševikų keliais, 
arba atiduoti valdžią į buržuazijos rankas. Formaliai so
cialdemokratai iškėlė prieš Laikinąją revoliucinę valdžią 
tą faktą, kad ji buvo sudaryta be Vilniaus Tarybos žinios. 
Iš tikrųjų gi dargi patys „kairieji“ iš jų jau pradėjo kalbėti 
aiškia menševikų kalba.

„Internacionalistų“ organas „Novaja Era“ rašė dėl to:
„Komunistai jau stato klausimą nebe apie Tarybų val

džią, o apie komunistų partijos diktatūrą viršum tarybų“.
Socialdemokratai atmetė taip pat Tarybų Rusijos Raudo

nosios Armijos pagalbą Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos 
darbininkams ir vargingiesiems valstiečiams. Raudonoji 
Armija jau artinosi prie Lietuvos („internacionalistų“ 
„Novaja Era“ rašė: „Raudonoji Armija“ tik kabutėse!). 
Vienok socialdemokratai kartu stengėsi pasirodyti, kad 
ir esą už Tarybų valdžią: 82 balsais jie priėmė „inter
nacionalistų“ pasiūlytą rezoliuciją, kad iki sušaukimo visos 
Lietuvos Tarybų suvažiavimo visa Lietuvos valdžia pri
klausytų Vilniaus Tarybos vykdomajam komitetui. Turė-
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darni Taryboje daugumą, jie tikėjosi ir vykdomajame ko
mitete turėsią daugumą, na ir tuomet savotiškai pakreipsią 
visą Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos revoliuciją. Komunistų 
frakcija, žinoma, suprato jų troškimus ir visiškai atsisakė 
dalyvauti minimos rezoliucijos balsavime, juo labiau, kad 
apie 40 jos narių buvo sugrūsta į kalėjimą.

Padrąsinti šio balsavimo, socialdemokratai ir eserai 
mėgino priimti rezoliuciją ir prieš Tarybos prezidiumą, ku
riame dauguma priklausė komunistams, bet gavo per nagus 
dargi nuo savųjų darbininkų. Nepasisekė jiems taip pat 
įvykdyti Tarybos vykdomojo komiteto rinkimų proporci
niais pagrindais ir juo pakeisti Tarybos prezidiumą: social
demokratų darbininkai, kad ir neišsivadavę dar galutinai 
nuo pardavikiškų savo vadų įtakos, palaikė griežtą, revo
liucinę komunistinės daugumos prezidiumo taktiką.

Tuo būdu socialpardavikų rezoliucija, nukreiptoji prieš 
Laikinąją revoliucinę valdžią, liko tik popieriuje.

Komunistų frakcijai pasiūlius, šiame posėdyje dar buvo 
priimtas labai svarbus nutarimas apie derybų nutraukimą 
su veidmainingu, iš esmės kontrrevoliuciniu 10-sios armijos 
Soldatenratu. Jo kontrrevoliucioniškumas, kaip sako rezo
liucija, pasireiškė „darbininkų areštais ir persekiojimais, 
nusileidimais baltagvardiečiams, turto išvežimu iš šalies, 
nevykdymu duotųjų Darbininkų atstovų tarybai pasižadėji
mų“ ir t. t.

Tokiomis sąlygomis, komunistų frakcijai pasiūlius, ant
rasis Vilniaus Tarybos posėdis priėmė nutarimą apie antro 
visuotinio politinio streiko paskelbimą gruodžio 24 d. 
Pagrindiniai reikalavimai buvo iškelti tokie: visų politinių 
kalinių paleidimas ir ekonominių gelžkeliečių reikalavimų 
Įvykdymas. ė

Paskui, streiko metu, Tarybos prezidiumo dar buvo iš
kelti tokie reikalavimai: 1) Soldatenratas privalo išleisti 
įstatymą, draudžiantį kratas ir areštus be Tarybos žinios 
ir jos narių dalyvavimo; 2) kalėjimai pereina išimtinai 
Tarybos pastatyto komisaro žinion; 3) mieste savivaldybė
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pereina į Tarybos rankas; 4) geležinkelio stotyse susidaro 
bendra komisija iš Soldatenrato ir Darbininkų tarybos 
atstovų; komisijos žinion pereina visa geležinkelio valdžia; 
5) tvarkos palaikymui ir maisto dalykų priežiūrai kuriama 
Tarybos milicija.

Sis streikas išėjo ne mažesnis už pirmąjį. Sustreikavo 
geležinkelio darbininkai. Sustojo traukiniai. Buvo užgesinta 
elektros šviesa, ir miestas atsidūrė tamsoje. Užsidarė visos 
sankrovos, restoranai.

Tai privertė vokiečių okupantus jau naktį iš 24 į 25 
gruodžio paleisti iš kalėjimo visus areštuotus gelžkeliečius. 
Tarybos prezidiumas tuomet nutarė duoti miestui elektros 
šviesą. Vienok kiti politkaliniai, ne gelžkeliečiai, dar buvo 
tebelaikomi kalėjime. Užtat ir vėl Tarybos prezidiumas 
nutarė užgesinti šviesą. Tiktai gruodžio 25 d. vakare oku
pacinė vyriausybė ir Soldatenratas davė sutikimą įvykdyti 
Tarybos reikalavimus, ir tada buvo nutarta Komunistų par
tijos, kuri vadovavo streikui, jį pabaigti.

Sį kartą kalėjimo raktai buvo tikrai perduoti Tarybos 
paskirtam komisarui ir paleisti visi politiniai kaliniai. Buvo 
taip pat pažadėta įvykdyti ekonominiai gelžkeliečių reika
lavimai. Vienok kai kurie reikalavimai ir dabar tik žodžiais 
buvo vokiečių okupantų priimti. Jiems priklauso pirmiausia 
miesto ūkio perdavimas į Tarybos rankas. Jis buvo per
duotas ne į Tarybos rankas, o į senosios miesto dūmos 
rankas. Užtat kova turėjo tolyn eiti. Ir ji buvo vedama ne 
vien prieš vokiečių okupantus, o ir prieš vietinę buržuazi
ją, kuri pradėjo darytis vis aktyvesnė.

c!) Tretysis Tarybos posėdis ir kova su vietine buržuazija

Tretysis Tarybos posėdis, įvykęs gruodžio 27 d., priėmė 
nutarimą, kuriuo pripažinta, kad miesto savivaldybės per
davimas miesto dūmai yra neteisėtas. Kadangi Taryba yra 
vienintelė miesto valdžia, jai turi pereiti ir visa miesto 
savivaldybė ir jos turi klausyti visi miesto tarnautojai.
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Taryba uždraudė miesto tarnautojams vykdyti kieno nors 
įsakymus.

Tuo būdu buvo paskelbta aštri kova vietinei buržua
zijai, kuri viešpatavo miesto dūmoje. Čia taip pat pasi
rodė rimtų skirtumų tarp komunistų ir socialdemokratų 
taikstytojų, kurie norėjo pasitenkinti vien kova su vokiečių 
okupantais, o su vietine buržuazija stengėsi surasti bendrą 
kalbą. Vienok bundiečių rezoliucija tesurinko tik 50 bal
sų; dargi kai kurie iš jų šalininkų nebalsavo už ją. Bol
ševikų pasiūlytoji rezoliucija apie miesto savivaldybės 
perėjimą į Tarybos rankas surinko 110 balsų.

Iš tikrųjų šią rezoliuciją buvo daug sunkiau gyveni- 
man įvykdyti, negu ją priimti. Dalykas tas, kad miesto 
tarnautojai, priklausantieji daugiausia nacionalistinei, 
smulkiaburžuazinei lenkų inteligentijai, buvo lenkų bur
žuazijos įtakoje ir visokiais būdais sabotavo Tarybos nu
tarimus. Užtat taip ir nepasisekė jai paimti miesto ūkio 
į savo rankas. Prie to daug prisidėjo ir tas faktas, kad 
tuo tarpu lenkų buržuazija pasidarė labai aktyvi.

Buržuazija, matydama, kad Lietuvoje ir Vakarų Bal
tarusijoje tikrai prasideda proletarinė revoliucija, kuri 
gresia visam jos viešpatavimui, iš visų jėgų pradėjo dirbti, 
kad išlaikytų jį savo rankose ir kraujuose paskandintų pro
letarinę revoliuciją. Tuo tikslu buvo reorganizuota Lietuvos 
buržuazinės Tarybos valdžia: ji pradėjo žaisti demokra
tija; vietoje aiškių reakcionierių-monarchistų valdžios bu
vo sudaryta gruodžio 26 d. plati koalicinė „laikinoji val
džia“ su „socialistiniu“ liaudininku Sleževičium priešakyje, 
į kurią įėjo visų buržuazinių partijų atstovai, pradedant 
lietuviškais socialdemokratais, baigiant krikščionimis de
mokratais. Kad labiau suinteresuotų žydų ir baltarusių 
buržuaziją, buvo įtraukti į ją ir žydų ir baltarusių buržua
zijos atstovai. Jos atsišaukime į gyventojus42 žymiausią 
vietą užima šmeižtai prieš Raudonąją Armiją ir socialinė 
demagogija'— įvairūs pažadai. Ji žada remtis darbo žmo
nėmis, sako, kad „pirmojoje vietoje jai esanti žemės refor-
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ma ir darbininkų padėties apsaugojimas“, bežemiams ir 
mažažemiams žada duoti žemės, darbininkų apsaugojimą 
ligos metu, sveikatos nustojus, senatvės susilaukus; žada 
įvesti 8 valandų darbo dieną ir 1.1. Bet nė žodžio nėra apie 
kovą su vokiečių okupantais ir lenkų baltagvardiečiais, 
norint pastarieji Vilniuje jau atvirai kovojo dėl valdžios. 
Lietuvių, lenkų, žydų ir baltarusių buržuazija sudarė bend
rą kontrrevoliucinį frontą kovai prieš proletarinę revoliu
ciją ir užtat laikinai atsisakė nuo kovos saviškių tarpe.

Lietuvos buržuazinės Tarybos valdžia šaukė stoti sa
vanoriais į lietuvių armiją, kuri jau pradėta buvo tuomet 
organizuoti. Jos priešakyje stovėjo baltagvardietis caro 
generolas Kondratavičius, paskui išbėgęs į Gardiną. Sa
vanoriais mažai kas stojo; darbininkų tarpe jų visai ne
buvo. Buvo tik vienas, kitas buvęs caro armijos karininkas, 
neturįs kur pasidėti pusiau inteligentas, moksleiviai ir 1.1.

Greta lietuvių dirbo lenkai. „Lietuvos ir Baltarusijos 
karo apygardos komendantas“ generolas Veitko ir lenkų 
kariuomenės štabo viršininkas kapitonas Klingeris išleido 
įsakymą apie mobilizaciją kovai su bolševikais visų, kas 
tik gali ginklą, vartoti, pradedant nuo 17 metų. Buvo nu
rodytas punktas, kur turi rinktis lenkai, o dėl lietuvių pa
sakyta: lietuviai turi rašytis į lietuvių armiją, žydams ir 
baltarusiams paliekama laisvė — gali stoti į kurią nori 
armiją. Tai dar labiau patvirtina, kad tarp visų tautų 
Vilniaus buržuazijos buvo sudarytas bendras frontas.

„Novaja Era“ 1919 m. sausio 1 d. rašė ryšium su „Len
kų suvažiavimu“, įvykusiu Vilniuje 1918 m. gruodžio mėn. 
gale:

„Į suvažiavimo posėdį atvyko lietuvių valdžios atsto
vas, su kuriuo buvo padaryta sutartis apie bendrą karinį 
veikimą prieš bolševikus“.

Lenkams baltagvardiečiams pasisekė daug daugiau 
sutraukti jėgų kovai prieš bolševikus, negu lietuviams. Jie 
daugiau turėjo buvusiųjų caro karininkų; juos karštai rėmė 
dvarininkai; jų daug daugiau moksleivių įstojo savano
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riais; bet darbininkų ir valstiečių ir jų tarpe nebuvo. Vis 
tiek lenkų baltagvardiečiai — tai buvo vienintelė vietinė 
ginkluota jėga Vilniuje, kuri galėjo stoti prieš Darbinin
kų tarybą.

1919 m. sausio 1 d. vokiečių kariuomenė pradėjo eva
kuotis (važiuoti iš Vilniaus). Lenkų baltagvardiečių ban
dos, iš anksto susitarusios su vokiečių vyresnybe ir 
gavusios iš jo s  m a t e r i a l i n ę  pagalbą (ginklų), susi
tarusios taip pat ir su Laikinąja Lietuvos valdžia su Sle
ževičium priešakyje43, sausio 1 d. vakare apsupo darbi
ninkų klubą Varnų gatvėje, kur buvo Vilniaus Taryba.

Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos Centro 
Komitetas aiškiai matė, kad be kovos su ginklais rankose 
neišsivers ir rūpinosi suorganizuoti savo ginkluotą jėgą. 
Tuo tikslu buvo rūpinamasi ginklais, organizuojama Tary
bos milicija; tuo tikslu iš Daugpilio buvo pasiųsta 
Vilniun apie šimtą ginkluotų Vilniaus pulko raudon
armiečių, kurie dar apie gruodžio 20 d. atvyko j Vil
nių 44. Kada susidarė Vilniuje įtempta padėtis, nutar
ta buvo kovoti su ginklais rankose. Ginkluotos kovos or
ganizavimui ir vadovavimui buvo sudaryta trejukė45, bet 
ji turėjo siauras techniškas funkcijas.

Drg. Angarietis apie tai taip pasakoja:
„Pati trejukė, kaip ir CK dauguma, orientavosi ne į 

darbininkų ginklavimąsi, o į pagalbą iš Raudonosios Ar
mijos pusės. Ateis Raudonoji Armija ir atneš tikrą Tarybų 
valdžią. Trejukė padarė didelę klaidą (matyt, pasidavė 
vokiečių provokacijai). Vokiečiai pasiūlė nupirkti ginklus, 
kurie buvo Parubanke ir nusiųsti ginkluotą būrį pasiimti 
jų. Kada buvo atsisakyta pirkti, vokiečiai pasiūlė padova
noti sunkvežimį ir kulkosvaidžius ir pasiųsti į Parubanką 
ginkluotą būrį pasiimti jų. Trejukė nutarė išvesti iš Vil
niaus apie 80 raudongvardiečių, pasiimti Parubanke gink
lus ir iš ten eiti į Raudonosios Armijos pusę, kad, susidė
jusi su raudonarmiečiais, paskubintų jų žygiavimą į Vil
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nių. Taip ir buvo padaryta. Kada jie išėjo, lenkai rytojaus 
dieną užėmė Vilnių (prieš pat 5-tą valandą)“.

Tikrai, kada lenkų baltagvardiečiai apsupo Tarybą, ten 
buvo tik nedidelė dalis raudongvardiečių — iš viso apie 50 
žmonių; kiti buvo už miesto, Parubanko stotyje. Apsiaus
tieji tikėjosi pagalbos iš Parubanko ir laukė greito atvy
kimo Vilniun pirmųjų Raudonosios Armijos dalių. Jie nu
tarė gintis. Norint apsiautusieji Tarybą lenkų baltagvar
diečiai turėjo daug daugiau jėgų, negu apsiaustieji, vienok 
pastarieji atmušė jų atakas. Antrą valandą nakties gene
rolas Veitko atsiuntė parlamentarą (pasiuntinį) su ulti
matumu, kad pasiduotų. Apsiaustųjų revoliucinis komite
tas atmetė ultimatumą ir nutarė gintis ligi paskutinio pat
rono. Vėl prasidėjo atkaklios baltagvardiečių atakos, kurios 
tęsėsi visą naktį. Jos buvo atmuštos. Bet apsiaustųjų jė
gos mažėjo. Patronai baigėsi, o pagalba iš niekur nėjo.

Sausio 2 d. 10-tą valandą iš ryto vėl prasidėjo ataka. 
Jokia pagalba iš šalies nebuvo duota, nors ir nesunku bu
vo ji duoti. Viena, Parubanke buvo gana stiprus ginkluo
tas būrys — jis liko visiškai neišnaudotas. Tiesa, iš Paru
banko buvo mėginta pasiųsti į pagalbą sunkvežimis su 
raudongvardiečiais ir kulkosvaidžiu, bet pakeliui jis buvo 
apšaudytas iš langų. Šoferis buvo sužeistas, sunkvežimis 
pasitraukė atgal. Daugiau mėginimų iš Parubanko būrio 
pusės ateiti į pagalbą apgultiesiems nebuvo. Antra, mies
te buvo gana daug komunistų ir dar daugiau revoliucinių 
darbininkų, kurie neseniai dar griežtai kovojo už Tarybų 
valdžią; ir mieste buvo pavieniai raudongvardiečiai, bet 
nebuvo kas juos organizuoja — nebuvo vadovybės: „treju
kės“ nariai buvo išsimėtę įvairiose vietose; buvo išsisklai
dęs ir jokio vadovavimo neparodė ir Kompartijos CK, ir 
Vilniaus Komiteto nariai. Ypatingas jų dėmesys šioje kri
tiškoje valandoje buvo nukreiptas ne į kovos organizavi
mą vietoje, o į laukimą Raudonosios Armijos atėjimo. 
Kada CK nutarta buvo ginti Tarybą nuo lenkų baltagvar
diečių (kai kas iš CK narių buvo prieš jos gynimą),
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visiškai nebuvo, tai surišta su bendros kovos prieš balta
gvardiečius organizavimu. Buvo pasitenkinta apsigynimu 
ir Raudonosios Armijos atėjimo laukimu; apie puolimą 
prieš baltagvardiečius visai nekalbėta. Vilniuje Varnų 
gatvėje buvo padaryta panaši klaida, kaip per 1934 m. 
vasario mėnesio ginkluotą sukilimą Vienoje: buvo pavar
tota žalinga tik apsigynimo taktika, neįtraukiant plačių 
masių į kovą.

Reikia čia paminėti dar Bundo kovos būrio „aktyvumą“. 
Jis gavo uždavinį užimti sankrovėlę Jurgio prospekte, 
prieš Varnų gatvę, ir sprendžiamą valandą iš užpakalio 
pulti lenkų baltagvardiečius. Būrys atsisėdo toje sankro
voje ir visą laiką išsėdėjo, nepaleidęs nė vieno šūvio, kol 
Taryba buvo paimta. Būrio vadas aiškina, kad jie patronų 
neturėję, bet kam tuomet taip ilgai jie toje sankrovėlėje 
sėdėjo?

Pirmoji lenkų baltagvardiečių ataka buvo atmušta ir 
sausio 2 d., bet toliau gintis nebegalima buvo, nes pasi
baigė patronai. Tada, po 20 valandų atkaklios kovos, ap
siaustųjų dauguma nutarė pasiduoti, o 5 vadovaujantieji 
draugai, kad gyvi nepasiduotų į baltųjų rankas, nutarė 
nusižudyti ir paleido sau kulką į širdį. Nusižudė jaunas, 
daug žadėjęs Vilniaus Tarybos sekretorius Šimelevičius, 
senas Vilniaus s. d. darbininkas, paskui komunistas'Verž- 
bickis (jis buvo paskirtas Tarybos miesto ūkio komisaru), 
Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos Centro Komi
teto narys ir pirmas jo sekretorius drg. Pileris, buvusis 
mokytojas Liaudanskis (Kunigas) ir darbininkas Asas (5a- 
piro). Jų nusižudymo jokiu būdu negalima pateisinti. Iš 
jų liko gyvas tik drg. Pileris, dabar atsakomingas darbi
ninkas Tarybų Sąjungoje. Kiti Tarybos gynėjai buvo len
kų baltagvardiečių suimti. Baltagvardiečiai tyčiojosi iš 
jų, bet nieko nenužudė, nes patys jautėsi labai netvirtai.

Taip liūdnai pasibaigė pirmasis kovos etapas už Tarybų 
valdžią Vilniuje.
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Susidoroję su Taryba, lenkų baltagvardiečiai lengvai: 
paėmė Vilniuje visą valdžią. Laikinoji Lietuvos valdžia,., 
faktinai padėjusi lenkams baltagvardiečiams pačiupti val
džią, dabar visiškai nebereikalinga buvo Vilniuje, ir ji, 
nė nemėginusi kovoti su lenkų baltagvardiečiais, užleido 
pastariesiems vietą. Sausio 2 d. ji su paskutiniu vokiečių, 
traukiniu išsinešdino iš Vilniaus Kaunan. Vokiečiai lais
vai išgabeno dabar iš Vilniaus visus traukinius, — nepaliko 
nė vieno vagono ir garvežio. Nei lenkų, nei lietuvių balta
gvardiečiai nevedė prieš tai jokios kovos.

e) Lenkų baltagvardiečių diktatūra 
ir Raudonosios Armijos atėjimas

Prasidėjo Vilniuje lenkų baltagvardiečių diktatūra, bet: 
ji išsilaikė tik kelias dienas. Tai rodo, kad ji neturėjo pla
čiųjų darbo žmonių masių paramos. Užteko sausio 5 d. 
vakare prisiartinti prie Vilniaus keliems šimtams raudon
armiečių iš Vilniaus pulko, duoti kelis šūvius, ir „drąsie
ji“ „Aušros vartų motinos švenčiausios gynėjai“, suside- 
dantieji daugiausia iš žaliukų baltagvardiečių moksleivių, 
panikos apimti, išbėgo iš Vilniaus.

Raudonoji Armija įėjo į Vilnių sausio 5 d. vakare. Dar
bininkai ir miesto biednuomenė pasitiko ją, kaip savo iš
vaduotoją. Tai pripažįsta dargi „internacionalistų“ „Nova- 
ja Era“, kuri neseniai rašė apie „Raudonąją Armiją“ tik 
kabutėse ir šaukė prieš jos „įsiveržimą“ į Lietuvą, va
dino ją nauja okupantų armija ir pan. Sį kartą sveikino 
Raudonąją Armiją ir tos socialdemokratų ir eserų parti
jos, kurios prieš porą savaičių atmetė komunistų frakci
jos pasiūlytąjį jos sveikinimą: per penkias lenkų balta
gvardiečių viešpatavimo dienas jos jau spėjo pajusti jų 
kumštį. Bundo atstovas tarp kita ko kalbėjo naujame Vil
niaus Tarybos posėdyje:

„Jei mūsų darbininkų organizacijos dar nesurakintos,., 
jei mūsų gatvės neaplaistytos darbininkų krauju, jei mes 
antrą kartą skelbiame Tarybų valdžią, — už tai mes
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turime dėkoti Raudonajai Armijai“ („Novaja Era“ 1919 m. 
sausio 8 dieną).

Vienok tai visiškai nereiškia, kad taikstytojų partijos 
jau tikrai būtų pasidariusios tarybinėmis partijomis. Iš 
tikrųjų jos gynė tas pačias senąsias menševikiškas pozi
cijas, kaip ir seniau; vėl tuoj ėmė kalbėti apie komunistus, 
kad jie įvedą diktatūrą taryboms ir 1.1. Ypatingai griežtai 
jos stojo prieš sudarymą Vilniuje, išvijus lenkus baltagvar
diečius, karinio revkomo iš vienų tiktai komunistų. Tam 
revkomui laikinai perėjo Vilniuje visa valdžia. Menševikų 
atstovai tik būtų kliudę jo veikimui. Menševikai reikalavo, 
kad visokie revoliuciniai organai būtų skiriami Tarybos, 
kurioje jie turėjo daugumą. Aiškus dalykas, kad jų reika
lavimo įvykdymas reiškė tų organų atidavimą į jų rankas 
ir proletarinės revoliucijos palaidojimą. Su tuo jokiu būdu 
negalėjo sutikti bolševikai, užtat ir revkomą jie sudarė iš 
vienų komunistų.

Savo keliu buvo įvykdyti nauji rinkimai į Vilniaus Ta
rybą, pasiremiant Rusijos Tarybų valdžios konstitucija. 
Šie pirmieji laisvi Vilniaus Tarybos rinkimai jau davė žy
mią daugumą komunistams.

4. KOVA UŽ TARYBŲ VALDŽIĄ KAUNE

Kaune komunistų darbas prasidėjo dar prieš vokiečių 
revoliuciją. Po vokiečių revoliucijos, Kompartijai vadovau
jant, taip pat prasideda didesnis darbininkų judėjimas. 
Čia tuo laiku veikė daugiau fabrikų, negu Vilniuje. Ko
munistų vedami, organizuoti darbininkai jau nebegalėjo 
daugiau ramiai žiūrėti į savo beteisišką padėtį, nebega
lėjo pasyviai kęsti geriausiųjų savo draugų areštų, nebe
galėjo nereaguoti į tai, kaip vokiečiai plėšė kraštą, išvež- 
dami iš Lietuvos jos turtą. Jau lapkričio mėnesį fabri
kuose ima kurtis fabrikų komitetai ir profsąjungos. Jie 
buvo Kompartijos įtakoje. Bendras Kauno fabkomų (fab

rikų komitetų) susirinkimas, įvykęs lapkričio 25 d., vien
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balsiai priėmė nutarimą įkurti Darbininkų atstovų tary
bą, „nes tik valdžiai perėjus į jos rankas gali pagerėti 
darbininkų padėtis“. Prasidėjo rinkimai į Tarybą. Gruo
džio mėnesį darbininkiškas Kaunas buvo lyg parako sta
tinė, kurios sprogimui reikėjo tik kibirkšties. Tą kibirkštį 
įžiebė Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos Centro 
Komitetas, šaukiantis visos Lietuvos proletariatą į visuotinį 
streiką ir Tarybų valdžios kūrimą.

Gruodžio viduryje, Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų 
partijos Centro Komitetui šaukiant, ir Kaune imasi organi
zuoti visuotinį politinį streiką. Buvo iškelti šie reikalavi
mai: 1) politinė laisvė darbininkų organizacijoms, 2) po
litkalinių paleidimas, 3) turto iš Lietuvos išvežimo sustab
dymas.

Streikas įvyko Kaune ne gruodžio 16 d., kaip Vilniuje, 
bet 17 d., ir praėjo su dideliu ūpo pakilimu. Jis buvo vi
suotinis. Prie streiko prisidėjo ir geležinkeliečiai. Streiko 
dieną buvo suruošta demonstracija. Bundas, įėjęs drauge 
su sionistais-socialistais lygiais pagrindais su komunis
tais į streiko komitetą, atsisakė joje dalyvauti. Jis buvo 
užimtas tuomet kova už ... vietas miesto dūmoje (tarybo
je), kurią komunistų iniciatyva boikotavo darbininkų dau
guma. Nežiūrint Bundo atsisakymo nuo demonstracijos, ji 
buvo milžiniška. Mitinge, įvykusiame demonstracijos pra
džioje rotušėje, buvo priimta rezoliucija su reikalavimu 
panaikinti kaizerinę Lietuvos Tarybą, miesto dūmą ir pa
rapijinius komitetus ir paskelbti Tarybų valdžią; buvo pa
laikyti ir kiti politiniai reikalavimai. Demonstrantai su 
tais reikalavimais nuėjo į vokiečių Soldatenratą. Kai dar
bininkų delegacija buvo Soldatenrate, laukiančius gatvėje 
demonstrantus užpuolė kareiviai iš vokiečių komendan
tūros ir išvaikė juos, sužeisdami keletą žmonių. Bet tai 
nepalaužė demonstrantų dvasios. Centro Rytų fronto Sol- 
datenratas atsiprašė darbininkus dėl to „nesusipratimo“ 
(demonstrantų užpuolimo) ir pasižadėjo įvykdyti iškeltuo
sius reikalavimus. Savitarpiniams santykiams sutvarkyti
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buvo sudaryta „saugumo komisija“, į kurią įėjo 5 Sol- 
datenrato ir 4 streiko komiteto atstovai.

Visi darbininkų reikalavimai žodžiais buvo „įvykdyti“,, 
bet turto iš Lietuvos vežimas tebesitęsė. Kadangi kitos, 
stipresnės, negu Taryba, valdžios mieste nebuvo, tai Sol- 
datenratas, darbininkų atstovams reikalaujant, dargi su
tiko „saugumo komisijos“ posėdyje gruodžio 18 d. pripa
žinti Darbininkų atstovų tarybą, kaip vienintelę valdžią 
mieste. Soldatenratas paliko savo žinioje tiktai klausimus,, 
kurie liečia vokiečių kariuomenę.

Gruodžio 19 d. speciali komisija, kurią buvo paskyrusi 
Taryba, paleido politinius kalinius. Tuose fabrikuose, kur 
nebuvo įvykę rinkimai į Tarybą, jie buvo įvykdyti. Galu
tinai Kauno Darbininkų atstovų taryba susidėjo iš 35 ko
munistų ir prijaučiančių, 7 bundiečių, 2 vadinamųjų susi
jungusių socialistų (žydų) ir 1 kairiojo esero, [domu pa
žymėti, kad nebuvo išrinkta nė vieno Lietuvos SDP nario. 
Jų apskritai tada nebuvo Kaune. Užtat komunistams teko 
susidurti per rinkimus su krikščionimis (Tilmanso ir Smid- 
to fabrikuose), bet šie negavo nė vieno mandato.

Gruodžio 21 dieną įvyko iškilmingas Kauno Tarybos 
atidarymas. Jame dalyvavo taip pat didelė Soldatenrato 
delegacija. Ėjo Lietuvos darbininkų ir vokiečių broliavi
masis. Drauge buvo dainuojamas „Internacionalas“. Buvo 
paskelbta Tarybos valdžia ir pripažinta Laikinoji revoliu
cinė Lietuvos darbininkų ir valstiečių valdžia. Visos bur
žuazinės organizacijos, kurios tiesė rankas į valdžią, buvo 
nutarta išvaikyti. Tasai Tarybos nutarimas, lygiai kaip ir 
kiti jos nurodymai, buvo išspausdinti oficialiame vokiečių 
okupantų organe ir „Proletarskaja Pravda“ — mažiukame 
Kompartijos Kauno organizacijos ir Kauno Tarybos orga
ne, kuris pradėjo eiti gruodžio 22 d. (rusų kalba).

Eserai stengėsi sušaukti prieš Vilnių Kaune sausio 11 d. 
savo Tarybų suvažiavimą. Atvažiavo rusų „kairiųjų“ eserų 
lyderis Kamkovas ir lietuvių eserų lyderiai: Januškevičius,. 
Markauskas (pirmasis jų dabar dirba su Lietuvos baudi-



ninkais, antrasis su s. d.). Jie surengė Kaune mitingą. 
Komunistai mobilizavo savo jėgas, pareikalavo išrinkti 
prezidiumą mitingui vesti. Nors eserai priešinosi, bet 
prezidiumas buvo išrinktas, ir j jį pateko vieni komunistai. 
Gavęs žodį, Kamkovas vargais negalais baigė savo kal
bą. Darbininkai jį nušvilpė, ir jis pabėgo iš mitingo. Pas
kui jį paspruko ir lietuvių eserų lyderiai. Komunistai vi
siškai užviešpatavo mitingą.

Eserai kreipėsi į komunistus su pasiūlymu išvien su
šaukti Tarybų suvažiavimą. Komunistai iškėlė sąlygas, 
kad būtų pripažinta Laikinoji revoliucinė Lietuvos darbi
ninkų ir valstiečių valdžia ir kad suvažiavimo šaukimą 
organizuotų Kauno Taryba. Eserai nepriėmė tų sąlygų, o 
sušaukė suvažiavimą vieni „Skuodo ir Biržų darbo ūki
ninkų tarybos įgaliotinių“ vardu. Tada komunistai pa
statė sargybas atvykusiems į suvažiavimą valstiečiams 
pasitikti; susitikę juos vedėsi pas save, agitavo, davė jiems 
komunistinę literatūrą ir tuo būdu traukė savo pusėn. 
Daugelį jų patraukė. Tokiu būdu pas eserus pateko tiktai 
aiškūs jų šalininkai. Dėl to jie gavo atsisakyti nuo suva
žiavimo — suruošė tik savo žmonių pasitarimą.

Tuo tarpu dar Kauno Darbininkų atstovų tarybos pir
majame posėdyje buvo išrinktas Tarybos prezidiumas, 
kuris susidėjo iš 6 komunistų ir 1 bundiečio. Prezidiumas 
.sudarė Tarybos skyrius, kurie ėmėsi darbo.

Prasidėjo darbų priiminėjimas iš atitinkamų okupaci
nės valdžios organų. Darbo skyrius išleido dekretą apie 
8 valandų darbo dienos įvedimą ir darbo mokesčio mini
mumo nustatymą; tarifų lentelės sudarymas buvo per
duotas profsąjungoms. Dekretas buvo įvykdytas gyvenime: 
iki sausio mėnesio vidurio, kada Tarybos nariai buvo areš
tuoti ir Taryba likviduota, kapitalistai buvo prispirti vyk
dyti tuos dekretus. Imtasi buvo ieškoti priemonių kovai su 
nedarbu ir bedarbių būvio pagerinimui: buvo įtaisytos 2— 
3 kooperatyvinės dirbtuvės, atidaryta pigi valgykla. Maisto 
skyrius įvedė tvirtas kainas reikalingiausiems produktams
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ir uždraudė produktų išvežimą iš Kauno; aplinkiniuose 
sodžiuose buvo pradėta tarp valstiečių agitacija, kad jie 
pardavinėtų savo produktus Tarybos nustatytomis tvirto
mis kainomis.

Miesto dūmą buvo paleista. Ji negalėjo nė kiek pasi
priešinti. Kai per vieną pasitarimą su miesto dūmos ko
misija tarybos komisijos narys drg. Zalinas paklausė:

— O kas bus, jei j miesto dūmą mes įvesim 200 rau- 
dongvardiečių?

— Tada liksis 71 pora kaliošų, — atsakė miesto dūmos 
komisijos narys Soloveičikas.

Po to pasikalbėjimo buvo sušauktas miesto dūmos po
sėdis. Vienas darbininkas, Tarybos atstovas, perskaitė Ta
rybos įsakymą apie miesto dūmos paleidimą ir drg. Aron- 
sono paskyrimą miesto ūkio reikalų vedėju; visi tarnau
tojai turėjo likti savo senosiose vietose. Kažkas paprašė 
žodžio. Jam atsakė, kad dūmą yra paleista ir jokių ginčų 
tuo klausimu negali būti. Galerijoje buvo darbininkų. Dū
ma pasidavė įsakymui, bet greit ji vėl buvo pašaukta i 
darbą — jau Lietuvos kaizerinės Tarybos, kuri buvo at
bėgusi iš Vilniaus į Kauną.

Taryba pradėjo organizuoti tarybinę miliciją. Ji krei
pėsi į Soldatenratą, prašydama iš jo ginklų, bet tas griež
tai atsisakė įvykdyti prašymą, pareikšdamas, kad jis pats 
rūpinąsis gyventojų saugumu ir todėl niekam neįeisiąs 
ginkluotis. Iš tikrųjų jis gi padėjo ginkluoti buržuazinę 
miliciją. Tuo tarpu dar gruodžio 25 dieną buvo areštuoti 
3 Tarybos prezidiumo nariai, kurie buvo kaltinami milici
jos ginklavimu ir savo ginkluotų būrių kūrimu. Tiesa, Ta
rybos prezidiumo nariai greit buvo paleisti, bet tiktai po 
to, kai jie pasižadėjo, kad nebesupirkinėsią ginklų ir ne- 
beginkluosią savo milicijos. Tai aiškiai parodė kontrrevo
liucinį Soldatenrato veidą, bet Kauno Tarybos prezidiu
mas nematė jo, tikėjo revoliucinėms Soldatenrato frazėms, 
ir palaikė su juo draugiškus santykius.
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Dar labiau pablogėjo Kauno Tarybos padėtis, kai vo
kiečių karo vadovybė ir Centro Rytų fronto Soldatenratas 
gavo įsakymą iš centralinės vokiečių valdžios, buvusios 
s. d. rankose, dėl Tarybos paleidimo ir visos valdžios ati
davimo kaizerinei Lietuvos Tarybai. Telegrama apie tai 
buvo pasirašyta Eberto (socialšovinisto) ir ITazės (ne
priklausomojo socialisto), kurie tuomet buvo vokiečių val
džios priešakyje. Centralinis Soldatenratas, kurio daugu
ma pritarė nepriklausomajai Vokietijos socialistų partijai 
ir kurio pirmininkas pats sveikino Kauno Tarybą, atidarant 
jį, žodžiais buvo priešingas tam įsakymui, bet jis nerado 
nieko kito, kaip pasiūlyti Kauno Tarybos prezidiumui pa
siųsti į Berlyną delegatą tartis su centraline valdžia4б. 
Kauno Taryba, užuot pradėjusi kuo griežčiausią kovą prieš 
okupantų valdžią ir vietos buržuaziją, priėmė SoldatenraR> 
pasiūlymą ir pasiuntė 1919 m. sausio 1 d. savo delegatą 
drg. Zaliną į Berlyną 47. Lietuvos ir Baltarusijos Komunis
tų partijos Centro Komitetas, kuris buvo Vilniuje ir su 
kuriuo tasai važiavimas buvo suderintas, netikėjo, kad Kau
ne būtų galima vesti sėkmingą revoliucinę kovą, ir todėl 
taip pat pasisakė už Kauno Tarybos delegacijos važiavimą 
į Berlyną.

Tai, be abejonės, dar padidino Kauno Tarybos narių tar
pe iliuzijas, kad klausimas galima, esą, išspręsti vedant 
derybas su Berlynu, ir atitraukė juos nuo jėgų organiza
vimo griežtai kovai už Tarybų valdžios apgynimą. Centra- 
linė gi Vokietijos valdžia vilkino dalyką, kad tuo būdu lai
mėtų daugiau laiko ir sunaikintų Kauno Tarybą: ji pavedė 
išspręsti klausimą dėl Kauno Tarybos centro Rytų fronto 
Soldatenratui. Kai drg. Zalinas susitiko Berlyne su Haze,. 
pastarasis iš karto veidmainingai „didžiai piktinosi“ iš tu
rinio telegramos, pasiųstos į Kauną dėl Tarybos paleidimo 
ir visos valdžios atidavimo į buržuazinės Tarybos rankas. 
Vienok, kai drg. Zalinas išėmė iš portfelio tą telegramą ir 
perskaitė joje Eberto ir Hazės parašą, pastarasis pakeitė 
toną ir pasakė, kad jis tai padaręs prancūzų įsakymu. „Vea
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viclis!“ („Vargas nugalėtiesiems!“) — pridūrė jis. Susitikus 
su Seidemanu, užsienio reikalų ministru, pastarasis, steng
damasis laimėti laiką, ministrų kabineto vardu pasakė, kad 
centralinė valdžia dabar esanti užsiėmusi vakarų dalykais, 
o rytų dalykai turį būti išspręsti Karaliaučiuje, kur turįs 
.įvykti Rytų fronto, Rytų Prūsų Soldatenratų ir Rytų Prū
sų Darbininkų tarybų suvažiavimas. Ten ir buvo drg. Za- 
linas pasiųstas.

Karaliaučiuje drg. Zaliną priėmė gerai. Karaliaučiaus 
suvažiavimas priėmė rezoliuciją, kuri maždaug skambėjo 
taip: „Suvažiavimas yra tos nuomonės, kad vienintelė de
mokratinė valdžia, atstovaujanti darbo žmonių reikalams 
Kaune, yra Darbininkų atstovų taryba, ir bet koks kišimasis 
į  vidaus dalykus yra aktas, nukreiptas prieš darbo žmones. 
Todėl vienintelė valdžia, su kuria turi palaikyti santykius, 
kaip Rytų Prūsų centralinė taryba, taip ir centralinė val
džia, yra Kauno Taryba“ (Laikinosios revoliucinės Lietu
vos darbininkų ir valstiečių valdžios suvažiavimas nepri
pažino) .

Su ta rezoliucija, Karaliaučiaus Tarybų suvažiavimo 
prezidiumo narių pasirašyta, drg. Zalinas sugrįžo sausio 
9 d. į Kauną. Bet tenai per tą laiką padėtis taip buvo pa
sikeitusi, kad vokiečių okupantams nebebuvo daugiau rei
kalo žaisti su Kauno Taryba. Berlyne per tą laiką jau buvo 
sutremtas darbininkų sukilimas, kurio priešakyje stovėjo 
Spartakas, ir kontrrevoliucija pakėlė galvą. Tai tuoj pajuto 
ir okupuotieji kraštai. Ten vis daugiau buvo gabenama sa
vanorių, kurie Antantės pasiūlymu turėjo pastatyti barjerą, 
uždarantį kelią bolševizmo plėtimuisi į vakarus. Kairysis 
Rytų fronto centralinis Soldatenratas buvo perkeltas iš Kau
no į Karaliaučių ir greitu laiku buvo išvaikytas; Kaune 
ėmė veikti reakcinis vietos Soldatenratas, kuris buvo su
darytas daugiausia iš leitenantų ir žandarų ir kuris atvirai 
padarė sutartį su Lietuvos kaizerine Taryba, prieš Kauno 
Darbininkų atstovų tarybą.



Dėl to naujojo kurso sausio 10 dieną buvo padarytas 
naujas užpuolimas prieš Kauno Tarybą. Jį padarė vokiečių 
kareiviai, kuriuos buvo papirkusi kaizerinė Lietuvos Tary
ba. Pastaroji nutarė pasekti lenkų baltagvardiečių pavyz
džiu Vilniuje, bet kadangi ji neturėjo pakankamai savo 
jėgų, tai griebėsi vokiečių kareivių papirkimo. Jie užpuolė 
Tarybos būstinę Stoties gatvėje 19, areštavo 47 draugus48, 
kurie tuo laiku buvo name, paėmė ginklus, sudaužė daik
tus, rastuosius bute, sunaikino popierius. Soldatenratas 
betgi ir šį kartą paleido suimtuosius ir paskyrė komisiją 
užpuolimui prieš Tarybą ištirti. Bet tai buvo daroma tik 
akims nukreipti į šalį. Iš tikrųjų jis jau buvo paruošęs 
galutinį Tarybos likvidavimą.

Karo revoliucinis komitetas, sudarytas iš komunistų ir 
spartakiečių, kuris turėjo organizuoti atsispyrimą su gink
lais rankose prieš baltagvardiečius, to nepadarė. Sprendžia
mą rolę čia, kaip tvirtina kai kurie veikusieji tuomet Kaune 
draugai, suvaidino direktyva, kuri sausio pradžioje buvo 
duota iš Vilniaus, kad Kauno raudongvardiečiai būtų siun
čiami į Vilnių, o ne organizuojama ginkluota kova pačiame 
Kaune. Bet ir Kaune daugelis draugų nebuvo tikrai pasiry
žę stoti į kovą su ginklais rankose prieš Lietuvos kaizerinę 
Tarybą ir jų padėjėjus vokiečius — ir ten daugelis neturėjo 
pasitikėjimo savo jėgomis. Užtat dažnai Tarybos atstovai 
tik žodžiais grūmojo vokiečiams; griežta kova paliko tik 
žodžiais, kurie greitai nustojo daryti bent kokį įspūdį, — pa
vyzdžiui, grasinimas susprogdinti . tiltą per Nemuną 
ir pan.

Galų gale sausio 13 d. vokiečiai apsupo namus Pakal
nės gatvėje 32, kur vyko viso miesto Komunistų partijos 
narių susirinkimas; jų tarpe buvo ir Tarybos nariai; visi 
jo dalyviai, apie 60 žmonių, buvo suimti be jokio pasiprie: 
šinimo... Sausio 14 d. buvo uždarytas, išeinant 9-ajam nu
meriui, laikraštis „Proletarskaja Pravda“. Sausio 15 d. bu
vo areštuotas spartakiečių susirinkimas, kuris svarstė
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klausimą apie suimtųjų draugų išvadavimą ir sukilimo or
ganizavimą. Matyt, būta provokacijos.

Tokiu būdu buvo likviduota pirmoji Kauno Darbininkų 
atstovų taryba. Pagrindinė priežastis tokio lengvo jos lik
vidavimo buvo ta, kad jai trūko tvirtos vadovybės, kad 
buvo daug iliuzijų apie Rytų fronto centralinio Soldaten- 
rato revoliucingumą, kad trūko griežtumo kovai, kaip prieš 
vokiečių okupantus, taip ir prieš vietinę buržuaziją; dide
lę, gal net sprendžiamą, rolę suvaidino tas faktas, jog 
Vilniaus centras neigiamai žiūrėjo į tai, kad Kaune būtų 
organizuotas sukilimas 1919 m. sausio pradžioje ir nuvers
ta Lietuvos kaizerinė Taryba ir vokiečių okupantai — jis 
nepasitikėjo Kauno darbininkais ir mūsų partijos organiza
cijos jėgomis. Tuo tarpu, kol vietinė buržuazija nebuvo su
spėjusi sustiprėti su pasamdytosios vokiečių kariuomenės 
pagalba, buvo galima, teisingai vadovaujant, gana lengvai 
ją nuversti ir sustiprinti Tarybų valdžią ir Kaune, o tuo 
būdu ir visoje Lietuvoje. Su kokia užuojauta Kauno dar
bininkai žiūrėjo j Tarybų valdžią ir lengvai užsirašinėjo j 
Raudonąją gvardiją, rodo tas faktas, kad tik per sausio 
mėnesį iš Kauno buvo pasiųsta į Vilnių stoti į Raudonąją 
Armiją 180 savanorių. Bet tinkamiausias laikas kovai už 
Tarybų valdžios sustiprinimą Kaune buvo praleistas, ir jau 
nebebuvo galima to atitaisyti.

. KAROLIS POŽĖLA

5. ŠIAULIŲ MIESTO PROLETARIATO KOVA 
UŽ TARYBŲ VALDŽIĄ

Šiaulių miestas ir karo pradžioje ir vokiečių okupacijos 
metu, nežiūrint tų griuvėsių, kuriuos padarė vokiečių ir ru
sų imperialistų artilerija, pasiliko vienas iš stambesniųjų 
Lietuvos darbininkų centrų. Tiesa, okupacijos metu buvo vi
sai žuvusi odos pramonė, t. y., toji šaka, kuri ir sudarydavo 
Šiaulių proletariato daugumą. Okupacijos metu didelė Šiau
lių miesto darbininkų dauguma buvo geležinkeliečiai. Vo
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kiečiai pratiesė nuo Šiaulių geležinkelį į Joniškį ir į Tau
ragę, siaurąjį geležinkelį nuo Gubernijos dvaro į Pasvalį. 
Geležinkelio dirbtuvės buvo sukoncentruotos Šiauliuose. 
Darbininkų jose padidėjo. Atvyko bedarbiai darbininkai iš 
įvairių Lietuvos vietų, o taip pat nemaža iš Latvijos. 1918 m. 
Šiauliuose geležinkelio dirbtuvėse dirbo daugiau kaip 1000 
darbininkų. Jie tai ir buvo revoliucinio judėjimo nešėjai, 
apie juos spietėsi smulkiųjų amatų darbininkai. Didesnių 
legalių darbininkų organizacijų tuo laiku nebuvo Šiauliuo
se. Buvo darbininkų valgykla „Skalsa“, kuri buvo visų 
susipratusių darbininkų susitikimo centras. Čia susirink
dami darbininkai aptardavo savo reikalus; čia susitikdavo 
ir darydavo pasitarimus ir posėdžius komunistų kuopelės, 
kurios jau tuo laiku buvo Šiauliuose. Čia buvo „javkos“ 
(susitikimo) vieta. O paaštrėjus kovai už Tarybų valdžią, 
„Skalsa“ liko Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos 
komiteto Šiaulių rajono ir Šiaulių Darbininkų tarybos 
vykdomojo komiteto būstinė.

1918 m. lapkričio 1 d. „Skalsoje“ įvyko Lietuvos ir 
Baltarusijos Komunistų partijos Šiaulių rajono konferen
cija. Konferencijoje dalyvavo atstovai iš pat miesto (guber- 
niečių kuopos, geležinkeliečių kuopos, moksleivių kuopos), 
iš Joniškio, Joniškėlio parajonės, Žemaitijos kai kurių vie
tų, Meškuičių ir, rodos, Kairių. Be organizacinių klausimų 
buvo tartasi, kaip paminėti Spalio revoliucijos sukaktuves. 
Buvo gauti iš Vilniaus atsišaukimai ir padalinti visiems 
konferencijos dalyviams. Nutarta buvo visur vieną ir tą 
pačią dieną išplatinti, kas neblogai nusisekė. Mūsų parti
jos atsišaukimai pasirodė išsyk trijose vokiškose apskrityse: 
Šiaulių, Joniškėlio ir Mažeikių.

Lapkričio mėnesį prasideda gyvesnis darbininkų judė
jimas. Ateina žinių apie revoliuciją Vokietijoje. Vokiečių 
kareivių tarpe prasideda pakrikimas. Susidaro vokiečių Sof- 
datenratas (kareivių taryba), kuris patenka junkerių leite
nantų rankosna. Vokiečiai pradeda pamažu evakuotis, ga
benti lauk geležinkelio dirbtuvių mašinas. Vokiečių įvestų
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„ostrublių“ kursas krinta, o algos darbininkams nepake
liamos. Nepasitenkinimas darbininkuose didėja, o žinios 
apie Vokietijos revoliuciją ir Tarybų Rusiją drąsina j kovą. 
Prasideda darbininkų ginklavimasis. Mūsų partinė organi
zacija kuria slaptai ginkluotą darbininkų būrį (Raudonąją 
gvardiją). Tuo reikalu rūpinasi drg. Žemaitis. Ginklų gau
davo iš vokiečių kareivių. Geriausiai tat pavykdavo Guber
nijos darbininkams.

a) Visuotinis streikas

Rodos, gruodžio pradžioje geležinkeliečiai įteikia vokie
čių karo valdžiai reikalavimus: padidinti algą, pajoką (mais
to davinį) ir sustabdyti gabenimą geležinkelio dirbtuvių 
mašinų. Vokiečių karo valdžia reikalavimus atsisakė pa
tenkinti. Geležinkeliečiai paskelbė streiką. Streikui vado
vavo vien mūsų partija. Streiko paskelbimo dieną (gruo
džio 16 d. — V. K.) iš ryto geležinkelio darbininkai metė 
darbą, iškėlė raudoną vėliavą ir demonstruodami patraukė 
miestan vokiečių „etapo komendantūros“ link, paskiau nu
ėjo į rinką. Prie jų prisidėjo kiti miesto darbininkai. Mūsų 
partijos CK ir rajono komiteto narys drg. Grybas pasakė 
demonstruojantiems darbininkams kalbą. Jis taip pat įėjo 
į streiko komitetą, kuris turėjo vesti derybas su vokiečių 
karo valdžia. Prieš demonstruojančius darbininkus iš pra
džių vokiečių karo valdžia represijų nesigriebė. Bet kada 
nuo rinkos demonstruojantieji pradėjo skirstytis, tai nuo 
bažnyčios bokšto pradėjo tarškėti kulkosvaidis. Tas dar 
labiau suerzino darbininkus. Rodos, kitą dieną (tai buvo 
šventadienis ar turgaus diena), kada vokiečių žandarai 
areštavo Brašiškį, kuris rinkoje kalbėjo į susirinkusius ir 
kuris tuomet dar buvo Komunistų partijos narys, tai be
matant minia darbininkų ir sodiečių patraukė demonstra
tyviai „etapo komendantūros“ link ir pareikalavo Brašiškio 
paleidimo. Reikalavimą vokiečiai įvykdė; vokiečių leitenan
tai nebepasitikėjo savo kareiviais.
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Vokiečiai, matydami, kad represijos dar labiau suerzina 
streikuojančius, ir nenorėdami įvykdyti reikalavimų, nutarė 
geruoju prikalbėti darbininkus stoti prie darbo. Jie parsi
kvietė atstovą iš Vilniaus Soldatenrato. Pastarasis buvo 
šeidemaniečių rankose, bet atstovą atsiuntė nepriklausomąjį 
socialistą. Į trečią ar ketvirtą streiko dieną mūsų organi
zacijos iniciatyva buvo sušauktas geležkelininkų mitingas. 
Visiems streikuojantiems buvo susidaręs ūpas laikytis iki 
galo.

Soldatenrato atstovas iš Vilniaus pasakė labai „revo
liucinę“ kalbą, pasakė, kad teisingi darbininkų reikalavimai 
bus patenkinti ir kvietė prie darbo. Kalbas pasakė keletas 
mūsų draugų; streiko komitetui buvo pavesta susisiekti su 
Šiaulių Soldatenratu. Bet kada, mitingui pasibaigus ir iš
važiavus Vilniaus atstovui, streikuojančių atstovai nuėjo 
į Šiaulių Soldatenratą tartis dėl sąlygų, tai junkeriai, kurie 
buvo užgrobę Soldatenratą, atsakė, kad sutinka tik šiek 
tiek pakelti darbo užmokestį, o geležinkelio turto evakuaci
jos nesustabdysiu ir už streiko dienas neužmokėsią.

Tada buvo sušauktas naujas mitingas. Prisirinko pilna 
Liaudies namų salė. Darbininkai, susipažinę, kuriomis sąly
gomis juos nori priversti stoti prie darbo, nutarė streiką 
tęsti. Nepamenu kam bekalbant, salėn įsiveržė vokiečių leite
nantai su kareiviais. Prasidėjo mažas sumišimas. Praneša, 
kad gatvėje stovi sunkusis automobilis (gruzovikas) su 
kulkosvaidžiais ir būriu vokiečių kareivių, o taip pat raita 
žandarmerija. Susirinkusiųjų prezidiumas paprašė laikytis 
ramiai, iki patirsime, ko žandarmerija nori. Salė nurimo. 
Paklausėme vokiečių leitenantą, ko jie nori. Jis atsakė, esą, 
salėje yra daug ginkluotų žmonių ir jis turįs pertikrinti 
tai. Jam tada buvo pasiūlyta ramiai laukti su žandarais 
prie durų, iki mitingas pasibaigs, o pasibaigus mitingui 
galės išeinančius patikrinti, ar turi ginklą, ar ne. Vokiečiai 
sutiko laukti. Mitingas tęsėsi toliau, bet jau visiems buvo 
susidaręs labai nervuotas ūpas, žiūrint į ginkluotuosius
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žandarus. Nutarta streikas tęsti ir ramiai skirstytis. Ginklų 
nerado.

Aktyvesniųjų darbininkų dalis susirinkome „Skalsoj“ 
aptarti susidariusios padėties. Bematant ir „Skalsa“ buvo 
apstota. Ginklų ir čia nerado. Vieną darbininką, žydą, kuris 
pasipriešino žandarams, areštavo, bet po valandos, kitos 
paleido. Mieste susidarė nervingas ūpas. Streikuojančių 
tarpe pradėjo reikštis abejonės, ar laimėsime streiką. Vo
kiečių karo valdžia mėgino streikuojančius pakeisti vokie
čiais darbininkais, bet ir šie atsisakė geruoju dirbti. Tada, 
matydama, kad represijų darbininkai ne labai baidosi, 
vokiečių karo valdžia sutiko pakelti algą ir padidinti 
maisto davinį ir, rodos, ne visas dirbtuves evakuoti. Atsi
žvelgdama j prasidėjusį svyravimą darbininkų tarpe, par
tijos organizacija nutarė baigti streiką. Streiką iš dalies 
laimėjus, buvo nutarta stoti prie darbo.

Socialdemokratų gruodžio 31 d. „Darbo Balsas“ taip 
aprašo šį streiką:

„Jis prasidėjo gruodžio 16 d. Iš vakaro įvyko demonstra
cija, kurioje dalyvavo keli tūkstančiai žmonių. Sustojo vi
sos įstaigos, geležinkelio dirbtuvės, elektros stotis; prie 
streiko prisidėjo ir aplinkinių dvarų darbininkai (Guberni
jos, Ginkūnų, Naisių ir kt.). Reikalavo 1) darbo užmokesčio 
pakėlimo 100 procentų, 2) kad vokiečiai nustotų gabenę 
iš Lietuvos maistą, 3) kad paleistų iš kalėjimų politinius 
kalinius ir 4) kad pripažintų Darbininkų atstovų tarybas“.

„Streikas, — rašo „Darbo Balsas“, — eina jau šešta die
na. Darbininkai laikosi ramiai. Kasdien mitingai“. Darbi
ninkai krečia vokiečių abazus (gurguoles), einančius per 
Šiaulius, ■— ieško, ar neveža iš Lietuvos maisto. Galų gale 
darbininkų reikalavimai buvo patenkinti tiek, kiek Kaune ir 
Vilniuje.

Tas streikas buvo įžanga prie valdžios paėmimo. Jį 
iš dalies laimėjus, darbininkai pajuto savo organizuotą jėgą. 
Bet šis streikas sukėlė darbininkuose ne tik pasitikėjimą sa
vo spėkoms. Streiko metu ir per darbininkų demonstracijas
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ir mitingus visi Šiaulių miesto ir apylinkės gyventojai pa
juto darbininkų galią ir mūsų partijos įtaką. Smulkioji bur
žuazija jautė, kad vokiečių valdžią pakeis darbininkų val
džia. Todėl dalis jos pradėjo šlietis prie darbininkų, o kita 
dalis laikėsi nuošaliai, bet nevedė aktyvios kovos prieš dar
bininkų klasę.

b) Tarybos rinkimai

Mūsų partijos organizacija Šiauliuose pradėjo ruoštis 
sudaryti Darbininkų tarybą. Į tai skatino gauta žinia 
apie Lietuvos revoliucinės darbininkų ir valstiečių valdžios 
sudarymą. Nutarta buvo rinkimai į Tarybą daryti slaptai, 
nes numatėme, kad viešų susirinkimų vokiečių valdžia ne
leis daryti. Buvo sudaryta rinkimų komisija, į kurią įėjo 
dauguma mūsų partijos atstovų, bet taip pat buvo įsileisti 
bundiečiai ir revoliuciniai liaudininkai. Gubernijos dvaras 
buvo priskirtas prie miesto rajono. Visiems darbininkams 
buvo išdalintos hektografuotos kortelės. Gelžkeliečiai rinko 
„Skalsoje“, guberniečiai ten pat, rodos, dvare, o miesto 
tarnautojai ir kiti darbininkai — Liaudies namuose. Rinki
mai įvyko gruodžio 18 d. Išrinkta buvo didelė dauguma 
mūsų partijos atstovų; trys, rodos, bundiečiai, du revoliu
ciniai liaudininkai ir vienas poaleicionistas.

Taryba buvo atidaryta per Naujus metus, 1919 m. sausio 
1 d., Liaudies namuose. Į prezidiumą buvo išrinkti Dumša 
ir daktaras Avižonis, kuris tuomet vadino save komunis
tu 49. Sekretoriumi nepamenu kas. Tarybos pasveikinti 
atvyko vokiečių darbininkų atstovai. Taryba vienbalsiai 
pareiškė, kad nuo šios dienos vyriausia valdžia Šiauliuose 
yra Darbininkų atstovų taryba. Išrinkome Tarybos vykdo
mąjį komitetą iš 7 narių: penkių komunistų, vieno bundiečio 
ir vieno revoliucinio liaudininko (Dumša, darbininkas 
Masevičius, rodos, gelžkelietis Similevičius, mokytojas 
Praškevičius, bundietis Kurickis ir rev. liaudininkas Tara- 
nauskas). Pirmininku buvo išrinktas Dumša, jo pavaduo
toju Karolis Požėla. Antrą dieną iš ryto visur jau buvo
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išlipintas Darbininkų atstovų tarybos skelbimas, kad jai 
pereina valdžia Šiauliuose. Nei miesto taryba, nei kitos or
ganizacijos nepareiškė protesto. Miesto taryba geruoju 
sutiko visus reikalus perduoti Darbininkų atstovų tarybai, 
visi tarnautojai pareiškė noro toliau dirbti ir prie Tarybos. 
Drg. Žemaitis skubiai organizavo raudonarmiečių būrį (ne
legaliai). Kad lengviau pavyktų apginkluoti savo žmones, 
jam Taryba pavedė tvarkyti miesto milicijų. Po jos prie
danga jis legaliai apginklavo darbininkų būrį. Viešai rengti 
raudonarmiečių būrį ar darbininkų apginklavimą dar ne
galima buvo, nes vokiečiai Šiauliuose dar vis tebebuvo.

c) Visiškas Tarybų valdžios įsigalėjimas
Vokiečių karo valdžia jaučia Darbininkų atstovų tary

bos įsigalėjimą; jie bijosi sukilimo prieš juos ir apsisaugoji
mui įveda karo stovį. Bet jau buvo vėlu. Buvo jau trys ar 
keturios dešimtys gerai apginkluotų darbininkų. Geležin
kelio darbininkai ragino paskubėti ir sustabdyti geležin
kelio turto išvežimą: vokiečiai rengėsi jau išvažiuoti su 
paskutiniais garvežiais ir vagonais. Partija nutarė vokie
čius nuginkluoti. Sausio 11 ar 12 dieną* drg. Žemaitis su 
ginkluotu darbininkų būriu naktį užpuolė .„etapo komen
dantūrą“ ir stotį. Vokiečiai tokio greito užpuolimo nelaukė, 
nes pirmos dalys jų stovėjo dar už Panevėžio. Nežinodami 
mūsų jėgos, vokiečiai pasidavė be pasipriešinimo. Nugink
luota buvo 70 vokiečių žandarmerijos ir kareivių, paimta 
iš jų viena patranka, du kulkosvaidžiu, daug šautuvų, 
vienas lengvas automobilis, kitas sunkusis, du ar trys 
garvežiai ir vagonai. Liko sprogstamos medžiagos sandė
lis. Nuginkluotus vokiečius paleidome grįžti Vokietijon. 
Tokiu būdu visa valdžia Šiauliuose pateko į darbininkų ran
kas. Raudonosios Armijos dalys stovėjo dar už Panevėžio. 
Su jomis susirišti buvo pasiųstas draugas Grybas. Rodos, 
į antrą dieną po vokiečių nuginklavimo telegrafo stoties 
tarnautojas vokietis, kuris sakėsi esąs spartakietis, prane
šė, kad Radviliškin atvyko traukinys su vokiečių kareiviais

* Iš tikrųjų— 8 d. Red.
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ir rengiasi važiuoti Šiauliuosna. Susiskambinome telefonu 
su jais. Reikalauja, kad juos leistų pravažiuoti pro Šiau
lius. Pasiūlėme išlaukti kitos dienos, nes jau buvo vakaras. 
Nežinodami, kokie jų tikslai, naktį pasiuntėme sunkiuoju 
automobiliu ginkluotą darbininkų būrį, ar, kaip mes va
dinome jį, raudonarmiečių būrį su drg. Žemaičiu priešaky,, 
kad nuginkluotų vokiečius. Vokiečiai nelaukė tokio staigaus 
puolimo ir pasidavė be pasipriešinimo. Jų pačių traukiniu 
buvo atvežti Šiauliuosna. Čia jiems užtikrinome, kad nė- 
plaukas jų nebus paliestas ir ramiai galės grįžti namon,, 
jei prieš darbininkų Tarybų valdžią Šiauliuose nekovos 
Vokietijos karo valdžia. Dar diena praėjo — ir vėl stoties 
telegrafo tarnautojas praneša, kad važiuoja į Šiaulius šar
vuotas traukinys. Prieš jį užtektinai pastatyti jėgos mes. 
dar neturėjome, bet užtat buvo revoliucinis darbininkų pasi
ryžimas. Tuojau įsakėme ties Radviliškiu išardyti geležin
kelio bėgius; išsiuntėme savo ginkluotą būrį pasitikti. 
Vokiečiai išardyto kelio nepastebėjo, ir traukinys nuva
žiavo nuo bėgių. Dar nespėjo šiauliečiai darbininkai 
nuvykti, nuėjus keliems ginkluotiems Radviliškio darbinin
kams traukinio nelaimės pažiūrėti, vokiečiai atidavė jiems 
ginklus. Iš vokiečių kareivių nė vienas nebuvo sužeistas. 
Traukinį užkėlė ant bėgių, ir Šiaulių Darbininkų tarybos- 
ginkluotosios dalys liko apginkluotos šarvuotu traukiniu iš 
trijų vagonų ir keleto kulkosvaidžių. Vokiečių belaisvių 
skaičius padidėjo. Jie pareikalavo, kad leistume jiems grįžti 
Vokietijon, per kurią nors neutralią valstybę, pvz., per Šve
diją. Pranešėme jiems, kad Šiaulių darbininkų valdžia ne
spėjo dar užmegzti „diplomatinių“ ryšių nė su viena vals
tybe, bet kad ir taip greitai jie galės grįžti Vokietijon per 
mūsų „frontą“ (kurio dar nebuvo), jei vokiečių karo valdžia 
nedarys puolimo prieš mus.

Grįžo Grybas, susirišęs su Raudonosios Armijos dali
mis; pranešė, kad po trijų, keturių dienų Raudonoji Armija 
ateis mums pagalbon. Bet dar vieną „gąsdinimą“ turėjome- 
pergyventi. Vėl tas pats telegrafistas pranešė, kad vyksta

145.



prieš mus naujas didesnis šarvuotas traukinys. Jam tas 
žinias suteikdavo kitų stočių telegrafistės. Darėsi pavojus, 
kad gali prasidėti rimta kova. Darbininkų ginkluotas būrys, 
kuris žymiai buvo padidėjęs, mokinosi, kaip gintis, pulti 
iš šarvuoto traukinio. Tas šarvuotas traukinys ir buvo pa
siųstas pasitikti vokiečių šarvuotojo traukinio. Už Radvi
liškio bėgiai buvo išardyti. Ties išardyta vieta sustojo vie
nas prieš kitą šarvuoti traukiniai: mūsų (paimtas iš vokie
čių) ir vokiečių. Susitiko vadovybės tartis. Vokiečiai iškėlė 
sąlygas: grąžinti traukinius, paleisti belaisvius, leisti baigti 
evakuoti Šiaulius, kitaip jie pradėsią kovą. Darbininkų bū
rio vadai iškėlė vokiečiams sąlygas: tuojau pasiduoti, kitaip 
pradėsime puolimą. Vokiečiai paprašė leisti pasitart su ki
tais savo vadais. Nespėjo įlipti jie į savo traukinį, kaip jų 
traukinys sušvilpė ir šaudydamas pradėjo skubiai atžaga
riai trauktis. Mūsų šarvuotasis davė ugnį, bet išardytas 
kelias neleido vytis.

Po dienos, kitos Šiauliuose susitikome Raudonosios Ar
mijos pirmąjį būrį.

Vokiečiai belaisviai buvo paleisti. Prieš išvažiuojant 
buvo surengtas jų mitingas.

Iki Raudonosios Armijos atėjimo Šiaulių Darbininkų 
tarybos visas dėmesys buvo nukreiptas į apsigynimą. Atėjus 
Raudonajai Armijai, mūsų partija ir Taryba ėmėsi Tarybų 
valdžios kūrimo visoje apskrityje. Kai tik Šiauliuose susi
darė Tarybų valdžia, valsčiuose mūsų organizacijų inicia
tyva pradėjo kurtis taip pat Darbininkų ir mažažemių 
atstovų tarybos. Tiktai vienan, kitan valsčiun reikėjo pa
siųsti mūsų draugus iš Šiaulių, kad išaiškintų darbinin
kams ir mažažemiams Tarybų valdžios reikšmę ir kviestų 
•sudaryti Darbininkų ir mažažemių atstovų tarybas.

Rodos, jau vasario pradžioje įvyko Šiaulių apskrities 
(trijų vokiškų kreizų, Šiaulių, Akmenės ir Mažeikių) Dar
bininkų ir mažažemių atstovų tarybų suvažiavimas. Suva
žiavimo dauguma buvo komunistai, bet iš kai kurių valsčių 
buvo patekę revoliuciniai liaudininkai (Gruzdžiai) ir social
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demokratai (vienas ar du). Pastarieji, revoliucijos bangoms 
plečiantis, taip pat buvo virtę Tarybų valdžios šalininkais.

Revoliucinių komitetų kūrimo praktika Šiaulių apskri
ty beveik visai nepasireiškė. Salia buržuazinio valdymo apa
rato, revoliuciniam judėjimui augant, kurdavosi Darbininkų 
tarybos, kurios ir nušluodavo buožinius ar klerikalinius 
valdymo įnagius.

Bet susikūrusiai Šiaulių apskrityje Tarybų valdžiai ne
teko išplėsti savo darbas darbininkų visiškam ekonominiam 
išvadavimui iš buožių vergijos ir to skurdo, kurį atnešė 
pasaulinis imperialistinis karas. Jau kovo pradžioje, rodos, 
13 d., Šiauliai buvo užimti vokiečių baltagvardiečių, kurie 
atėjo pagalbon Lietuvos baltagvardiečiams.

tl) Grybas-Šimokas apie kovą už Tarybų valdžią 
Šiauliuose ir apskrityje

Buvęs tuomet Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų parti
jos narys Grybas-Simokas, nužudytas lietuvių baltagvar
diečių 1919 m., rašė 1918 m. lapkričio 30 d. Maskvos 
„Tiesos“ Nr. 54 apie Šiaulių darbininkų mitingą, įvykusį 
lapkričio 28 dieną.

„Atsirado nesąmoningų darbininkų, kurie kurstė prieš 
žydus. Čion komunistams reikėjo padėti nemaža jėgų, kad 
įtikintų darbininkus, jog darbininkų klasės priešai ne žydai, 
bet kapitalistai. Kalbėjo draugai komunistai: Miškinis- 
Dumša, Brašiškis, Grybas, Avižonis. Kalbėjo ir LSDP 
narys Venslauskas. Jo kalba buvo neįdomi. Galėjai girdėti 
dargi paprastų filisterio samprotavimų, antai: „darbininkai 
negali būti kokioj nors partijoj, nes tam reikalingas yra 
pribrendimas“. Kalba baigėsi tuo, kad Venslauskas už
kvietė darbininkus pas save, nes ten būsianti patogiausia 
vieta politiniams klausimams rišti. Čia jau pasirodė LSDP 
bankrotas: ji faktinai neturėjo Šiauliuose jokios organizaci
jos, užtat Venslauskui reikėjo griebtis tokių priemonių.

„Per mitingą, — skaitome toliau, — komunistai protesta
vo prieš rinkimus į miesto savivaldybę (buržuazinę miesto
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tarybą. — V. K.)- ■ . Buvo priimta rezoliucija, kad kuo grei
čiausiai reikalinga sukurti Darbininkų atstovų taryba, kuri 
turi likti valdžios organu“. ..

Apie tai, kaip ėjo kova už Tarybų valdžią Šiaulių apskri
ty, toje pačioje Grybo-Šimoko korespondencijoje skaitome:

„Šiaulių apylinkės darbininkai tikrai įvertino šį svarbų 
revoliucinį momentą: visur kuriamos Darbininkų tarybos. 
Naisių ir Gavėnaičių Darbininkų tarybos (dvarai ties Meš
kuičiais) pastaromis dienomis (lapkričio 27 d.) susikirto su 
vokiečių dvaro užvaizdomis. Darbininkai pareikalavo 8 va
landų darbo dienos, suteikti žinių apie medžiagišką dvaro 
stovį ir griežtai įsakė užvaizdoms, kad be Darbininkų 
tarybos žinios nieko nepardavinėtų.

Vokiečių užvaizdos neprielankūs Darbininkų taryboms; 
minimų dvarų Darbininkų tarybų narius areštavo ir skau
džiai primušė. Darbininkai tuo baisiai pasipiktino ir dargi 
norėjo nuginkluoti dvarų kareivius.

Į visus tuos atsitikimus Šiaulių vokiečių Kareivių taryba 
(Soldatenratas. V. K.) žiūri visiškai pasyviai ir visus 
Darbininkų tarybų skundus pro pirštus leidžia...

Kaizerinė Taryba nustoja autoriteto darbininkų tarpe, 
ir ją mažai kas jau mini. Kartu su ja nustoja autoriteto ir 
dvasiškų a. Žmonės į vietos komitetus (kuriamus kaizerinės 
Tarybos iniciatyva) rinko beveik visur visus mūsų draugus. 
Kunigėliams Lietuvoje nebeliko vietos; buvo atsitikimų, kad 
darbininkai varė kunigus iš susirinkimų ir patarė rūpintis 
tik bažnyčios reikalais. Griūva kunigijos galybė. Komunistų 
įtaka Šiaulių rajone sparčiai auga. Tai pripažino ir mūsų 
kairieji liaudininkai.

Lietuvos buržuazija nuleido sparnus, — tikisi pagalbos 
iš santarvininkų“.

J. CECKOVSKIS

e) Kuršėnai
Judėjimas pas mus prasidėjo po Vokietijos revoliucijos. 

Susirinkdami su geležinkelio darbininkais, pradėjome skai
tyti „Darbo Balsą“, kalbėjomės apie Rusijos revoliuciją,
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kaip darbininkai paėmė valdžią, fabrikus, žemę ir t. t. Kal
bėjomės, kad ir Lietuvoj taip reikia padaryti. Bet niekas 
nežinojo, kaip reikia organizuotis. Aš buvau tada jaunas, 
vos 19 metų. Bet tuo tarpu sugrįžo iš Rusijos Dominikas 
Budinąs. Aš atėjau pas jį ir pradėjau klausinėti apie Ru
siją ir kas mums reikia daryti. Jis pasakojo apie val
džios paėmimą Rusijoje, davė komunistinės literatūros, 
„Tiesą“ ir įvairių brošiūrų, kurias su savim atsivežė. Tada 
jau mes smarkiau pradėjome veikti. Iš 6 draugų sudarėme 
komunistų kuopelę. Jai priklausė: D. Budinąs, D. Stupuras 
(numirė Lietuvos armijoje; prieš tai sėdėjo Lietuvos kalė
jime), A. Kvedaras (jis buvo sušaudytas Kaune 1921 m., 
kaip karinis organizatorius), Žukauskas, J. Tičkaitė ir aš. 
Po kiek laiko pasiuntėm Budiną į Šiaulius, kad gautų ryšių 
ir instrukcijų. Jis atvežė taip pat atsišaukimų, kurie plačiau 
buvo paskleisti.

įvyko rinkimai į Kuršėnų buržuazinę Tarybą. Mums bu
vo nurodyta, kad reikia dalyvauti tuose rinkimuose ir steng
tis praeiti į Tarybą. Kadangi aš buvau populiarus tarp 
gelžkeliečių ir stoties gyventojų, mane išrinko atstovu nuo 
stoties. Pradėta buvo organizuoti ir buržuazinės Tarybos 
milicija. į ją galėjo pakliūti tas, kas turėjo atstovo reko
mendaciją. Mes rūpinomės, kad į ją pakliūtų daugiau mums 
artimų žmonių. įvedėm 15 tokių žmonių. Iki lapkričio 30 d. 
jau mes turėjome Kuršėnų stotyje kuopelę iš 24 prijaučiančių 
mums draugų ir miestelyje kuopelę iš 6 draugų.

Mane paskyrė tuomet ryšiams su Raudonosios gvardijos 
Žemaičių pulku, kuris pradėjo organizuotis Šiauliuose. Pra
dėjome organizuoti Raudonosios gvardijos būrį ir Kuršė
nuose. Organizatoriumi buvo paskirtas drg. Kvedaras. 
Sušaukėme prijaučiančius ir komunistų kuopelę, išrinkome 
vietinį revoliucinį komitetą. Į jį įėjo: Budinąs (pirminin
ku), Stupuras (sekretorium), nariais — Kvedaras, Žukaus
kas, Tičkaitė ir aš. Į Raudonąją gvardiją įstojo visa kuo
pelė. Mokinomės karo dalykų naktį miške. Reikėjo gauti 
ginklų. Vieną kartą stotyje aš pastebėjau, kad vokiečiai
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krauna į vagonus ginklus. Atėjome keli draugai naktį, at
plėšėme vagone spyną ir paėmėme 3 skrynutes rankinių 
granatų, 3 skrynutes patronų ir 17 vokiečių šautuvų. Be to, 
Lietuvos kaizerinės Tarybos valdžia buvo išleidus įsakymą, 
kuriuo „garbingi piliečiai“ galėjo laikyti ginklą, tik turėjo 
jį užregistruoti Taryboje. Tų piliečių sąrašas pasisekė gauti. 
Tokiu būdu mes žinojome, kas turi ginklą. Paskui buržua
zinė Taryba išleido įsakymą, kad iki gruodžio 30 d. visi, 
kas tik turi ginklą, atneštų į Tarybą. Mes tuomet jau turė
jome įsakymą iš Šiaulių pulko štabo visokiais būdais rūpin
tis ginklų įgijimu. Mūsų dar nelegalus revkomas nutarė 
tokį šposą iškirsti: pasiųsti savo žmones, prisimetusius 
milicininkais, rinkti ginklų. Pasinaudojome buržuazinės 
Tarybos antspaudu, ant rankovės užrišome baltus raiščius 
su Tarybos antspaudu (taip tuomet vaikščiojo buržuazinės 
Tarybos milicija) ir pradėjome veikti, kaip milicija. Mes 
vykome toli nuo miestelio į dvarus, atiminėjome šautuvus 
ir brauningus. Buržuazinė Taryba taip ir nepatyrė apie tai. 
Tokiu būdu mes paėmėme iš dvarininkų ir buožių apie 
150 šautuvų, 60 brauningų ir daug patronų.

Gruodžio gale gavome iš Šiaulių partijos komiteto įsa
kymą padaryti prieš Lietuvos kaizerinę Tarybą demonstra
ciją. Demonstraciją paskyrėme sekmadienį. Vokiečiai iš 
pradžių norėjo neleisti demonstracijos, bet, pasitarus su 
jais, jie sutiko nekliudyti; du kavaleristai dargi prisidėjo 
prie demonstracijos ir raiti nešė mūsų raudonas vėliavas. ' 
Ant vėliavų buvo obalsiai: „Reikalaujam, kad dvarinin
kams būtų uždėtas mokestis bedarbių ir karo invalidų nau
dai. Šalin Lietuvos Taryba! Tegyvuoja darbininkų ir 
vargingųjų valstiečių valdžia!“ ir t. t. Demonstracija pra
ėjo dideliu ūpo pakilimu. Buvo dainuojamos revoliucinės 
dainos žydų, rusų ir lietuvių kalbomis. Kada ėjome pro 
bažnyčią, žmonės, išgirdę dainuojant „Internacionalą“, iš
ėjo iš bažnyčios ir prisijungė prie demonstracijos. Tokiu 
būdu demonstracijoje dalyvavo apie 4000—5000 žmonių.

Netrukus po demonstracijos gavome iš Šiaulių įsakymą
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imti valdžią. Tai buvo, rodos, sausio 10 d. Nežiūrint to,, 
kad tą dieną apie 30 žmonių iš mūsų Raudonosios gvardi
jos buvo pasiųsta Telšių pusėn rinkti ginklus, mes vis tiek 
nutarėme veikti. Susirinkome visi revkomo nariai, apsigink
lavome šautuvais, brauningais ir granatomis ir nuėjome 
vakare 8 valandą į kareivines, kur buvo buržuazinės 
Tarybos milicija, susidedanti iš 30 žmonių. Įsiveržę į karei
vines, pasakėme, kad mes sukilę bolševikai, pareikalavome 
atiduoti ginklus. 15 mūsų simpatikų milicionierių prisidėjo 
prie mūsų, kiti neparodė jokio pasipriešinimo. Paskui nu
ėjom į buržuazinę Tarybą. Pakliuvome kaip tik į jos posėdį. 
Pareikalavome valdžios atidavimo. Buržuazinės Tarybos 
nariai nesipriešino. Areštavome jos prezidiumą. Tą pačią 
naktį pasiuntėme areštuoti milicijos viršininko Zaleckio, 
bet jis spėjo pabėgti.

Rytojaus dieną išleidome įsakymą, pranešantį, kad val
džia perėjo į darbininkų rankas; pareikalavome, kad visi 
atiduotų ginklus. Ant turčių ir dvarininkų uždėjome kontri
buciją. Dvarai buvo perduoti Darbininkų komitetams, kurie 
dar prieš sukilimą buvo pradėta mūsų patarimu organi
zuoti. Pradėjome organizuoti Tarybų valdžią visam Kur
šėnų rajone, ligi pat Telšių. Organizavome ir Raudonąją 
gvardiją, vardu „Kuršėnų skrajojantis būrys“. Jam pri
klausė 200 pėstininkų ir 50 raitelių.

f) Mažeikiai

1918 metų gruodžio 29 d. „Komuniste“ randame iš 
Mažeikių tokią žinią:

„Čia susikūrė Mažeikių Darbininkų taryba iš 7 asmenų. 
Tarybon išrinkti 4 komunistai, 1 prijaučiantis ir 2 nenusi- 
stačiusiu. Taryba tuojau pareikalavo iš Soldatenrato, kad 
būtų pripažinta miestelyje ir apylinkėje jos valdžia. Uždrau
dė kunigui vesti bažnyčioj politinę agitaciją, uždraudė va
ryti degtinę. Milicija turi būti Darbininkų tarybos priežiū
roje. Visus tuos reikalavimus Soldatenratas pripažino. Dabar
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miestelio Darbininkų taryba mano sušaukti bernų, beže
mių ir mažažemių susirinkimą ir išrinkti iš jų tarpo at
stovus „Mažeikių Darbininkų tarybai papildyti“. Gruodžio 
16 d. Mažeikių geležinkelio darbininkai norėjo padaryti 
vienadienį streiką, bet nepasisekė“.

BUSMANAS

6. KOVA UŽ TARYBŲ VALDŽIĄ JONIŠKĖLIO APSKRITYJE

Po Vokietijos revoliucijos tautininkai, o ypatingai 
kunigai, pradėjo agituoti už nepriklausomą Lietuvą ir pra
dėjo rengtis prie parapijinių komitetų rinkimų. Tuo laiku, 
nors ir neatvirai, pasirodė ir mūsų draugai komunistai. 
Aš gyvenau tuomet Žeimelio valsčiuje. Mums pradėjus dirb
ti, kunigų įtaka ėmė kristi. Prieš kunigus aktyviai dirbo 
komunistai, socialdemokratai ir kairieji liaudininkai, bet 
viršų paėmė bolševikai ir visame valsčiuje išrinko savo 
šalininkus, nors rinkimuose dalyvavo visi, kaip ūkininkai, 
taip ir darbininkai. Kada susirinko apie šimtą žmonių 
valsčiaus įgaliotinių, tai visos rezoliucijos praėjo bolševikų, 
o taipogi pateko į valsčiaus komitetą apie 8 žmones, kiti — 
socialdemokratai ir liaudininkai. Atėjęs į valsčiaus įgalio
tinių susirinkimą, kunigas, nors ir neišrinktas, bandė agi
tuoti prieš bolševikus, bet veltui. Kada po antros savo kal
bos kunigas suriko: „pas ką yra dievas ir kas su manim, 
■einame laukan!“, tai, regis, tiktai viena davatka paskui jį 
išėjo, o kiti, apie 300 žmonių, pakėlė triukšmą, švilpi
mą ir juoką. Ir toliau aiškiai buvo matoma, kad mūsų 
viršus.

Kituose Joniškėlio apskrities valsčiuose rinkimai praėjo 
įvairiai, bet dauguma pateko kunigų ir krikščionių demo
kratų arba dešiniųjų liaudininkų (Kriukuose).

Vokiečiai iš pradžios nesikišo, tiktai po kelių dienų, 
įprašyti dvarininkų ir kunigų, buvo manę sukurti antrą 
„lietuvių valdžią“ iš buvusiųjų seniūnų, bet tas jiems nepa
vyko, nes daugumas dargi jų buvusių tarnų atsisakė pa
laikyti juos.
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Vokiečiai vis tiek stengdavosi visokiais būdais mums 
kenkti, ir mes, matydami jų pusėje jėgą, dažnai turėdavome 
jiems nusileisti. Žinoma, jų priešingumas nekenkė parda
vinėti mums ginklus ir pranešti, ką mano daryti toliau. 
Mes gi vedėme politiką, kaip Rusijoje.

Kada po tam tikro laiko buvo organizuotas dešiniųjų 
liaudininkų apskrities suvažiavimas su Marma priešakyje, 
tai pasirodė, kad iš 18 valsčių mes tik Žeimelyje visiškai 
rinkimus laimėjome, iš dalies laimėjome ir Joniškėlyje ir 
Vaškuose, o kitur laimėjo kunigai, buožės, tautininkai ir 
dešinieji liaudininkai, kurie ir vadovavo suvažiavimui. 
Kiekvienu dienotvarkės klausimu tarp mūsų buvo gana 
karštų ginčų, bet dauguma balsų būdavo prieš mūsų pa
siūlymus (mus vadino ten „bolševikų frakcija“, o mes 
vadinomės „darbininkų frakcija“). Kada priėjo prie pasku
tinio dienotvarkės punkto, t. y. apskrities vykdomojo ko
miteto rinkimų, mes pareikalavome, kad suvažiavimas 
pasisakytų atvirai, kokios jis nuomonės dėl „Kauno Tary
bos“ ir Vilniaus darbininkų valdžios. Zeimeliškiai iš savo 
pusės pabrėžė, kad mes, pagal mūsų valsčiaus įgaliojimą, 
griežtai prieš „Kauno Tarybą“ ir, kol tas klausimas nebus 
išspręstas, mes negalime dalyvauti rinkimuose. Tai sukėlė 
didelį triukšmą: dešinieji ir kairieji reikalavo, kad tas 
klausimas būtų išspręstas, o dešinieji liaudininkai sakė, 
kad jis kol kas esąs neaiškus ir apie jį nesą reikalo kal
bėti; jis reikalinga, esą, palikti atviras. Po ilgų ginčų, kurie 
tęsėsi 3 valandas, buvo priimta balsų dauguma dešiniųjų 
liaudininkų rezoliucija, kad, esą, kol kas nereikia palaikyti 
ryšių nei su kokiu centru (su tuo sutiko ir Kauno Tarybos 
atstovas).

Po tokios rezoliucijos mes paskelbėme raštu, kad apskri
ties vykdomojo komiteto rinkimuose nedalyvaujame ir jo 
nepalaikysime, o taipogi jokių uždėtų mokesčių neduosime 
ir paliekame susirinkimo salę. „Kas su darbininkais, pra
šome palikti salę!“ Tą pareiškimą įteikę, išėjome visi žei- 
meliečiai, iš dalies vaškiečiai ir joniškėliečiai, iš viso apie
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14—18 žmonių. Reikia pabrėžti, kad su mumis paliko salę, 
keikdamas mus, vienas socialdemokratas— Muciniekas iš 
Žeimelio valsčiaus, nors mus apšaukė išgamomis, parsida
vėliais, bolševikais, grasino net įdavimu vokiečiams.

Apskrities vykdomojo komiteto dauguma buvo suda
ryta iš dešiniųjų liaudininkų.

Sugrįžę Zeimelin ir sušaukę valsčiaus įgaliotinių susi
rinkimą, mes pravedėme rezoliuciją, kad boikotuotų apskri
ties vykdomąjį komitetą ir paskelbėme kaip ir „savo res
publiką“. Kada mums pradėjo grasinti, organizavome gink
luotą būrį iš 30—40 žmonių, taipgi turėjome daug draugų 
mūsų pasiųstų į apskrities miliciją (apskrities milicijoje 
buvo apie 100 žmonių, kuriems vokiečiai buvo davę gink
lus). Nors mes elgėmės gana „nemandagiai“ su apskrities 
„valdžia“, vis tiek ji nedrįso mūsų užkabinti, nes mus pa
laikė visas valsčius, apie 15 000—18 000 gyventojų; bied- 
nuomenė aktyviai palaikė, o kiti pasyviai, manydami, kad 
gali būti dar blogiau, kiti tiesiog nesuprasdami, kas čia 
bus iš „bernų valdžios“. Mūsų visi įsakymai buvo vykdomi 
gana gerai.

Ryšius palaikydavome su Šiauliais, o iš dalies su Pane
vėžiu. Apie Raudonąją Armiją žinojome, kad ji eina, bet 
kur ji ir kada gali ateiti, tikrų žinių nebuvo; taipogi jokių 
nurodymų iš niekur negaudavome.

!i Kada vokiečiai išsidangino iš Žeimelio ir Joniškėlio 
apskrities, pasitarę su draugais joniškėliečiais (su drg. Bal- 
tarafglu, kuris paskui buvo lietuvių baltųjų sušaudytas, 
sumanėme sukurti apskrities revkomą (revoliucinį komite
tą). Žeimelio valsčius, kaip tvirčiausias, padavė iniciatyvą 
(regis tai buvo sausio mėnesio pabaigoj). Revkomas buvo 
sudarytas iš 5 žmonių — 2 nuo Žeimelio (įėjau aš ir Alfon
sas Mickevičius, kuris paskui pasirodė caro ochrankos ir vo
kiečių šnipas 50, nuo Joniškėlio — drg. drg. Baltaragis ir 
Sketeris, viena vieta buvo palikta Pasvaliui (kuopelė pa
siuntė Anilionį).

Nors tas viskas įvyko Joniškėlyje, bet apskrities val-
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džia to nežinojo. Sudarius revkomą, pirmas dalykas buvo 
patraukti miliciją savo pusėn. Po mūsų prakalbos ji beveik 
visa sutiko — „jeigu reikės, tai ir areštuoti senąjį komi
tetą“, taipogi saugoti mus. Kada milicija jau buvo mūsų 
pusėje, mes pakeitėme viršininką ir vieni palikome su 
milicija, o kiti nuėjome pas vykdomojo komiteto pirmininką 
Marmą ir pareikalavome, kad perduotų revkomui visus 
dokumentus. Kada buvo pareikšta apie revkomo sukūrimą, 
vykdomojo komiteto nariai atsakė, kad jo sudarymas dar 
nereiškiąs, jog tai esanti valdžia, girdi, jų pusėje esanti 
jėga — milicija. Bet kada buvo paaiškinta, kad milicija 
mūsų pusėje, o ne jų, tai atsakė, kad jokių nesusipratimų 
negalį būti, bet bylas perduosiu ryt, nes šiandien jau vėlu. 
Mes sutikome laukti, nes aiškiai matėme šansus mūsų 
pusėje. Rytojaus dieną senasis komitetas nesutiko perduoti 
viską, bet pasiūlė kompromisą: esą, jūs būkite kaip politi
nė valdžia, o mes paliksime kaip vykdomoji. Esą, greitu 
laiku turėsią suvažiuoti apskrities delegatai, kurie juos 
išrinkę; tada komitetas sutiksiąs perduoti valdžią, nega
lėdamas priešintis jėgai.. . Tada visi jo nariai buvo 
paskelbti areštuoti naminiu areštu, paimti iš jų apskrities 
pinigai ir antspaudas. Tuojau tą pat naktį buvo surašytas 
ir išspausdintas šapirografu atsišaukimas apie revoliucinio 
komiteto sudarymą ir valdžios į jo rankas perėjimą. Jį pasi
rašė revkomo nariai. Jis buvo išsiuntinėtas su milicijos 
pagalba.

Tuo ir pasibaigė parapijų komitetų viešpatavimas: be
veik visuose valsčiuose tuoj buvo sudaryti revkomai, per
rinkti valsčiaus komitetai, į kuriuos pateko iš dalies senieji, 
iš dalies nauji nariai.

Kada, perrinkus valsčių komitetus, įvyko pirmasis ap
skrities suvažiavimas, jame daugiausia buvo darbininkų ir 
mažažemių. Vis tiek senasis apskrities vykdomasis komi
tetas buvo bandęs jam skųstis už teisių mindžiojimą ir nu
vertimą per prievartą. Suvažiavimas tiktai nusijuokė iš to 
ir davė senajam komitetui tinkamą atsakymą. Į apskrities
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vykdomąjį komitetą buvo išrinktas visas revkomas, o tai
pogi dar keli nauji nariai, regis, apie 9 žmonės. Įdomu, 
kad suvažiavimas norėjo rinkti visus žeimeliečius. Iš to ga
lima suprasti, kad aplamai apskrityje nebuvo darbininkų, 
kurie sugebėtų ir galėtų dirbti.

A. D AB V LIS
Krinčino valsčius

Sugrįžęs į Lietuvą iš Vokietijos 1918 m. lapkričio mė
nesį, į Gulbinėnų dvarą, Krinčino valsčiaus, radau jau 
susiorganizavusį Krinčino valsčiaus buržuazinės Tarybos 
komitetą. Jo pirmininkas buvo buvusis karininkas, buožės 
sūnus Kazilionis, sekretorius — vargoninkas Daknys, iž
dininkas — K- Krūminis. Vokiečiai davė komitetui keletą 
surūdijusių šautuvų ir porą šlubų arklių.

Pamatęs vis augantį biednuomenės nepasitenkinimą, ko
mitetas stengėsi pritraukti prie savęs ir varginguosius vals
tiečius. Tuo tikslu iš buožių supirkinėjo javus ir dalino ne
turintiems duonos — kam duodavo už mokestį, o kam ir 
visai veltui. Buožėms iš to dviguba nauda buvo: nuramin
davo kiek biednuomenę, antra, galėjo parduoti javus, kurie 
pas juos gulėjo.

Kuomet aš sugrįžau į dvarą, vokiečiai jau rengėsi iš
važiuoti. Negalėdami visko su savim išvežti, jie perdavė 
dvaro turto dalį dvaro komitetui, kuris jau spėjo susidaryti. 
Aš buvau jo pirmininkas. Paliko apie kelis tūkstančius pū
dų javų, surekvizuotų nuo valstiečių, kelias dešimtis karvių, 
19 arklių, tris poras jaučių ir mašinas. Kiaules piovė, mė
są krovė į dėžes ir išvežė į Vokietiją. Vežė, ką tik galėjo. 
Pavyzdžiui, kada dvarokai nuvežė vokiečius į stotį (Suba
čių),, jie, nematant dvaro bernams, pagrobė jų arklius ir 
išsivežė su savim. Valstiečiai ir dvarokai rengėsi atimti 
iš vokiečių tą turtą — rengėsi, jiems išvažiuojant, naktį už
pulti juos, bet neturėjo ginklų, o vokiečiai buvo apsigink
lavę ir atsargiai važiavo.
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Dvarokai, palikę dvaro šeimininkais, labai atsargiai 
elgėsi su likusiu turtu. Pardavė karves ir kiek javų, nusi
pirko arklius žemei dirbti. Žemę labai norėjo išsidalinti ir 
skyrium dirbti; tik pirmais metais nutarė bendrai dirbti.

Partijos organizacijos pas mus, galima sakyt, jokios 
nebuvo. Buvo lyg kuopelė iš 4 narių, bet ji beveik nesirink
davo, ir buvo labiau panaši į kairiųjų liaudininkų kuopelę, 
negu j komunistų. Ryšių su aukštesniais partijos organais 
neturėjome.

Gruodžio mėnesio gale, kada Vilniuje jau buvo Tarybų 
valdžia, gavome keletą komunistų atsišaukimų. Perskaitę 
juos, pradėjome šiek tiek orientuotis ir nutarėme sudaryti 
Krinčino valsčiaus revoliucinį komitetą.

Aš dar iki to supratau, kad buržuazinės Tarybos vals
čiaus valdžia negera, kad reikia naują sudaryti iš darbi
ninkų ir vargingųjų valstiečių, kaip Rusijoje. Per baltųjų 
Tarybos suvažiavimą aš buvau išrinktas delegatu nuo Gul- 
binėnų dvaro ir reikalavau, kad būtų perrinktas valsčiaus 
baltųjų Tarybos komitetas. Bet mano pasiūlymas buvo at
mestas. Tuomet aš kreipiausi į suvažiavimo delegatus, bol
ševikus ir kairiuosius liaudininkus, kviesdamas juos išeiti 
iš suvažiavimo, bet.,.  išėjau tik aš vienas.

Antrą kartą per baltųjų suvažiavimą, 1919 m. sausio 
8 d., aš jau ėmiaus kitų priemonių, kad būtų perrinktas 
komitetas: gavęs žodį, aš kalbėjau tolei, kol pastebėjau, 
kad delegatai jau pritaria perrinkimui. Perrinkimai įvyko. 
Mes manėme, kad tik tokiu būdu galima sudaryti revko- 
mas. Mūsų numatyta buvo į jį pora komunistų ir kiti ne
partiniai. Buvo išrinkti: aš — komunistas, Gičia — valstie
tis, kairysis liaudininkas, Skujeniekas — latvis arendato- 
rius, menševikas, V. Vilimavičius — dvarokas, nepartinis; iš 
senųjų pasiliko: Kazilionis, Daknys ir Krūminis — neparti
nis, paskui komunistas. Pirmininku buvo išrinktas slaptu 
balsavimu buv. karininkas Kazilionis, bet komitetas mano 
pasiūlymu pasivadino revoliuciniu komitetu (revkomu). Ka
zilionis priešinosi tam, klausė Joniškėlio baltųjų Tarybą,
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kaip į tai žiūri. Iš ten atsakė, kad nereikia perkrikštyti — 
tuomet ten dar tebetupėjo baltieji tarybininkai.

Vietoj tautinės vėliavos buvo iškelta raudona. Bet sa
vo turiniu „revkomas“ mažai kuo skyrėsi nuo senosios 
baltųjų Tarybos.

Netrukus Biržuose įsisėdo kairieji liaudininkai. Kadangi 
Joniškėlio apskrities baltųjų tarybininkų komitetas nepripa
žino mūsų, tai mes grasinome atsiskirsią nuo Joniškėlio ir 
prisidėsiu prie Biržų. Mat, mūsų valsčius ribojasi su Biržų 
apskritimi. Su liaudininkais susibičiuliavome dėl to, kad 
nežinojome apie jų sukilimą prieš Tarybų valdžią Rusijoje.

Veikėme, kaip mokėjome. Aš buvau paskirtas žemės ir 
maisto skyriaus vedėju. Suorganizavome maisto sandėlį 
biednuomenei. Imdavome javus iš ūkininkų — kas turtinges
nis, iš to daugiau, ir dalydavome vieniems veltui, kitiems 
už pinigus. Mišką dalydavome tokiu pat būdu. Lietuvoje 
maža buvo tokių pasireiškimų, kaip Rusijoje, kad valstie
čiai be leidimo mišką kirstų. Korteles miško kirtimui duo
davo mūsų „revkomas“.

Kaimuose buvo suorganizuoti kaimo komitetai, ypatingai 
iš biednesnių, ir išrinkti „milicionieriai“. Laisvos prekybos 
neleidome: kam reikėjo ką pirkti ar parduoti, eidavo su kai
mo komiteto raščiuku j mūsų „revkomą“ ir gaudavo leidimą.

Mūsų pirmininkas, pajutęs, kad artinasi Raudonoji Ar
mija, „apsirgo“. Jo vieton aš buvau išrinktas.

Javai buvo smarkiai išvežami į Latviją, iš kur atvažiuo
davo partijomis pas mus pirkti. Užgynėme parduoti javus 
už apskrities ribų be aukštesnės valdžios žinios. Bet aukš
tesnės valdžios neturėjome, nes Joniškėlio baltieji mus 
boikotavo.

Paskelbėme bažnyčios atskyrimą nuo valstybės ir mo
kyklos nuo bažnyčios, „panaikinom“ žemės ir miško nuo
savybę, dvarininkams ir buožėms nedavėme balso.

Apie vasario 10 d. buvo paskirtas Joniškėlio apskrities 
baltųjų Tarybos suvažiavimas. Nuo Krinčino valsčiaus pa
kliuvo Krūminis ir Skujeniekas. Aš nuvažiavau, kad ir
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nebuvau išrinktas. Suvažiavime pirmininkavo Marma, ad
vokatas (dešinysis liaudininkas). Mes pasiūlėme, kad būtų 
įdėtas dienotvarkėn punktas apie apskrities Tarybos per
rinkimą. Kuomet tas punktas buvo priimtas, Novakas pa
reiškė, kad apskrities Tarybos komitetas atsistatydina. Tada 
aš, gavęs žodį, pasiūliau, kad pirma, negu tęsti toliau su
važiavimą, reikia pareikalauti iš senojo komiteto ataskai
tos ir išrinkti naują komitetą; be to pareikalavau, kad į 
komitetą būtų išrinkti darbininkai ir vargingieji valstiečiai. 
Žeimelio atstovai man pritarė. Padaryta buvo pertrauka. 
Po pertraukos vienas atstovas pasiūlė pirma perrinkti vals
čių komitetus. Tai buvo priimta. Suvažiavimas išsiskirstė, 
ir senasis apskrities komitetas liko.

Bet nebeilgai jis veikė. Jį pakeitė greitai bolševikų rev- 
komas su demokratu Bušmanu priešakyje. Mūsų „revko- 
mas“ tuomet irgi sutvirtėjo. Sušaukę valsčiaus delegatų 
susirinkimą, perrinkome revkomą ir pavadinome jį pildko- 
mu (pildomuoju komitetu). Aš pasilikau pirmininku.

Buožės pradėjo labai šnairuoti į mus, ypač už tai, kad 
mes labai smarkiai juos baudėme už ginklų laikymą ir spe
kuliaciją.

7. KOVA UŽ TARYBŲ VALDŽIĄ PANEVĖŽYJE

Jau skyriuje apie Lietuvos Kompartijos gimimą mes 
rašėme, kaip 1918 m. susikūrė Panevėžyje pirmoji komu
nistinė kuopelė ir kaip ji išplėtė savo darbą Panevėžio ap
skrity. Po Vokietijos revoliucijos ir Panevėžyje darbas dar 
labiau išsiplėtė. Panevėžyje irgi susikūrė vokiečių Kareivių 
taryba (Soldatenratas). Jai priklausė šeidemaniniai so
cialdemokratai ir „nepriklausomieji“. Panevėžio draugai 
užmezgė su jais ryšius. Jie pasižadėjo padėti. Su Soldaten- 
rato pagalba mūsų draugai gaudavo leidimus šaukti mi
tingus, daryti paskaitas, leisti atsišaukimus. Jie net savo 
sargybą duodavo mūsų šaukiamiems susirinkimams ir mi
tingams saugoti.
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Gruodžio viduryje Panevėžio draugai susirišo su Daug
piliu. Nutarta buvo griežtai veikti.

Gruodžio 16 d., kuomet Lietuvos Komunistų partijos CK 
nutarimu turėjo įvykti visoje Lietuvoje visuotinis streikas 
ir demonstracija protestui prieš okupantų valdžią, plėši
mus ir 1.1., panevėžiečiai negalėjo jo įvykdyti, nes per vėlai 
gavo pranešimą.

Demonstracija buvo perkelta į gruodžio 19 d. — turgaus 
dieną. Buvo išsiuntinėtos instrukcijos į valsčius, kad tą 
dieną demonstratyviai trauktų visi į Panevėžį.

Drg. A. Niedvaras, dirbęs tuomet Naujamiesčio vals
čiuje, taip aprašo tą demonstraciją:

„Paskirtu laiku Naujamiesčio, Piniavos, Velžio ir kitų 
valsčių kuopelės privalėjo suorganizuoti dvarų darbininkus, 
apylinkės kaimų valstiečius ir organizuotai ateiti į Panevėžį. 
Per dvi dienas kuopelių nariai aplankė dvarus ir padarė 
pranešimus nelegaliuose darbininkų susirinkimuose apie 
ruošiamą protesto demonstraciją. Kaip darbininkai, taip ir 
valstiečiai veržėsi demonstracijon.

Paskutinę dieną, anksti iš ryto, ties Naujamiesčio mo
kyklos namais skubiai rinkosi dvarų (Naujadvario, Libe- 
riškio, Nevėžininkų, Upytės ir t. t.) darbininkai ir aplinki
nių kaimų valstiečiai. Po pusvalandžio iš Naujamiesčio 
Panevėžio link traukė išsirikiavusi 700 žmonių minia. Nešė 
raudonas vėliavas, kuriose švietė komunistiniai obalsiai, ir 
dainavo revoliucines dainas. Tarpe demonstrantų buvo ne
mažas moterų skaičius.

Artinantis į Panevėžį, demonstrantų skaičius išaugo iki 
1000. Pakeliui dėjosi aplinkinių sodžių valstiečiai. Demonst
racijos uodegoje tęsėsi ištisa vežimų virtinė. Iš tolo pažiū
rėjus į demonstraciją, atrodė tai tikra armija, besiartinanti 
užimti miesto.

Iš Piniavos ir kitų valsčių taipgi artinosi Panevėžin 
demonstrantai. Vokiečių valdžia pirmiausia sužinojo apie 
Naujamiesčio demonstrantų minią ir ūmai pasiuntė gink
luotų kareivių būrius, kad užkirstų demonstrantams kelią.
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Bet, kai vokiečiai užsiėmė naujamiestiečiais, Panevėžio dar
bininkai organizuotai, su raudonomis vėliavomis pasirodė- 
miesto gatvėse.

Panevėžio partijos komitetas tuojau nusiuntė j Solda- 
tenratą savo delegatus ir pareikalavo, kad vokiečiai at
šauktų ginkluotus būrius ir nekliudytų darbininkams ir 
valstiečiams pareikšti savo norus.

Toks netikėtas organizuotų darbininkų ir valstiečių pa
sirodymas iš visų pusių labai įbaugino okupantus. Jie ne
bedrįso priešintis, atšaukė savo būrius ir tik prašė nedaryti 
jokių ekscesų. Į Naujamiesčio demonstraciją vokiečių žan
darai paleido keletą šūvių, bet nieko nesužeidė.

Vokiečių kareiviai, gavę įsakymą, pradėjo trauktis, 
miestan, o paskui juos ėjo Naujamiesčio demonstrantai.

Miesto gyventojai, pamatę besiartinančią demonstraciją,, 
tūkstančiais pasipylė į gatves. Demonstracija pavirto daug- 
tūkstantine, kuri, perėjus kelias gatves, sustojo miesto 
aikštėje. Ten prasidėjo mitingas. Kalbėjo draugai lietuvių, 
rusų ir žydų kalbomis. Tribūna buvo — valstiečio šieno ve
žimas.

Mitingas priėmė rezoliuciją, kurioje reikalavo kuo grei
čiausio okupantų pasitraukimo iš Lietuvos ir Tarybų val
džios organizavimo.

Tarp susirinkusiųjų buvo viešai platinami komunistų at
sišaukimai.

Mitingas pasibaigė ramiai ir ramiai visi išsiskirstė'1..
Draugas Klorys rašo apie tą demonstraciją:
„Didžiulė valstiečių demonstracija susijungė su Pane

vėžio demonstrantais. Demonstracija ir mitingas praėjo 
nepaprastu ūpo pakilimu. Visi miesto gyventojai išėjo gat
vėn. Kai kurie vokiečių kareiviai draskė antpečius ir se
gėsi raudonus raiščius. Mitinge kalbėjo vieni tik komu
nistai — kitos partijos visiškai nedalyvavo toje demonstra
cijoje. Buvo išplatinta daugybė komunistų literatūros. De
monstracijos įspūdis liko kuo giliausias. Komunistų įtaka, 
jos dėka labai išaugo.
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Vakare, norėdami sumažinti komunistų demonstracijos 
įspūdį, padarė mitingą krikščionys. Susirinko nedidelis bū
rys žmonių. Bet kažkur pasigirdo kulkosvaidžio tratėji
mas — ir mitingo organizatoriai pirmutiniai išbėgiojo. Jų 
vardas tuomet Panevėžyje visiškai nukrito“.

Rytojaus dieną po demonstracijos vokiečiai apsižiūrėjo, 
kad jiems ginkluotas užpuolimas tuojau dar negresia; pra
dėjo daryti visur kratas ir ieškoti aktingesnių darbininkų. 
Ne tik Panevėžyje ėmė siausti vokiečių žandarai ir gele
žinio bataliono kareiviai, bet buvo nusiųsti kratą daryti 
žandarų būriai į Gustonių kaimą ir kitur. Bet vokiečiams 
nepavyko nieko iš komunistų areštuoti. Nežiūrint vokiečių 
žandarų siutimo, mūsų partizanų būrelis, Zėko vadovau
jamas, sudegino geležinkelio Sužilos upės tiltą. Vokiečiai, 
matydami, kad jiems gali užkurti ugnį iš visų pusių, sku
biai ėmė rengtis trauktis iš Panevėžio.

Panevėžio darbininkai, komunistams vadovaujant, taip 
pat vedė kovą prieš maisto produktų gabenimą Vokietijon. 
Mėgindavo net krėsti išvažiuojančius kareivius. Dėl to ne 
vienas darbininkas buvo areštuotas.

Gruodžio 23 d. įvyko rinkimai į vietinę Darbininkų at
stovų tarybą. Buvo pasiūlyti keturių partijų kandidatai: 
komunis+ų, socialdemokratų, Bundo ir kairiųjų liaudinin
kų. Įdomios buvo lietuvių socialdemokratų kalbos — dak
taro Mažylio* ir Valiuko. Tai buvo vien bolševikų purvais 
drabstymas. Valiukas, kaip neseniai sugrįžęs iš Tarybų 
Rusijos, kalbėjo, ką ten davę bolševikai. Nežiūrint tokios 
agitacijos, socialdemokratai gavo Taryboje tik 3 vietas, 
komunistai — 14, Bundas — 4, kairieji liaudininkai — 1.

Gruodžio 26 d. įvyko pirmasis Panevėžio Darbininkų 
atstovų tarybos posėdis. Jame buvo paskelbta, kad visa 
valdžia Panevėžyje pereina į jo rankas. Vyriausia Lietu

* P. Mažylis — Tarybų valdžios metais įsijungė j socialistinės 
statybos darbą, profesorius, LTSR Mokslų akademijos akademikas. 
Red.
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vos valdžia buvo pripažinta Laikinoji revoliucinė Lietuvos 
darbininkų ir vargingųjų valstiečių valdžia.

Vokiečiai rengėsi išvažiuoti sausio pradžioje. Mūsų 
draugai sumobilizavo visas savo jėgas, kad neleistų bal
tiesiems tuomet užimti miesto. Tų jėgų buvo maža. P. Kaz- 
laučiūnas iš Piniavos valsčiaus rašo:

„Vokiečiai turėjo išvažiuoti naktį. Tada mes turėjome 
nuginkluoti 50 lietuvių (baltųjų) milicionierių. Vokiečiai 
išvažiavo iš ryto, 9—10 valandą mes turėjome eiti baltųjų 
milicijos nuginkluoti. Bet mes ir ginklų maža turėjome, ir 
tais pačiais nemokėjome naudotis. Nuėjome pas milicijos 
namą (mokytojų seminariją). Į vidų įėjo vienas drg. Zėkas, 
apsiginklavęs naganu ir bombom, ir pasakė: „Pasiduokit. 
Esat apsupti.. .“ Visi milicionieriai tuoj atidavė ginklus ir 
pasidavė be jokio pasipriešinimo. Ant seminarijos namo, 
kur pirma buvo baltųjų tvirtovė, buvo iškelta raudona vė
liava. Sudarėme savo miliciją. Daugelis senųjų milicionierių 
įsirašė į ją, nes tai buvo vargo žmonės. 3 dienas išlaikėme 
mieste valdžią — tik tuomet atėjo pirmasis Raudonosios 
Armijos būrys“.

A. NIEDVARAS
Naujamiesčio valsčiuje

Paskutiniai 1918 m. mėnesiai buvo laikotarpis, kuomet, 
vietinei komunistų kuopelei vadovaujant, apylinkės dvarų 
(Liberiškio, dviejų Naujamiesčio dvarų, Upytės, Naujadva- 
rio ir kitų) darbininkai ir vargingieji valstiečiai karštai 
rengėsi organizuoti Tarybų valdžią. Iš antros pusės, vie
tinis klebonas kunigas Gražys, besikuriančios lietuvių buo
žių valdžios vardu, vokiečių okupantų remiamas, šaukė 
per bažnyčią visus parapijonis skubiai kurti parapijos ta
rybą (kiek vėliau parapijų tarybos buvo reorganizuotos į 
valsčių valdybas). Kun. Gražys gerai žinojo, kad jo pa
rapijoje veikė komunistų kuopelė, kurios narių skaičius nuo
lat didėjo ir įtaka darbininkų ir valstiečių tarpe augo. Jis 
dėjo visas pastangas, kad, vokiečių žandarų padedamas,
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užgniaužtų kuopelės veikimą. Gražys turėjo nemaža savo 
šnipų, kurių žiniomis remdamasis siundė vokiečių žandarus 
prieš revoliucinius darbininkus ir per bažnyčią visokiais 
būdais šmeižė komunistus. Bet kun. Gražio šmeižtai netu
rėjo pasisekimo. Darbininkų ir valstiečių tarpe didėjo sim
patijos Tarybų valdžiai. Gražys, šaukdamas parapijos su
sirinkimą buržuazinės tarybos rinkimui, pasikvietė ir vo
kiečių žandarų būrį. Vietinė komunistų kuopelė nutarė iš
naudoti tą susirinkimą mūsų agitacijos tikslams, pasiųs
dama j jį kuo daugiausia savo draugų. Susirinkimas buvo 
pradėtas žandarų viršininko prakalba, kuris, tarp kitko, 
pabrėžė, kad vokiečių valdžia neleisianti Lietuvoje vysty
tis bolševizmui ir neleisianti organizuoti Tarybų. Kun. Gra
žys nuoširdžiai' dėkojo vokiečių žandarams už jų kovą su 
bolševizmu ir už žadamąją paramą kuriant buržuazines 
tarybas.

— Vyrai, Į Tarybą reikalinga rinkti tokius žmones, ku
rie turtingiau gyvena; jie mokės geriau žmonių reikalus 
vesti, — aiškino . kun. Gražys susirinkimui.

Kad susirinkime ir dalyvavo vokiečių žandarai, vieti
niai draugai pradėjo kalbėti už revoliucinių Tarybų orga
nizavimą, apie žemę, dvarininkų iš dvarų išvijimą ir nepri- 
leidimą turtuolių prie valdžios. Kun. Gražys pabūgęs nu
tilo; ir vokiečių žandarai nebedrįso niekam kliudyti. Da
lyvavusieji susirinkime nutarė po keleto dienų šaukti ant
rą visuotinį susirinkimą revoliucinės Tarybos rinkimui. Gra
žys, matydamas, kad ir vokiečių žandarai nieko nebegali 
pagelbėti, per savo agentus pradėjo vesti agitaciją, kad nie
kas neitų į tą susirinkimą. Kas eisiąs — gąsdino jo agen
tai — užsitrauksiąs ant savęs nemalonę ir žudysiąs savo tė
vynę. Bet mažai kas paklausė Gražio agentų. į susirinki
mą atėjo valstiečiai iš daugumos kaimų ir visų dvarų dar
bininkai. Ūpas visų buvo pakilęs, nes matė, kad jų organi
zuoto išstojimo bijosi ir įgudę vokiečių žandarai.

Kuomet buvo renkama Naujamiesčio revoliucinė Tary
ba, tai Panevėžyje ir kitose vietose dar nebuvo suorganizuo

164



tos Tarybos. Mes neturėjome iš niekur konkrečių nurodymų 
apie Tarybų rinkimus, ir rinkimuose dalyvavo visi tie, ku
rie buvo susirinkime (susirinkime dalyvavo tam tikras 
buožių ir sankrovininkų skaičius). Į Tarybą buvo išrinkta 
dauguma tų, kuriuos iškėlė komunistų kuopelė. Į Nauja
miesčio Tarybą buvo išrinkti iš komunistų tarpo šie drau
gai: Kazimieras Kareckas, Povilas Vinslavičius, Drižas, 
A. Niedvaras, Romualdas Augustinavičius, Romualdas Ba- 
čelis ir kiti.

Pirmas Naujamiesčio Tarybos darbas buvo dvarų dar
bininkų organizavimas, aprūpinimas biednuomenės mais
to produktais ir t. t. Naujamiesčio Taryba galėjo būti grei
tai vokiečių žandarų išvaikyta, bet revoliucinis darbininkų 
ir valstiečių ūpas smarkiai augo ir kituose Panevėžio ap
skrities kampuose, kur taipogi imtasi buvo Tarybų valdžios 
kūrimo (Smilgių, Piniavos, Krekenavos, Subačiaus vals
čiuose). Iš tų vietų, kur buvo stipresnės darbininkų orga
nizacijos, vokiečių žandarai pradėjo trauktis į Panevėžį. 
Netrukus į Panevėžį buvo atgabenta daugiau kariškų vo
kiečių dalių. Matyt, vokiečiai, sutvirtinę savo jėgas Pane
vėžyje, manė imtis „valymo“ tų vietų, kur buvo susiorga
nizavę darbininkai ir valstiečiai ir nusistatę prieš vokiečių 
žandarus, už Tarybų valdžią.

Prasidėjo sprendžiamas momentas kovos su vokiečių 
okupantais. Komunistų partijos Panevėžio apskrities komi
tetas mobilizavo visas savo jėgas kovai už Tarybų val
džią. Gruodžio 19 d. buvo nutarta organizuoti protesto de
monstraciją prieš vokiečių okupaciją. (Ši demonstracija 
aprašyta anksčiau. Čia pridedame tik kai kuriuos papildy
mus iš drg. Niedvaro aprašymo.)

Eidama 8 verstus nuo Naujamiesčio, demonstracija ne
sutiko nė vieno vokiečio žandaro ir kareivio. Visur buvo 
ramu. Kad žinotume, kas mūsų laukia priešaky, išsiuntėm 
keletą draugų žvalgais, kurie nuolatos teikė mums žinias, 
ar neina priešais vokiečiai ir kaip eina organizavimo dar
bas Panevėžyje ir t. t.
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Būdami tik 5 verstus nuo Panevėžio, mes sužinojom, 
kad vokiečių kariškos dalys imasi priemonių mūsų demon
stracijos sulaikymui. Demonstrantų skaičius tuomet didėjo, 
nes daugelis vežimų, važiavusių į Panevėžį, nelenkė einan
čios minios. Tokiu būdu Naujamiesčio demonstracija pa
virto gana didele pėsčių ir važiuotų demonstracija. Kiek 
arčiau prisiartinus į Panevėžį, sutikome jau vokiečių žval
gus kareivius, kurie netrukdė mūsų. Mes žinojome, kad 
prieš mus yra pasiųsti kareivių ir žandarų būriai. Pasi
girdo kulkosvaidžių šaudymai. Netoli Panevėžio Nauja
miesčio demonstraciją pasitiko panevėžiečiai draugai, kurie 
pranešė, kad Panevėžio darbininkai jau pasirengę išeiti į 
gatvę. Pusverstis nuo Panevėžio vokiečių žandarų būrys 
pradėjo šaukti, kad sustotume. Pasigirdo vėl keletas šū
vių iš vokiečių pusės. Kulkos prazvimbė visai arti mūsų. 
Pirmose demonstrantų eilėse buvo visiška tvarka. Tik va
žiavę iš paskui vežimai, išgirdę šūvius, pradėjo, kiek jėgų 
turėdami, bėgti atgal — tai buvo „demonstrantai“, atsitik
tinai prisidėję. Mes pasiuntėme pas vokiečius porą savo 
atstovų, kad sužinotume, ką jie mano toliau daryti. Tuo 
metu Panevėžio darbininkai išėjo demonstruodami Į gat
vę. Tuomet vokiečiai, matydami nepajėgsią sutrukdyti 
demonstracijos, pradėjo reikalauti iš demonstrantų tik vie
no, kad ramiai demonstruotų ir nedarytų jokių ekscesų.

8. KOVA UŽ TARYBŲ VALDŽIĄ 
ROKIŠKIO APSKRITYJE

Rokiškio apskrityje komunistų darbas prasideda 1918 m. 
vasarą, kada sugrįžo savo gimtinėn keli Petrapilio ir Ry
gos komunistai (drg. drg. P. Kirstukas, Liolys ir kt.). Gruo
džio mėnesį jau buvo Rokiškio rajone daugiau kaip 200 
narių. Ten daug pasidarbavo Baškys, atsiųstasis iš Vilniaus 
kaip instruktorius. Jis parodė neišsemiamą energiją, tvirtą
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valią ir nepaprastą atsidavimą proletarinės revoliucijos rei
kalams. Vėliau lietuvių baltieji ties Krekenava jį sušaudė.

Apie Kamajus dirbo Smolskio kuopelė, to paties, kuris. 
Maskvoje prisimetęs buvo bolševiku, o čia susidėjo su 
LSDP.

Kada priėjo prie valsčių komitetų rinkimų, šešiuose 
valsčiuose, kaip rašo drg. Kirstukas, pakliuvo į komitetus 
komunistai ir prijaučiantieji: Panemunio, Kazliškio, Obe
lių, Jūžintų, Svėdasų ir Panemunėlio, o penkiuose — bur
žuaziniai tarybininkai: Pandėlio, Rokiškio, Juodupės, Ka
majų ir Antazavės.

Rokiškio apskrities suvažiavime ėjo kova tarp kademų 
ir sodžiaus biednuomenės (ir dvaro darbininkų). Suvažia
vime buvo: 3 kunigai ir geroka dalis buožių, geroka grupė 
socialdemokratų, 5 komunistai ir mažažemių dalis. Vilniaus 
Lietuvos kaizerinės Tarybos įgaliotinis buvo daktaras La
šas*; jis dar atsivedė kelis buržuazinius tarybininkus: 
3 Vienožinskius ir Petrulį, tą, kuris kadaise taip daug mo
kinosi užsieny ir nieko neišmoko'. Daktaras Lašas norėjo 
vaidinti suvažiavime pirmą rolę, bet reikėjo jam ją užleisti 
Smolskiui. Smolskį, anot drg. Kirstuko, palaikė ir mūsiš
kiai. Matyt, ir čia jis savo „kairumu“ mokėjo apsukti jiems 
galvas. Į prezidiumą buvo išrinkti 5 socialdemokratai (iš 
Smolskio grupės) ir du komunistai. Prasidėjo mandatų 
tikrinimas. Pasirodė, kad kunigai turi įgaliojimą tik nuo 
bažnytinių komitetų. Jie negavo balso. Kunigai nenorėjo 
išeiti, bet Smolskis su vokiečių žandarų pagalba juos paša
lino. I galą turėjo pasišalinti ir daktaras Lašas su savo kom
panija. Smolskis buvo apskrities tarybos pirmininkas.

Tuo tarpu buvo atsiųstas iš Vilniaus Rokiškin drg. Ado
maitis, Laikinosios revoliucinės darbininkų ir vargingųjų 
valstiečių valdžios įgaliotinis. Gruodžio 19 d. buvo su
šaukta Obeliuose apskrities komunistų konferencija. Buvo

* VI. Lašas — Tarybų valdžios' metais įsijungė į socialistinės sta
tybos darbą; profesorius, LTSR Mokslų akademijos akademikas. Red.
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nutarta imti apskrities valdžią į savo rankas. Tą pačią 
dieną turgaus metu Obeliuose buvo padarytas mitingas. 
Komunistai turėjo kuo didžiausią pasisekimą. Buvo mė
ginusi kalbėti ir socialdemokrate Vienožinskaitė-Purėnienė; 
k a l b ė j o  prieš Darbininkų tarybų valdžią, piršo konfe
renciją ir Steigiamąjį seimą. Minia nušvilpė ją.

Mano rankose yra Komunistų partijos Rokiškio apskri
ties kuopų įgaliotinių susirinkimo protokolas iš gruodžio 
20 d. Dalyvavo 29 draugai. Į Rokiškio apskrities revkomą, 
padarius drg. Adomaičiui pranešimą, buvo išrinkti: Vincas 
Tiekus, Edvardas Tiekus, Ona Sirvytė, Antanas Keliačius ir 

Jonas Sadauskas.
Ten pat buvo išrinktas Obelių valsčiaus revkomas, j 

kurį įėjo: B. Žemaitis, Juozas Pagirys, Adomas Kurklietis, 
Jonas Macijauskas ir Kazys Smolinskas.

Gruodžio 22 d. Rokiškio apskrities revkomas nutarė: 
„Nusiųsti į Daugpilį 10 vežimų atvežti šautuvų. Išvažiuoti 
turi ne vėliau kaip šiandien vakare. Važiavimas organi
zuoti pavedama drg. V. Ti'čkui ir J. Sadauskui. Kiekvienas tu
ri rūpintis, kaip galima daugiau ginklų supirkimu ir prista
tymu“.

Čia yra kalbama apie tuos ginklus (šautuvus, grana
tas ir t. t.), kuriuos pasisekė mums tuomet parūpinti Daug
pilyje ir pasiųsti į Rokiškio pusę. Tai pirmoji didžioji gink
lų partija, kuria pasinaudojo ir kupiškėnai, ir panevėžiš- 
.kiai dar prieš Raudonajai Armijai ateisiant.

Gruodžio 22 d. apskrities revkomas paskelbė, kad bur
žuazinė Taryba paleidžiama ir visa valdžia pereina iki 
Darbininkų ir valstiečių apskrities tarybos sudarymo į jo 
rankas. Smolskis matydamas, kad masės nebepalaiko so
cialdemokratų, jokio pasipriešinimo neparodė ir sutiko 
bendradarbiauti revkome.

Gruodžio 27 d., kada Raudonoji Armija dar buvo toli 
nuo Rokiškio, revkomas nutarė nuginkluoti paskutinį vo
kiečių kareivių ešeloną, kuris važiavo iš Daugpilio, ir pa
imti traukinį, kurių visiškai nebuvo mūsų rankose. Gink
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luotų vyrų būrys užėmė stotį. Vokiečių kareivių traukinį 
pastatė nuošaliai. Kareivius žadėjo toliau vežti arkliais. 
Vokiečiai iš pradžių tariamai sutiko įvykdyti revkomo rei
kalavimą, bet tuo tarpu pakvietė iš Obelių kitą ešeloną. 
Revkomo pirmininkas E. Tiekus ir milicijos sekretorius 
J. Pagirys pareikalavo, kad ir tas ešelonas atiduotų gink
lus ir paliktų traukinį, bet jis pradėjo šaudyti. Tiekų ir 
Pagirį apiplėšę sušaudė. Keletą kitų draugų sužeidė. Pa
degę stotį ir kelius namus, nuvažiavo toliau. Pakeliui su
degino Panemunėlio, Skapiškio ir Kupiškio stotis; Suba
čiaus stoties nesudegino tik to dėka, kad komunistų būrys 
pasitiko vokiečių banditus.

Subačiaus kunigai ir buožės buvo pasikvietę sausio pra
džioje iš Panevėžio kitą vokiečių būrį kovai su revoliucio
nieriais, bet nieko nepelnė.

Užmuštųjų draugų laidotuvėse dalyvavo keli tūkstan
čiai žmonių. Jų pagerbimui Kamajų gatvė buvo pavadinta 
Tičkaus gatve, o Naujoji gatvė — Pagirio gatve.

9. KOVA UŽ TARYBŲ VALDŽIĄ 
KUPIŠKIO APSKRITYJE5'

Kupiškio apskrityje okupacijos metu buvo visa eilė ne
legalių kuopelių, susidedančių ypatingai iš pasiturinčių 
ūkininkų vaikų. Jos buvo liaudininkų įtakoje, ir iš jų į ko
munistų partiją teatėjo tik pora draugų. Jokios revoliuci
nės dvasios jos neturėjo, ir kuomet 1918 m. gruodžio mė
nesį, papūtus revoliucijos vėjui, tos senosios kuopelės pra
dėjo skilti, buvusieji jų nariai atsidūrė įvairiuose lageriuo
se, pradedant kairiaisiais liaudininkais, baigiant juoda
šimčiais.

Pirmoji komunistų kuopelė Kupiškyje buvo sukurta 
1918 metų gruodžio 5 dieną, sugrįžus iš Tarybų Rusijos 
miestų keliems vietiniams draugams, pirmiausia P. ir 
J. Pajarskiams ir P. Šalčiui. Netrukus kuopelei jau priklausė
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15 narių. Jų įtaka tarp biednuomenės ir darbininkų smar
kiai augo. Jie karštai užjautė Tarybų valdžios obalsius.

Tuo tarpu pradėjo kurti savo valdžią ir Lietuvos kai
zeriniai tarybininkai. Kaizerinė Lietuvos Taryba atsiuntė 
į Kupiškį apskrities viršininku Baroną. Pirmiausia jis ėmėsi 
kurti Kupiškio miestelio buržuazinę Tarybą arba dūmą. 
Tuo tikslu sušaukė mitingą, kuriame dalyvavo apie 1000 
žmonių. Buvo išrinkta rinkimų komisija iš 3 asmenų. Ne
tikėtai kaizeriniams tarybininkams į rinkimų komisiją pa
teko kairiųjų pažiūrų žmonės; jos pirmininku buvo P. Pa- 
jarskis; įėjo į ją ir artimas komunistų partijai liaudinin
kas J. Valiukas. Komunistų kuopelė nutarė dalyvauti rin
kimuose. į savo sąrašus, be komunistų, įtraukė keletą dar
bininkų, artimų komunistams. Iš viso buvo išrinkta 15 as
menų, iš kurių dauguma buvo komunistų ir jiems artimų; 
rinkimai buvo įvykdyti slaptu balsavimu. Buvo du sąrašai: 
Nr. 1 — vadinamasis darbininkų sąrašas ir Nr. 2 — kunigų 
tarnų sąrašas. Rinkimuose dalyvavo ne mažiau kaip 80% 
visų rinkikų. Už Nr. 1 balsavo 90% su viršum dalyvavu
siųjų rinkimuose; Nr. 2, gavęs apie 10% balsų, buvo visai 
atmestas 52.

Tokiu būdu į miestelio Tarybą buvo išrinkti komunistai 
ir kairieji. Pamatę tokius rezultatus, kunigai dar smarkiau 
pradėjo kovoti prieš komunistus. Jie dėjo visas pastan
gas, kad kokiu nors būdu suterštų dar nepradėjusią veikti 
kairiųjų miestelio Tarybą. Tuo tikslu kunigas Kripaitis vieną 
dieną suorganizavo susirinkimus ir pasiekė nutarimą pa
reikalauti Tarybos, kaip neteisėtai išrinktos, perrinkimo. Ap
skrities viršininkas Baronas, nors buvo užtvirtinęs pirmuo
sius rinkimus, pritarė kunigui ir leido sušaukti antrą mi
tingą, kuris turėjo išspręsti klausimą apie perrinkimus. Šis 
mitingas buvo taip pat gausus, kaip ir anksčiau buvusieji. 
Atvykusios davatkos kėlė triukšmą ir reikalavo pakeisti Ta- 
rybą „gerais“ žmonėmis. Pirmininku buvo išrinktas buržu
jus Kulikauskas, bet, vos pradėjęs vesti mitingą, pabėgo. 
Jo vietą užėmė J. Valiukas. Balsavimo rezultatai parodė,
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kad didžiausia balsų dauguma buvo už miestelio Tarybos 
patvirtinimą. Komunistai aktyviai dalyvavo Tarybos rin
kimuose ir kuo aktyviausiai kovojo prieš perrinkimus tuo 
tikslu, kad pasinaudotų proga patraukti mases j savo pusę. 
Tai visiškai buvo pasiekta.

Gruodžio 24 d. atvyko Petkevičius-Rekašius, įgaliotas 
Laikinosios revoliucinės valdžios politinis komisaras Ku
piškio apskričiai. Buvo sušauktas mažas pasitarimas dėl 
ginklų ir valdžios paėmimo. Ginklai buvo gauti iš Daug
pilio nuo Laikinosios revoliucinės valdžios atstovybės. Jų 
atvežti iš Obelių buvo pasiųstas drg. Bekevičius. Jis taip 
aprašo valdžios paėmimą Kupiškio apskrityje:

„Kada nuvažiavom į Obelius, tai tą pačią dieną vieti
niai darbininkai ir vargingieji valstiečiai jau buvo paėmę 
valdžią į savo rankas. Obeliuose buvo įgaliotinis drg. Ado
maitis. Ten gavome penkiolika šautuvų, kiekvienam šau
tuvui po 20 patronų, kelias dešimtis rankinių granatų ir 
keletą prancūziškų durtuvų.

Pargrįžus į Kupiškį su ginklais, buvo sušauktas bend
ras kuopelės susirinkimas, kur buvo išrinktas revoliucinis 
komitetas. Į revkomą buvo išrinkti draugai P. Pajarskis, 
M. Greibus, J. Sabaliauskas, T. Vizgirdas, P. Baltušis, 
J. Pajarskis ir Karazija. Jis nutarė imti apskrities valdžią 
į savo rankas. Kunigų ir buožių Tarybos valdžia apskri
tyje su Baronu priešaky tik ką buvo susikūrusi; ji buvo 
labai silpna; turėjo tik tris gerus šautuvus, o kiti buvo 
arba be užraktų, arba be kitų dalių.

Su buržuazinių tarybininkų milicija turėjom ryšius ir 
viską žinojom, kas jų buvo tariama ir daroma. Išgirdę, 
kad bolševikai nori paimti valdžią, buržuaziniai tarybinin- 
kai nutarė jos neatiduoti; milicija turėjo būti visada pasi
rengusi atremti visokius užpuolimus. Bet užteko mažiuko 
spustelėjimo, ir jau sugriuvo baltųjų tarybininkų valdžia“. 
Revkomas nutarė: jei vokiečiai jau atsitraukė iš Noriūnų 
dvaro, imti Kupiškyje ir apskrityje valdžią. Pasiuntė pa
tikrinti. Pasirodė, kad vokiečiai ką tik išvažiavo. Tada
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buvo nutarta versti baltųjų valdžią sekmadienį, gruodžio 
29 dieną.

Parengiamas darbas baltųjų tarybininkų valdžios nu
vertimui buvo vedamas ir anksčiau, bet pats nuvertimas 
įvyko daugumai gyventojų netikėtai.

Drg. J. Valiukas apie tai rašo: „Gruodžio 29 d. nuo pat 
ryto draugai rengėsi padaryti mitingą. Apie 11 valandą 
jis buvo pradėtas. Tuo pačiu laiku pas drg. Pajarskį ren
gėsi kuopelės narių ir prijaučiančiųjų draugų būrys j gink
luotą išstojimą ir baltųjų tarybininkų valdžios nuvertimą. 
Be dviejų dešimtų kupiškėnų, atvyko dar 15 draugų iš 
Subačiaus, ir tokiu būdu susidarė nemažas būrys iš 35 
asmenų. Vadovauti būriui buvo paskirtas Greibus.

Mitingas buvo gana gausus. Drg. Pajuodžiui bekalbant, 
pasirodė besiartinantis ginkluotas būrys. Minia, nesupra
tus išsyk, koks dalykas ir, matomai, pamaniusi, kad bū
rys rengiasi išvaikyti mitingą, buvo pradėjusi nerimauti; 
bet kada buvo paskelbta, kad ateina Raudonosios gvardijos 
būrys, kuris turįs įvykdyti baltųjų valdžios nuvertimą, 
nusiramino. Mitingas pasibaigė obalsiu: „Salin kunigų ir 
buožių valdžia. Tegyvuoja darbininkų ir vargingųjų vals
tiečių valdžia!“ ir triukšmingu „ura“.

Buvo praneštas numatytojo revkomo sąstatas. Žmonės 
jam pritarė.

Po mitingo komunistai, dalyvavusieji mitinge, ir Rau
donosios gvardijos būriai, pagal iš anksto sutaisytą rev
komo planą, vieni nuėjo nuginkluoti milicijos, kiti — užimti 
kalėjimo, buržuazinės Tarybos namo ir 1.1. Buržuazinės 
Tarybos name tuo laiku buvo susirinkę beveik visi baltųjų 
valdininkai. Jiems buvo paskelbta darbininkų ir vargingųjų 
valstiečių valdžios vardu, kad jie turi atiduoti valdžią į 
Kupiškio apskrities Revoliucinio komiteto rankas. Valdi
ninkai nubalo ir negalėjo ištarti nė vieno žodžio. Apskri
ties viršininko Barono tuo laiku valsčiuje nebuvo. Teko 
pasiųsti pas jį į namus, kad nugabentų į kalėjimą. Be 
apskrities viršininko, dar buvo areštuotas policijos virši
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ninkas Stasys. Pažymėtina, kad naktį prieš valdžios pa
ėmimą buvo išvogtas apskrities iždas, kuriame buvo nemaža 
liaudies pinigų. Be abejonės, išplėšimas buvo padarytas ne 
be valdininkų žinios.

Per tris valandas jau buvo viskas sutvarkyta. Ant vals
čiaus namo buvo iškelta raudona vėliava“.

Revkomas padarė posėdį. Posėdis tęsėsi beveik visą 
naktį. Svarstomas buvo apskrities revkomo sąstato klau
simas. Komunistai pasiūlė įeiti į revkomą trims kairiesiems 
liaudininkams: Jurgiui Bukėnui, L. Speičiui ir J. Valiukui 
ir vienam socialdemokratui Januškai. Kairieji liaudinin
kai iš pradžių įėjo revkoman53; bet po dviejų dienų lai
kiusieji save eserais Bukėnas ir Speičys, pasitarę su kai 
kuriais savaisiais, įteikė raštu savo reikalavimus; svar
biausi jų reikalavimai buvo du: 1) neįsileisti Raudonosios 
Armijos iš Rusijos, 2) pripažinti žemės socializaciją. Tie 
reikalavimai buvo atmesti, ir eserai atsisakė įeiti į rev
komą. įėjo tik vienas, J. Valiukas, kuris vėliau liko komu
nistu.

Pagaliau apskrities revkomas susidarė iš šių asmenų: 
T. Vizgirdas (pirmininkas), Valiukas — sekretorius, Baltu
š is—- žemės ūkio skyriaus vedėjas, P. Pajarskis — karo 
komisaras, Greibus — Raudonosios gvardijos vadas.

KOLESINSKIS

10. KOVA UŽ TARYBŲ VALDŽIĄ 
LYDOS APSKRITYJE

1918 m. rudens pradžioj Lydoje nebuvo jokios politinės 
organizacijos ir nebuvo matyt jokių revoliucinių ženklų. 
Buvo tik keli revoliucingai nusistatę draugai, kurie vedė 
atsargią agitaciją apskrityje valstiečių tarpe ir mieste žydų 
darbininkų tarpe, — toliau užtai darbas neslinko. Vienok 
dirvos revoliuciniam darbui buvo; katorginis režimas ir 
barbariškas krašto plėšimas, kurį varė vokiečių žandarai,
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išjudino visą valstiečių masę, nepaprastai ją įpykino ir su
darė neramų, pakilusį, gatavą užsidegti ūpą, kuris lengvai 
prisiėmė kiekvieną revoliucinį žodį. Nedarbas tokią pat 
padėtį sudarė mieste darbininkų tarpe. Šis verdantis liau
dies rūstybės ir nepasitenkinimo katilas gatavas buvo 
plyšti mažiausiam vokiečių kumščio sulaikančiųjų klapanų 
susilpnėjimui pasireiškus, ir įsilieti į gaivalinį anarchistinį 
judėjimą prieš okupantus ir jų pakalikus iš vietos gyven
tojų tarpo. Mes žinojome, kad panašus vaizdas yra ir ki
tose mūsų krašto vietose, dėl to stengėmės kiek galint pla
čiau išplėsti šį judėjimą, bet dėl jėgų stokos apie valdžios 
paėmimą į savo rankas negalvojome.

Ir štai Lapkričio revoliucija Vokietijoje buvo tas veiks
nys, kuris nusilpnino vokiečių kumštį. Kaip ir reikėjo laukti, 
liaudies rūstybės banga iš karto užplūdo žandarus ir pir
mu slėgimu sugriovė jų viešpatavimą kaime: iš visų kaimų 
ir dvarų vokiečiai buvo išvyti, daugelis buvo užmušta ar 
apkulta, buvęs tuo laiku pas juos turtas išnešiotas, gink
lai iš dalies atimti, — ir kaime nebeliko valdžios. Vokiečių 
valdžia, žinoma, daug silpnesnė, negu seniau, užsiliko tik 
mieste ir miesteliuose, ir tas žymiai trukdė mūsų darbą 
miesto proletariato tarpe. Daugiausia dėmesio tuo laiku 
buvo kreipiama kaimui, kur mes prieš klerikalus stengė
mės įkurti klasines valstiečių organizacijas, panašias į 
Rusijos tarybas. Sėkmingesniam darbo vedimui kai kurie 
draugai tuojau po vokiečių revoliucijos įkūrė socialdemo- 
kratų-internacionalistų organizaciją, į kurią įėjo visi pa
sižymėjusieji, veiklūs ir susipratę draugai iš artimiausių 
kaimų ir iš miesto, iš viso apie 20 žmonių. Ši organizacija 
suėjo į glaudų kontaktą su žydų komunistų grupe iš Lietu
vos ir Baltarusijos Komunistų partijos ir kartu su ja pra
dėjo vesti platų agitacinį bei organizacinį darbą. Vėliau, 
prieš vokiečių išėjimą, abi organizacijos susijungė ir su
darė bendrą komunistų organizaciją, glaudžiai surištą su 
Vilniaus centru. Gruodžio mėnesį pas mus buvo atsiųstas
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iš Vilniaus nuolatiniam darbui drg. Čechovas (Utrob) pas
kui lenkų užmuštas; atvažiuodavo drg. Lazarevas ir kiti.

Šiuo metu, t. y. nuo vokiečių revoliucijos pradžios iki 
vokiečių išėjimo iš miesto, mums teko išlaikyti sunkią 
kovą su lenkų ir žydų buržuazija bei dvasiškų a, kurios vi
somis priemonėmis stengėsi suskaldyti darbininkus ir vals
tiečius į tautines organizacijas ir supiudyti jas tarp savęs. 
Iš šios kovos mes išėjome laimėję: įsteigtosios tautinės 
rados komitetai, bendruomenės ir sąjungos buvo idėjiškai 
mūsų sumuštos ir, nebetekę dirvos bei paramos, pradėjo 
smarkiai smukti. Mūsų sustiprinta klasinė agitacija darbo 
žmonių tarpe rasdavo gyvos užuojautos ir, vietoj nykstan
čių bendrų tautinių susivienijimų, mes pradėjome kurti 
klasines organizacijas be tautų skirtumo.

Kaime buvo kuriamos Valstiečių tarybos, o mieste 
bendros klasinės, profesinės sąjungos. Gruodžio pabaigoje 
buvo pradėta organizuoti Darbininkų atstovų taryba, bet 
tuo tarpu tai nepasisekė įvykdyti.

Vokiečiai ėmė ruoštis išeiti. Reikėjo palikti savo vie
toje valdžią. Pretendentai buvo: lenkai, lietuvių ir balta
rusių buržuazinė Taryba, žydai ir mes. Labiausiai autori
tetingi buvo Lydos vokiečių akyse lenkai, teisingiau pasa
kius, lenkų ponai, o apskritai Lietuvoje oficialia valdžios 
įpėdine buvo vokiečių pripažinta kaizerinė Lietuvos Tary
ba; gi mes, nors ir turėjome didelį gyventojų pritarimą, 
nesinaudojome gera reputacija vokiečių akyse; be to, ne
turėjome ginkluotos jėgos, užtat negalėjome paimti valdžios 
į savo rankas. Tuomet mes pavartojome negražų politiniu 
žvilgsniu žingsnį: pasiuntėme į Vilnių drg. Segalį, kuris 
turėjo ryšių ir pažinčių su baltarusių „Gromados“ nariais; 
įgaliojome jį gauti iš Lietuvos kaizerinės Tarybos komi
teto mandatą Lydos apskričiai tuo tikslu, kad, prisidengę 
piliečių sargybos organizavimu, pasiremdami šiuo manda
tu, gautume iš vokiečių ginklų ir, pasidalinę juos tarp 
partijos draugų, pasiųstume po velnių kaizerinę Tarybą, 
o sū vokiečiais ir lenkais imtume kalbėtis kita kalba. Sis
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žingsnis pasisekė dar ir to dėka, kad mūsų draugai žydai- 
komunistai, įsirašiusieji politiniais tikslais į žydų apsigy
nimo organizaciją, turėdami jos komiteto daugumą, pra
vedė nutarimą, kad žydų apsigynimo organizacija nustoja 
beveikusi, o visi nupirktieji ginklai ir tie, kurie tikimasi 
buvo gauti iš vokiečių, perduodami Lietuvos Tarybos at
stovui, t. y. draugui Segaliui. Tuo būdu mes įgijome 120 
šautuvų su patronais. Kitą naktį, t. y. gruodžio 28 d., ap
ginklavę visus ištikimus draugus, dalyvaujant Lietuvos ir 
Baltarusijos Komunistų partijos Centro Komiteto atstovui 
drg. Lazarevui, įsteigėme revoliucinį komitetą. Gruodžio 
29 d. iš ryto jis pasiskelbė vienintele miesto ir apskrities 
valdžia, klausančia Laikinosios revoliucinės Lietuvos dar
bininkų ir vargingųjų valstiečių valdžios, kurios mani
festą mes išlipdėm tą pačią naktį. Ir ši valdžia liko faktinė 
valdžia, kadangi ją rėmė visa darbininkų ir valstiečių 
masė ir apie šimtą ginkluotų žmonių. Pamačius juos, 
buržuazija ir legionierių saujelė pakriko ir ėmė bėgti į 
vakarus, o vokiečiai, manydami, kad su mumis yra dar 
didesnės jėgos, pasidarė meilūs ir palankūs ir kalbėjo su 
mumis, kaip su sau lygiais. To dėka vokiečiams nepasi
sekė išvežti iš Lydos beveik nieko, išskyrus tik traukinius.

Nuo šio laiko visos jėgos buvo nukreiptos į organi
zacinį Tarybų darbą. Vokiečiai jau mažai betrukdė, o sau
sio 12 ar 13 dieną visiškai išsinešdino iš Lydos. Jiems iš
ėjus, ryšiai su centru beveik nutrūko, nes geležinkelis nu
stojo veikęs. Tekdavo visais kūrybos klausimais veikti vi
siškai savarankiai. Prie revkomo buvo įkurti reikalingieji 
skyriai, kurie iš karto gavo daugybę darbo. Buvo įkurta: 
laikinieji teismai, milicija, liaudies ūkio taryba, kuri pa
ėmė savo žinion visą dar galutinai nesuardytą ūkį. Sava
rankiai buvo ieškoma lėšų, įvedant paprastus mokesčius, 
organizuojamos buvo kaimo ir valsčių tarybos, į kurias 
buvo siunčiami mūsų instruktoriai. Dvaruose buvo kuriami 
darbininkų komitetai, kurie ėmė savo.žinion neišplėštąjį dar 
turtą, o mieste — profesinės sąjungos. Pradėjo atgyti ir
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gerėti mokyklos, kurios pirma buvo klerikalinės buržuazijos, 
globoje. Drauge nebuvo užmirštas ir grynai partinis dar
bas: kaimuose ir miesteliuose buvo verbuojami partiniai 
ir prijaučiantieji draugai, iš kurių būdavo sudaromos vals
čių „jačeikos“ (kuopelės): per juos būdavo išsiuntinėjami 
į sodžius atsišaukimai, dekretai, laikraščiai ir agitacinės 
brošiūros; o kiekvieną sekmadienį ir turgaus dieną buvo> 
rengiami mitingai dažnai atvirame ore, kurie pritraukdavo 
gausias klausytojų minias. Žymi gyventojų dauguma reikš
davo mums paramos ir patarimo, o iki tol tamsybėje glū- 
dėjusieji darbo žmonės ėmė domėtis politiniu gyvenimu ir 
sąmoningai dalyvauti revoliucinėje kūryboje. Revoliucinį 
komitetą kasdien laikė apsupę valstiečių delegacijų ir at
stovų būriai, kurie atsinešdavo sodžių sueigų rezoliucijas, 
reikalaujančias užginti miškų kirtimą ir įvesti jų apsaugą, 
rezoliucijas apie dvarus ir grąžinimą išgrobstyto iš mokyklų 
turto ir panašius klausimus, liečiančius valstiečių gyveni
mą. Prašydavo instrukcijų ir lėšų, kuriomis mes tik iš da
lies teaprūpindavome.

Žodžiu, buvo vedamas valstiečių bei darbininkų masių 
išjudinimo darbas. Veiklesnioji tų masių dalis uoliai ėmėsi 
naujų gyvenimo formų kūrybos, tuo labiau, kad joje buvo 
daug buvusių Tarybų Rusijoje ir dalyvavusių revoliucinėse 
kovose bei revoliucinėje kūryboje. Pamažu masės per savo 
organizacijas ėmė dalyvauti revoliucijoje, o agitacija darė 
vis blaivesnę jų klasinę revoliucinę sąmonę. Tai liudija 
pirmiausia minėtasis valstiečių delegacijų gausumas, o 
paskiau didelis skaičius vyrų, norinčių stoti Raudonojon 
Armijon; vokiečiams išėjus, jie būriais ateidavo pas mus. 
užsirašyti; mes tik nedidelę jų dalį — apie 200 tegalėjome 
priimti, ir tai daugumą teko pasiųsti į Minską.

Reikia pažymėti, kad dar iki Raudonosios Armijos atėji
mo mums keletą kartų teko ginti miestas nuo susigrupa
vusių apskrityje ir mėginusiųjų mus iš netyčių užklupti vie
tinių legionierių, kuriems vadovavo pulkininkas Pukevičius. 
Keletą naktų, kuriose, pagal pranešimą, turėjo įvykti
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užpuolimas, mes visi nemiegojome, apie 100 mūsų žmonių 
stovėjo ir sergėjo pozicijas. Keletą verstų už miesto buvo 
statomos sargybos; visomis kryptimis siųsdavome žvalgų 
būrius: mieste paskelbėme apsiausties stovį, ir tik tokio 
budėjimo, energijos ir atkaklumo dėka nedavėme baltagvar
diečių gaujoms įsiveržti į miestą ir palengvinome besiar
tinantiems raudonarmiečiams įeiti miestan.

Tuo pat laiku mes pasiuntėme revkomo narį drg. Sif- 
manavičių į Vileiką pas valdžią, o kitus du į Višniovo mies
telį pas raudonarmiečius, kad informuotume juos apie gre
siantį mums pavojų ir paskatintume greičiau prisiųsti į 
Lydą nors nedidelį būrį. Galų gale sausio pradžioje į Lydą 
atėjo raudonarmiečių būrys iš 3-čiojo Sedlecko pulko. Mes 
parengėme jiems iškilmingą sutikimą, kuriame dalyvavo 
gausi minia. Visi pakilusiu ūpu sveikino raudonarmiečius, 
kaip kovotojus už tautų laisvę, ir manė, kad jiems atėjus, 
pasibaigs darbo žmonių kančios.

11. DVIEJŲ LAGERIŲ KOVA VISOJE LIETUVOJE

Lietuvos buržuazijos laikraščiai ir jos agentai social
demokratų vadai nuolat šaukė ir tebešaukia apie „rusų 
bolševikų“ įsibrovimą Lietuvon. Jie pasakojo ir tebepasa
koja, kad jokio pritarimo Lietuvoje bolševikai neradę ir 
nerandą, kad visi sutikdavę juos kaip naujus okupantus 
ir lengvai atsidusdavę jais atsikratę. Tokių pasakų buvo 
anais laikais pilni Kauno laikraščiai. Bet tie patys Lietu
vos buržuazijos laikraščiai pateikia 1919 m. daugybę ko
respondencijų iš vietų, kurios visai ką kitą sako.

Štai kokių žinių randame tuose laikraščiuose apie įvai
rias Lietuvos vietas, kur dar visiškai nebuvo nė Tarybų 
valdžios, nė Raudonosios Armijos.

Iš Kurtuvėnų (Šiaulių apskr.) 1919 m. kovo 25 d. kle
rikalų „Laisvė“ rašė: „Kaip visur, taip ir čionai (mano pa
braukta. ■— V. K.), ligi ateisiant rusams-bolševikams, laukė 
jų, nes tikėjosi ką gero sulaukti“. „Lietuva“ pasipiktinusi
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rašė kovo 12 d,, kad net Kurtuvėnų parapinis komitetas ir 
milicija didžiai draugiškai pasitikę bolševikus ir prisižadėję 
ištikimai jiems tarnauti.

Iš Kelmės rašė 1919 m. gegužės 15 d. „Lietuva“: „At
ėjus bolševikams į Šiaulius, mūsų milicija, be kelių žmo
nių, persikrikštijo raudonarmiečiais ir net siuntė delegaciją, 
kad greičiau atvyktų į Kelmę... Tuo tarpu vokiečiai už
ėmė Kelmę ir bebėgantį Tuniką, raudonarmiečių vadą, nu
šovė; kiti „tikrieji bolševikai“ suskubo pabėgti į Šiaulius“.

Žemaičių gilumoje toks pat buvo ūpas.
Iš Skuodo (Sedos apskr.) rašė „Lietuvoje“ kovo 20 d. 

didelis bolševikų priešas Damazas Treigys (kun. Pakal
niškis, vienas žymių klerikalų šulų):

„Rusams Sedos apskritin įsigrūdus, mūsų apylinkėje 
buvo nemaža tokių žmonių (žinia, žemaičių), kurie ta 
mintimi ir begyveno, kad tik greičiau rusų bolševikų susi
laukus; dauguma belaukdami, kantrybės nebetekę, patys 
išsidangino j Užventį jų atsikviesti. Bolševikams Ventos 
fronte mūšį pralošus, apie mus pasilikusieji bolševizmo ša
lininkai jaučiasi kaip ne namieje, žodžiu, sunkiame sto
vyje ir graudžiai aimanuoja negavę rusų bolševikų „rojaus 
saldybių ragauti“.

Iš Žlibinų (Telšių apskr.) rašė ta pati „Lietuva“ ge
gužės 6 d.:

„Bolševikai nepasiekė Žlibinų, bet prieš bolševikams at
eisiant į Telšius, Žlibinų ūkininkų ir bežemių ūpas buvo 
labai pakilęs; visur vieną kalbą kalbėjo, kad kunigai nori 
padaryti „po ponais ir kun iga iskun iga i ir ponai paperka 
vokiečius, kad jie grįžtų į Lietuvą ir t. t. (mano pabrauk
ta .— V. K.). Tokią tai nuomonių maišatį padarė keli ūki
ninkai, sugrįžę iš Rusų... Kada bolševikai užėmė Telšius 
ir ėmė steigti savo komitetus, į kuriuos leido tik bežemius 
ir mažažemius, ir kai bežemių ar mažažemių komitetai ėmė
si ūkininkuos rekvizicijų, ieškoti ginklų... , tuomet ūkinin
kai suprato. . . , kad bolševikai — nelaimė, suprato, kad 
darbininkų partija yra bolševikų partija. Taip jau manė

179



ūkininkai ir kai kurie bežemiai. .. Tik dar nemaža bežemių 
geidė bolševikų“. Kuomet vasario 7 d. atvyko į Žlibinus 
vokiečių žvalgai, „bežemiai keikė juos, ūkininkams (t. y. 
buožėms. — V. K.) nušvito padangė geresnės ateities viltimi; 
dvarininkų... veiduose džiaugsmas, nes vokiečiai apgynė jų 
turtus ir gyvastį nuo gresiančio pavojaus" (mano pabrauk
ta. — V. K.).

Taip, tai tikra tiesa: dvarininkai, buožės, kunigai ir 
Įvairūs lietuvių poneliai džiaugsmingai pradėjo tada svei
kinti vokiečių plėšikus, kaip savo gelbėtojus, o bežemiai' 
juos keikė, kaip savo budelius. Tikra tiesa taip pat, kad bol
ševikų partija yra darbininkų partija, o ne jų išnaudotojų..

Ir kitose vietose, kur visiškai nėra buvę Tarybų val
džios, kaip rašė „Lietuva“ kovo 16 d., bolševikai „suklaidi
nę“ žmones; dėl to kai kurių vietų valsčių ir net apskričių 
komitetai ilgai nusistatę buvo prieš kaizerinę Lietuvos 
Tarybą ir Kauno valdžią. Taip buvo Kretingos apskrityje. 
Kretingos apskrities komitetas dar kovo mėnesio gale nepri
pažino Kauno valdžios.

Net ir toli nuo fronto, Suvalkijoje, matėme kuriant 
Darbininkų atstovų tarybas. Jie buvo sudaryti ir kurį laiką 
net laikė savo rankose valdžią Kalvarijoje, Liudvinave, 
Kazlų Rūdoje, Pilviškiuose. Dvarų daugumoj buvo įkurti 
darbininkų komitetai. Kai kurie jų gyvavo dar ir 1920 m. 
pradžioje.

1928 m. „Ryto“ gegužės 14 d. randame tokius atsimi
nimus apie Alytaus užėmimą 1919 m. vasario 14 dieną:

„Alytų paėmė nedidelis bolševikų skaičius, bemaž be 
jokio pasipriešinimo. Vokiečiai, pabudinti iš miego, nesi- 
orientavo, koks juos priešas užpuolė: dūmė, kiek galėjo. 
Lietuviai bolševikus sutiko ugnimi. Tačiau jauni kareiviai, 
daugiausia pirmą kartą paėmę šautuvą, nepratę kovose, 
turėjo apleisti Alytaus pozicijas. Taip Alytus buvo bolše
vikų okupuotas 1919 m. vasario 14 d.

Vos tik užėmus bolševikams Alytų, tuojau pasirodė 
gatvėse įvairaus elemento; visi jie buvo persirišę kairę ran
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ką raudonu kaspinu. Jie „šeimininkavo“ drauge su bolše
vikais“.

Kademų „Tiesos Kardas“ 1919 m. kovo 14 d. rašė: 
„Rusams Alytų užėmus, ten atsirado gana daug bolševi
kų. Didesnė milicijos dalis perėjo bolševikų pusėn ir dargi 
šaudė į mūsų kareivius, atsitraukiant jiems iš Alytaus, 
būk tai ir karininkas Juozapavičius nušautas vietinio bol
ševiko“.

„Sujudo ne tik Alytaus miesto, bet ir provincijos bol
ševikai,— tęsia 1928 m. „Rytas“, — Miroslavo bolševikai, 
su p. Karosu priešaky, iškėlė raudoną vėliavą, darė de
monstracijas ir rengėsi pasitikti bolševikus. Tačiau ne
sulaukė“.

„Nesulaukė“, nes Raudonosios Armijos ėjimas tolyn dėl 
nesuprantamų priežasčių buvo vakarų fronto štabo sulaiky
tas, duotasis pirmiau įsakymas pradėti vasario 12 d. visu 
Lietuvos frontu puolimą atšauktas; tai privertė taip pat 
atšaukti paskirtąją vasario 12 d. Suvalkijoje sukilimo pra
džią. O kad dirva sukilimui buvo tuomet gera, tai rodo ir 
korespondencija iš Marijampolės padangės, kuri buvo iš
spausdinta Vilniaus „Komuniste“ 1919 m. kovo 16 d. Joje 
mes skaitome:

„Prasidėjus Vokietijos revoliucijai, darbininkų judėji
mas padidėjo. Visų ūpas pakilo. Prasidėjo didesnis ir 
organizacijos darbas. Komunistų partijos kuopelių skaičius 
žymiai padidėjo, nors dar po senovei vokiečių žandarai 
persekiojo ir trukdė. Didesniuose centruose ir didesniuose 
kaimuose veikė komunistų kuopelės. Per visą laiką (nuo 
1918 m. vasaros) įvyko trys rajoninės konferencijos. Jau 
prieš baltagvardiečių reakciją visam rajone narių skaičius 
siekė 800, nekalbant apie prijaučiančius. Pačiame (Mari
jampolės.— V. K-) mieste buvo komunistų klubas, knygy
nas, kur atvykusieji iš provincijos draugai gaudavo laikraš
čių, literatūros, lapelių, informacijų, patarimų ir t. t. Orga
nizuojant partines kuopeles, buvo kuriamos ir Darbininkų
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atstovų tarybos. Kone kiekviename dvare buvo darbininkų 
komitetas.

Darbininkų atstovų tarybos buvo sukurtos: Kazlų Rūdo
je, Pilviškiuose, Liudvinave, Kalvarijoje, Būdoje ir kitur. 
Kone visose tose vietose buvo jau paimta valdžia j darbi
ninkų rankas. Ir visose minėtose Tarybose buvo didelė 
dauguma komunistų ar prijaučiančių.

„Tautiškoji“ buržuazija, kiek galėjo, kovojo žodžiu, 
t. y. šmeižimu, provokacija ir t. t., bet, deja, tai negelbėjo. 
Darbininkų klasinis susipratimas vis augo ir stiprėjo. 
Buržuazija, matydama tokį pavojų „tėvynei“, griebėsi pas
kutinės priemonės—ginklo. Sumobilizavusi baltąją armiją, 
gavusi dar iš Vokietijos pagalbos, vasario mėnesio pra
džioje paskelbė karo stovį Marijampolės apskrityje. Darbi
ninkų tarybas tuojau išvaikė, veiklesnius draugus pradėjo 
areštuoti ir kišti į kalėjimus, persekioti ir t. t.

Visas politinis darbas turėjo vėl grįžti į pogrindį. Visų 
akys atkreiptos į rytus. Darbininkai laukė ateinant Raudo
nosios Armijos — laukė išvadavimo. Vieni draugai ėjo stoti 
į Raudonąją Armiją, o kiti ginklavosi vietoje.

Jungas pasidarė nepakenčiamas. Visų Suvalkijos orga
nizacijų atstovai bendroje konferencijoje nutarė reaguoti, 
kiek bus galima, tikėdamiesi, kad greit ateis Raudonoji 
Armija.

Naktį, vasario 12 d., prasidėjo Suvalkijos darbininkų 
revoliucinis judėjimas, vadovaujant komunistų organizaci
joms. Vasario 13 d. pasirodė, kad telegrafo ir telefono 
ryšiai nutraukti kone visoje Suvalkijoje. Taip pat buvo 
suardytas keliose vietose geležinkelis.

Buržuaziniai tarybininkai didžiausiai išsigando. Pasi
girdo, kad Prienai ir Alytus užimti bolševikų ir kad jie 
žygiuoją Marijampolės linkui. Netrukus pasirodė parbėgę 
sudaužytos baltagvardiečių armijos likučiai kartu su štabu. 
Baltagvardiečių ūpas buvo visai nukritęs. Skundėsi, kad 
bėgant užpuldinėjančios vietinių bolševikų „bandos“, kurios
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nuginkluoja ir šaudo lietuvių „karžygius“. Pasakoja, kad 
ne vienas jų žuvo nuo „tėvynės išdavikų“ rankų.

Kad ne tie „tėvynės išdavikai“ (komunistai), būtų vis
kas gerai, sako jie, tai ir tokių smūgių, kaip ties Alytum 
ir kitur, nebūtų buvę. Todėl pirma reikalinga, esą, apsi
dirbti su „tėvynės išdavikais“.

Ilgai nelaukdami, ir pradėjo tą darbą. Pilnas miestas 
prigužėjo baltagvardiečių. Paskelbė apsiausties stovį...

Skrajojantieji baltagvardiečių būriai siunta po visą 
apylinkę — ieško bolševikų. Daro užpuolimus prieš kai
mus, kur mūsų draugai gyvena ir sugavę veža į Marijam
polę. Buvo žinių, kad kalėjime sėdi apie 30 mūsų draugų.

Pasklido po miestą žinia, kad naktį baltagvardiečiai 
sušaudė kelis bolševikus ir pakišo po Šešupės ledu, tarp 
kurių buvo du komunistai nuo Liudvinavo: Julius Zonelis ir 
Gabrys. Kitą naktį ir ėjo gandai, kad vėl sušaudė kelis 
bolševikus. (Zonelis ir Gabrys tikrai buvo žvėriškai nu
žudyti ir po Šešupės ledu pakišti. — V. K.)

Kone visi aktyvesni draugai provokatorių išduoti. Balta
gvardiečiai pasidarė jų visų sąrašus ir ieško po visus 
užkampius. Visi komunistai ir jų organizacijos yra paskelb
ti be įstatymų apsaugos. Apie susirinkimų, žodžio ir spau
dos laisvę ir kalbos negali būti, nes už vieną „priešvalsty
binį“ žodį grasina areštu arba mirtimi.

Visais tokiais baltagvardiečių darbais didžiausiai pasi
piktinusios darbininkų minios — visi nekantriai laukia 
Raudonosios Armijos ateinant. Pasipiktino tokiais darbais 
ir tie, kurie nuošaliai stovėjo nuo politikos ir „partijų“.

Kiekvieną dieną reakcija stiprėjo. Komunistų organiza
cijos galėjo veikti tik konspiratyviai. Daugelis draugų pri
versti buvo pasitraukti nuo organizacijos darbo ir stoti 
į Raudonosios Armijos eiles arba slapstytis.

Visų draugų akys atkreiptos į rytus — visi laukia 
ateinant į pagalbą išsivadavusių draugų“.

Ir baltųjų valdžios organas „Lietuva“ rašė kovo 9 d., 
kad iš Vilkaviškio apskrities daugelis dvarų darbininkų
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Lėbauja į Raudonąją Armiją. Kad sumažintų to įspūdį, 
„Lietuva“ rašė, jog visa tai tik už pinigus, esą, daroma, — 
aišku, kad tai buvo paprastas baltųjų šmeižtas.

Ir apie Seredžiaus apylinkę (Panemunėje) „Lietuva“ 
kovo 14 d. rašė, kad ten „randasi ir tokių, kurie tylėdami 
laukia bolševikų“.

Taip buvo visoje Suvalkijoje, tas pats ir Kaunijoje.
Nepakeitė Suvalkijos darbininkų ir mažažemių ūpo nė 

prasidėjusieji 1919 m. pavasarį Raudonosios Armijos ne
pasisekimai Lietuvoje.

„Laisvė“ 1919 m. gegužės 17 d. pateikė tokią korespon
denciją iš Padovinio valsčiaus (Marijampolės apskr.):

„Daugiausia laukia bolševikų. .. darbininkai. Jie tik 
ir kalba apie ateinantį rojų. Pasipainiojus laikraščiui 
„Komunistui“ ar proklamacijoms, viską kone atmintinai 
išmoksta. Kartais po nakčiai visi namai proklamacijomis 
aplipinti. Viskas ten vien nuobodus šmeižimas dabartinės 
valdžios. Kai kur pradeda patikėti tiems šmeižtams. Pavyz
džiui, Daukšiuos visai neabejoja, kad bolševikai ateis ir 
kad bus vikresni viską tvarkyti... Putriškių darbininkai ir 
Pakampių mažažemiai proklamacijas laiko su šventais da
lykais ir, nors žodžiais nepataikauja, bet širdimi prijaučia. 
Žinoma, ne visi, bet dauguma“ (visur mano pabraukta. — 
V. K-).

Toks ūpas buvo ne tik Padovinio valsčiuje, o visoje 
lietuvių gyvenamoje Suvalkijos dalyje.

„Tiesos Kardo“ Nr. 21 rašė, kad ir Kaunijoje, toje da
lyje, kur dar tebebuvo baltųjų rankose, „priviso respublikų“, 
kurios atmesdamos (kaizerinę) Tarybą ir Vyriausiąją Lie
tuvos valdžią, įvedė savotišką tvarką su tarybomis, seime
liais, prezidiumais ir 1.1.“ Kovai su tomis „respublikomis“ 
„Tiesos Kardas“ pataria įvesti karo metą ir karinę dikta
tūrą.

Tos „respublikos“ dar nebuvo galutinai išnaikintos nė 
1919 m. gale, norint naikino jas iš visų jėgų Kauno kontr
revoliucionieriai, pasikvietę sau į talką vokiečių plėšikus.
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1920 m. vasario mėnesį Panemunės kareivių sukili
m as— tai irgi buvo tos didžiosios 1919 m. Lietuvos darbi
ninkų ir vargingųjų valstiečių revoliucinės kovos pasi
reiškimas.

Taip, kad ir nenoroms, Lietuvos buržuazijos spauda 
turėjo pripažinti, jog viena Lietuvos gyventojų dalis visur 
laukė bolševikų ateinant ir Tarybų valdžią įvedant, kita visa 
ką darė, kad tai niekuomet negalėtų atsitikti. Vienoje pusėje 
stovėjo darbininkai ir vargingieji valstiečiai, kitoj— bur
žuazija, dvarininkai, buožės, kunigai ir visokie poneliai. 
Ėjo žūtbūtinė kova tarp dviejų lagerių — išnaudojamųjų 
ir išnaudotojų, tik pirmieji neturėjo dar gero vadovavimo 
toje kovoje.

12. BENDROS IŠVADOS

Lietuvių, lenkų, baltarusių ir žydų buržuazija ir jos 
liokajai — socialdemokratai iki šiol. tebetvirtina, kad Tary
bų valdžia Lietuvoje ir Vakarų Baltarusijoje buvusi atnešta 
„okupacinės“ Raudonosios Armijos durtuvais, dėl to ji ir 
taip neilgai gyvavusi. Darbininkų kova už Tarybų valdžią 
Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir kitose vietose visiškai su
griauna tas pasakas.

Iš viso to, kas aukščiau buvo rašyta, visiškai aišku, 
kad Lietuva ir Vakarų Baltarusija 1918 m. gale ir 1919 m. 
pradžioje, be abejonės, pergyveno pirmąjį etapą proleta
rinės revoliucijos, kuri sykiu turėjo likviduoti vokiečių 
okupantų viešpatavimą ir privesti ligi galo buržuazinę- 
demokratinę revoliuciją. Kova prieš okupantus suteikė jai 
didelio platumo ir aštrumo. Gaila tik, kad neteisingai nusi
statę dėl valstiečių ir neteisingai spręsdami žemės klau
simą, mes negavome šioje srityje pakankamo platumo ir 
aštrumo revoliucinės kovos prieš dvarininkus ir buožes. 
Agrarinės revoliucijos Lietuvoje, tikrąja to žodžio prasme, 
nebuvo. Obalsis: „Dvarininkų žemė — žemės ūkio darbi
ninkams ir mažažemiams“. (Vakarų Baltarusijoje —
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„dvarininkų žemė— plačioms darbo valstiečių masėms“) 
visiškai nebuvo Kompartijos keliamas ir nebuvo vykdomas 
gyvenimam Tą obalsį buvo pasigavusios Lietuvos buržua
zinės partijos, kurios su jo pagalba ėmė mobilizuoti savo 
jėgas, iš dalies ir kaimo biednuomenės tarpe. Visiems 
savanoriams, stojantiems j baltųjų armiją, jie žadėjo duoti 
žemės, ir tuo patraukė savo pusėn ir biednuomenės, dargi 
žemės ūkio darbininkų dalį.

Tautinis klausimas, į kurį Lietuvos ir Baltarusijos 
Komunistų partija labai maža tekreipė dėmesio kovoje už 
Tarybų valdžią, ir rusų kalba, kuri dažnai buvo vartojama, 
ypatingai centralinėse Tarybų valdžios įstaigose, vietoje 
vietinių kalbų, taip pat negalėjo neduoti neigiamų rezul
tatų. Tai taip pat padėjo kontrrevoliucijai mobilizuoti savo 
jėgas.

Kokios gi buvo varomosios jėgos Lietuvos ir Vakarų 
Baltarusijos revoliucijoje? Nors pramonės proletariato Lie
tuvoje ir Vakarų Baltarusijoje buvo labai nedaug ir jis 
buvo žymiai deklasuotas, vis tik ir čia jis, Kompartijos 
vadovaujamas, suvaidino svarbiausią, sprendžiamą rolę. 
Kaime jis rėmėsi žemės ūkio proletariatu ir biednuomene 
ir buvo patraukęs iš karto revoliucinėn kovon ir suvargu
sius karo ir vokiečių okupacijos metu vidutinius valstiečius. 
Visi darbo valstiečiai, taip pat ir vidutiniai, kurie labai 
kentė nuo vokiečių okupacijos priespaudos ir dar nebuvo 
išsivadavę nuo feodalizmo liekanų, be abejonės, sudarė 
antrą revoliucinę 1918—1919 m. Lietuvos ir Vakarų Balta
rusijos revoliucijoje jėgą. Žymi vargingųjų valstiečių dalis 
tiktai vėliau, dėl Kompartijos padarytųjų klaidų, atsitraukė 
nuo mūsų ir iš dalies buvo dargi patraukta į kontrrevoliu- 
cijos pusę. Buožės griežtai ėjo prieš Tarybų valdžią ir 
vėliau patraukė paskui save ir vidutinių valstiečių dalį. 
Apie tai mes kalbėsime trečioje knygos dalyje.

Revoliucinio judėjimo augimas prieš vokiečių okupaciją, 
Rusijos Spalio revoliucijos įtakos dėka ir vėliau prasidėju
sios Vokietijos revoliucijos dėka, ėjo labai greitai. Lietuvos
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ir Baltarusijos Komunistų partija iš pradžių buvo labai 
atsilikusi nuo kylančio revoliucinio judėjimo, bet paskui 
sugebėjo atsistoti jo priešakyje. Miestuose labiausiai atsi
likusių darbininkų masių įtraukimui į revoliucinę kovą 
ji sugebėjo panaudoti kovą dėl dalinių ekonominių reika
lavimų, tvirtai rišdama juos su politiniais reikalavimais. 
Ji taip pat sugebėjo gerai panaudoti masines pagalbines 
organizacijas (profsąjungas, fabrikų komitetus, darbininkų 
klubus). Tai davė galimybės nedidelei Kompartijai patraukti 
paskui save neabejotiną darbininkų klasės daugumą visuose 
sprendžiamuose centruose. Deja, kova dėl dalinių ekono
minių reikalavimų nebuvo pakankamai išplėsta kaime. 
Užtat kai kur nepavyko laiku pakankamai išjudinti žemės 
ūkio darbininkų ir visu griežtumu pastatyti juos prieš 
dvarininkus, o daugybę bernų, kurie dirbo pas buožes, 
apskritai labai maža tepavyko įtraukti revoliucinėn kovon. 
Nuo dalinių ekonominių ir politinių mūšių Kompartija su
gebėjo nuvesti darbininkų klasę miestuose į masinį politinį 
streiką. Tai buvo tokie milžiniški pasiekimai, kurių niekas 
negali ignoruoti.

Kai lietuvių ir lenkų įvairaus plauko tautininkai ir 
socialpardavikai skleidžia pasakas apie „revoliuciją“, at
neštąją į Lietuvą raudonarmiečių durtuvų smaigaliais, jie 
„užmiršta“, ką jie patys rašė savo laikraščiuose apie Tarybų 
valdžios atsiradimą Lietuvoje.

Kauno kontrrevoliucionierių laikraščiuose 1918 m. gale 
ir 1919 m. pradžioje yra daug korespondencijų apie Tarybų 
valdžios Lietuvoje atsiradimą ir jos viešpatavimą. Jie vi
saip šmeižia ten bolševikus. Vienok, kai jie rašo apie 
Tarybų valdžios atsiradimą, jie yra priversti pripažinti, 
kad daugelyje vietų ji atsirado dar tuomet, kai ten tebe
buvo vokiečiai, atsirado kovoje su vokiečių okupantais ir 
vietine buržuazija, kai Raudonoji Armija buvo dar toli. 
Buržuazija su okupacinės valdžios pagalba stengėsi įkurti 
ir sustiprinti savo valdžios organus, darbininkai gi ir 
vargingieji valstiečiai stengėsi Įkurti ir sustiprinti savo
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tarybas, ir visoje rytinėje Lietuvos dalyje paėmė viršų 
pastarieji. Tuo tarpu dargi toks komunistų ir Tarybų val
džios priešas, kaip socialpardavikas Bielinis, yra priverstas 
pripažinti, kad „Lietuvoje tuo metu dar galėjo būti komu
nistams nevaržant renkamos Darbininkų tarybos“ (žr. Bie
linio straipsnį, išspausdintą 1923 m. balandžio 30 d. 
Amerikos „Naujienose“). Ir vis tiek, nežiūrint to, kad 
visuose stambesniuose Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos 
miestuose rinkimai į Tarybas įvyko dar prieš Raudonajai 
Armijai ateisiant, kai tenai dar tebebuvo okupantų val
džia, kuriai globojant kūrėsi lietuvių ir lenkų buržuazijos 
valdžios organai — visur į Tarybas buvo išrinkta didelė 
dauguma komunistų. Išimtį sudarė tiktai Vilniaus Darbi
ninkų atstovų taryba, bet Vilniuje žymi darbininkų dau
guma palaikė komunistus, užtat tik jie ir galėjo suvaidinti 
tenai vadovaujančią rolę. Ar tai nėra didžiausi komunistų 
partijos pasiekimai?

Dėl kaimo mes neturime tokių aiškių davinių. Bet ir 
ten, kaip liudija pati buržuazijos spauda, darbininkai ir 
vargingieji valstiečiai karštai stojo už Tarybų valdžią; 
visur, kur tik buvo komunistų partijos kuopelių, darbininkai 
ir vargingieji valstiečiai per rinkimus į valsčių tarybas 
atiduodavo savo balsus už komunistų kandidatus ir palaikė 
revkomus. O ten, kur nebuvo jokių komunistų organizacijų, 
gana buvo pasirodyti dešimčiai kitai raudonarmiečių, kad 
be jokio pasipriešinimo būtų buvus pašalinta senoji bur
žuazinė valdžia ir įvesta revoliucinė darbininkų ir vals
tiečių valdžia, jeigu tik buvo šiek tiek klasiniu atžvilgiu 
susipratusių elementų, kurie būtų galėję paimti valdžią 
į savo rankas. Taip galėjo būti tiktai dėl to, kad darbininkai 
ir vargingieji valstiečiai visur sutiko bolševikus, Tarybų 
valdžią ir Raudonąją Armiją, kaip savo išvaduotojus. 
Tai duoda mums visą teisę tvirtinti, kad paskelbiant Tarybų 
valdžią 1918 m. gale ir 1919 m. pradžioje Lietuvos ir 
Vakarų Baltarusijos darbininkų ir vargingųjų valstiečių 
dauguma buvo mūsų pusėje. Jie žiūrėjo į Tarybų valdžią,
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kaip į savo valdžią. Vienok čia reikia pažymėti, kad ten, 
kur visiškai nebuvo komunistų kuopelių, o tokių valsčių 
buvo gana daug, kur nebuvo labiau susipratusių revoliu
cinių darbininkų ir trūko vadovybės iš apskrities centro 
arba ji buvo nepakankama, dažnai tiktai formaliai pasi
keisdavo valdžia, o iš tikrųjų ji tebeūkdavo senųjų lie
tuvių arba lenkų buožių ar jų sėbrų rankose. Jie tokiu 
būdu apgaudavo už Tarybas nusistačiusius darbininkus ir 
varginguosius valstiečius.

Iš kitos pusės, miesto ir kaimo buržuazija — kapitalis
tai, spekuliantai, dvarininkai, buožės, kunigai, be tautybės 
ir tikybos skirtumo, iš karto sutiko Tarybų valdžią, kaip 
savo klasinių priešų valdžią. Jei darbininkai ir vargingieji 
valstiečiai visur su džiaugsmu sutiko bolševikų obalsius, 
kūrė Darbininkų ir vargingųjų valstiečių tarybas, savano
riais stojo j Raudonąją Armiją, tai buržuazija, dvarininkai 
ir buožės skelbė Tarybų valdžiai ir Raudonajai Armijai mir
tiną kovą. Negalėdami savomis jėgomis apsidirbti su revo
liuciniais darbininkais ir valstiečiais, jie maldavo Antantę 
ir vokiečių okupantus, kad jiems padėtų. Pagaliau Antan
tės pasiūlymu, jie pasikvietė kovai prieš revoliucinius dar
bininkus ir valstiečius, už buržuazijos viešpatavimą ir visos 
buožijos tvarkos gynimui tuos pačius vokiečius okupantus, 
kurie per trejus su viršum metus plėšė ir smaugė Lietuvą. 
Dabar jie virto buržuazinės Lietuvos „gelbėtojais“.

Tai vertė taip pat Lietuvos darbininkų klasę ir jos 
reikalų gynėją—-Komunistų partiją ieškoti sau sąjungi
ninkų, ir ji rado jų RTFSR darbininkų ir valstiečių Raudo
nosios Armijos asmenyje. Jei nebūtų atėjęs į talką Lietuvos 
ir Lenkijos buržuazijai tarptautinis kapitalas, jei Lietuva 
ir Vakarų Baltarusija nebūtų virtusios arena kovos ne tik
tai tarp Lietuvos ir Baltarusijos proletariato ir „savosios“ 
buržuazijos, bet ir tarp vokiečių imperialistų likučių, Antan
tės palaikomų, be abejonės, Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos 
darbininkų klasė, vargingųjų valstiečių remiama, Kompar
tijos vadovaujama, pati viena būtų lengvai susidorojusi
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su „savąja“, dar labai silpna tuomet, buržuazija. Savo 
politines klaidas Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų par
tijai veikiausiai būtų pavykę su VKP(b) CK pagalba gana 
greit ištaisyti. Bet tarptautinė padėtis nesuteikė jai reika
lingo tam laiko. Taip dalykams esant, Lietuvos ir Balta
rusijos Komunistų partija būtų sunkiausiai prasižengusi 
prieš darbininkų klasę, jei ji nebūtų pasikvietusi padėti 
Lietuvos proletariatui ir vargingiesiems valstiečiams 
RTFSR Raudonosios Armijos, kuri yra tarptautinė gynėja 
visų darbo žmonių, be tautybės ir valstybės skirtumo, pa
saulinės proletarų revoliucijos ginkluotas būrys.

Lietuvos kontrrevoliucinė spauda tuomet buvo pilna 
straipsnių apie naują Lietuvos okupaciją. Girdi, pirma buvo 
vokiečių okupacija, dabar atėjusi vėl rusų okupacija. Taip 
ir dabar dar ne kartą rašo buržuazinė ir socialdemokratų 
spauda. Vienok šituos jų tikrinimus į dulkes sumušė jų pa
čių anų laikų spauda. Visiškai teisingą šio klausimo nu
švietimą duoda straipsnis, išspausdintas 1919 m. sausio 
29 d. Vilniaus „Komuniste“ vardu „Kur okupacija?“ Jame 
mes skaitome:

„Kauniškių kontrrevoliucionierių laikraščiai pilni tokių 
žinių: pasirodę, girdi, pora šimtų raudonarmiečių, kelis 
šūvius paleidę ir užėmę sostinę, Vilnių. Vietinių bolševikų 
būreliai, po 20—50 žmonių, eina į Lietuvos gilumą. „Šeši 
pulkai“ raudonųjų, iš viso apie 200 žmonių, užėmė didžiulę 
Lietuvos dalį. Daugelyje vietų „užkariautojai“ eina 5—10 
žmonių būreliais“ („Tiesos Kardo“ Nr. 7 ir kiti).

Nekalbėsiu apie tai, kiek čia yra teisybės. Vienok aiš
kus dalykas vienas: iš tikrųjų nedidelis raudonųjų skaičius 
užėmė bent pusę Lietuvos. Kokiu būdu galėjo tai atsitik
ti? Kokiu būdu „200 žmonių“ galėjo užimti didžiulę Lietuvos 
šiaurės dalį? Kokiu būdu „pora šimtų raudonarmiečių“ 
galėjo užimti Vilnių? Nejaugi nė jokios jėgos nerado 
kontrrevoliucinė „Laikinoji Lietuvos valdžia“, kad galėtų 
neleisti tai „porai šimtų“ raudonarmiečių užimti Lietuvos? 
Taip, nerado, nes toji „Laikinoji valdžia“ tik popieriuje
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tebuvo ir tebėra. Plačios Lietuvos gyventojų minios jos 
niekuomet nepalaikė ir nepalaiko, o su mokančių vien 
šūkauti ir šmeižti kunigų ir inteligentų būriais nieko ne
padarysi net ir prieš kokią dešimtį bolševikų. Bolševikai 
ir Raudonoji Armija dėl to ir yra nenugalimi Lietuvoje, 
nes plačios Lietuvos darbininkų ir vargingųjų valstiečių 
minios mums pritaria, priima mus išskėstomis rankomis, 
stoja į mūsų eiles, pačios apsiginklavusios stoja į kovą 
su mūsų priešais. Ar vienoje vietoje jos pačios nugalėjo 
savo ir kartu mūsų priešus? Pakaks atsiminti mums toji 
kova, kur ėjo tarp vietos darbininkų ir vokiečių okupantų 
Rokiškyje, Siaubuose, Vilniuje ir kuri dabar tebeina Kaune 
ir kitur. Tai aiškiai rodo, jog Raudonoji Armija tiktai 
padėjo vietos darbininkams nuversti nuo savo sprando vo
kiečių okupantų ir Lietuvos buržuazijos ir dvarininkų 
jungą. Užtat nereikėjo tos Raudonosios Armijos dideliausių 
pulkų; užtat pakako nedidelių jos būrių.

Jei taip dalykai yra, suprantamas daiktas, negali būti 
kalbos apie joki naują rusų okupavimą Lietuvos. Tik tie, 
kuriems rūpi drumsti vandenį ir drumstame vandeny žuvis 
gaudyti, tik jie apie tai gali šaukti, norint patys tuo netiki. 
Jie žino, kad toji Raudonoji Armija, kuri atėjo mums 
į talką, yra Laikinosios Lietuvos darbininkų ir vargingųjų 
valstiečių valdžios pakviesta; žino, kad mūsų valdžia, iš
keltoji sukilusiųjų Lietuvos darbininkų ir vargingųjų vals
tiečių minių, yra pirmutinis tos armijos šeimininkas; žino, 
kad toji Raudonoji Armija visiškai nesikiša į vidujinį šalies 
valdymą, kad jį savarankiai nustato Lietuvos revoliucinė 
valdžia... Jie visa tai puikiai žino, vienok varo savo gies
mę apie Lietuvos okupavimą. Ateiną 5—10 žmonių ir 
„okupuoją“ ištisas apskritis. Ar ne graži „okupacija“? Ar 
nereikia prieš ją šauktis vokiečių ir Antantės pagalbos? 
Žinoma, vokiečių arba Antantės užėmimas Lietuvos — tai 
ne okupacija, tai tik pagalba kontrrevoliucinei Lietuvos 
buržuazijai, norint tie „pagalbininkai“ atima visas teises
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iš vietos darbininkų ir vargingųjų valstiečių. Tokia yra 
Lietuvos kontrrevoliucinės buržuazijos logika.. . “

Šitame straipsnyje yra nepakankamai įvertinta jėga 
Lietuvos buržuazijos, kuri, be tautų ir tikybų skirtumo pa
davė viena kitai ranką kovoje su pirmąja proletarine Lie
tuvos revoliucija ir Tarybų valdžia. Bet dėl „naujosios 
okupacijos“ ji visiškai teisingai įrodo, kad, kuomet Lietu
vos buržuazija pasisamdė kovai su darbininkų revoliucija 
vokiečių plėšikus, kuomet Lietuvoje susidarė tarptautinės 
kontrrevoliucijos frontas, Lietuvos sukilusieji darbininkai 
ir vargingieji valstiečiai, Komunistų partijos vadovaujami, 
turėjo pasikviesti sau pagalbon Raudonąją Armiją. Bet 
Raudonoji Armija negalėjo būti okupacinė armija,— ji ir 
Lietuvoje tokia nebuvo. Dėl to tat plačiosios Lietuvos ir 
Vakarų Baltarusijos darbininkų ir valstiečių masės sutiko 
Raudonąją Armiją, kaip savo išvaduotoją.

Baigiant šias išvadas, reikia pažymėti, kad Lietuvos ir 
Vakarų Baltarusijos darbininkų klasė, Kompartijos vado
vaujama, gerai kovojo už Tarybų valdžią. Bet Kompartija, 
nekalbant čia apie kitas jos klaidas, nesugebėjo bolše
vikiškai iškelti ginkluoto sukilimo klausimo. Dargi vado
vaujantieji draugai nepasitikėjo savo jėgomis, o laukė 
pagalbos iš Raudonosios Armijos pusės. Daugpilyje dargi, 
kaip mes matėme, buvo priimtas nutarimas prieš Raudo
nosios gvardijos organizavimą, tik už atskirų Raudonosios 
Armijos dalių organizavimą. Teisingai sako drg. Romual
das (Pileris), kad „visas ginkluotos kovos rengimas tu
rėjo siaurą pobūdį, daugiausia apsiribojo technišku paren
gimu (ginklų įgijimu), bet ne masių traukimu į ginkluotą 
kovą. Sausio pradžioje Vilniuje masės taip pat nebuvo 
įtrauktos į kovą. Ir CK sudarytoji Tarybos gynimui trejukė 
turėjo siaurai technišką uždavinį: CK vadovavimas prieš 
sukilimą ir per sukilimą buvo visiškai nepakankamas.. 
(CK nariai, kaip mes aukščiau matėme, buvo tuomet vi
siškai išsiblaškę, neturėjo dargi tarp savęs ryšių). Vilniaus 
komiteto taip pat nebuvo“.
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Tai palengvino lenkų baltagvardiečiams 1919 m. sausio- 
pradžioje Vilniuje pasiekti pergalę, o kiek vėliau Kaune — 
lietuvių baltagvardiečiams. Vilniuje greitai Tarybų valdžia 
vėl buvo atstatyta, o Kaune taip ir nepasisekė atstatyti.

Čia mūsų tarpe pasireiškė ir nepakankamas supratimas 
svarbiausių sukilimo dėsnių, apie ką taip aiškiai rašė 
Marksas, o paskui Leninas prieš pat 1917 m. Spalio revo
liuciją. Buvo nusižengia šiems svarbiausiems sukilimo 
dėsniams:

„Jei sukilimas pradėtas, reikia veikti su didžiausiu 
ryžtingumu ir būtinai, besąlygiškai pereiti į puolimą. Gyny
ba yra ginkluoto sukilimo mirtis. Reikia stengtis užklupti 
priešą iš netyčių, pagauti momentą, kol jo kariuomenė yra 
išmėtyta“ 54 *.

To ryžtingumo mes neturėjome, ir priešas įgijo galimy
bės sukaupti savo jėgas ir pereiti į puolimą prieš mus. 
Tuo visų pirma yra išaiškinamas tas faktas, kad ne visoje 
Lietuvoje ir Vakarų Baltarusijoje buvo įkurta Tarybų val
džia. Tarp kita ko ir Raudonoji Armija neparodė tada 
pakankamo ryžtingumo: atėjusi pirmomis sausio dienomis, 
į Vilnių, ji netraukė tuojau pat į Kauną, kad padėtų tenykš
tei Darbininkų tarybai; Kaunas tada būtų buvę galima 
užimti be jokio šūvio, nes vokiečių kariuomenė dar visiškai 
buvo demoralizuota, o lietuvių buržuazija dar jokios rim
tesnės savo jėgos neturėjo ir buvo baisiai išsigandusi. 
Deja, tik vasario 12 d. buvo duotas įsakymas daryti bendrą 
puolimą, bet ir tai nebuvo įvykdyta, nes paskutiniu mo
mentu įsakymas buvo atšauktas. Kai kurios dalys, iki kurių 
laiku nebuvo priėjęs įsakymo atšaukimas, pradėjo puolimą, 
kuris iš karto buvo sėkmingas (buvo užimtas svarbus 
punktas ties Nemunu —- Alytus), bet puolimo atšaukimas 
tą svarbų laimėjimą paraližavo. Taip pat buvo paraližuotas. 
ir prasidėjęs baltųjų užnugaryje darbininkų sukilimas. Visa 
tai, žinoma, buvo surišta pirmų pirmiausia su Lietuvos

* V. I. Leninas. Raštai, 26 t., Vilnius, 1954 m., 154 psl. Red.
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ir Vakarų Baltarusijos darbininkų klasės silpnumu, Kom
partijos jaunumu ir silpnumu, o taip pat su tomis pagrin
dinėmis Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos klai
domis, kurių buvo padaryta tiek kovojant už Tarybų val
džią, tiek ir vėliau, kai Tarybų valdžia didesnėje Lietuvos 
pusėje buvo užkariauta ir laikėsi, keletą mėnesių. Bet apie 
tai mes kalbėsime kitoje knygoje.



PASTABOS IR PAAIŠKINIMAI
1 Kuti. Laukaitis, Januškevičius ir M. Yčas buvo ketvirtosios caro 

dūmos nariai. Pirmasis jų, žinomo juodašimčio praloto Antanavičiaus 
bendradarbis, pagarsėjo tuo, kad dūmoje kalbėjo, jog lietuviai kunigai 
daug užsitarnavę caro valdžiai „kramolą“, t. y. revoliucinę kovų, 
naikindami; antrasis buvo kairysis liaudininkas, paskui eseras, dargi 
kairysis eseras, dabar bendradarbiauja su dešiniaisiais liaudininkais — 
fašistais. — 7

2 Plačiau apie tai žr. B. D. (V. Kapsuko) knygoje: „Sodžiaus 
darbininkai ir Lietuvos buožės“, Šiauliai, 1922 m., 31—35 psl., 
V. Kapsuko knygą „Lietuvos darbininkės ir poniutės“, skyrių „Karo 
audros metu“ ir straipsnį „Dar apie buožių ir darbininkų „vienybę" 
vokiečių okupacijos metu“, išspausdintą 1922 m. „Kovoje“, pasirodžiu
sioje Šiauliuose. — 15

3 Sis dokumentas ištisai išspausdintas 1924 m. „Kibirkšties“ Nr. 2. 
Jis turi būti plačiai panaudotas nušvietimui tikrojo liaudininkų veido 
■caro laikais. — 21

4 Žiūrėk V. Kapsuko „Lietuvos „gelbėtojai“ karo metu“, išleistą 
Lietuvos reikalų komisariato 1918 m. Voroneže, 3—29 psl., taip pat 
'Škotijos „Socialdemokrato“ Nr. 5 straipsnį „Amerikos liberalai ir 
karas“. — 22

5 Gabrys, tikra jo pavardė Paršaitis arba Paršinskas Juozas, kilęs 
iš Garliavos (užtat jis kartais vadindavo save grafu de Godleva — 
Garliava lenkiškai buvo vadinama „Godleva“), 1905 m. buvo prisi
dėjęs prie demokratų-liaudininkų, paskui emigravo užsienin ir pasi
darė pirmuoju lietuvių „diplomatu“, sudarė savo informacinį biurą, 
kuris didžiojo imperialistinio karo metu tarnavo kartu ir prancūzams, 
ir vokiečiams, imdamas iš vienų ir kitų pinigus; susidraugavo su 
vokiečių imperialistų agentu baronu Ropu ir buvusiu caro šnipu 
pralotu Olšausku; kartu su jais sudarė „Lietuvių aukščiausios tarybos 
delegaciją“, paskelbė niekieno neįgaliotą „Pildomąjį lietuvių komi
tetą“ ir pan. Kuomet 1917 m. rugsėjo mėnesį buvo sušaukta Vilniuje,
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vokiečių imperialistų pritarimu, Lietuvių konferencija, sudariusi Lie
tuvos Tarybą, Gabrys ir Ropas pasiuntė ten savo atstovus, pralotą 
Olšauską ir kun. Purickj, kurie turėjo vykdyti Gabrio ir Ropo planus, 
padiktuotus vokiečių imperialistų, ir įvesti j Tarybą savo nužiūrėtus 
žmones, pirmiausia patį Gabrį, Ropą, pralotą Olšauską. Šveicarijos 
„Taryba“ buvo priėmusi nutarimą, kad Vilniaus Taryba nieko ne
darytų be Šveicarijos „Tarybos“ sutikimo, bet tam pasipriešino 
vilniečiai. 1918 m. Gabrys taip pat buvo labai susirūpinęs ieškojimu 
karaliaus Lietuvai, o kuomet pakilo Lietuvoje revoliucinis judėjimas, 
jis rašė laišką V. Kapsukui, norėdamas prisišlieti prie bolševikų. 
Lietuvos komunistai paskelbė jo laišką ir davė atitinkamą Gabrio 
įvertinimą. Tai nekliudė Gabriui vėliau rūpintis atsistoti Lietuvos 
buržuazinės valdžios priešakyje. O kadangi jam tai nepasisekė, tai jis 
drauge su Ropu ir bermontininkų vadu Biskupskiu buvo sudaręs 
1919 m. planus nuversti Lietuvos valdžią ir pavesti Gabriui ir Ropui 
sudaryti naują valdžią su Gabriu priešakyje. Apie tai nemaža rašė 
ir Lietuvos buržuazinė spauda (1923 m. „Krašto balsas“ Nr. 14, 
1924 m. „Mūsų krašto“ Nr. 7, 1925 m. „Lietuvio“ Nr.Nr. 26, 27 ir 28' 
ir t j t.). Visą laiką jį gynė kademai, su kuriais jis, būdamas užsienyje, 
ir dabar bendradarbiauja. Jo „diplomatija“ dabar ypatingai nukreipta 
į Lietuvos pardavimą Lenkijos imperialistams. — 23

6 Pralotas Olšauskas iškilo Kaune 1906 m., prasidėjus reakcijai 
po 1905 m. revoliucijos ir didelei ekonominei krizei, ypatingai metalo 
pramonėje. Tuomet jis suorganizavo Kaune švento Juozapo darbininkų 
draugiją, kuri greitai suskilo į dvi dalis: lietuviškai kalbančiųjų ir 
lenkiškai kalbančiųjų. Tai buvo aiški geltonoji draugija, kurios vadas 
kun. Olšauskas buvo tvirtai susirišęs ne tik su fabrikantais (Tilmansu, 
Rekošu, Šmidtu ir kitais), bet ir su policija, žandarmerija ir Kauno 
gubernatorium Veriovkinu. Olšauskas padėjo geležies fabrikantams su 
tos draugijos pagalba visiškai laimėti lokautą, kurį jie buvo paskelbę 
1906 m. spalio 26 d.; jis, užsibrėžęs sau tikslą „visomis jėgomis ginti 
(caro) valdžią ir valdininkus“ (taip jis rašė 1910 m. Kauno guber
natoriui Veriovkinui), įdavinėjo revoliucinius darbininkus policijai, 
o juodašimčiams išrūpindavo leidimą ginklus laikyti; Rekošas ir 
Tilmansag nebepriėmė į savo fabrikus darbininkų be kun. Olšausko 
paliudijimo apie jų ištikimybę, o Olšauskas duodavo paliudijimą tik 
tuomet, jei darbininkas prie kryžiaus prisiekdavo, kad niekuomet dau
giau nebekels streikų, niekuomet nebesipriešins savo „darbdaviams“, 
nebekovos prieš caro valdžią ir nepriklausys jokiai socialistų partijai. 
Be to, kun. Olšauskas 1906 m. įkūrė „Saulės“ švietimo draugiją, 
kuri visa ką darė, kad vienytų lietuvius su caro valdžia; Olšauskas 
visada kišdavo joje pirmon vieton caro gynimą — „Dieve, carą sau
gok“. Už tuos savo „nuopelnus“ 1909 m. jis gavo iš caro valdžios
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500 rublių dovanų, o darbininkai praminė jį Kauno oberpolicmeisteriu. 
1911 m. jis kartu su kun. Tumu keliauja j Ameriką rinkti aukų 
„Saulės“ namų statymui. Didžiajam karui prasidėjus, atidarant juodo
sios „Saulės“ kursus, oberpolicmeisteris Olšauskas pasiuntė tokią te
legramą Rusijos vyriausiam karo vadui: „Pasimeldę už caro ir Jūsų 
Didenybės sveikatą, taip pat už visą karžygišką armiją, lietuvių švie
timo „Saulės“ draugija su lietuvių tautos atstovais siunčia Jūsų 
Didenybei širdingiausius linkėjimus galutinai nuveikti priešus ir pri
jungti Prūsų Lietuvą prie Rusijos“.

Išbėgęs: j Rusiją, Voronežą, Olšauskas tęsė savo juodašimtišką 
darbą, organizuodamas mokinių šnipinėjimą ir biauriai persekiodamas 
neištikimus.

1916 m. jis, kaip pastatytas seniau caro valdžios kandidatas 
į vyskupus, važiuoja į Romą, pas popiežių, ir jo maloniai priimamas. 
Gauna net iš jo leidimą padaryti visose katalikų bažnyčiose viena
dienę rinkliavą nukentėjusiai dėl karo Lietuvai. į Rusiją jau jis nebe
grįžta: bijosi prasidėjusios ten revoliucijos. Susideda su Gabriu ir 
vokiečių imperialistų agentu baronu Ropu ir pasidaro „karštu Lietu
vos nepriklausomybės rėmėju“, rūpinasi Lietuvai karaliaus suradimu 
ir suranda jai nusususį vokiečių hercogą fon Urachą. Kartu su 
Gabriu rūpinosi padaryti kaizerinę Lietuvos Tarybą savo įrankiu. 
Per Versalio taikos derybas pralotas Olšauskas buvo paskirtas Lietu
vos delegacijos nariu ir pasiėmė Gabrį sau už sekretorių; už tai buvo 
atšauktas. Nepriklausomoje Lietuvoje smarkiai užsiėmė įvairiais biz
niais, norėjo Nemuną elektrifikuoti, sudarė tam tikrą akcinę bendrovę, 
bet jos pinigai dingo. Į galą pagarsėjo jis savo meilužės Ustijanaus- 
kienės pasmaugimu. Už tai gavo 8 metus katorgos, bet prezidentas 
Smetona greitai dovanojo jam bausmę. Kunigystė jam nebuvo atimta. 
1933 m. birželio mėnesį jis buvo netoli Palangos nušautas. Tautinin
kų ir kademų spauda išgarbino jį, kaip tautos didvyrį. Apie jo „did
vyriškus“ darbus yra išleista keletas knygelių: 1) „Otec Konstantin 
arba Kauno oberpolicmeisteris“, Garmaus parašyta ir dar prieš karą 
Amerikoje išleista; 2) „Kunigas Kastantinas Olšauskas“. (Iš Kauno 
gubernatoriaus archyvų.) Parengta V. Severino (V. Biržiškos). Iš
leista Lietuvos reikalų komisariato Voroneže, 1918 m.; 3) knyga 
apie praloto Olšausko teismą dėl meilužės pasmaugimo. Be to, dar
bininkų spaudoje buvo daug straipsnių apie šį Kauno oberpolicmeisterį 
ir lietuviškąjį Macochą. — 24

7 Į Organizacinį komitetą įėjo: kun. J. Staugaitis iš Panemunės, 
dabartinis Telšių vyskupas, dvarininkas J. Smilgevičius iš Užvenčio, 
dvarininkas T. Daugirdas iš Kauno, dvarininkas S. Narutavičius iš 
Žemaičių, A. Gineitis iš Tauragnų, kun. J. Stakauskas iš Panevėžio, 
pramonininkas S. Banaitis iš Kauno, advokatas B. Dirmantas iš
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Ukmergės, A. Povylius iš Radviliškio, A, šernas iš Švobiškio, 
kun. M, Simonaitis iš Punsko, kun. P. Turauskis iš Utenos, dvari
ninkas K. Okuličius iš Latavėnų, daktaras K. Jokantas iš Kalvarijos 
(Suvalkų gub.), kun. J. Katilius iš Smalėnų, kun. Mironas iš Daugų, 
kun. Dogelis, kun. Stankevičius, inžinierius S. Kairys, J. Šaulys, 
A. Smetona ir P. Klimas iš Vilniaus.

Organizacinis komitetas, sudarytas vokiečių okupantų vyresnybės 
pritarimu ir su ja suderintas, buvo sušauktas 1917 m. rugpiūčio 1 d. 
Vilniuje, kad nustatytų konferencijos narių sąrašą, jos sušaukimo 
laiką ir dienos tvarką, žinoma, visa tai iš anksto suderinus su vokie
čių okupantų valdžia.

Konferencijos sąstatą paduodame čia pagal 1917 m. socialpar- 
davikų ,,Darbo Balso" Nr. 5. Iš tikrųjų abejotina, ar dargi tiedu 
darbininkai, kuriuos nurodo „Darbo Balsas“, buvo tikri darbinin
kai. — 26

8 Konferencijos rezoliucija taip skamba:
„Lietuvių konferencija, remdamosi Lietuvos reikalais ir vaduoda- 

mosi visuotiniu lietuvių siekimu, nutarė:
I. Liuosam Lietuvos plėtojimos reikalinga yra sudaryti iš jos- 

nepriklausomą demokratiškai sutvarkytą valstybę etnografinėmis ri
bomis su būtinai reikalingomis ekonominiam gyvenimui korektyvomis. 
Lietuvos tautinėms mažumoms turi būti patikrintos tinkamos jų kul
tūros reikalams sąlygos. Galutinai nustatyti nepriklausomos Lietuvos 
pamatams ir jos santykiams su kaimynėmis valstybėmis turi būti 
sušauktas Steigiamasis seimas Vilniuje, demokratiniu būdu visų jos 
gyventojų išrinktas.

II. Jeigu Vokietija sutiktų dar prieš Taikos konferenciją prokla
muoti Lietuvos valstybę ir pačioje Konferencijoje paremti Lietuvos 
reikalus, tai Lietuvių konferencija, turėdama omenyje, jog Lietuvos 
interesai yra normalinėse taikos sąlygose pasvirę ne tiek j rytus ir 
ne tiek į pietus, kiek vakarus, pripažįsta galimu sueiti būsimajai 
Lietuvos valstybei, nepakenkiant savitam jos plėtojimos į tam tikrus, 
dar nustatytinus santykius su Vokietija“. — 29

9 Pirmasis „Darbo Balso“ numeris pasirodė 1917 m. spalio 
25 dieną. — 29

10 [ Lietuvos Tarybą buvo išrinkti: J. Basanavičius, J. Šaulys, 
A. Smetona, P. Klimas, M. Biržiška, kun. Stankevičius, kun. P. Mironas, 
kun. J. Staugaitis, A. Stulginskis, S. Kairys, K- Bizauskas, J. Smilge
vičius, D. Malinauskas, kun. K. Šaulys, S. Banaitis, Pr. Dovydaitis, 
kun. A. Petrulis, kun. Urbanavičius, J. Vailokaitis ir Jok. Šernas. 
Kun. Stankevičių ir kun. Urbanavičių pakeitė J. Vileišis ir S. Naru
tavičius. — 30
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11 Miręs 1926 m. Maskvoje Eidukevičius, žinomas Amerikos dar
bininkams kaip Baranauskas, taip pat dalyvavęs Lietuvių konferen
cijoje ir balsavęs už jos rezoliuciją (vėliau jis pripažino tą didelį 
savo prasižengimą prieš darbininkų klasę), taip aprašo Organizacinio 
komiteto, Lietuvių konferencijos ir gruodžio 11 d. rezoliucijų atsi
radimą:

„•Priimtoji 11 gruodžio Lietuvos Tarybos rezoliucija (apie „amži
ną“ Lietuvos prijungimą Vokietijai) pirmą kartą oficialiai pasirodė 
dar prieš Lietuvių konferenciją šitokiomis aplinkybėmis: susidarius 
biurui Lietuvių konferencijai šaukti buvo sukviesta apie 20 žmonių 
„Organizacinin komitetan“ prirengiamam konferencijos darbui dirbti. 
Kada p. Šaulys su kitais Organizacinio komiteto nariais nunešė vokie
čiams savo darbo rezoliucijas, tai oberleitenantas Kiugleris, atmetęs 
jam atgal popierą su rezoliucija, parašė savo rezoliuciją, kurioje buvo 
išreikštos žinomos ūkio, kelių, kariuomenės ir pinigų sistemos kon
vencijos“ (Maskvos „Tiesa“, 1918.1Х.7, J. Gutavičiaus (Eidukevičiaus) 
straipsnis „Iš Lietuvos veikimo“).

Tas pats Eidukevičius pasakojo, kad faktinei konferencijai vado
vavo iš Šveicarijos atvykusieji pralotas Olšauskas ir kun. Purickis. 
Pastarasis, prisidengęs daktaro Pietario vardu, darė konferencijoje 
pranešimą apie „užsienio lietuvių veikimą ir lietuvių klausimo stovį 
užsienyje“. Konferencija išreiškė pranešėjui padėką už suteiktąsias ži
nias, o pirmininkaujantis S. Kairys padarė tokią išvadą: „Po pra
nešimo klausimas žymiai paaiškėjęs: konvencijai pavojus atkrinta.. 
(Konferencijos protokolai, 10 psl.). Aišku, kad tai buvo sąmoningas 
akių dūmimas konferencijos dalyviams. — 30

12 Zr. drg. Girinio straipsnį žurnale „Proletarskaja revoliucija“,. 
1922 m., Nr. 8 — „Tarybų valdžios Lietuvoje išvakarės ir sutemos“, 
73—74 psl. Tas straipsnis neteisingai nušviečia Lietuvos Tarybų val
džios išvakares ir sutemas, bet drg. Girinio pateiktieji daviniai apie 
Vilniaus darbininkų ūpą yra neabejotini. Norinčių stoti į „Raudonąją 
miliciją“ užrašinėjimas buvo vykdomas RSDDP klube ir žydų Bundo 
darbininkų valgykloje. — 35

13 GPU — „Glavnoje Političeskoje Upravlenije“ (Vyriausia poli
tinė valdyba) turi vyriausią tikslą kovoti su kontrrevoliucija, kenkė
jais ir t. t. — 52

u  Seidemanas — buvęs spaustuvės darbininkas, žinomas Vokieti
jos socialdemokratas, karo metu socialpardavikų vadas, Vokietijos re
voliucijos metu — jos priešas, socialdemokratų valdžios narys, šaudė 
revoliucinius darbininkus. — 53

15 Pranešimas rašytas antroje lapkričio pusėje. — 53
16 Feliksas Dzeržinskis (1877—1926) — vienas karščiausių ir la

biausiai atsidavusių darbininkų klasei revoliucionierių, gimė Ašmenos:
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•apskrityje, dirbo iš pradžių Vilniuje ir Kaune, paskui Lenkijoje ir 
-Rusijoje, vienas iš seniausių Lietuvos socialdemokratų internaciona
listų, nuo 1900 m. vienas iš žymiausių Lenkijos ir Lietuvos social
demokratų partijos vadų, nuo 1917 m. vienas iš didžiausių bolševikų 
partijos darbininkų, nepakeičiamas jos CK narys, vienas Spalio 
revoliucijos vadų, po Spalio revoliucijos VCK—OGPU pirmininkas, 
paskui ir liaudies komisaras, vidaus reikalų ir susisiekimo ir TSRS 
VSNCh (TSRS Vyriausios liaudies ūkio tarybos) pirmininkas. — 57

17 Pilnas jos vardas — Socjaldemokracija I<rolestwa Polskiego 
.i Litwy (sutrumpintas: SDKP i L). — 57

18 Л. Janulaitis — juristas, stambaus buožės sūnus, nuo Šiaulių,
išėjo iš tautinio demokratinio judėjimo, 1900-ųjų metų pradžioje tapo 
vienu žymiausių LSDP vadų, „Darbininkų Balso“ redaktorius (Liz
deika); kraštutinis socialpatriotas, su dideliu nepasitikėjimu žiūrįs 
į Rusijos revoliucinį judėjimą ir RSDDP; stovi už Lietuvos nepri
klausomybę; po 1905 m. revoliucijos pasitraukia nuo aktyvaus vei
kimo, federalistas, paskui likvidatorius, karo metu^— uolus tautos
vienybės skelbėjas, 1919 m. gale antrojo buržuazinės Lietuvos mi
nistrų kabineto narys, griežtas bolševikų priešas, paskui vyriausiojo 
.Lietuvos tribunolo narys, smerkė miriop revoliucinius darbininkus,
pagaliau profesorius, atviras fašistas.

S. Kairys — inžinierius, buožės sūnus nuo Utenos, taip pat iš- 
•ėjo iš tautinio demokratinio judėjimo, nuo 1900-ųjų metų vienas 
žymiausių LSDP vadų, socialpatriotas, po 1905 m. revoliucijos — 
■dešinysis autonomistas, paskui likvidatorius, karo m etu— tautos vie
nybės skelbėjas, kaizerinis socialdemokratas, Lietuvos kaizerinės Ta
rybos narys, pirmosios Lietuvos proletarinės revoliucijos metu — bur- 
iuazinės Lietuvos valdžios ministras, LSDP vadas, seimo narys,
„Socialdemokrato“ redaktorius.

V. Sirutavičius — kilęs iš Žemaičių dvarininkų, kartu su Kairiu ir 
Janulaičiu vaidinęs LSDP eilėse vadovaujančią rolę iki užėjo po 1905 m. 
•reakcija, po 1905 m. revoliucijos— autonomistas, paskui likvidatorius, 
visiškai pasitraukęs nuo bent kokio darbininkų judėjimo, įsitaisė fab
riką ir bjauriausiai išnaudojo jame darbininkus. Po 1917 m. Vasario 
revoliucijos — vėl „lietuviškas socialdemokratas“, Lietuvos Steigia
mojo seimo socialdemokratų frakcijos narys ir kartu didelis darbi
ninkų išnaudotojas savo fabrike. — 58

19 Jau nuo 1902* m. gyvavo Vilniuje RSDDP grupė („Iskros“ 
grupė). Per 3-jį RSDDP (bolševikų) suvažiavimą Vilniaus grupė 
neturėjo aiškaus nusistatymo, priklausė vadinamajai balai, vienok da
lyvavo bolševikų suvažiavime, o ne menševikų konferencijoje. Į 4-jį

* Tikslesniais duomenimis — nuo 1901. Red.
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suvažiavimą buvo pasiųstas drg. Solcas (bolševikas) ir Vigiliovas 
(Stepanas, linkęs prie menševikų); kadangi drg. Solcas nedirbo nuolat 
Vilniuje, tai jis prispyrė, kad nuo bolševikų suvažiaviman važiuotų 
senas įtakingas Vilniaus socialdemokratas darbininkas, buvęs Lietu
vos darbininkų sąjungos narys, numiręs vokiečių okupacijos laikais, 
odininkas Sava (Rulkovskis), bet jo mandato menševikai nepripažino, 
užtat Vilniaus organizacijai atstovavo vienas Vigiliovas, kuris su
grįžo iš suvažiavimo menševiku; vėliau dėl nesveikatos jis buvo pasi
traukęs nuo aktyvaus partijos darbo; numirė po Spalio revoliu
cijos komunistu. Į 5-jį suvažiavimą buvo išrinktas Tomas (Sokolovs- 
kis), buvęs LSDP, paskui Lenkijos ir Lietuvos socialdemokratų 
partijos narys, tuomet vienas iš žymiausių RSDDP Vilniaus komiteto 
narių, aiškus menševikas, nuo 1919 m. — komunistas, numirė Mask
voje 1932 m., — bet jis nenuvyko į suvažiavimą. Vilniuje dirbo tuo
met, bet ne nuolat, vilniečiai (žymūs bolševikai): drg. drg. N. N. Kres- 
tinskis (jis dirbo ir Kaune), S. Z. Rozovskis, M. J. Frumkinas, 
A. A. Solcas; vėliau Vilniaus komiteto sekretoriais buvo bolševikai 
G. Bielenkis (iš Minsko) ir Moisiejevas, vienok tikrai bolševikiška 
RSDDP Vilniaus organizacija niekuomet nebuvo, nors darbininkai 
(odininkai) linko daugiausia prie bolševikų. 1912 m. ji daugiau pa
linko prie menševikų-likvidatorių. — 59

20 Federalistams priklausė iš CK narių: A. Janulaitis (žr. apie 
jį 18-ą pastabą), daktaras A. Domaševičius, vienas iš pirmųjų Lietu
vos socialdemokratų, vienas LSDP kūrėjų (90-ųjų metų gale buvo 
5 metams ištremtas Rytų Sibiran, sugrįžęs 1900-jų metų pradžioje 
Vilniun, vėl dirba LSDP eilėse, užėjus reakcijai — likvidatorius, ka
ro metu— tautos vienybės skelbėjas, kaizerinės Lietuvių konferen
cijos dalyvis, 1918 m. gale pradėjęs kairėti, 1919 m. sausio 30 d. 
prisidėjęs prie LSDP vardo pakeitimo „Lietuvos Komunistų partijos“ 
vardu, toliau — ne partijos narys, bet persekiojamas Lenkijos ir Lie
tuvos valdžios kaip komunistas). Aš taip pat priklausiau 1906 m. fe
deralistams, bet jau 1907 m. pradžioje perėjau prie autonomistų, 
1910 m. prisiartinau prie SDKP i L.

Autonomistams priklausė iš CK narių: Sirutavičius (Aleksand
ras, „Cienki“ — žr. 18-ą pastabą), studentas V. Požėla (1913— 
17 m. tariamai bolševikas, 1916—17 m. tautos vienybės lipdytojas, 
1919 m. pradžioje vėl prisišliejęs prie-bolševikų, paskui vienas LSDP 
šulų, 1926 m. vidaus reikalų ministras, toliau paprastas advokatas); 
be to, Eidukevičius, buvęs darbininkas (Marceli, Edmundas, Bara
nauskas— profesinis revoliucionierius, dirbęs kurį laiką Lenkijoje, 
vėliau Amerikoje, prisiartinęs prie SDKP i L., bet karo metu pasida
vęs socialpatriotų įtakai, dalyvavęs kaizerinėje Lietuvių konferen
cijoje ir balsavęs už jos rezoliuciją, nuo 1918 m. rudenš — komunis
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tas, numirė Maskvoje 1926 m,). Autonomiški laikė save ir tų laikų 
žymiausias LSDP vadas S. Kairys (žr. 18-ą pastabą), bet tai buvo 
šiaudinis autonomistas.

Iš žymesniųjų Vilniaus organizacijos narių autonomistams pri
klausė: kurpius Janulevičius, dabar komunistas, drg. Z. Angarietis, 
vėliau vienas LKP vadų, drg, Jadvyga Netupskaitė, dabar komu
nistė, atsakominga Leningrado darbininkė ir kiti. Draugai Janule
vičius, Jadvyga, Vladislava (Žukauskaitė), Angarietis ir kiti pri
klausė ir Vilniaus opozicijai (žr, apie tai M. Bevardžio-Angariečio 
straipsnį 1926 m. „Kibirkšties“ Nr, 12 — „Vilniaus opozicija“). — 60

21 Žr. 19 pastabą. — 61
22 Jos redaktorium buvo M. Biržiška (socialdemokratas maž

daug nuo 1905 m., socialpatriotas, reakcijos laikais — likvidatorius, 
aktyviau dirbo 1912—1914 m., karo metu tautos vienybės skelbėjas, 
kaizerinės Lietuvių konferencijos dalyvis ir Lietuvos kaizerinės Ta
rybos narys, paskui išėjo iš partijos, dabar Kauno universiteto pro
fesorius, dedasi nepartiniu, iš tikrųjų palaiko fašistus). Artimi jo 
bendradarbiai buvo: A. Janulaitis, S. Kairys, A. Purenąs *, J. Paknys, 
V. Biržiška ir kt. Prieš „Visuomenę“ stojo: Eidukevičius, Z. Anga
rietis ir Kapsukas (nors kai kurie mano straipsniai, rašyti kalėjime, 
be mano žinios buvo išspausdinti „Visuomenėj“). — 62

23 Ji ėjo nuo 1913 m. galo iki karo pradžios. Jos leidėjai buvo 
kairioji LSDP kartu su Rygos lietuviais socialdemokratais darbinin
kais, priklausančiais Latvijos socialdemokratų partijai. Aktyviausi 
jos darbininkai buvo: V. Požėla, V. Kapsukas, V. Rekašius. Deši
nieji oportunistai tedavė jai keletą bespalvių, bendrų straipsnių — 62

24 Škotijos „Socialdemokrato“, LSDP Užsienio biuro organo, 
teišėjo 1915—16 m. 8 numeriai (Nr. 6—8 išėjo kartu). Vyriausias jo 
leidėjas ir beveik vienintelis rašytojas buvo V. Kapsukas. Materia
liai žymiai parėmė jį Did. Britanijos (iš tikrųjų Škotijos) Lietuvių 
socialistų sąjunga. Vienas, antras jo egzempliorius pakliuvo ir į 
Rusiją. — 62

25 Zr. Škotijos „Socialdemokrato“ Nr. 5. Ten pat ir redakcijos 
straipsnis tuo klausimu. — 63

26 Čia turimi buvo galvoje ypatingai skirtumai tautiniu klausi
mu. Tarp kita ko Škotijos „Socialdemokrato“ Nr. 5 išspausdintas 
įdomus straipsnis, paskirtas diskusijoms apie socialdemokratų užda
vinius vokiečių okupuotuose kraštuose, kurios ėjo Londone 1915 m. 
iš pradžių drg. Litvinovo, dabartinio TSRS užsienio reikalų liaudies

* A. Purenąs — Tarybų valdžios metais įsijungė į socialistinės 
statybos darbą, profesorius, LTSR Mokslų akademijos akademikas, 
Tarybų valdžios apdovanotas. Red.
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komisaro, bute, paskui vieno Latvijos socialdemokrato vado Jansono 
bute (po 1917 m. Vasario revoliucijos jis, plaukdamas laivu į Rusi
ją, buvo anglų paskandintas). Tose diskusijose, kurios tęsėsi 4 va
karus, dalyvavo: Rusijos bolševikai — drg. drg. Litvinovas, Liud
mila Stalj, Porovskis (londoniškis), Latvijos socialdemokratas drg. 
Janas Berzinas ir Jansonas-Braunas, Lenkijos socialdemokratai — drg. 
Pestkovskis ir Volfas ir aš. Diskusijos buvo suruoštos mano iniciaty
va, nes aš rengiausi tuomet nuvykti j Lietuvą revoliucinio darbo 
vesti. Daugiausia ginčų sukėlė pavergtųjų tautų apsisprendimo ir 
laisvo atsiskyrimo teisės obalsis. Rusijos bolševikai aiškiai palaikė 
šį obalsj, aš ir Lenkijos socialdemokratai buvom priešingi jam, 
Latvijos socialdemokratai svyravo. — 64

27 Kada buvo rengiama Kintalės konferencija ir iš Londono 
važiavo į ją drg. Berzinas, aš jį įgaliojau LSDP Užsienio biuro var
du pridėti ir mano balsą už Cimervaldo kairiųjų rezoliucijos pro
jektą, kuris buvo Rusijos bolševikų CK prisiųstas Londonan. — 65

28 „Socialdemokrato“ Nr. 6—8, kuris buvo paskirtas 20 metinėms 
LSDP sukaktuvėms, yra toks pranešimas: „RSDDP CK (bolševikų) pra
neša mums, kad siuntęs oficialų nuoširdų pasveikinimą ir linkėjimų 
LSDP, kad 20 metinių sukaktuvių susilaukus, bet cenzūra sulaikė 
laišką“. Ten pat išspausdinta tokia ištrauka iš drg. Zinovjevo, tuo
met bolševikų CK nario, laiško LSDP Užsienio biurui: „Nusiųsime 
ir straipsnių ir pasveikinimą. Bet... bet beveik tikrai jūs jų ne
gausite. Jei negausite, vis tiek išspausdinkite mūsų nuoširdų pasvei
kinimą (oficialų)...“ — 65

29 2r. mano straipsnį, išspausdintą 1924 m. „Laisvėje“ birželio 
27 30 d., „Politiniai bankrotai“ ir Bielinio straipsnį „Kas tie poli
tiniai bankrotai“, išspausdintą 1924 m. „Naujienose“ rugsėjo 9—10 d.
— 69

80 Oficialiai ji pasivadino savo konferencijoje, įvykusioje Maskvoje 
1917 m. liepos 12—14 d., „Lietuvos socialdemokratų partijos Rusijoje 
veikiančių grupių Suvienytoji Organizacija“. Toje konferencijoje daly
vavo ir aiškūs socialpardavikai (Petraškevičius). Ji įvyko tuoj po lie
pos 3—4 d. įvykių. Užtat jos rezoliucijose nieko nėra pasakyta apie 
dėjimąsi su bolševikų partija, nors Maskvos LSDP organizacija 
formaliai ir tada buvo tariamai prisidėjusi prie jos. Bet kuomet po 
Spalio revoliucijos pasirodė jos organas „Socialdemokratas“, ten 
(Nr. Nr. 3, 4 ir kitur) jau buvo pasakyta, kad ji susidėjusi su RSDDP 
bolševikų partija. Vienok tai nekliudė jai kelti menševikiškus, social- 
patriotinius: obalsius: už Steigiamąjį susirinkimą, lietuvių „Darbo žmo
nių tarybą“ ir t. t . — 70

31 Tie protokolai buvo iš dalies paskelbti 1918 m. pradžioje 
RKP(b) (Rusijos Komunistų (bolševikų) partijos) Lietuvių sekcijų
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Centro biuro organe „Tiesoje“ ir atskiroje drg. Angariečio knygu
tėje „Lietuviai bolševikai Rusijoje (1917 metais)“, išleistoje RKP(b) 
Lietuvių sekcijų Centro biuro Voroneže, 1918 m,, 113—128 psl. 
Apie tai mano rašyta 1924 m. „Laisvėje“, birželio 27—30 d., 
straipsnyje „Politiniai bankrotai“. — 70

32 Smolskis kartu su Valiuku buvo 1919 m. pavasarį per apsi
rikimą Lietuvos baltųjų sušaudyti. — 71

38 Tos „tarybos“ posėdyje dalyvavo: 3 L ir BSDDP CK nariai 
(jos CK buvo sudaryta iš drg. drg. Eidukevičiaus, Lickevičiaus, Ker- 
novičiaus ir, rodos, drg. Pilerio), 4 Vilniaus komiteto nariai (jis taip 
pat jau veikė tuomet), 1 atstovas nuo Žemaitijos organizacijos ir 1 
iš Tarybų Rusijos. Jos dienotvarkė buvo: 1) pranešimas apie par
tijos veikimą, 2) santykiai su laikraščiu „Darbo Balsu“, 3) santykiai 
su kaimynų organizacijomis, 4) atstovo rinkimai j okupuotųjų kraštų 
komunistų konferenciją, kuri turėjo įvykti Maskvoje, 5) santykiai
su Bundu (Zr. 1922 m. „Komunisto“ Nr. 11 straipsnį „Kada atsirado
Lietuvos Komunistų partija“). — 78

34 Joje dalyvavo 9 Suvalkijos kuopelių atstovai ir 5 Panevėžio, 
Kupiškio ir kitų vietų. Panevėžiškiai ir suvalkiečiai palaikė tarp 
savęs ryšius nuo pat grįžimo iš Tarybų Rusijos. (Zr. apie šią kon
ferenciją „Darbininke-Komuniste“, Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų 
partijos Centro Komiteto organe. Jo teišėjo vienas numeris, 1918 m. 
spalio ar lapkričio mėnesį).

Šitoje konferencijoje dalyvavo: panevėžiečiai — drg. Klorys ir
Brazdžionis, buvusieji Amerikos darbininkai, atvykusieji 1917 m. 
Rusijon (drg. Klorys dabar dirba TSRS, Brazdžionis numirė Lietu
voje); suvalkiečiai — drg. drg. Balys Mickevičius, buvęs Voronežo 
mokinys, dabar TSRS, komunistas Karpatas-Lietuvaitis, siuvėjas, bu
vęs taip pat Voroneže (Tarybų valdžiai Lietuvoje žuvus, jis liko 
šnipu). Konferencija įvyko Kaukaitės tėviškėje, Penkvalakiuose*. — 79

35 Nuo Vilniaus organizacijos 1-me suvažiavime dalyvavo: Eidu
kevičius, Pileris, Lickevičius, kurpius, Kernovičius, stalius, Rodo- 
vičius, kurpius; nuo Kauno organizacijos — P. Naruševičius-Kalinas, 
vėliau renegatu tapęs; nuo Kaišiadorių — Jakševičius, liaudies moky
tojas; nuo Suvalkijos rajono: Karpatas-Lietuvaitis, siuvėjas, paskui 
šnipu tapęs, Glovackis, sėdėjęs tuomet tarp socialdemokratų ir ko
munistų, greitai taip pat pasitraukęs nuo judėjimo; nuo Ukmergės 
organizacijos — Meilus, užmuštas baltųjų 1919 m.; nuo Šiaulių — 
Grybas-Simokas, užmuštas baltųjų 1919 nu, ir Karolis Požėla, už
muštas fašistų 1926 m. gale; nuo Panevėžio — Brazdžionis, Liaudans-

* Iš tikrųjų konferencija įvyko Užbalių km., Šunskų valse., Mari
jampolės apskr. (dabar Kapsuko raj.). Red.
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kis-Kunigas, nusižudęs 1919 m. pradžioje, kuomet lenkų baltieji 
užėmė Vilniuje darbininkų klubą— Vilniaus Darbininkų tarybos būs
tinę ir 2ėkas, buvęs anarchistas (K. Požėla apie jį rašė, kad suva
žiavime jis gyrėsi, jog jis ne tik geras komunistas esąs, bet buvęs 
net „kairesnis“ — anarchistas.). Tai dar ne visi suvažiavimo dalyviai. 
Kaip svečiai jame dalyvavo: Vilniaus moksleivių atstovai ir Elena 
Tautkaitė, dirbusi tuomet Vilniuje.

Į CK suvažiavimo buvo išrinkti: Eidukevičius, Pileris, Kerno- 
vičius, Grybas-Simokas, Brazdžionis, Karpatas-Lietuvaitis. Aktyviausi 
CK nariai buvo: drg. drg. Pileris ir Eidukevičus, kuris greitu laiku 
po suvažiavimo kartu su Kernovičium išvyko Maskvon j okupuotųjų 
kraštų komunistų konferenciją; Grybas-Šimokas, kuris dirbo Šiauliuo
se, Kernovičius ir Jakševičius. Kai lapkričio gale ir gruodžio pra
džioje atvyko Vilniun V. Kapsukas, Angarietis, Cichovskis ir Aizikas 
Vainšteinas, ir jie buvo kooptuoti j CK- — 81, 87

36 Z. Angarietis. „Žemės klausimas Lietuvoje“ ir Z. Angarie
tis. „Laukų darbininkai ir žemė“, išleistos Voroneže 1918 m. Jos 
reiškė bendrą tų laikų lietuvių komunistų, jų tarpe ir vadovaujančių 
draugų nusistatymą. Ne tik 1918 m., bet ir 1919 m. niekas iš Lietu
vos komunistų tų brošiūrų nekritikavo.

Rinkinys „Tautų klausimas ir lietuviai bolševikai“, taip pat 
1918 m. Voroneže išleistas, pateikia drg. Angariečio, V. Kapsuko ir 
kitų straipsnius, Įžangos straipsnis parašytas drg. Angariečio. Apie 
šį rinkinį reikia tas pats pasakyti, kaip ir apie pirmąsias knygeles.

„Tiesą“ tuomet faktiškai redagavo V. Kapsukas, „Komunistą“ — 
drg. Angarietis. — 89

37 Oficialūs daviniai, kurie tada buvo suteikti apie 1-me suva
žiavime atstovaujamų narių skaičių (apie 800 narių), buvo aiškiai 
perdėti. Ypač tai rodo daviniai apie Kauno organizaciją— 150 narių 
(palygink šiuos davinius su vėliau pateiktąja CK sekretoriaus apy
skaita, išspausdinta 1918 m. „Tiesoj“ Nr. 54). — 97

38 Zr. to laiko Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos Centro 
Komiteto sekretoriaus drg. Romualdo (Pilerio) apyskaitą, išspaus
dintą 1918 m. spalio 17 d. Maskvos „Tiesoje“ Nr. 54. — 98

39 Seni Lietuvos profesionalai revoliucionieriai buvo: Mickevičius- 
Kapsukas ir Angarietis, buvę LSDP nariai; drg. Dimanšteinas, senas 
bolševikas, kilęs iš Vilniaus gub., 1905 m. dirbo Vilniuje; drg. Ci
chovskis— senas SDKP i L narys; (jį buvo atsiuntęs iš Tarybų 
Rusijos lenkų komunistų Rusijos Vykdomasis komitetas). Drg. Kerno
vičius — vienintelis valdžioje darbininkas vilnietis, bet jis neseniai 
buvo pradėjęs kilti; Svotelis-Proletaras, darbininkas, buvęs LSDP 
narys, daugiausia dirbo emigracijoje (Amerikoje ir Vokietijoje); 
drg. Jakševičius — liaudies mokytojas, buvęs liaudininkas; drg. Vainš-
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teinąs Aizikas — inteligentas, buvęs bundietis iki 1905 m., dirbo 
Vilniuje.

Dėl paties valdžios sąstato: vietoj vieno ar kito nežinomo ar 
neaktyvaus kandidato, reikėjo įvesti Eidukevičių, seną profesionalą 
revoliucionierių, kurį puikiausiai žinojo visi Vilniaus darbininkai, 
ir ne vien tik Vilniaus darbininkai. Jis nebuvo įvestas dėl balsavimo 
už kaizerinę Tarybą ir dėl savo svyravimo 1918 m. — 105

40 Toje pačioje Vilniaus miesto salėje įvyko 1905 m. garsusis 
lietuvių Vilniaus seimas, bet koks didelis jo skirtumas nuo Vilniaus 
Darbininkų tarybos! Ten buvo lietuvių buržuazijos seimas, čia — 
Darbininkų taryba. — 114

41 Nuo komunistų frakcijos buvo išrinkti: pirmininku drg. Eiduke
vičius— vienas iš seniausių Lietuvos darbininkų judėjimo dalyvių, 
žinomas visiems Vilniaus darbininkams; drg. Aleksa-Angarietis, kuris 
vadinosi tuomet Antanavičium; Simelevičius-Raisenas, jaunas entuzias
tas, žuvęs kada pirmą kartą lenkų baltagvardiečiai užėmė Vilnių; 
drg. Senkevičius, Vilniaus darbininkas; ir drg. Novikovas-Vileiskis nuo 
gelžkeliečių; nuo „internacionalistų“ įėjo Sokolovskis, senas Lietuvos 
ir Lenkijos socialdemokratas (Tomaš), numiręs 1932 m. Maskvoje, 
būdamas komunistu. — 114

42 Pateikiu vertimą iš lenkų kalbos. — 124
43 Jei formalios sutarties su ja ir nebuvo, tai iš to, kas aukščiau 

yra pasakyta, aišku, kad kovoje prieš bolševikus ir Vilniaus Tarybą 
jų buvo padaryta sutartis. — 126

44 Daugpilyje tuomet buvo Laikinosios revoliucinės Lietuvos dar
bininkų ir vargingųjų valstiečių valdžios dalis su manim priešakyje. 
Aš buvau pasiųstas ten iš Vilniaus Lietuvos ir Baltarusijos Komu
nistų partijos Centro Komiteto — tuoj po Laikinosios revoliucinės 
valdžios sudarymo tuo tikslu, kad susirištume su Maskva, pasitik
tume Raudonąją Armiją, kuri ėjo pagalbon Lietuvos proletariatui ir 
vargingiesiems valstiečiams, vesti iš ten darbą šiaurės-rytų Lietuvos 
dalyje ir pan.— 126

45 Į ją įėjo drg. Svotelis-Proletaras, Cichovskis ir Pileris. Deja, 
pirmieji du visiškai neturėjo patyrimo šiame darbe; jie niekuomet 
nebuvo tarnavę kariuomenėje ir nedirbę joje. — 126

46 Drg. Zalinas, kuris palaikė betarpiškus ryšius su Rytų fronto 
Centro Soldatenrato pirmininku Ašu ir jo pavaduotoju Braunu (abu 
nepriklausomieji socialistai), neabejojo jų nuoširdumu. Vienok objek
tyviai Ašas dirbo kontrrevoliucijos naudai. — 135

47 Drg. Zalinas — vienas iš žymiausių to laiko Kauno veikėjų, 
dabar yra atsakingas OGPU darbuotojas. — 135

48 Tai buvo darbininkai-raudongvardiečiai, kurie taisėsi keliauti į 
Vilnių Raudonojon Armijon. Netikėdamas sėkminga kova Kaune, Lie
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tuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos Centro Komitetas buvo da
vęs įsakymą, kad raudongvardiečiai būtų siunčiami iš Kauno į 
Vilnių. — 137

49 Miškinis-Dumša, senas Rygos darbininkas; vėliau, būnant jam 
TSR Sąjungoje, išaiškėjo, kad jis, prieš karą pakliuvęs trėmiman Vo
logdos gubernijon, sutiko tarnauti caro ochrankoje; bet kad jis būtų 
ką nors išdavęs, nėra davinių. Dėl to buvo pasitenkinta jo išmetimu iš 
VKP(b). Apie Grybą žiūrėk aukščiau. Daktaras Avižonis — kinkadre- 
bis-karjeristas, seniai nutraukė ryšius su komunistais; Kauno universi
teto rektoriumi būdamas, šliaužiojo dargi prieš kademų valdžią, dabar 
šliaužioja prieš fašistų valdžią. Tikru komunistu jis niekad nebu
vo. — 143

50 Alfonsas Mickevičius, nuo Pašvitinio, stambaus buožės sūnus, 
matyt, pradėjo tarnauti žandarams reakcijos metais po 1905 m. re
voliucijos; vokiečių okupacijos metu tapo vokiečių šnipu, paskui mė
ginęs buvo prisiplakti prie komunistų, bet greitai buvo išaiškintas 
kaip šnipas. Per rinkimus j 3-jį seimą 1926 m. jo kandidatūra buvo 
remiama kademų ir federantų. — 154

51 Šitą skyrių rašydamas, naudojausi drg. drg. P. Pajarskio, 
J. Valiuko ir Bekevičiaus suteikta medžiaga. — 169

52 Drg. P. Pajarskis rašo, kad per rinkimus j Kupiškio tarybą 
buvo du sąrašai: vienas — komunistų, į kurį buvo įtraukta keletas 
nepartinių darbininkų, artimų komunistams, antras — žydų buržuazi
jos, kuri gavo kelias vietas taryboje. Tad išeina, kad lietuvių bur
žuazija jokių savo sąrašų nestatė. — 170

63 2r. Rekašiaus pranešimą revkomų atstovų suvažiavime, įvy
kusiame 1919 m. sausio mėnesio gale Vilniuje, 1919 m. „Komunisto“ 
Nr. 19. — 173

54 Lenino raštai (rusų kalba), trečiasis leidimas, XXI t., 
320 psl.* — 193

* V. I. Leninas. Raštai, 26 t., Vilnius, 1954, 154 psl. Red.



P A V A R D Ž I Ų  R O D Y K L Ė

Adomaitis, Juozas (1896—1938) — 
1918—1919 m. revoliucinių įvy
kių Rokiškio apskr. dalyvis. 
Tikroji pavardė Janulis (iki 
1918 m.) — 167, 168, 171 

Albrechtas, Johanas — Meklen
burgo (Vokietija) hercogas, 
vokiečių sukurtos Lietuvai ir 
kitiems Rytų kraštams kolo
nizuoti „Baltijos draugijos“ 
narys pirmojo pasaulinio ka
ro metu — 18

Aleksa-Angarietis, Zigmas (1882— 
1940) — įžymus Lietuvos re
voliucinio judėjimo dalyvis 
nuo 1906 m., vienas Lietuvos 
Komunistų partijos organiza
torių ir vadovų—■ 62, 64, 65, 
70—73, 89, 104, 113, 126, 202, 
203, 205, 206

Anilionis V .— 1918—1919 m. ko
vų dėl Tarybų valdžios Joniš
kėlio apskr. dalyvis, Joniškėlio 
apskr. revoliucinio komiteto 
narys 1919 m. — 154 

Antanavičius, Juozas (1853— 
1917)'— pralotas, Seinų vysku
pijos administratorius (1902— 
1910). 1905—1907 m. revoliuci
jos laikotarpiu leido aplinkraš
čius, ragindamas tikinčiuosius

gaudyti revoliucionierius ir iš
davinėti juos caro policijai — 
195

Aronsonas, Josifas — Kauno 
miesto Darbininkų atstovų ta
rybos miesto ūkio reikalų ve
dėjas 1918—1919 m .— 134

Ašas — Rytų fronto vokiečių Ka
reivių tarybos (Soldatenrato) 
pirmininkas 1918 m. pabaigo
je — 206

Augustinavičius, Romualdas — 
Naujamiesčio (Panevėžio 
apskr.) Darbininkų atstovų ta
rybos narys 1918—1919 m. — 
165

Aukštuolaitis — dvarininkas, kai
zerinių okupantų spaudos 
bendradarbis Lietuvoje— 16

Avižonis, Petras (1875—1939) — 
medicinos daktaras, 1918— 
1919 m. revoliucinių įvykių 
Šiauliuose dalyvis, vėliau pa
sitraukęs nuo revoliucinio ju
dėjimo— 143, 147, 207

Bačelis, Romualdas — Naujamies
čio (Panevėžio apskr.) Darbi
ninkų atstovų tarybos narys 
1918—1919 m. — 165
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Baginskis, Stanislovas
(g. 1881 m.) — advokatas,
1918 metų pabaigoje Vilniuje 
veikusios Lietuvos ir Baltaru
sijos socialdemokratų partijos 
narys — 74

Balcevičius, Vaclovas — Lietu
vos socialdemokratinio judėji
mo dalyvis nuo 1893 m. (slap. 
Vacekas). Mirė 1904 m. — 57

Baltaragis, Kazys (1900—1919) — 
1918—1919 m. kovų už Tarybų 
valdžią Joniškėlio apskr. da
lyvis, Joniškėlio apskr. revo
liucinio komiteto narys. Bur
žuazinių nacionalistų nužudy
tas! 1919 m. balandžio mėn. 
Joniškėlyje — 154

Baltušis-Žemaitis, Feliksas
(1897—1957)— Tarybų Lietu
vos Raudonosios Armijos Že
maičių pulko vadas 1919 m., 
vėliau Tarybinės Armijos kari
ninkas ir generolas — 140, 143, 
145

Baltušis, Petras (1888—1942) — 
1918—1919 m. revoliucinių įvy
kių Kupiškio apskr. dalyvis — 
171, 173

Banaitis, Saliamonas (1866— 
1933)— spaustuvės Kaune sa
vininkas, buržuazinis veikėjas 
kaizerinės okupacijos metais — 
197, 198

Baronas, Jonas (1873—1952) — 
1918 m. buržuazinis Kupiškio 
apskrities viršininkas — 170, 
172

Bartuška, Vincas (g. 1881)— ku
nigas, buržuazinis veikėjas pir
mojo pasaulinio karo metu 
JAV, Lietuvoje, Šveicarijoje — 
23

Basanavičius, Jonas (1851—1927)
— lietuvių liberalinės buržua
zijos ideologas; lietuvių tau
tosakos rinkėjas ir lietuvių 
tautos istorijos tyrinėtojas — 
9, 12, 16—19, 198

Baškys, Vladas (1898—1919) — 
revoliucinių įvykių Lietuvoje 
1918—1919 m. dalyvis, L ir 
B KP CK instruktorius1 Rokiš
kio apskr. Buržuazinių nacio
nalistų nužudytas 1919.III.9 
prie Krekenavos — 166

Bekevičius, Andrius (1893—1937) 
— 1918—1919 m. revoliucinių 
įvykių Kupiškio apskr. daly
v is— 171, 207

Berzinas, Janas (1881—1939) — 
mokytojas, Latvijos socialde
mokratų partijos narys nuo 
1902 m., bolševikas — 203

Bielenkis, Grigorijus (1885—1938)
— vienas iš vadovaujančių vei
kėjų RSDDP Lietuvos organi
zacijose (Vilniuje ir Kaune) 
1908—1909 m., vėliau pašalin
tas iš partijos ryšium su da
lyvavimu trockistinėje opozi
cijoje — 201

Bielinis, Kipras (g. 1883) — vie
nas iš dešiniųjų Lietuvos so
cialdemokratų partijos veikė
jų, vėliau socialdemokratų 
frakcijos atstovas Lietuvos 
buržuaziniuose seimuose — 69, 
71, 188, 203

Biržiška, Mykolas (g. 1882) — 
socialdemokratinio judėjimo 
Lietuvoje iki pirmojo pasauli
nio karo dalyvis, vėliau bur
žuazinis veikėjas, Didžiojo Tė
vynės karo metu tarnavęs 
hitleriniams okupantams, po
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karo — JAV imperialistų tar
n as— 29, 31, 32, 66, 198, 202

Biržiška, Vaclovas (1884—1956) 
— 1918 metais dirbo Švietimo 
liaudies komisariate, vėliau — 
buržuazinis veikėjas, bibliogra
fas, spaudos istorijos tyrinėto
jas — 197, 202

Biskupskis — 1919 m. vienas iš 
bermontininkų-baltagvardiečių 
vadų — 196

Bizauskas, Kazys (g. 1893) — 
Lietuvos krikščionių demokra
tų partijos veikėjas, atsakin
gas valdininkas krikščionių de
mokratų ir tautininkų valdy
mo buržuazinėje Lietuvoje me
tais — 198

Bortkevičienė, Felicija (1873— 
1945) — Lietuvos valstiečių 
liaudininkų sąjungos viena iš 
vadovaujančių veikėjų — 25

Brašiškis, Stasys (g. 1896) — 
1918—1919 m. revoliucinių įvy
kių Šiauliuose dalyvis — 140. 
147

Braunas — Rytų fronto vokiečių 
Kareivių tarybos (Soldatenra- 
to) pirmininko pavaduotojas 
1918 m. — 206

Brazdžionis, Andrius (1887— 
1923) — 1918—1919 m. kovų 
už Tarybų valdžią Panevėžio 
apskr. dalyvis, Panevėžio ap
skrities komunistinės organi
zacijos delegatas LKP I kon
ferencijoje ir LKP I suvažia
vime (slap. Svečias) — 204, 
205

Budinąs, Domas (g. 1892) —
1918—1919 m. revoliucinių įvy
kių Kuršėnuose dalyvis — 149

Bukėnas, Jurgis (g. 1890) —
1918 m. eseras Kupiškyje — 
173

Bušmanas, Jurgis (1888—1938) — 
1918—1919 m. kovų už Tarybų 
valdžią Joniškėlio apskr. daly
vis, Joniškėlio, paskui Rokiškio 
apskr. revoliucinio komileto 
pirmininkas — 159

Cichovskis, Kazimieras (1887— 
1940) — Lietuvos Laikinosios 
revoliucinės darbininkų ir vals
tiečių vyriausybės narys 1918—
1919 m. — 104, 205, 206

Čečkovskis', Jonas (1899—1938) — 
1918—1919 m. revoliucinių įvy
kių Kuršėnuose dalyvis— 148

Čechovas —- 1918—1919 m. revo
liucinių įvykių Lydos apskr. 
dalyvis — 175

Dabulis, Andrius (1898—1938) — 
1918—1919 m. kovų už Tarybų 
valdžią Krinčino valse. (Jo
niškėlio apskr.) dalyvis— 156

Daknys— 1918 m. Krinčino valse, 
buržuazinės tarybos narys — 
156, 157

Dambrauskas, Aleksandras
(1860—1938) — kunigas, kleri
kalinių organizacijų (šv. Ka
zimiero ir kt.) vadovas, vienas 
iš buržuazijos ideologų (slap. 
Jakštas) — 19

Daugirdas, Tadas (1852—1919) — 
archeologas, buržuazinis veikė
jas kaizerinės okupacijos me
tais — 197

Dimanšteinas, Semionas (1886— 
1939) — Lietuvos Laikinosios 
revoliucinės darbininkų ir vals
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tiečių vyriausybės narys 1918— 
1919 m. — 105, 205

Dirmantas, Boleslovas (1882— 
1950) — advokatas, buržuazi
nis veikėjas kaizerinės okupa
cijos metais — 197

Dogelis, Povilas (1877—1951) — 
kunigas, klerikalinių organiza
cijų buržuazinėje Lietuvoje vei
kėjas — 198

Domaševičius, Andrius (1865— 
1935) — gydytojas, vienas iš 
Lietuvos socialdemokratų par
tijos organizatorių XIX a, pa
baigoje, revoliucinio judėjimo 
dalyvis buržuazinėje Lietuvo
je — 76, 201

Dovydaitis, Pranas (1886—1943) 
— vienas iš Lietuvos krikščio
nių demokratų partijos vado
vų — 198

Drabavičiūtė, Aleksandra (1893—- 
1938) — Komunistų partijos 
narys nuo 1916 m., viena iš 
pirmųjų LKP organizatorių, 
1918—1919 m. dirbo partinį 
darbą Vilniuje (slap, Ona) — 
74, 75

Drižas — Naujamiesčio (Panevė
žio apskr.) Darbininkų atstovų 
tarybos narys 1918 m .— 165

Dumša, Jonas — 1918—1919 m. 
kovų už Tarybų valdžią da
lyvis Šiauliuose ir kitose 
Šiaurės Lietuvos vietose (slap. 
Miškinis, Perkūnas) — 143, 
147, 207

Dzeržinskis, Feliksas (1877— 
1926) — įžymus Komunistų 
partijos ir Tarybų valstybės 
veikėjas — 57, 58, 199

Ebertas, Fridrichas (1871—

1925) — vienas iš Vokietijos; 
socialdemokratų partijos deši
niųjų lyderių, Vokietijos pre
zidentas 1919—1925 m. — 135.

Eidukevičius, Pranas (1869—
1926) — darbininkas metalis
tas, Lietuvos darbininkų ju
dėjimo dalyvis nuo 1887 m.,, 
vienas iš Lietuvos Komunistų 
partijos organizatorių — 35, 
66, 76, 78, 79, 82, 199, 201,. 
202, 204—206

Eifė, F. F. — kolonizatorinės „Vo
kiečių apgyvendinimui ir kil
nojimui sąjungos“ reikalų ve
dėjas, 1917 m. lankėsi Lietu
voje ir ruošė planus kolonizuo
ti Lietuvą — 18

Engelsas, Fridrichas (1820— 
1895) — 96

Federavičius-Kvedaras, Aloyzas — 
1918—1919 m. revoliucinių įvy
kių Kuršėnuose dalyvis, vė
liau pogrindinės LKP veiklos 
dalyvis, buržuazinių naciona
listų sušaudytas 1921 m .— 149'

Frumkinas, Moisiejus — revoliu
cinio judėjimo Lietuvoje daly

vis 1905—1906 m., vėliau paša
lintas iš partijos ryšium su 
dalyvavimu dešiniųjų opozi
cijoje — 201

Gabrys, Juozas — darbininkas,. 
1918—1919 m. revoliucinių įvy
kių Suvalkijoje (Liudvinave) 
dalyvis. Buržuazinių naciona
listų 1919 m. vasario 15 d.. 
žiauriai nužudytas ir paskan
dintas Šešupėje Marijampolė
j e — 183
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Gabrys-Paršaitis, Juozas (1880— 
1951) — buržuazinis veikėjas, 
Vakarų imperialistų agentas 
pirmojo pasaulinio karo me
tu — 23—25, 195—197 

■Garmus, Antanas (1881—1955) — 
gydytojas, 1905—1907 m. re
voliucijos Lietuvoje dalyvis — 
197

•Gaška, Ignas (g. 1891) — 1918— 
1919 m. revoliucinių įvykių Jo
niškėlio apskr. dalyvis, buržua
zinėje Lietuvoje — komunistas- 

pogrindininkas — 35, 38 
Gičia — valstietis, 1918 m. kai

rysis liaudininkas Krinčino 
valse. -— 157

■Gineitis, Antanas (1860—1936) —
1917 m. buržuazinis veikėjas, 
vėliau vienas iš fašistinės Lie
tuvių tautininkų sąjungos vei
kėjų — 197

Girinis, Sergiejus (g.1882) — re
voliucinio judėjimo Lietuvoje 
dalyvis 1919—1920 m. — 35, 
75, 199

Glemža, Jonas (g. 1887) — deši
nysis LSDP veikėjas, buržua
zinėje Lietuvoje „Pienocentro“ 
direktorius — 68 

Glovackis, Juozas— 1918—1919 m. 
revoliucinių įvykių Suvalkijoje 
dalyvis — 80, 204 

Godvudas — 1918 metų pabaigoje 
Vilniuje veikusios Lietuvos ir 
Baltarusijos socialdemokratų 
partijos veikėjas — 74, 75 

Gorsleris — Vokietijos reichstago 
atstovas pirmojo pasaulinio 
karo metu — 17 

Gražys — Naujamiesčio (Panevė
žio apskr.) parapijos klebonas,
1918 m. pasižymėjęs bendravi

mu su vokiečių žandarais ir 
jų siundymu prieš revoliuci
nius darbininkus ■— 163, 164 

Greibus, Mykolas (1891—1938) — 
1918—1919 m. revoliucinių įvy
kių Kupiškio apskr. dalyvis, 
Kupiškio apskr. revoliucinio 
komiteto narys— 171—173 

Grybas, Simanas — mokytojas, 
L ir B KP I suvažiavimo da
lyvis, 1918—1919 m. revoliu
cinių įvykių Šiauliuose daly
vis, Tarybų Lietuvos Raudono
sios Armijos; Žemaičių pulko 
(1919 m.) komisaras. Buržua
zinių nacionalistų sušaudytas 
1919 m. birželio mėn. Panevė
žyje (slap. Simokas) — 140, 
144, 145, 147, 148, 204—207 

Grigaitis, Pijus (g. 1883) — de
šinysis socialistas JAV, atkak
lus komunistų priešas, biznie
rius — 64

Hazė, Hugo (1863—1919) — vie
nas Vokietijos socialdemokra
tų partijos vadovų — 135 

Hofmanas, Maksas (1869—1927) —- 
generolas, Vokietijos armijos 
vadovybės atstovas Bresto tai
kos derybose 1918 m. — 35, 
38

Yčas, Martynas (1886—1941) — 
carinės Rusijos IV Valstybės 
dūmos deputatas (1912—1917), 
buržuazinėje Lietuvoje banki
ninkas ir fabrikantas — 7, 15, 
25, 195

Jakševičius, Aleksandras (g. 1886]) 
— mokytojas, revoliucinio ju
dėjimo Lietuvoje dalyvis 1918— 

1919 m., Lietuvos Laikinosios
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revoliucinės darbininkų ir vals
tiečių vyriausybės narys 

1918—1919 m., dabar perso
nalinis pensininkas — 81, 82, 
104, 204, 205

Janulaitis, Augustinas (1878— 
1950) — vienas Lietuvos so
cialdemokratų partijos dešinių
jų vadovų, vėliau likvidatorius, 
po Spalio revoliucijos atvirai 
perėjgs j buržuazijos stovyklą; 
istorikas — 58, 200, 201, 202 

Janulevičius, Jonas (1870—1940) 
— Lietuvos darbininkų judėji
mo dalyvis nuo 1892 m. — 202 

Jansonas-Braunas, Janas (1872— 
1917) —■ Latvijos darbininkų 
judėjimo dalyvis nuo 1892 m., 
publicistas — 203

Januška — 1918 m. socialdemo
kratas Kupiškyje — 173 

Januškevičius, Mykalojus (1886— 
1942) — eseras, carinės Rusi
jos IV Valstybės dūmos depu
tatas (1912—1917) — 7, 132, 
195

Jokantas, Kazimieras (g. 1880) — 
gydytojas ir pedagogas, Lietu
vos krikščionių demokratų par
tijos veikėjas — 198 

Juozapavičius, Antanas (1894— 
1919) — buržuazinės Lietuvos 
kariuomenės karininkas — 181

Kairys, Steponas (g. 1878) — in
žinierius, vienas iš dešiniųjų 
Lietuvos socialdemokratų par
tijos lyderių, buržuazijos vei
kėjas, hitlerinės okupacijos 
metu tarnavo hitlerininkams, 
po karo — JAV imperialistų 
tarnas — 23, 25—27, 29—32, 

56, 58, 66, 198—200, 202

Kamkovas — kairiųjų eserų ly
deris 1918 m. — 132, 133

Karazija, Jonas (1873—1926) — 
1918—1919 m. Kupiškio apskr. 
revoliucinio komiteto narys — 
171

Kareckas, Kazimieras — Nauja
miesčio (Panevėžio apskr.) 
Darbininkų atstovų tarybos na
rys 1918—1919 m. — 165

Karge, Paulius — vokiečių istori
kas, Vokietijos imperialistų ko
lonizacinės politikos šalinin
kas — 17

Karosas, Vladas — kairysis es
eras Miroslave (Alytaus 

apskr.) 1919 m. — 181
Karuža, R. — buržuazinis veikė

jas pirmojo pasaulinio karo 
metu, vėliau fašistinės Lietu 
vių tautininkų sąjungos na
rys — 22

Katilius, Jonas (1854—1930) — 
kunigas, buržuazinis veikėjas 
kaizerinės okupacijos metais — 
198

Kaukaitė, Elena— 1918 m. komu
nistinių kuopelių ryšininkė Su
valkijoje (slap. Skiedrutė) — 
204

Kautskis, Karlas (1854—1938) — 
vienas iš II Internacionalo 
oportunistinių lyderių — 63— 
65

Kazilionis — Krinčino valsčiaus 
(Joniškėlio apskr.) buržuazinio 
komiteto narys 1918 m. — 156, 
157

Kazlaučiūnas, Pranas (g. 1896) 
— 1918—1919 m. kovų už Ta
rybų valdžią Piniavos valse. 
(Panevėžio apskr.) dalyvis — 
163
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Kazokas — revoliucinių įvykių Vil
niuje dalyvis 1918 m. — 109

Keliačius, Antanas (g. 1893) — 
1918—1919 m. kovų už Tary
bų valdžią Rokiškio ir Biržų 

apskr. dalyvis, vėliau pasitrau
kęs iš revoliucinio judėjimo ei
lių — 168

Kernovičius, Konstantinas (1887— 
1938) — darbininkas, stalius, 
Lietuvos Laikinosios revoliu
cinės darbininkų ir valstiečių 
vyriausybės narys 1918—1919 
m. — 74, 104, 204, 205

Keupas — vokiečių „Draugijos 
vidaus kolonizacijai plėsti“ 
reikalų vedėjas 1917 m. — 18

Kirstukas, Petras (g. 1893) — ko
vų už Tarybų valdžią Rokiškio 
apskr. dalyvis 1918—1919 m., 
dabar personalinis pensinin
kas — 166, 167

Kiugleris — kaizerinės karinės 
valdžios valdininkas Vilniuje 
1917 m. — 199

Klimas, Petras (g. 1891) — bur
žuazinis veikėjas, vėliau atsa
kingas Lietuvos fašistinės vy
riausybės valdininkas — 29, 
198

Klingeris — kapitonas, 1918 m. 
lenkų buržuazinių legionierių 
štabo viršininkas Vilniuje — 
125

Klorys, Kazys (g. 1896) — 1918— 
1919 m. revoliucinių įvykių Pa
nevėžio apskr. dalyvis — 77, 
79, 80, 161, 204

Kolesinskis —- 1918—1919 m. ko
vų už Tarybų valdžią Lydos 
apskr. dalyvis — 173

Kondratavičius, Kiprijonas — ge
nerolas baltagvardietis, vienas

iš Lietuvos buržuazinės kariuo
menės organizatorių 1918 m .— 
125

Korones-Taras, Stepanas (1874— 
1956) — Vilniaus Darbininkų 
atstovų tarybos narys 1918— 
1919 m .— 109

Krestinskis, Nikolajus — RSDDP 
organizacijos dalyvis Vilniuje 
ir Kaune pirmosios Rusijos re
voliucijos laikotarpiu; vėliau 
pašalintas iš partijos ryšium 
su dalyvavimu trockistinėje 
veikloje — 201

Kripaitis — kunigas, 1918— 
1919 m. buržuazinės veiklos da
lyvis Kupiškyje ■— 170

Krūminis, K. — 1918 m. Krinčino 
valse, buržuazinės tarybos na
rys — 156—158

Kulikauskas — 1918 m. Kupiškio 
apskr. buržuazinės tarybos pir
mininkas — 170

Kurickis — bundininkas, Šiaulių 
Darbininkų atstovų tarybos na
rys 1919 m. — 143

Kurklietis, Adomas (g. 1895) — 
1918—1919 m. Obelių valse. 

(Rokiškio apskr.) revoliucinio 
komiteto narys. Gyvena Urug
vajuje — 168

Kvedaras, A. — žr. Federavičius- 
Kvedaras, Aloyzas.

Lašas, Vladas (g. 1892) buv. Lie
tuvos valstiečių liaudininkų 
sąjungos narys; Tarybų val
džios metais įsijungė į socia
listinės statybos darbą, profe
sorius, Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos akademikas ■— 167

Laukaitis — kunigas, carinės Ru
sijos IV Valstybės dūmos de
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putatas (1912—1917) — 7, 
195

Lazarevas — 1918—1919 m. par
tinės spaudos darbuotojas Vil
niuje — 175, 176 

Leninas, Vladimiras Iljičius 
(1870—1924) — 51, 64, 79, SI. 
93, 193, 207

Leopoldas (1846—1930) — Bava
rijos kunigaikštis, vokiečių ka
riuomenės Rytų fronto vyriau
sias vadas 1916—1917 m. — 30 

Liaudanskis — mokytojas, 1918— 
1919 m. kovų už Tarybų val
džią Vilniuje dalyvis, Vilniaus 
Darbininkų atstovų tarybos na 
rys (slap. Kunigas). 1919 m. 
sausio 2 d., nenorėdamas gy
vas pasiduoti jį apsupusiems 
lenkų legionieriams, nusižu
d ė— 109, 128, 204 

Lickevičius, Juozas (1874—1938) 
— darbininkas; kurpius, vienas 
pirmųjų LKP narių Vilniuje, 
LKP I suvažiavimo (1918 m.) 
delegatas — 74, 204 

Lietuvaitis, Jonas (1894—1951) — 
LKP pirmojo suvažiavimo de
legatas, 1918—1919 m. revo
liucinių įvykių Suvalkijoje da
lyvis (slap. Karpatas). įsiga
lėjus Lietuvoje buržuazinei dik
tatūrai perėjo į priešų stovyk
lą — 204, 205

Lindekvistas — buvęs vokiečių ko
lonijų ministeris, kuris 1917 m. 
lankėsi Lietuvoje ir ruošė pla
nus Lietuvai kolonizuoti — 17 

Liolys — 1918—1919 m. kovų už 
Tarybų valdžią Rokiškio apskr. 
dalyvis — 166

Litvinovas, Maksimas (1876— 
1951) — vienas iš seniausių

TSKP narių, įžymus tarybinis 
diplomatas — 202

Liuksemburg, Roza (1871—1919) — 
įžymi Vokietijos ir Lenkijos re- 
revoliucinio darbininkų judė
jimo veikėja, viena iš Vokieti
jos Komunistų partijos kūrėjų. 
Kontrrevoliucionierių 1919.1.15 
nužudyta Berlyne — 57

Luckevičiai, broliai —• smulkia
buržuazinės nacionalistinės 
baltarusių socialistų organiza
cijos Gromada veikėjai — 34

Macijauskas, Jonas (g. 1900) — 
1918—1919 m. kovų už Tary
bų valdžią Rokiškio apskr. da
lyvis, vėliau Tarybinės Armi
jos karininkas ir generolas — 
168

Malinauskas, Donatas — dvari
ninkas, buržuazinis veikėjas 
kaizerinės okupacijos metais—• 
198

Marchlevskis, Julijonas (1886— 
1925) — įžymus Lenkijos re
voliucinio darbininkų judėjimo 
veikėjas, aktyvus Rusijos: ir 
Vokietijos darbininkų judėjimo 
dalyvis —• 57

Markauskas, Mečys — vienas iš 
kairiųjų eserų lyderių 1918— 

1919 m. Lietuvoje, vėliau social
demokratas — 132

Marksas, Karlas (1818—1883) — 
79, 96, 193

Marma, Mykolas (g. 1886) — de
šinysis liaudininkas, 1919 m. 
buvo buržuazinės Joniškėlio 
apskr. tarybos pirmininkas — 
153, 155, 159
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Masevičius — darbininkas, Šiau
lių Darbininkų atstovų tarybos 
narys 1919 m. -— 143

Matulaitis, Stasys (1866—1956) — 
gydytojas, nuo 1895 m. Lietu
vos darbininkų judėjimo da
lyvis; po 1905—1907 metų — 
likvidatorius, vėliau įstojo į 
Komunistų partiją; istorikas — 
69, 70

Mažylis, Pranas (g. 1885) — 
1905—1907 m. revoliucijos Lie
tuvoje dalyvis, LSDP veikė
jas. Tarybų valdžios metais 
įsijungė į socialistinės staty
bos darbą, profesorius, medici
nos daktaras, LTSR Mokslų 
akademijos akademikas — 162

Meilus, Petras — 1918—1919 m. 
revoliucinių įvykių Ukmergės 
apskr. dalyvis, LKP I suvažia
vimo delegatas. Žuvo 1919 m.-- 
204

Meringas, Francas (1846—1919) — 
vienas iš Vokietijos socialde
mokratų partijos kairiojo spar
no lyderių, istorikas, publicis
tas — 72

Merkas — Ukmergės apskrities 
vokiečių žandarų viršininkas 
1918 m. — 46

Mickevičius, Balys (1898—1938) -- 
1918—1920 m. revoliucinio ju
dėjimo Suvalkijoje, paskui Pa
nevėžio rajone dalyvis -— 204

Mickevičius, Alfonsas (g. 1883) — 
stambus buožė, caro ochran- 
kos agentas nuo 1907 m. (slap. 
Inteligentas), kaizerinių oku
pantų bendrininkas, buržuazi
nėje Lietuvoje krikdemų ir fe- 
derantų veikėjas — 154, 207

Mironas, Vladas (1880—1953) — 
kunigas, buržuazinis veikėjas, 
vienas iš fašistinės Lietuvių 
tautininkų sąjungos lyderių — 
198

Moisiejevas — RSDDP Vilniaus 
komiteto sekretorius Stolypino 
reakcijos metais — 201

Muciniekas, Jonas — 1919 m. so
cialdemokratas Žeimelyje, vė
liau reakcionierius — 154

Naruševičius, Pranas (g. 1898) — 
LKP I suvažiavimo dalyvis, 
1918—1919 m. revoliucinių 
įvykių Kaune dalyvis, (slap. 
Kalinas). 1921 m. perėjo pas 
socialdemokratus — 204

Narutavičius, Stanislovas (1850— 
1932) — dvarininkas, buržua
zinis veikėjas — 30, 32, 197, 
198

Netupskaitė, Jadvyga — LSDP na
rys, 1905—1907 m. revoliuci
jos dalyvis Šiauliuose. Po 
Spalio revoliucijos komunis
tė — 202

Niedvaras, Antanas — revoliuci
nio judėjimo Lietuvoje daly
vis 1918—1923 m., vėliau dir
bo Minske pavarde J. Bučiu
kas — 160, 163, 165

Nikalojus II (1868—1918) — pas
kutinis Rusijos imperatorius 
(1894—1917) — 14

Novakas, Jonas (g. 1896) — 1918— 
1919 m. kontrrevoliucionierius, 
prasiskverbęs į tarybinę įstai
gą Joniškėlyje. Vėliau vienas 
fašistinio režimo Lietuvoje šu
lų — 159

Novikovas'-Vileiskis,. Andriejus — 
geležinkelietis, Vilniaus miesto
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Darbininkų atstovų tarybos na
rys 1918—1919 m. — 206

Okuličius, K. — dvarininkas, bur
žuazinis veikėjas kaizerinės 
okupacijos metais — 198

Olšauskas, Konstantinas (1867— 
1933) — kunigas, vienas: Lie
tuvos krikščionių demokratų 
partijos vadovų, fašistinio 
1926.XI1.17 perversmo organi
zatorių. 1930 m. Kaune nuteis
tas šešeriems metams už žmog
žudystę, bet netrukus iš kalė
jimo fašistų vyriausybės pa
leistas — 24, 25, 31, 32, 195— 
197, 199

Pagirys, Juozas (1895—1918) — 
1918—1919 m. revoliucinių įvy
kių Rokiškio apskr. dalyvis. 
Žuvo 1918 m. gruodžio 27 d. 
kovoje prieš vokiškuosius oku
pantus Rokiškio geležinkelio 
stotyje — 168, 169

Pajarskis, Juozas— 1918—1919 m. 
revoliucinių įvykių Kupiškio 
apskr. dalyvis — 169, 171,
172

Pajarskis, Petras (1895—1942) — 
aktyvus 1918—1919 m. revoliu
cinių įvykių Kupiškio apskr. 
dalyvis, vėliau Lietuvos Ko
munistų partijos pogrindinio 
Centro Komiteto narys. Žuvo 
1942.III.13 kaip partizanas ko
voje prieš hitlerinius okupan
tus — 169—173, 207

Pajuodis, Petras — 1918—1919 m. 
kovų už Tarybų valdžią Ku
piškio apskr. dalyvis, vėliau 
gyveno Tarybų Sąjungoje. Pa
šalintas iš Komunistų partijos

už ryšius su trockistais — 172 
Pakalniškis, Kazimieras — kuni

gas, literatas, klerikalinis vei
kėjas. (Slap. Damazas Treigys,. 
Dėdė Antanazas) — 179 

Paknys, Juozas — socialdemokra
tinio judėjimo Lietuvoje iki 
pirmojo pasaulinio karo daly
vis, vėliau buržuazinis: veikė
jas — 202

Pestkovskis, Stanislovas — bol
ševikų partijos narys nuo- 
1902 m. — 203

Petraškevičius, Česlovas — advo
katas, vienas dešiniųjų LSDP 
vadovų — 68, 203 

Petrulis, Alfonsas (1873—1928) — 
kunigas, buržuazinis veikėjas 
kaizerinės okupacijos metais — 
167, 198

Pileris, Romualdas (1894—1937) — 
1918—1919 m. kovų už Tary
bų valdžią Vilniuje dalyvis, 
L ir B KP CK narys 1918 m. — 
52, 54, 82, 98, 109, 128, 192, 
204—206

Porovskis — bolševikų partijos 
narys pirmojo pasaulinio karo 
metu Londone — 203 

Povylius, Antanas (g. 1871) — 
carinės Rusijos II Valstybės 
dūmos deputatas nuo Lietuvos 
socialdemokratų — 198 

Požėla, Karolis (1896—1926) — 
1918—1919 m. komunistinių 
kuopelių organizatorius Joniš
kėlio apskr. ir Šiauliuose, LKP 
I suvažiavimo dalyvis, vėliau 
vienas iš Lietuvos Komunistų 
partijos vadovų. Fašistų 1926. 
ХП.27 sušaudytas Kaune — 5, 
38, 40, 41, 77, 81, 138, 143, 204
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Požėla Vladas (g. 1880) — ad
vokatas, 1905—1907 m. revo
liucijos Lietuvoje dalyvis, pir
mojo pasaulinio karo metu 
priklausęs bolševikų partijai, 
1919 m. perėjo pas socialdemo
kratus, buvo socialdemokratų 
partijos atstovas buržuazinės 
Lietuvos seimuose — 68, 201, 
202

Praškevičius — mokytojas, Šiau
lių Darbininkų atstovų tarybos 

narys 1919 m, — 143
Prūseika, Leonas (g. 1887) — 

įžymus; Amerikos lietuvių dar
bininkų judėjimo veikėjas, pa
žangus publicistas — 64

Pukevičius -— pulkininkas, 1919 m. 
Lydos apskrityje vadovavo 
lenkų legionierių būriams — 
177

Purenąs, Antanas (g. 1881) — 
1905—1907 m. revoliucijos Lie
tuvoje dalyvis, LSDP veikėjas, 
Tarybų valdžios metais įsijun
gė į socialistinės statybos dar
bą, profesorius, LTSR Mokslų 
akademijos akademikas — 68, 
202

Purėnienė, Liuda (g. 1887) — ad
vokatė, viena socialdemokra
tų partijos lyderių buržuazi
nėje Lietuvoje — 168

Purickis, Juozas (1883—1934) — 
kunigas, žurnalistas, vienas iš 
Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos lyderių; būdamas už
sienio reikalų ministru buržua
zinėje vyriausybėje (1921 m.) 
pagarsėjo savo spekuliacijo
mis — 24, 196, 199

Ralys, Kazys — liaudininkas, 
1918 m. buržuazinės spaudos 
bendradarbis, pasirašinėjęs 
Vargovaikio slapyvardžiu — 
32, 33, 48

Rasikas, Rapolas (1887—1938) — 
Komunistų partijos narys nuo 
1917 m., Tarybų Lietuvos ka
ro komisaras 1919 m. — 69 

Reichenau —■ vokiečių sukurtos 
Lietuvai ir kitiems Rytų kraš
tams kolonizuoti ,,Baltijos
draugijos“ narys — 18 

Reinys, Petras — 1918 m. kaize
rinių okupantų sušaudytas 
Surviliškio valse, už pasiprie
šinimą vokiečių valdžiai — 44 

Rekašius, Vladas (1893—1920) — 
vienas iš pirmųjų lietuvių bol
ševikų, 1918—1919 m. kovų už 
Tarybų valdžią Lietuvoje da
lyvis, L ir B KP Telšių rajono 
komiteto sekretorius (slap. Vo- 
lodė, Adolfas Gerliachas). Bur
žuazinių nacionalistų sunkiai 
sužeistas mirė 1920.III.13 Plun
gėje — 171, 202, 207 

Rekošas — Kauno metalo apdir
bimo gamyklos savininkas (iki 
1914 m.) — 196

Rimka, Albinas (1886—1944) — 
ekonomistas, žurnalistas, vie
nas iš Lietuvos valstiečių liau
dininkų partijos vadovų — 22 

Rodovičius, Jonas — darbininkas, 
LKP I suvažiavimo dalyvis — 
204

Ropas, Eduardas — baronas, Vil
niaus vyskupas (1905—1907) — 
23, 24, 195—197

Rorbachas — Vokietijos imperia
listų kolonizacinės politikos 
šalininkas — 17
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Rozovskis, Solomonas (1879— 
1924) — 1905—1906 m. revo
liucinių įvykių Lietuvoje da
lyvis — 201

Rulkovskis, Stanislovas — Lietu
vos darbininkų judėjimo da
lyvis; nuo 1903 m. aktyvus 
RSDDP Vilniaus grupės na
rys, bolševikas internaciona
listas (slap. Sava). Mirė 
1917 m. — 201

Ruseckas, Petras — karininkas, 
vienas Lietuvos valstiečių liau
dininkų sąjungos veikėjų — 
21

Sabaliauskas, Jonas — 1918— 
1919 m. revoliucinių įvykių 
Kupiškio apskr. dalyvis — 171

Sadauskas, Jonas— 1918—1919 m. 
kovų už Tarybų valdžią Ro
kiškio apskr. dalyvis, Rokiš
kio apskr. revoliucinio komi
teto narys — 168

Segalis — 1918—1919 m. revoliu
cinių įvykių Lydos apskr. da
lyvis — 175, 176

Senkevičius — darbininkas, Vil
niaus Darbininkų atstovų tary
bos narys 1918—1919 m. — 
206

SHmanavičius — 1918—1919 m. 
Lydos revoliucinio komiteto 
narys — 178

Simensas, Vilhelmas — vokiečių 
sukurtos Lietuvai ir kitiems 
Rytų kraštams kolonizuoti 
„Baltijos draugijos“ narys 
pirmojo pasaulinio karo me
tu — 18

Similevičius — geležinkelietis, 
Šiaulių Darbininkų atstovų ta
rybos narys 1919 m. — 143

Simonaitis, M. — kunigas, kaize

rinių okupantų bendrininkas, 
buržuazinis veikėjas 1917 m .— 
198

Sirutavičius, Vladas — dvarinin
kas ir fabrikantas, vienas iš 
Lietuvos socialdemokratų par
tijos dešiniųjų vadovų — 58. 
60, 200, 201

Sketeris — 1918—1919 m. kovų 
už Tarybų valdžią dalyvis Jo
niškėlio apskr. — 154

Skujeniekas — 1918 m. menševi
kas Krinčino valse. — 157, 158

Sleževičius, Mykolas (1882— 
1939) — vienas iš Lietuvos 
valstiečių liaudininkų sąjungos 
lyderių— 124, 126

Smetona, Antanas (1874—1944) —
1917— 1918 m. kaizerinės Lie
tuvos Tarybos pirmininkas, vie
nas iš kaizerinių okupantų 
bendrininkų, vėliau Lietuvių 
tautininkų sąjungos vadovas ir 
fašistinis Lietuvos diktato
rius — 19, 20, 28, 54, 198

Smilgevičius, Jonas — dvarinin
kas, buržuazinis veikėjas kai
zerinės okupacijos metais — 
29, 197, 198

Smolinskas, Kazys (g. 1891) —
1918— 1919 m. revoliucinių įvy
kių Rokiškio apskr. dalyvis, 
Obelių valse. (Rokiškio apskr.) 
revoliucinio komiteto narys — 
168

Smolskis-Smalstys, Jurgis (1881 — 
1919) — socialdemokratinio ju 
dėjimo Lietuvoje dalyvis, bur
žuazinių nacionalistų sušaudy
tas 1919 m. — 70, 71, 167, 168, 
204

Sokolovskis, Edvardas (1878— 
1932) — vienas iš pirmųjų Lie-
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tuvos darbininkų judėjimo or
ganizatorių, RSDDP Vilniaus 
komiteto narys 1906 m. (slap. 
Tomas) — 57, 201, 206 

Solcas, Aronas (1872—1945) — 
RSDDP narys nuo 1898 m., 
revoliucinio judėjimo Lietuvoje 
dalyvis 1904 m. — 201 

Soloveičikas, Maksas — fabrikan
tas, 1918 m. Kauno miesto 
dūmos narys, žydų buržuazi
jos veikėjas— 134 

Speičys, L. — 1918 m. eseras Ku
piškyje — 173

Stakauskas, J. — kunigas, 1917 m.
buržuazinis veikėjas— 197 

Stalj, Liudmila (1872—1939) — 
bolševikų partijos narys nuo 
1899 m. — 203

Stalinas, Josifas Visarionovičius 
(1879—1953)— 93, 101 

Stankevičius — kunigas, buržua
zinis veikėjas kaizerinės oku
pacijos metais — 198 

Stasys— 1918 m. Kupiškio apskr. 
buržuazinės policijos viršinin
k as— 173

Staugaitis, Justinas (1866— 
1943) — kunigas, vėliau vysku
pas, vienas Lietuvos krikščio
nių demokratų partijos lyde
rių — 31, 197, 198 

Steputaitis — dvarininkas, Prūsi
jos landtago deputatas, ėjusio 
Lietuvoje kaizerinių okupantų 
laikraščio „Dabartis“ redakto
rius — 16, 24

Stolypinas, Piotras (1862—1911) — 
kraštutinis reakcionierius, ca
rinės Rusijos ministrų tarybos 
pirmininkas (1906—1911) —
37

Stulginskis, Aleksandras (g. 1885) 
— vienas iš Lietuvos krikščio
nių demokratų partijos lyde
rių — 198

Stupuras, Domininkas — 1918—- 
1919 m. revoliucinių įvykių 
Kuršėnuose dalyvis — 149 

Svotelis, Pranas (1888—1938) -— 
Lietuvos Laikinosios revoliuci
nės darbininkų ir valstiečių vy
riausybės narys 1918—1919 m. 
(slap. Proletaras) — 104, 109v 
205, 206

Šalčius, P. — 1918—1919 m. revo
liucinių įvykių dalyvis Kupiš
kio apskr. — 169 

Sapiro, Jankelis (1874—1919) — 
darbininkas, Vilniaus miestą 
Darbininkų atstovų tarybos 
narys (slap. Asas). 1919 m. 
sausio 2 d. lenkų legionierių 
apsuptas, nenorėdamas gyvas 
jiems pasiduoti, nusižudė Vil
niuje — 128

Šaulys, Jurgis — buržuazinis vei
kėjas, vėliau atsakingas Lietu
vos fašistinės vyriausybės val
dininkas— 23, 31, 198, 199 

Šaulys, Kazys — kunigas, bur
žuazinis veikėjas kaizerinės 
okupacijos metais— 198 

Šeidemanas, Filipas (1865— 
1939) — vienas iš Vokietijos 
socialdemokratų partijos deši
niojo oportunistinio sparno 
lyderių— 136, 199 

Šernas, A. — buržuazinis veikė
jas kaizerinės okupacijos me
tais Lietuvoje — 198 

Šernas, Jokūbas — aktyvus bur
žuazinis veikėjas kaizerinės 
okupacijos metais, vėliau atsa-
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kingas valdininkas Lietuvos 
buržuazinėje valdžioje— 198

Šimelevičius, Julius (1889— 
1919) — Vilniaus miesto Dar
bininkų atstovų tarybos sekre
torius (slap. Reisenas). 1919 m. 
sausio 2 d. lenkų legionierių 
apsuptas, nenorėdamas gyvas 
pasiduoti, nusižudė Vilniuje — 
128, 206

Sirvytė-Adomaitienė, Ona (g. 1898)
— 1918—1919 m. kovų už Ta
rybų valdžią Rokiškio apskr. 
dalyvė, Rokiškio apskr. revoliu
cinio komiteto narys — 168

Smidtai, broliai — Kauno metalo 
apdirbimo įmonės savininkai 
XX a. pradžioje — 196

Šverinas — bajoras dvarininkas 
iš Frankfurto (Vokietija), Lie
tuvai ir kitiems Rytų kraštams 
kolonizuoti sukurtos „Baltijos 
draugijos“ narys pirmojo pa
saulinio karo metu — 17, 18

Taras — žr. Korones — Taras S.
Taranauskas — liaudininkas, Šiau

lių Darbininkų atstovų tarybos 
narys 1919 m. — 143

Tautkaitė, Elena (1893—1937) — 
Komunistų partijos narys nuo 
1916 m., revoliucinio judėjimo 
Lietuvoje dalyvė 1918—1919 m.
— 205

Tičkaitė, J. — 1918—1919 m. re
voliucinių įvykių Kuršėnuose 
dalyvė — 149

Tiekus, Edvardas (1879—1918) — 
mokytojas, 1905—1907 m. re
voliucijos dalyvis, 1918 m. pa
baigoje Rokiškio apskr. revo
liucinio komiteto pirmininkas. 
Žuvo 1918.XII.27 Rokiškio 
geležinkelio stotyje kovoje

prieš vokiškuosius okupan
tu s— 168, 169

Tiekus, Vincas — 1918—1919 m. 
kovų už Tarybų valdžią Ro
kiškio apskr. dalyvis, Rokiškio 
apskr. revoliucinio komiteto 
narys — 168

Tilmansai, broliai — dviejų Kau
no metalų apdirbimo gamyklų 
savininkai (iki 1914 m.)1— 196

Trockis, Levas — leninizmo prie
šas, artimos menševizmui po
litinės srovės — trockizmo 
ideologas. Už priešišką veiklą 
1927 m. pašalintas iš Komu
nistų partijos ir ištremtas už 
Tarybų Sąjungos sienų — 62

Trusevičius, Stanislovas (1869— 
1918) — socialdemokratinio
judėjimo Lietuvoje dalyvis 
(slap. Kazimieras Zalevskis), 
vienas iš Lietuvos darbininkų 
sąjungos (1896—1900) organi
zatorių — 57

Tumas-Vaižgantas’, Juozas (1869— 
1933) — kunigas, tautininkų 
partijos veikėjas, lietuvių ra
šytojas — 19, 20, 24, 25, 50,
197

Tunikas, Nikolajus — 1918—
1919 m. revoliucinių įvykių da
lyvis Kelmėje. 1919 m. žuvo 
kovoje prieš vokiečius — 179

Turauskis, P. — kunigas, kaizeri
nių okupantų bendrininkas ir 
buržuazinis veikėjas 1917 m .—
198

Urachas, Vilhelmas — Viurtember
go kunigaikštis, kurį kaizerinė 
Lietuvos Taryba 1918 m. buvo 
paskelbusi Lietuvos karaliumi 
Mindaugu II — 32, 55, 197
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Urbelis, А. — buržuazinės Lietu
vos kariuomenės karininkas — 
41

Urbanavičius — kunigas, bur
žuazinis veikėjas kaizerinės 
okupacijos metais — 198 

Ustijanauskienė — kun. K. Ol
šausko meilužė, vėliau jo nu
žudyta — 197

Vailokaitis, Jonas — Lietuvos 
krikščionių demokratų partijos 
filialo — Ūkininkų sąjungos 
veikėjas, stambus kapitalistas, 
drauge su broliu Juozu buvo 
Ūkio banko ir eilės įmonių 
savininkas buržuazinėje Lietu
voje — 198

Vailokaitis, Juozas (1880— 
1953) — kunigas, stambus ka
pitalistas. Drauge su broliu 
Jonu buvo Ūkio banko ir eilės 
įmonių savininkas buržuazinė
je Lietuvoje— 15 

Vainšteinas, Aizikas — darbinin
kų judėjimo Lietuvoje dalyvis, 
Komunistų partijos narys, vėliau 
Lietuvos Laikinosios revoliuci
nės darbininkų ir valstiečių 
vyriausybės 1918—1919 m. na
rys (slap. Branovskis) — 104, 
205

Valiukas, Feliksas — socialdemo
kratas, 1919 metų vasarą bur
žuazinių nacionalistų sušaudy
ta s — 71, 162, 204 

Valiukas, Justinas (1896—1938) 
— buv. eseras, nuo 1919 m. Ko
munistų partijos narys, Kupiš
kio apskr. revoliucinio komiteto 
narys — 170, 172, 173, 207 

Vanagaitis, Jonas — kaizerinių 
okupantų valdininkas Lietuvoje,

Vėliau aktyvus buržuazinis 
veikėjas Klaipėdos krašte— 16 

Vargovaikis — žr. Ralys, Kazys 
Varskis, Adolfas (1868—1937) — 

vienas seniausiųjų Lenkijos dar
bininkų judėjimo veikėjų, vė
liau vienas Lenkijos Komunistų 
partijos organizatorių — 57 

Veitko — generolas, lenkų nacio
nalistų organizuotos „Lietuvos 
ir Baltarusijos karo apygar
dos“ 1918 m. Vilniuje komen
dantas!— 125, 127 

Venclauskas, Kazys (1880— 
1940) — advokatas Šiauliuose, 
vienas iš dešiniųjų Lietuvos 
socialdemokratų partijos lyde
rių — 147

Veriovkinas, Piotras — Kauno 
gubernatorius (1904—1912) — 
ir Vilniaus gubernatorius. 
(1912—1915) — 196 

Veržbickis, Bonifacijus — revoliu
cinio judėjimo Lietuvoje daly
vis nuo XIX a. pabaigos. 
1918 m. gruodžio mėn. buvo 
Vilniaus Darbininkų atstovų 
tarybos komunalinio ūkio sky
riaus komisaras. Žuvo 1919 m. 
sausio 2 d. Vilniuje— 109, 128 

Vigiliovas, Borisas (1883—1925) — 
aktyvus revoliucinio judėjimo 
Lietuvoje dalyvis 1904— 
1906 m. (slap. Stefanas) — 

201
Vienožinskiai, broliai — Rokiškio 

apskrities dvarininkai, dešinie
ji socialdemokratai — 167 

Vileišis, Jonas (1872—1942) — 
buržuazinis veikėjas, Lietuvos 
valstiečių liaudininkų sąjungos 
lyderis — 30, 31, 32, 198
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Vilimavičius, V. — 1918 m. dvaro 
darbininkas Krinčino valse. — 
157

Vilsonas, Vudro (1856—1924) — 
JAV prezidentas (1913— 
1921) — 23

Vinsiavičius, Povilas — Nauja
miesčio (Panevėžio apskr.) 
Darbininkų atstovų tarybos na
rys 1918—1919 m. — 165

Vizgirdas, Tomas— 1918—1919 m. 
revoliucinių įvykių Kupiškio 
apskr. dalyvis — 171, 173

Voldemaras, Augustinas (1883— 
1944) — lietuvių buržuazinis 
veikėjas, vienas iš fašistinės 
Lietuvių tautininkų sąjungos 
vadovų ir hilterininkų agentū
ros Lietuvoje organizatorių — 
52

Volfas — Lenkijos socialdemo
kratų partijos pirmojo pasau
linio karo metu narys Londo
ne — 203

Zaleckis — buržuazinės milicijos 
viršininkas Kuršėnuose 1918— 
1919 m .— 151

Zalinas, Levas (1897—1940) — 
revoliucinio judėjimo Kaune 
dalyvis 1918—1919 m., vėliau 
tarybinis darbuotojas Tarybų 
Sąjungoje. Tarybinio teismo 
nuteistas už nusikaltimus ei
nant tarnybines pareigas. Tik
roji pavardė — Levinas — 
134, 136, 206

Zaštovtas — advokatas, 1918 me
tų pabaigoje Vilniuje veikusios 
Lietuvos ir Baltarusijos social

demokratų partijos veikėjas — 
74, 76

Zaunius, Dovas — kaizerinių oku
pantų valdininkas ir spaudos 
bendradarbis, vėliau užsienio 
reikalų ministras buržuazinėje 
Lietuvoje — 16, 56

Zinovjevas, Grigorijus — bolševi
kų partijos veikėjas, vėliau 
iš partijos pašalintas už prie
šišką opozicinę veiklą — 65, 
203

Zonelis, Julius (1889—1919) — 
mokytojas, komunistas, revo
liucinių įvykių Suvalkijoje da
lyvis. Buržuazinių nacionalis
tų 1919 m. vasario 15 d. žiau
riai nužudytas ir paskandintas 
Šešupėje Marijampolėje— 183

Žemaitis, B. — 1918—1919 m. 
Obelių valsčiaus (Rokiškio 
apskr.) revoliucinio komiteto 
narys — 168

Žemaitis — žr. Baltušis — Žemai
tis, Feliksas

Zėkas — 1918—1919 m. revoliu
cinių įvykių Panevėžio apskr. 
dalyvis. Žuvo 1919 m. kovoje 
už Tarybų valdžią ties Vil
niumi — 162, 163, 205

Žmuidzinavičius, Antanas (g. 1876) 
— TSRS liaudies dailininkas — 
23

Žukauskaitė — socialdemokratinio 
judėjimo Lietuvoje dalyvė, 
(slap. Vladislava) -— 202

Žukauskas — 1918—1919 m. re
voliucinių įvykių Kuršėnuose 
dalyvis — 149



G E O G R A F I N Ė  R O D Y K L Ė

Adomynė (Kupiškio raj.) — 13 
Akmenė — 146 
Alytus — 180—183, 193 
Amerika — 22, 25, 33, 64, 69, 74, 

195, 197, 199, 204, 205 
Antazavė (Obelių raj.) — 167 
Armėnija — 21
Ašmena (Baltarusijos TSR) — 

199
Augustavas (Lenkija)— 24 
Austrija — 21

Balstogė (Lenkija)'—28, 34 
Baltarusija — 4, 31, 34—36, 42, 

56, 57, 67, 75, 78, 79, 81—89, 
92, 95—105, 108, 110, 112, 121, 
122, 124, 126, 131, 135, 139, 
147, 176, 185—189, 192, 193, 
204—206

Berlynas—-18, 67, 135, 136 
Biržai — 49, 133, 158 
Brestas (Baltarusijos TSR) — 

14, 26, 30, 34, 35, 38, 43, 71 
Būda (Kazlų Rūdos raj.) — 182 
Bulgarija — 21
Burbiškės (Kaišiadorių ra j.)— 51

Cimervaldas (Šveicarija) — 65, 
203

Daugai— 198

Daugėlaičiai (Kybartų raj.) — 12 
Daugpilis (Latvijos TSR) — 109, 

110, 126, 160, 168, 171, 206 
Daujėnai (Pasvalio raj.) — 44 
Daukšiai (Kapsuko raj.) — 184 
Derveliai (Pakruojo ra j.)— 49 
Didžioji Britanija — 202 
Dorpatas — žr. Tartu.

Estija — 42, 93, 97, 103, 114 
Europa — 25, 67, 100

Frankfurtas (Vokietija) — 17

Gaižuvėlė (Vilkijos ra j.)— 45 
Gardinas (Baltarusijos TSR) — 

4, 17, 28, 125
Garliava (Kauno raj.) — 195 
Gavėnaičiai (Šiaulių raj.) — 148 
Ginkūnai (Šiaulių raj.) — 142 
Graikija — 21
Gruzdžiai (Šiaulių ra j.)— 49, 146 
Gruzija — 21
Gulbinėnai (Pasvalio raj.) — 156, 

157
Guodžiat — 44
Gustonys (Panevėžio raj.) — 162

Jelgava (Latvijos TSR) — 8 
Joniškėlis — 18, 139, 152—154, 

157, 158 
Joniškis — 139
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Jungtinės Amerikos Valstijos —
23

Juodupė (Rokiškio raj.) — 167 
Jūžintai (Dusetų ra j .)— 167

Kairiai (Šiaulių raj.) — 139 
Kaišiadorys — 81, 204 
Kaliningradas (buv. Karaliau

čius) — 136
Kalvarija— 180, 182, 198 
Kamajai (Rokiškio ra j.)— 51, 167, 

169
Kapsukas (buv. Marijampolė) — 

12, 17, 18, 79, 98, 181—184 
Karaliaučius — žr. Kaliningradas 
Kaukazas — 21
Kaunas— 18, 35, 37, 59, 61, 81, 

98, 110, 116, 129—138, 142, 153, 
180, 184, 185, 191, 193, 196, 
197, 199, 200, 204—207 
Aukštoji Panemunė (Kauno 

priemiestis) — 185 
Pakalnės (dabar Salomėjos 

Nėries) gatvė Kaune — 137 
Stoties (dabar Lenino prosp.) 

gatvė Kaune — 137 
Kaunija— 15, 79, 80, 184 
Kazliškis (Pandėlio raj.) — 167 
Kazlų Rūda— 180, 182 
Kėdainiai— 18, 41 
Kelmė — 179 
Kybartai — 12 
Kintalė (Šveicarija)— 203 
Krekenava (Ramygalos raj.) — 

77, 165, 167 
Kretinga — 180
Krinčinas (Pasvalio raj.) — 156— 

158
Kriukai (Joniškio raj.) — 152 
Kupiškis— 13, 51, 79, 81, 109, 

169—172, 204, 207 
Kuršas — 28
Kuršėnai — 18, 148—151

Kurtuvėnai (Šiaulių ra j.)— 46, 
178, 179

Latavėnai '(Troškūnų raj.) — 198 
Latvija — 42, 93, 97, 103, 114, 

139, 202, 203
Lauckaimis (Naumiesčio raj.) — 

12
Laukupėnai (Kybartų raj.) — 17 
Leliūnai (Utenos ra j.)— 8 
Leningradas (buv. Petrapilis) — 

58, 65, 68, 71, 166, 202 
Lenkija — 4, 12, 34, 57, 93, 99, 

114, 189, 196, 201, 203, 206 
Lyda (Baltarusijos TSR) — 173— 

178
Lietuvos Brasta — žr. Brestas 
Linkuva — 77
Liberiškis (Panevėžio raj.) — 

160, 163
Liudvinavas (Kapsuko raj.) —■ 

180, 182, 183 
Lomža (Lenkija)— 24 
Londonas — 202, 203 
Lozana (Šveicarija)— 23

Marijampolė — žr. Kapsukas 
Maskva — 5, 47, 50, 52, 58, 68— 

71, 85, 88, 90, 93, 101, 115, 
147, 167, 199, 202, 203—206 

Mažeikiai — 139, 146, 151, 152 
Meklenburgas (Vokietija)— 18 
Meškuičiai (Šiaulių raj.) — 139, 

148
Minskas — 4, 53, 82, 177, 201 
Mintauja — žr. Jelgava 
Miroslavas (Alytaus raj.) — 181 
Mogiliovas (Baltarusijos TSR) — 

75
Mosėdis (Skuodo raj.) — 14
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Naisiai (Šiaulių raj.) — 142, 148 
Natiškiai (Vabalninko raj.) — 

49
Naujadvaris (Panevėžio raj.) — 

160, 163
Naujamiestis (Panevėžio raj.) — 

77, 160, 161, 163—166 
Naujatrebai — Būdos: (Vilkijos

raj.) — 46 
Naumiestis —■ 12 
Nemunas (upė) — 137, 193, 197 
Nevėžininkai (Panevėžio raj.) —■ 

160
Noriūnai (Kupiškio raj.) — 171

Obeliai— 109, 167, 169, 171 
Obšrūtai (Vilkaviškio raj.) — 12 
Oderis (upė) — 17 
Odesa (Ukrainos TSR) — 100

Pabaiskas (Ukmergės raj.)' — 14 
Pabaltijys— 18
Padovinis (Kapsuko raj.) —• 184 
Pajevonys (Kybartų raj.) — 17 
Pakampiai (Kapsuko raj.) — 184 
Palanga (Kretingos raj.) — 197 
Pandėlys — 167
Panemunėlis (Rokiškio raj.) — 

167, 169
Panemunis (Pandėlio raj.) — 167 
Panevėžiukas (Vilkijos raj.) — 

46
Panevėžys — 44, 49, 76, 77, 79, 81, 

98, 109, 144, 154, 159—166,
169, 204

Pasvalys — 44, 139, 154 
Pašvitinys (Linkuvos raj.) — 

207
Penkvalakiai (Kapsuko raj.) — 

204
Petrapilis — žr. Leningradas 
Pievėnai (Mažeikių raj.) — 13

Pilviškiai (Vilkaviškio raj.) — 
79, 180, 182

Piniava (Panevėžio raj.) — 77, 
160, 163, 165 

Poznanė (Lenkija)— 28 
Prienai — 182 
Prūsų Lietuva — 67 
Pskovas (RTFSR) — 42, 97 
Punskas (Lenkija) — 198 
Putriškės (Kapsuko raj.) — 184

RTFSR— 103, 106, 189 
Radviliškis — 49, 144—146, 198 
Ramygala — 77 
Rekijava (Šiaulių ra j.)— 46 
Remeikos — 13
Renavas (Sedos raj.) — 14, 15
Ryga — 39, 62, 166, 202, 207
Rytų Sibiras — 201
Rokiškis—-51, 81, 166, 169, 191
Roma — 197
Rumunija — 21
Rusija — 7, 8, 10, 15, 18—24, 26, 

30, 32—36, 38—40, 46, 47, 49, 
50, 54, 57—60 , 62, 64—66, 68, 
70—72, 76, 78, 80, 85, 86, 88, 
90, 94, 100, 102, 104, 114, 121, 
148, 149, 153, 157, 197,, 199, 
200, 203, 205

Rusija (Tarybų)— 4, 35, 38, 43, 
67, 68, 74, 75, 77, 78, 79, 83, 
87, 90, 92, 94, 95, 101, 106, 107, 
109, 114, 115, 120, 121, 130, 
140, 158, 162, 169, 174, 177, 
202, 204, 205

Seda — 14, 49, 179 
Serbija — 21
Seredžius (Vilkijos raj.) — 184 
Skaistgiris (Žagarės raj.) — 13, 49 
Skapiškis (Pandėlio raj.) — 169 
Skuodas;— 133, 179
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Smalėnai — 198
Smilgiai (Šeduvos raj.) — 165
Stokholmas — 25
Subačius (Kupiškio raj.) — 109, 

156, 165, 169, 172 
Suomija — 93
Surviliškis (Dotnuvos ra j .]— 41, 

44
Suvalkai (Lenkija),— 24, 37, 198 
Suvalkija— 12, 13, 14, 16, 17, 77, 

79—81, 180—182, 184, 204 
Sužila' (upė) — 162 
Svėdasai (Anykščių raj.) —-167

Šešupė (upė), — 183 
Šiaulėnai (Radviliškio raj.) — 44 
Šiauliai — 8, 13, 44, 46, 77, 81, 

85, 98, 110, 138—150, 154, 178 
185, 195, 200, 204, 205 
Gubernija (Šiaulių priemies

tis); — 139, 142, 143 
Šimonys (Pasvalio raj.) — 13, 51 
Škotija-—62, 195, 202 
Švedija1— 25, 145 
Šveicarija — 23—25, 27, 196, 199 
Svobiškis (Joniškėlio raj.) — 198

TSRS — 204, 206
Tartu (buv. Dorpatas) — 77
Tauragė — 8, 139
Tauragnai (Utenos' raj.) — 197
Telšiai— 151, 179, 197
Truskava (Ramygalos ra j .)— 77

Ukmergė— 14, 198, 204 
Ukraina — 36, 42 
Ukraina (Vakarų) — 86 
Ukrinai (Mažeikių raj.) — 49 
Upytė (Panevėžio ra j.)— 160, 163 
Utena — 8, 81, 198, 200 
Užventis — 179, 197

Vabalninkas — 44, 49 
Valdamai (Šiaulių ra j.)— 50 
Vaškai (Linkuvos raj.) —■ 253 
Velžys (Panevėžio raj.) — 160 
Venta (upė) — 179 
Versalis (Prancūzija) — 197 
Viena — 127
Vileika (Baltarusijos TSR) — 105, 

178
Vilkaviškis— 12, 13, 17, 18, 98, 

183
Vilkija — 46 
Vilnija — 4, 15, 34 
Vilnius — 4, 8, 10, 26, 27, 30, 31, 

33—36, 42, 43, 47, 52, 55, 56, 
59—62, 66, 73, 74—81, 86, 
98—101, 105, 107—131, 134, 
135, 137—139, 141, 142, 153, 
157, 166, 167, 174, 181, 185, 
188, 190—193, 196, 198—202, 
204—207
Gedimino kalnas (Vilniuje) — 

52
Jurgio (dabar Stalino) pros

pektas Vilniuje — 128 
Parubanka (Kirtimai) vietovė 

prie Vilniaus miesto — 126,
127

Varnų (dabar Komunarų) gat
vė Vilniuje — 34, 120, 126,
128

Virbalis (Kybartų raj.) — 17, 18 
Višniovag (Baltarusijos TSR) — 

178
Vištytis (Kybartų raj.) — 17 
Vitebskas (Baltarusijos TSR) — 

75
Viurtembergas (Vokietija) — 55 
Vokietija — 8, 18, 21, 22, 26—32, 

34, 42—45, 52—54, 64, 72, 73, 
88, 90, 96—98, 100, 104, 106,
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110, 114, 117, 118, 135, 139,
140, 144, 145, 148, 152, 156,
159, 162, 174, 181, 182, 186,
198, 199, 205

Voronežas (RTFSR) - - 195, 197,
204, 205

Ž. Panemunė (Sakių iraj.) - -184
Zadeikėliai (Pasvalio ra j.)— 44

Žagarė — 49
Žemaitija — 26, 32, 77, 81, 139, 

204
Žeimelis (Linkuvos raj.) — 38, 40, 

77, 81, 152—154, 159
Žlibinai (Plungės raj.) — 179, 180 
Zoliškiai (Pasvalio raj.) — 44



P E R I O D I N I Ų  L E I D I N I Ų  R O D Y K L Ė

„Dabartis" — kaizerinių okupantų 
laikraštis Lietuvai. Ėjo nuo 
1915 m. rugsėjo 1 d. Tilžėje, 
paskui Balstogėje ir Kaune iki 
1918 m. lapkričio 12 d.

„Darbininkas Komunistas“ — Lie
tuvos ir Baltarusijos Komunis
tų partijos Centro Komiteto 
organas. 1918 m. pabaigoje iš
ėjo vienas numeris Voroneže.

„Darbo Balsas" — LSDP laikraš
tis. Bjo Vilniuje nuo 1917 m. 
lapkričio 15 d. iki 1919 m. 
sausio 8 d.

„Draugija“ — klerikalinis litera
tūros, mokslo ir politikos mė
nesinis žurnalas. Bjo Kaune 
su pertraukomis nuo 1907 m. 
sausio mėn. iki 1940 m. bir
želio mėn.

„Dzennik Wilenski“ — lenkų 
buržuazinis laikraštis, ėjęs 
kaizerinės Vokietijos okupuota
me Vilniuje pirmojo pasaulinio 
karo metu.

„Kibirkštis“ — LKP CK literatū
ros, meno, gamtos ir visuo
menės mokslų iliustruotas 
žurnalas. Bjo Smolenske nuo

1924 m. iki 1926 m. Išėjo- 
14 numerių.

„Komunistas“ — RKP(b) Lietu
vių sekcijų Centro Biuro orga
nas, vėliau LKP CK organas. 
Pradėjo eiti Voroneže 1918 m. 
balandžio 6 d. Eina ligi šiol.

„Kova“ — Lietuvos Komunistų, 
partijos laikraštis — vienkar
tinis leidinys profsąjungoms ir 
savivaldybių darbininkų frak
cijoms, išleistas legaliai 
1922 m. rugpjūčio mėn. Šiau
liuose.

„Krašto Balsas" — buržuazinis 
laikraštis. Bjo Kaune nuo
1922 m. spalio 29 d. iki
1923 m. birželio 10 d.

„Laisvė" — Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos laikraštis 
Bjo Kaune nuo 1919 m. kovo 
21 d. iki 1923 m. rugsėjo 8 d.

„Laisvė" — Jungtinių Amerikos 
Valstijų pažangiųjų lietuvių 
darbininkų laikraštis. Eina 
Brukline nuo 1910 m.

„Lietuva" — buržuazinės Lietuvos 
vyriausybės dienraštis oficio
zas. Bjo Kaune nuo 1919 m.
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sausio mėn. 2 d. iki 1927 m. 
gruodžio 31 d.

Lietuvis"  — Lietuvių tautininkų 
sąjungos organas. Pradėjo eiti 
žurnalu Kaune nuo 1924 m. 
lapkričio 14 d. Dienraščiu ėjo 
nuo 1927 m. sausio 5 d. iki 
1928 m. sausio 31 d.

Lietuvių Balsas“ — buržuazinis 
savaitraštis. Ėjo Petrapilyje 
nuo 1915 m. rugsėjo 2 d. iki 
1917 m.

Lietuvos Aidas" — Lietuvos bur
žuazinių veikėjų, sudariusių 
kaizerinę Lietuvos Tarybą, 
dienraštis; vėliau Lietuvių 
tautininkų sąjungos organas. 
Ėjo Vilniuje nuo 1917 m. 
rugsėjo 6 d. iki 1919 m. sau
sio 1 d. ir Kaune nuo 1928 m. 
vasario 1 d. iki 1940 m. lie- 

•pos mėn.
Lietuvos Ūkininkas“ — Lietuvos 

demokratų partijos, vėliau Lie
tuvos socialistų liaudininkų 
demokratų partijos, 1922 m. 
pasivadinusios Lietuvos vals
tiečių liaudininkų sąjunga, sa
vaitraštis. Ėjo Vilniuje nuo 
1905 m. iki 1918 m. gruodžio 
mėn. ir Kaune nuo 1919 m. 
sausio mėn. iki 1940 m. rug
pjūčio mėn.

Lietuvos Žinios" — buržuazinis 
laikraštis, Lietuvos valstiečių 
liaudininkų partijos organas. 
Ėjo Vilniuje nuo 1909 m. birže
lio 6(19) d. iki 1915 m. rudens. 
Nuo 1919 m. rugpiūčio 14 d. 
iki 1920 m. rugpiūčio 1 d. ėjo 
Kaune „Darbo“ pavadinimu. 
„Lietuvos Žinių“ pavadinimu 
Kaune vėl pradėjo eiti nuo

1922 tu. vasario 16 d. ir ėjo 
iki 1940 m. liepos mėn.

„Litauen“ — Vakarų imperialistų 
lietuviškųjų agentų leistas laik
raštis. Ėjo Berlyne 1916—- 
1919 m. vokiečių kalba.

„Mūsų Kraštas" — buržuazinis 
laikraštis. Ėjo su pertraukomis 
nuo 1924 m. birželio 13 d. iki 
1938 m. pabaigos.

„Naujienos“ — Jungtinių Ameri
kos Valstijų lietuvių laikraštis, 
redaguojamas dešiniųjų socia
listų, kraštutinių oportunistų. 
Eina nuo 1914 m. Čikagoje.

„Novaja Era" („Naujoji Gady
nė“) — Lietuvos ir Baltarusi
jos socialdemokratų partijos 
organas. Ėjo Vilniuje nuo
1918 m. gruodžio 5 d. iki
1919 m. pradžios dienraščiu.

„Pro Lituania" — Vakarų impe
rialistų lietuviškųjų agentų Že
nevoje leistas laikraštis pirmo
jo pasaulinio karo metu. Ėjo 
prancūzų kalba.

„Proletarskaja Pravda“ („Proleta
rų Tiesa“) — Lietuvos ir Bal
tarusijos Komunistų partijos 
Kauno komiteto organas. Ėjo 
Kaune nuo 1918 m. gruodžio 
mėn. iki 1919 m. sausio mėn. 
Išėjo 9 numeriai. Paskutinis — 
9 nr. buvo konfiskuotas.

„Proletarskaja Revoliucija“ („Pro
letarinė Revoliucija“) — Spalio 
revoliucijos istorijos ir Rusi
jos Komunistų partijos istori
jos medžiagos rinkimo ir tyri
nėjimo komisijos žurnalas, vė
liau Markso—Engelso—Lenino 
instituto organas. Ėjo nuo 
1921 iki 1941 metų Maskvoje.
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,,Rytas" — Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos organas, 
buržuazinis klerikalinis dien
raštis. Ėjo Kaune nuo 1923 m. 
gruodžio 15 d. iki 1936 m. 
birželio 4 d.

,,Sekmadienis" — buržuazinis laik
raštis. Ėjo Kaune nuo 1928 m. 
kovo 11 d. iki 1940 m. birželio 
mėn.

„Socialdemokratas“ — LSDP Už
sienio biuro organas. Ėjo Bel- 
šilyje, Škotijoje nuo 1915 m. 
kovo iki 1916 m. gegužės mėn. 
Išėjo 8 numeriai.

, Socialdemokratas“ — Lietuvos 
socialdemokratų partijos Rusi
joje veikusių grupių laikraštis. 
Ėjo Maskvoje nuo 1917 m. lap
kričio 15(28) d. iki 1918 m. 
balandžio 13 d.

„Socialdemokratas" — Lietuvos 
socialdemokratų partijos Cent
ro Komiteto organas, savait
raštis. Ėjo Kaune nuo 1919 m. 
rugsėjo 11 d. iki 1933 m. bir
želio 16 d.

„Tėvynė" — buržuazinis Jungti
nių Amerikos Valstijų lietuvių 
laikraštis. Eina nuo 1912 m. 
Niujorke.

„Tėvynės Sargas" — klerikalinis 
laikraštis. Ėjo su pertraukomis 
nuo 1896 m. iki 1926 m.

„Tiesa" — Lietuvos Komunistų 
partijos Centro Komiteto orga
nas. Pradėjo eiti Petrograde 
1917 m. kovo 30 (balandžio 
12) d. Eina ligi šiol.

„Tiesos Kardas" — Lietuvos 
krikščionių demokratų partijos 
laikraštis. Ėjo Kaune 1919 me
tais.

„Trybuna Komunistyczna" („Ko
munistų Tribūna“) — lenkų 
komunistų žurnalas.

„Vienybė" — klerikalinis laikraš
tis. Ėjo Kaune su pertraukomis 
nuo 1907 m. gruodžio 4(17) d. 
iki 1933 m.

„Vilnis" — lietuvių revoliucinių 
socialdemokratų laikraštis. Ėjo 
Rygoje nuo 1913 m. lapkričio 
9(22) d. iki 1914 m. liepos 19 
(rugpiūčio 1) d. Išėjo 23 nu
meriai.

„Viltis“ •— reakcinis buržuazinis 
laikraštis. Ėjo Vilniuje 1907— 
1914 m.

„Visuomenė" — LSDP narių lik
vidatorių žurnalas. Ėjo 1910— 
1911 m. Vilniuje. Išėjo 20 nu
merių.
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