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Į V A D A S

Didžioji Spalio socialistinė revoliucija, skirtingai 
nuo visų iki jos vykusių revoliucinių perversmų, pa
naikino visas žmonių išnaudojimo formas, pradėjo 
perėjimo iš kapitalizmo j socializmą epochą. „Spalio 
revoliucija davė pradžią žmonijai išsivaduoti iš iš
naudotojiškos santvarkos, mokslinio komunizmo idė
joms įgyvendinti“,— sakoma TSKP CK tezėse „50 
metų Didžiajai Spalio socialistinei revoliucijai“ >.

1 TSKP CK tezės — „50 metų Didžiajai Spalio socialistinei 
revoliucijai“, Vilnius, 1967, p. 5.
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Štai dėl ko ji iš karto sukėlė visų šalių darbo žmonių 
simpatijas bei paramą ir padarė didžiulį poveikį vė
lesnei pasaulio istorijos raidai. Revoliucinis reikalas, 
kurį pradėjo Spalio revoliucija Rusijoje, plinta, stip
rėja ir nugali.

Socialistinė revoliucija Lietuvoje 1918—1919 me
tais kilo Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos 
veikiama. Pirmą kartą lietuvių tautos istorijoje iš
naudojamos klasės— darbininkai ir darbo valstie
čiai, Rusijos darbo žmonių pavyzdžio patraukti, Ko
munistų partijos vadovaujami, nuvertė kapitalistinę 
santvarką didžiojoje krašto dalyje, įgyvendino seniai 
puoselėtus socialinius ir nacionalinius siekius.

Gimė Tarybų Lietuva — darbininkų ir valstiečių 
valstybė. Proletariatas išsivadavo iš samdomosios 
vergijos. Buvo likviduota dvarininkų žemėvalda, am
žiais slėgusi darbo valstiečius. Gamtos turtai ir svar
biausios gamybos priemonės pasidarė liaudies nuo
savybė. Imta kurti ekonominis socializmo pagrindas, 
žengti pirmieji kultūrinės revoliucijos žingsniai.

Visi šie istoriniai įvykiai, sukelti objektyvios so
cialinio-ekonominio ir politinio vystymosi eigos, nu
sako socialistinės revoliucijos Lietuvoje vietą liaudies 
kovų už laisvę istorijoje.

Komunistų partija yra vadovaujanti darbo žmonių 
jėga kovoje už socializmą. Todėl Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos ir jos vietinių organizacijų isto
rinio patyrimo nagrinėjimas turi mokslinę-teorinę bei 
praktinę reikšmę ir su dideliu dėmesiu yra mūsų bei 
užsienio komunistų studijuojamas. Tai apsprendžia 
ir Lietuvos Komunistų partijos veiklos 1918—1919 
metais socialistinės revoliucijos sąlygomis detalaus 
tyrinėjimo svarbą.
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Socialistinės revoliucijos Lietuvoje istorijos nu
švietimas padeda išryškinti Lietuvos darbo žmonių 
revoliucinės kovos tradicijas, kurių populiarinimas 
yra aktualus ir svarbus respublikos partinės organi
zacijos ideologinės veiklos baras.

Kovų už Tarybų valdžių 1918—1919 m. istorijos 
tyrinėtojai daugiausia dėmesio skyrė šios temos at
skiriems klausimams arba jų grupei nagrinėti. Dėl 
to kiek siaurėjo bendro revoliucinio proceso tyrinėji
mas. 1918—1919 m. socialistinės revoliucijos Lietuvo
je tema, kaip visuma, iki šiol nebuvo istoriografijoje 
nušviesta.

Reikalas parodyti konkrečią aplinką, kurioje teko 
veikti Lietuvos komunistams, išaiškinti socialistinės 
revoliucijos prielaidas, vertė įjungti į knygą skyrių 
apie ekonominę-politinę Lietuvos padėtį kaizerinės 
Vokietijos okupacijos metais ir apie darbo žmonių 
pasipriešinimo judėjimą.

Lietuvos bolševikų veikla Rusijoje, glaudžiai su
sijusi su istoriniais-revoliuciniais procesais Lietuvo
je, yra svarbi ir neatskiriama tyrinėjimo dalis.

Pateikiamoje monografijoje 1918—1919 metai Lie
tuvoje parodomi kaip sudėtingų ekonominio, sociali
nio, politinio gyvenimo ir klasių kovos reiškinių bei 
įvykių kompleksas, apsprendęs LKP strategiją ir tak
tiką, darbo žmonių kovos už Tarybų valdžią konkre
čius kelius ir konkrečius rezultatus. Partijos veikla 
buvo neatskiriama revoliucinio proceso dalis.

Čia nušviečiama ir partinės organizacijos kova už 
socialistinės revoliucijos pergalę, LKP ir Tarybų val
džios įgyvendinti socialiniai-ekonominiai pertvarky
mai, ir partijos veikla, organizuojant respublikos gy
nybą bei konkreti mūšių prieš interventų ir lietuvių
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buržuazijos karinius dalinius eiga respublikos terito
rijoje, ir LKP padarytos klaidos, ir, pagaliau, lietu
vių buržuazijos pastangos išsaugoti išnaudotojišką 
santvarką.

Kompleksiškas tyrinėjamo objekto nušvietimas pa
dėjo išvengti vienpusiškumo reiškinių, kurie tam tik
ru mastu atsispindėjo ankstesnėse studijose. Tai pa
dėjo pilniau atskleisti vieningo ir kartu prieštaringo 
proceso įvairių pusių ryšį bei tarpusavio santykius.

Lietuvos Komunistų partija, telkdama darbo žmo
nes socialistinės revoliucijos pergalei pasiekti, susi
dūrė su nemažais sunkumais. Krašte šeimininkavo 
vokiečių okupantai. Besigrupuojanti apie Lietuvos 
tarybą buržuazija, okupantų padedama, aršiai prie
šinosi darbo žmonių revoliucinei kovai, jų internacio
naliniams siekimams. Buržuazinis nacionalizmas bu
vo svarbiausias jos idėjinis ginklas.

Pramoninis proletariatas karo ir okupacijos metais 
smarkiai susilpnėjo. Nemažos įtakos, ypač Vilniuje, 
turėjo smulkiaburžuazinės partijos.

Pati Lietuvos Komunistų partija buvo jauna. Ji 
neturėjo reikiamo revoliucinių kovų patyrimo, stoko
jo parengtų partinių kadrų. Tačiau tas faktas, kad, 
apskritai imant, nepalankiomis sąlygomis ji sugebėjo 
pakelti darbo žmones į kovą už Tarybų valdžią, ro
do, kokios buvo gyvybingos marksizmo-leninizmo, 
Spalio revoliucijos idėjos, kokią milžinišką įtaką jos 
turėjo Lietuvos liaudžiai.

Socialistinė revoliucija Lietuvoje vyko pagal bend
rus dėsningumus. Bet istorinės sąlygos apsprendė 
Lietuvos darbo žmonių kovos būdų ir formų savitu
mą. Šie Savitumo elementai, išryškinami darbe, turi
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didelę reikšmę gilesniam 1918—1919 m. socialistinės 
revoliucijos istorijos supratimui.

Viena iš pagrindinių sąlygų, įgalinusių Lietuvos 
darbo žmones pakilti j kovą už Tarybų valdžią, buvo 
pirmosios pasaulyje socialistinės darbininkų ir vals
tiečių valstybės — Tarybų Rusijos broliška parama, 
kuri reiškėsi įvairiomis formomis: politine, ekonomi
ne, karine. Pats socialistinės revoliucijos Lietuvoje 
istorijos mokslinis nušvietimas yra galimas, tik atsi
žvelgiant į Tarybų Rusijos bei kitų tarybinių respub
likų istorinio vystymosi pagrindines gaires.

Socialistinės revoliucijos Lietuvoje 1918—1919 me
tais istorija susilaukė nemažo tyrinėtojų dėmesio. Pa
teikiamos čia istoriografinės apžvalgos tikslas ir yra 
glaustai apibūdinti svarbiausius straipsnius, mono
grafinius darbus, memuarinę literatūrą, liečiančią 
tiek lietuvių darbo žmonių dalyvavimą Spalio revo
liucijos kovose Rusijoje, tiek socialistinės revoliucijos 
Lietuvoje klausimus.

Memuarinės literatūros istoriografinė reikšmė, 
priešingai kai kurių istorikų nuomonei, yra akivaiz
di: ji padeda formuoti mokslinį supratimą apie tų 
įvykių, kuriuose dalyvavo atsiminimų autoriai, isto
riją, kadangi jie pateikia ne tik savo pačių patyrimą, 
bet dažnai remiasi ir dokumentiniais šaltiniais. Nere
tai memuaristai atskleidžia tokius įvykių momentus, 
kurie neatsispindi istorikų darbuose (revoliucionie
rių psichologija, jų buitis ir pan.). Atsiminimai svar
būs ir kaip istorijos šaltiniai.

Svarbus indėlis į pirmosios socialistinės revoliuci
jos Lietuvoje istoriografiją yra Tarybų Lietuvos par
tinių ir tarybinių organų vadovų straipsniai ir kal
bos, paskelbtos jau 1918—1919 metais periodinėje
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komunistinėje spaudoje. Šie darbai — tai pirmieji 
marksistinės istorijos puslapiai apie revoliuciją ir 
kartu svarbūs dokumentiniai šios istorijos šaltiniai.

Nuslopinus Tarybų valdžią Lietuvoje, Lietuvos 
Komunistų partija, sunkiomis pogrindžio sąlygomis 
vadovaudama darbo žmonių revoliucinei kovai prieš 
buržuazijos diktatūrą, daug dėmesio skyrė revoliuci
nių praeities kovų apskritai ir ypač socialistinės re
voliucijos Lietuvoje istorijos klausimams nušviesti. 
Marksistinė mintis, nagrinėjant revoliucijos istorijos 
problemas, ir dabar intensyviai plito. Ji reiškėsi ir 
kristalizavosi LKP nutarimuose, partijos veikėjų 
moksliniuose ir propagandiniuose straipsniuose, re
voliucijos dalyvių memuaruose.

1921 metais LKP CK nutarimu buvo pradėtas kurti 
Lietuvos revoliucinio judėjimo ir Komunistų partijos 
istorijos tyrinėjimo skyrius prie LKP Užsienio Biu
ro 2. Svarbiausias skyriaus uždavinys, kaip rodo pa
skelbtas spaudoje LKP UB sekretoriaus pasirašytas 
pranešimas, buvo istorinės medžiagos apie darbo 
žmonių revoliucines kovas rinkimas ir jos skelbimas. 
Pranešime buvo išdėstyta, kokią dokumentinę me
džiagą reikia rinkti, raginama pateikti UB archy
vui visą medžiagą, kurią turi atskiri asmenys apie 
Lietuvos revoliucinį judėjimą ir Komunistų partijos 
veiklą 3.

Kreipimesi „Į Lietuvos Darbininkų partijos veikė
jus!“ LKP UB kvietė revoliucinio judėjimo dalyvius 
rašyti atsiminimus apie savo veiklą, reikalavo, kad 
juose atsispindėtų tikros žinios4. „Reikia rašyti tik

2 „Komunistas“, 1921, Nr. 14, p. 44.
3 Ten pat.
4 „Komunistas“, 1921, Nr. 13, p. 24.
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tą,— nurodė LKP UB,— ką gerai žinai. Jokių spėji
mų, jokių nepatikrintų žinių ir faktų. Turi būti viena 
teisybė. Jei kas ką užmiršo, apie tai tegu nerašo“ 5.

1933 metais ryšium su LKP įsikūrimo ir socialis
tinės revoliucijos Lietuvoje 15-osiomis metinėmis 
LKP CK vėl kreipėsi į revoliucijos dalyvius, ypač 
į politinius emigrantus, ragindamas greičiau rašyti 
atsiminimus apie 1918—1919 m. kovas. „Tie atsimi
nimai,— nurodė CK,— mums padės geriau nušviesti 
proletarinę revoliuciją Lietuvoje“ 6.

Tokį LKP dėmesį socialistinės revoliucijos istori
jai apsprendė praktiniai revoliucinės kovos uždavi
niai. Reikėjo atskleisti vieną iš ryškiausių Lietuvos 
proletariato, visų darbo žmonių revoliucinės praei
ties puslapių, parodyti didvyrišką darbininkų ir dar
bo valstiečių kovą už savo laisvę, supažindinti su ja 
naujus revoliucionierius, įsitraukiančius į sunkią po
grindžio veiklą, diegti juose tikėjimą savo jėgomis, 
auklėti atsidavimo revoliucijai dvasia.

Politiškai svarbu ir aktualu buvo išnagrinėti 1918— 
1919 metų revoliucinės kovos patyrimą, atskleisti 
partijos padarytas klaidas, kad būtų galima jų iš
vengti ateityje, o svarbiausia — nubrėžti teisingą 
Komunistų partijos strateginę liniją kovoje už Tary
bų valdžios atkūrimą Lietuvoje.

Tuo galima paaiškinti gana ryškų kritikinį pradą 
to laikotarpio marksistinėje istoriografijoje 1918— 
1919 m. socialistinės revoliucijos Lietuvoje klausi
mais.

5 „Komunistas“, 1921, Nr. 13, p. 17.
6 Lietuvos Komunistų partijos atsišaukimai, t. III, Vilnius, 

1964, p. 201.
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Principinę reikšmę, vertinant LKP veiklą socialis
tinės revoliucijos Lietuvoje sąlygomis, turėjo LKP 
III suvažiavimo, LKP CK plenumo (1923 m. rugsė
jo mėn.) nutarimai ir kiti partijos dokumentai.

LKP III suvažiavimas (1921 m. spalio mėn.) pri
pažino, jog agrarinė partijos politika buvo neteisin
ga. Nesupratimas reikalo aprūpinti bežemius ir ma
žažemius valstiečius žeme iš konfiskuotų dvarų, 
nurodė suvažiavimas, pastūmėjo jų dalį į buržuazijos 
pusę, susilpnino Tarybų valdžią7. Silpnai buvo ko
vojama su kontrrevoliucija Tarybų valdžios Vilniuje 
laikotarpiu.

LKP CK 1923 m. rugsėjo plenumas, remdamasis 
LKP III suvažiavimo nutarimais, tezėse nacionaliniu 
klausimu teigė, kad socialistinei revoliucijai laimė
jus, turi būti paskelbta savarankiška Lietuvos Tary
bų respublika, jog neturi būti ignoruojamos vietinės 
kalbos valdžios įstaigose, ko, deja, nebuvo išvengta 
1918—1919 metais 8.

Atskleisdama socialistinės revoliucijos Lietuvoje 
klaidas bei trūkumus, LKP kartu visuomet pabrėždavo 
didžiai pozityvų Tarybų valdžios, Komunistų par
tijos atliktą darbą. „Nieks neišbrauks iš Lietuvos 
darbininkų revoliucinio judėjimo istorijos tų nuopel
nų,— pabrėžė LKP CK 1933 m. balandžio 14 d. at
sišaukime,— kuriuos turėjo Komunistų partija pro
letarinės revoliucijos metu (1918—1919m.)“ 9.

Lietuvos Komunistų partijos, jos vadovaujančių 
organų duotas pirmosios socialistinės revoliucijos 
Lietuvoje principinis vertinimas, nepraradęs savo

7 V. Kapsukas, Pranešimas apie Tretįjį Lietuvos Komunistų 
partijos suvažiavimą, 1922, p. 32—38.

8 „Komunistas“, 1923, Nr. 10, p. 292.
9 LKP atsišaukimai, t. III, p. 201.

10



aktualumo bei reikšmės ir šiandien, atsispindi ir 
marksistinėje lietuvių ikitarybinėje 1918—1919 m. 
revoliucijos įvykių istoriografijoje.

Buržuazinės santvarkos sąlygomis Lietuvoje viešai 
gvildenti revoliucinės praeities istoriją, suprantama, 
nebuvo jokios galimybės. Todėl tokio pobūdžio dar
bai (straipsniai ir knygos) buvo spausdinami komu
nistiniuose periodiniuose leidiniuose, leidžiamuose 
emigracijoje, Tarybų Sąjungoje: žurnaluose „Komu
nistas“ (pradėjęs eiti 1918 m. kaip RKP(b) Lietuvių 
sekcijų Centro Biuro organas, vėliau — LKP CK or
ganas, 1920—1932), „Komunaras“ (RKP(b) Lietuvių 
sekcijos mėnesinis organas, Maskva, 1921 —1923), 
„Kolektyvas“ (Vakarų tautinių mažumų komunisti
nio universiteto Lietuvių sektoriaus studentų orga
nas, Maskva, 1921—1931), „Priekalas“ (literatūros, 
politikos ir visuomenės mokslų darbininkų žurnalas, 
Maskva, 1931—1938), arba buvo išleisti atskiromis 
knygomis, brošiūromis Tarybų Sąjungoje, Vokietijo
je, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tribūną socialisti
nės revoliucijos Lietuvoje istorijos klausimams nu
šviesti lietuvių autoriams suteikdavo tarybiniai žur
nalai «Жизнь национальностей», «Пролетарская 
революция», «Историк-марксист», «Война и рево
люция».

Straipsnių apie socialistinės revoliucijos Lietuvoje 
istoriją pirmieji autoriai buvo patys revoliucionieriai. 
Jų darbuose yra ryškus memuarinis elementas. Tai 
dažniausiai nedideli, jubiliejinėmis progomis parašyti 
straipsniai. Jau 1920 metais, minint pirmąsias Tarybų 
valdžios Lietuvoje metines, pasirodė V. Kapsuko 10,

10 V. Kapsukas, Lietuvos ir Baltarusijos Tarybų valdžios at
siradimo sukaktuvės; Tarybų valdžios atsiradimas Lietuvoje; Ta



Z. Angariečio n , K. Cichovskio 11 12, V. Knorino 13, L. Za- 
lino I4, S. Heltraano'15, S. Bobinskio 16 darbai. Šiuose 
straipsniuose nagrinėjamos kovos už Tarybų valdžią 
Lietuvoje istorinės sąlygos, valstybinės statybos klau
simai, LKP agrarinė politika. Skiriami jie masiniam 
skaitytojui — darbininkui, valstiečiui, buvusių istori
nių įvykių dalyviui.

1922 m. „Komunaro“ žurnale tarp V. Kapsuko ir 
Z. Angariečio17 išsivystė gana gyva diskusija, svar

rybų valdžia Lietuvoj ir Baltarusijoj; Revoliucinės Lietuvos dar
bininkų ir vargingųjų sodiečių valdžios atsiradimas. — „Komu
nistas“, 1920, Nr. 1—2; «Звезда», 14 января 1920 г., № 1(524); 
'Социалистическая Советская республика Литвы и Белорус
сии.— «Жизнь национальностей», 6 апреля 1920 г., № 10(67); 
•Socjalistyczna Republika Rad Litwy i Bialej Rusi. — „Tribūna 
Komunistyczna“, 30 kwietnia 1920 r., Nr. 6 (20).

11 Z. Angarietis, 1918 m. gruodžio mėn. Vilniuje; Vidaus rei
kalų liaudies komisariato veikimas. — „Komunistas“, 1920, 
Nr. 1—2; «Звезда», 14 января 1920 г.

12 K. Cichovskis, Vilniaus Darbininkų atstovų taryba. — „Ko
munistas“, Nr. 1—2; «Звезда», 14 января 1920 r.; Wladza 
Tadziecka na Litwie i Bialorusi. 8 miesięcy wladzy radzieckiej 
na Litwie i Bialorusi. — „Kalendarz Komunistyczny“, 1920 r., 
Moskwa—Smolensk, wyd. Biurą Polskiego przy CK KPR.

13 В. Кнорин, Объединительный съезд коммунистов Литвы 
и Белоруссии.— «Звезда», 14 января 1920 г.

14 Л. Залин, Борьба за советскую власть в Ковне.— «Звез • 
да», 25 января 1920_г., № 2(525).

15 5. Heltmanas, Žemės nacionalizacija Lietuvoj ir Baltarusi
jo j.— „Komunistas“, 1920, Nr. 1—2; «Звезда», 25 января 1920 г.

16 S. Bobinski, Nacjonalizacja (uspolecznienie) ziemi. — „Ka
lendarz Komunistyczny“, 1920 r.

17 V. Kapsukas, Sovietų valdžia Lietuvos sodžiuj 1919 m. — 
„Komunaras“, 1922, Nr. 5; Z. Angarietis, Ar viskas taip buvo? — 
„Komunaras“, 1922, Nr. 6, 7, 8; V. Kapsukas, Da apie Sovie
tų valdžią Lietuvoj. — „Komunaras“, 1922, Nr. 6; Z. Angarietis, 
Dar apie mūsų taktiką Lietuvoj 1919 m. — „Komunaras“, 1922, 
Nr. 9, 10; V. Kapsukas, Senuoju klausimu (Prie Z. A. straipsnio 
„Dar apie mūsų taktiką Lietuvoj 1919 m.“). — „Komunaras“, 
1922, Nr. 10; Z. Angarietis, Dar apie ž«mės klausimo rišimą Sov. 
Lietuvoj. — „Komunaras“, 1922, Nr. 11; V. Kapsukas, Žemės 
klausimo rišimas Sovietų Lietuvoj ir Baltarusijoj. — „Komuna
ras“, 1922, Nr. 11, 12.

12



biausia dėl LKP taktikos kaime. Lietuvos revoliuci
nio darbininkų judėjimo vadovai LKP III suvažiavi
mo nutarimų pagrindu nagrinėjo partijos politiką 
agrariniu klausimu, atskleidė padarytas klaidas. „Tik 
tuomet 1919 m. pervarta Lietuvoje neišnyks be nau
dos,— rašė pradėdama diskusiją žurnalo redakcija,— 
kaip neišnyko Rusijai 1905 m. revoliucija“ IS.

Buvo apsvarstyti svarbūs socialistinės revoliucijos 
Lietuvoje istorijos klausimai: revoliucinių komitetų 
bei Darbininkų ir vargingųjų valstiečių atstovų tary
bų kaimo vietovėse vaidmuo, žemės klausimo spren
dimas, politika valstiečių atžvilgiu (rinkiminių teisių 
apribojimas valstiečiams, turintiems daugiau kaip 
5 dešimtines žemės).

Diskusija, vykusi gana atvira kritikine dvasia, pa
dėjo plačiau ir visapusiškiau išryškinti LKP politiką 
sodžiuje socialistinės revoliucijos laikotarpiu, deta
liai atskleisti trūkumus ir klaidas agrariniu klausimu.

V. Kapsukas ir Z. Angarietis parodė tas nepaprastai 
sunkias sąlygas (ekonominė suirutė, darbininkų kla
sės dalies deklasavimasis, kadrų stoka), kuriomis te* 
ko veikti Lietuvos Komunistų partijai, ir iš jų išplau
kiančius partinių ir tarybinių organų darbo trūku
mus.

Diskusijos metu buvo paskelbti reikšmingi doku
mentai: V. Kapsuko pasikalbėjimo su V. Leninu 
(1919 m. gegužės mėn.) žemės klausimu protokolinis 
užrašas 18 19, Z. Angariečio laiškas Lietuvos ir Baltaru
sijos Komunistų partijos Centro Komitetui, taip pat 
jo Tezių apie žemę (1919 m. vasara), pateiktų kaip

18 „Komunaras“, 1922, Nr. 6, p. 166.
19 „Komunaras“, 1922, Nr. 11, p. 331—332.
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medžiaga partijos politikai žemės klausimu peržiū
rėti, ištraukos 20.

Šie dokumentai rodo, kad V. Leninas gyvai domė
josi Lietuvos Komunistų partijos veikla. Pagrindinė 
V. Lenino mintis-— būtinai patraukti į Tarybų val
džios pusę Lietuvos kaimo mažažemius ir neatstumti 
vidutinių valstiečių — turėjo didelės įtakos, kiek vė
liau peržiūrint LKP agrarinę politiką.

Iš Z. Angariečio parengtų dokumentų, atsiradusių 
V. Lenino minčių įtakoje, galima spręsti, kad jau 
1919 m. vasarą, kai Tarybų valdžia dar ne visoje 
Lietuvoje buvo nuslopinta, LKP vadovaujantieji vei
kėjai brandino mintį apie posūkį agrarinės politikos 
klausimu.

V. Kapsukas ir Z. Angarietis polemikos įkarštyje, 
kaip paprastai tokiais atvejais būna, ne visiškai tei
singai įvertino kai kuriuos revoliucijos įvykius bei 
reiškinius. Antai Z. Angarietis nepagrįstai neigė re
voliucinių komitetų, kaip vietinės valdžios organų, 
sukūrimo būtinumą revoliucijos pradžioje, mėgino 
priešpastatyti juos Taryboms, manė, kad agrariniu 
klausimu „linija buvo teisingai nustatyta“, tik „jau 
kitas dalykas, ar gerai ji buvo gyveniman vykdo
ma“ 21. V. Kapsukas pervertino Lietuvos proletariato 
deklasavimosi laipsnį („jis buvo deklasavęsis ne tik 
mieste, bet ir sodžiuje“ 22).

Partijos orientavimasis į darbininkų klasę, kuri did
vyriškai kovojo už socialistinės revoliucijos pergalę, 
sudarė Tarybų valdžios atramą tiek mieste, tiek kai
me, buvo visiškai teisingas. Tačiau negalima buvo

20 „Komunaras“, 1922, Nr. 11, p. 326—329.
21 „Komunaras“, 1922, Nr. 6, p. 169.
22 „Komunaras“, 1922, Nr. 7, p. 201.
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pamiršti ir pagrindinio darbininkų sąjungininko — 
darbo valstiečių, ypač vargingųjų, kurie dalyvavo re
voliucijoje, interesų. Reikėjo ir toliau išlaikyti juos 
Tarybų valdžios pusėje: išdalyti dalį dvarų žemių 
bežemiams ir mažažemiams, suteikti visiems darbo 
valstiečiams rinkimines teises, ko, deja, nebuvo pa
daryta 1919 m. Lietuvoje.

V. Kapsuko ir Z. Angariečio, kurie daugiausia reiš
kėsi, tyrinėjant socialistinės revoliucijos Lietuvoje 
istoriją, bei kitų autorių darbai lietė lietuvių bolševi
kų organizacijų Rusijoje atsiradimo ir jų veiklos 
1917—1918 m.23, LKP susikūrimo ir pirmųjų jos 
veiklos žingsnių24, Spalio revoliucijos įtakos Lie-

23 V. Kapsukas, Rusijos lietuvių komunistai. I. Ligi 1917 m. 
Kovo revoliucijos. — „Komunaras“, 1922, Nr. 4; Rusijos lietuvių 
komunistai. II. Nuo 1917 m. Kovo revoliucijos ligi Lapkričio re
voliucijos.— „Komunaras“, 1922, Nr. 6; Литовцы за 5 лет 
Октябрьской революции. — «Жизнь национальностей», 1923, 
кн. I; Rusijos lietuviai ir Spalio revoliucija. — „Priekalas“, 1932, 
Nr. 10; Lietuvių bolševikai ir Spalio revoliucija. — „Priekalas“, 
1932, Nr. 12; Spalio revoliucija ir lietuvių bolševikai Rusijoje.— 
„Priekalas“, 1933, Nr. 4. Z. Angarietis, Lietuviai bolševikai Rusi
joj (1917 metais), Voronežas, 1918; Visa valdžia Taryboms ir 
Spalio revoliucija, Smolenskas, 1919; Separatizmo žalingumas 
(iš Lietuvių sekcijų praeities). — „Komunaras“, 1921, Nr. 1; Pir
mosios lietuvių bolševikų konferencijos. — „Priekalas“, 1936, 
Nr. 4; Iš lietuvių bolševikų veikimo Rusijoje 1917 metais.— 
„Priekalas“, 1937, Nr. 3.

24 V. Kapsukas, Lietuvos Komunistų partijos užgimimas.—
„Komunaras“, 1921, Nr. 1; Trumpa LKP istorija. L Dvi srovės 
LSDP eilėse. — „Komunaras“, 1922, Nr. 2; Dešimtmetines LKP 
sukaktuves minint (vedamasis). — „Kolektyvas“, 1928.ХН—
1929.III, Nr. 32—33; Истоки и зарождение Коммунистической 
партии Литвы.— «Пролетарская революцйя», 1929, №№ 1(84); 
Jak powstala partia Komunistyczna na Litwie. — „Z pola 
walki“, 1929, Nr. 5—6; Z. Angarietis, Iš mūsų praeities. — „Ko
munaras“, 1922, Nr. 2; LKP ir bolševizacija. — „Komunistas“, 
1925, Nr. 2; Opieji mūsų darbo klausimai. 2. Mūsų strategija ir 
taktika. —• „Komunistas“, 1925, Nr. 2; Lietuvos Komunistų parti
jos įkūrimas. — „Komunistas“ 1928, Nr. 5; LKP įsikūrimas.—-„Ko
lektyvas“, 1928.ХП,—1929. III, Nr. 32—33.
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tuvai25, kovos už Tarybų valdžių Lietuvoje26, agra
rinės valstiečių politikos 27, pilietinio karo ir užsienio 
intervencijos, lietuvių buržuazijos kontrrevoliucinio 
vaidmens28, Lietuvos komjaunimo veiklos Tarybų 
valdžios metais29, jungtinės Lietuvos ir Baltarusi
jos TSR susikūrimo30, Raudonosios Armijos karinių 
veiksmų Lietuvos teritorijoje 31 klausimus.

25 В. Капсукас, Октябрьская революция и рабочее движе
ние Прибалтийских стран,— «Красный Интернационал профсо
юзов», 1927, № 10.

26 V. Kapsukas, Walka о wladzę radziecką na Litwie i Bialo- 
rusi Zachodnej.— „Z pola walki“, 1930, Nr. 9/10; Борьба за со
ветскую власть в Литве и Зап. Белоруссии (конец 1918 г.— 
начало 1919 г.).— «Пролетарская революция», 1931, № 1(108); 
Pirmoji Lietuvos proletarinė revoliucija (vedamasis). — „Prieka
las“, 1933, Nr. 10; Kova dėl Sovietų valdžios Vilniuje. I. Social
demokratų pastangos. — „Priekalas“, 1933, Nr. 11; Kova dėl So
vietų valdžios Vilniuje. II. Pirmojo Vilniaus darbininkų sovieto 
atidarymas. — „Priekalas“, 1933, Nr. 12; Революция в Литве 
(1918 г.) и создание Временного Рабоче-крестьянского прави
тельства.— «Историк-марксист», 1935, т. 2/3 (42/43).Z. Angarie- 
tis, Darbininkų kovos pradžia dėl valdžios Lietuvoj, Smolenskas, 
1919; Виленский Совет рабочих депутатов, Смоленск, 1920; 
Lietuvos darbininkų valdžios paskelbimas ir Sovietų Rusija.— 
„Komunaras“, 1921, Nr. 1.

27 Z. Angarietis, Lauko darbininkai ir Tarybų valdžia Lietu
voj, Smolenskas, 1920; Žemės klausimo rišimas Sovietų Lietuvoj, 
Smolenskas, 1920; Lauko darbininkų komitetai Lietuvoj, Smo
lenskas, 1920; Žemės ūkio klausimu (medžiaga LKP progra
m ai).— „Komunistas“, 1929, Nr. 1; Kelios pastabos (dėl drg. 
A. Bekampio (B. Pušinio) straipsnio „Dar žemės ūkio klausi
mu“) . — „Komunistas“, 1929, Nr. 2; A. Bekampis, Dar žemės ūkio 
klausimu. — „Komunistas“, 1929, Nr. 2.

28 V. Kapsukas, Piliečių karas Lietuvoj 1919 m. pradžioje (Trijų 
metų sukaktuvėms paminėti). — „Komunaras“, 1922, Nr. 2. K. Kal
nėnas (Z. Angarietis), Ar jie kovotojai dėl Lietuvos nepriklauso
mybės?, Tilžė, 1928.

29 J. Grigas (J. Greifenbergeris), Darbininkų jaunuomenės ju
dėjimas Lietuvoj ir Baltarusijoj ir jo tolimesnės užduotys, Smo
lenskas, 1920.

30 Z. Angarietis, Apie Lietbelą. — „Priekalas“, 1937, Nr. 7.
31 Ф. Балтуишс-Жемайтис, Гражданская война в Литве 

в 1919 году.— «Война и революция», 1929, № 7.
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Atsiminimus apie kovas už Tarybų valdžią Lietuvoje 
paskelbė P. Pajarskis32, J. Staselis33, J. V itas34, Ky- 
nietis (slapyvardė, autorius neišaiškintas)35, A. Nied
varas36, K. Plioplys37, E. Tautkaitė38, S. Matulai
t is 39, K. Klorys 40, J. Pranckūnas 41, A. Matulaitytė42.

Ypač vertingi yra vieno iš komunistinio judėjimo 
Lietuvoje pradininkų K- Požėlos 43 atsiminimai. Auto
rius vaizdžiai atskleidžia įvairių visuomenės sluoks
nių pažiūrą į Spalio revoliuciją, pirmųjų komunisti
nių kuopelių susikūrimą ir kovos už Tarybų valdžią 
Joniškėlio apskrityje istorijos klausimus. Iš to, kad 
pirmoji komunistinė kuopelė Joniškėlio aps., K. Pože-

32 Kupiškėnas (P. Pajarskis), Atsiminimai iš Kupiškio 
1919 m. — „Kolektyvas“, 1928.VII—1929.III, Nr. 32—33.

33 /. Skribliukas (J. Staselis), Iš Vilniaus išeinant. — „Kolek
tyvas“, 1928.VII—1929.III, Nr. 32—33.

34 J. Vitas, Lietuvių raudonasis skrajojamasis partizanų bū
rys.— „Kolektyvas“, 1923, Nr. 3(15); Atsiminimai iš pilietinio ka
ro Lietuvoje. — „Priekalas“, 1936, Nr. 10; Žvalgai. — „Priekalas“, 
1937, Nr. 5—6.

35 Kynietis, Iš klasių kovos Lietuvoje (1919 m.) (Atsiminimai 
apie žuvusius revoliucionierius J. Sinkevičių ir K- B altaragj).— 
„Kolektyvas“, 1925, Nr. 3(23); 1926, Nr. 25.

36 A. Niedvaras, Naujamiesčio partizanų būrio vadas (apie 
K- Karecką). — „Raudonasis artojas“, 1927 m. rugpjūčio 12 d.

37 K  Plioplys, Viena diena iš kovos lauko (apie žuvusį raudon
armietį J. Kuprį). — „Kolektyvas“, 1922, Nr. 9; Mūšiai ties Dvins- 
ku (pasirašytas Diego slapyvardžiu). — „Priekalas“, 1935, Nr. 11.

38 Jūrata Jūraitė (E. Tautkaitė), Kursai karinio komisariato 
Vilniuje (1919 m.). — „Kolektyvas“, 1926, Nr.24.

39 S. Matulaitis, Iš 1918 m. atsiminimų.-— „Raudonasis arto
jas“, 1929 m. rugpiūčio 15 d.

40 K. Klorys, Iš partijos darbo Panevėžyje 1918 m. — „Prieka
las“, 1932, Nr. 10.

41 J .Pranckūnas, Iš kovos laikų dėl Sovietų valdžios Vilniu
je .— „Priekalas“, 1933, Nr. 10.

42 A. Matulaitytė, Iš komjaunuolių būrio veikimo Vilniuje 
1919 m. — „Priekalas“, 1933, Nr. 7.

43 K. Požėla, Iš darbininkų judėjimo 1918—1919 metais Joniš
kėlio apskrityje, Tilžė, 1928; perspausdinta kn.: Proletarinė revo
liucija Lietuvoje, Vilnius, 1960; K. Požėla, Raštai, Vilnius, 1966.
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los liudijimu, susikūrė 1918 m. pavasarį, galima pa
daryti išvadą apie vienalaikį tiek Vilniuje, tiek peri
ferijoje komunistinių organizacijų kūrimosi procesą 
Lietuvoje.

1922 metais žurnale „Proletarskaja revoliucija“ 
buvo paskelbti S. Girinio (R. Ginsburgo) memuarai44.

S. Girinis, vienas iš buvusios 1918 m. menševiki- 
nės RSDDP Vilniaus organizacijos, virtusios Lietu
vos ir Baltarusijos socialdemokratų darbininkų par
tija (internacionalistų), lyderių, savo atsiminimuose, 
parašytuose įgudusio publicisto plunksna, pateikia 
nemaža įdomių pastebėjimų, to meto veikėjų charak
teristikų. Tačiau, apskritai imant, jo memuarai para
šyti nihilistine dvasia. Autorius nutyli tai, kad 
RSDDP Vilniaus organizacija prieštaravo Komunis
tų partijos, kaip naujo tipo darbininkų partijos Lie
tuvoje, susikūrimui, pasisakė prieš Tarybų valdžią, 
už Steigiamąjį susirinkimą. Vėliau, jau Tarybų val
džios Lietuvoje metais, S. Girinis, kaip Lietuvos ir 
Baltarusijos SDDP (internacionalistų) vadovas, ne
buvo nuoseklus revoliucionierius. Iškreiptai S. Giri
nis vaizduoja komunistų veiklą, reorganizuojant prof
sąjungas gamybiniu ir internacionalistiniu principu. 
Jis nepagrįstai tvirtino, kad senoji profsąjungų orga
nizacija „buvo sugriauta, o nauja, revoliucinė, nebuvo 
sudaryta“ 45. Tačiau faktai rodo ką kita. Vilniuje, 
pavyzdžiui, Tarybų valdžios metais naujais pagrin
dais buvo sukurta 18 profsąjungų 46, kurios atliko di
delį darbą, įtraukiant darbininkus į socialistinį pra

44 C. Гиринис, Канун и сумерки Советской власти’ на Лит
ве.— «Пролетарская революция», 1928, № 8.

45 Теп pat, р. 86.
46 Lietuvos TSR istorijos šaltiniai, t. III, Vilnius, 1958 

p. 204—206.
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monės pertvarkymą ir atkūrimą. Tarybų valdžios nu
slopinimo „svarbiausiu veiksniu“ atsiminimų autorius 
laikė ne užsienio interventų karinių jėgų persvarą, 
O' klaidas, kurias padarė partija valstiečių klausimu. 
Perdėtai S. Girinis traktuoja buržuazinės kariuome
nės vaidmenį, slopinant Tarybų valdžią, nors ši ka
riuomenė iš pradžių, iki 1919 m. gegužės mėn., tebu
vo tik vokiečių interventų pagalbininkė.

Straipsniuose apie lietuvių bolševikų veiklą Rusi
joje parodyta principinės kovos prieš oportunistinius 
elementus, traukusius lietuvius darbo žmones į bend
radarbiavimo su tautine buržuazija kelią, reikšmė, 
bolševizuojant lietuvių revoliucinius socialdemokra
tus, telkiant darbo žmones bolševikų partijos kelia
miems uždaviniams įgyvendinti. Buvo padaryta reikš
minga išvada, apibūdinanti revoliucinės srovės 
Lietuvos socialdemokratijoje, ypač Lietuvos socialde
mokratų partijoje, atstovus, kaip LKP pirmtakus.

Patikslintinas yra teiginys, kad „karo pradžioje 
vėl visai subyrėjo LSDP“ 47. Galime kalbėti ne apie 
organizacinį, o idėjinį krachą LSDP, kaip ir kitų Eu
ropos socialdemokratinių reformistų partijų, kurių 
lyderiai atvirai perėjo į nacionalinės buržuazijos po
zicijas. Senoji LSDP, kaip politinė organizacija, gy
vavo iki 1919 m. pradžios. Darbuose, nušviečiančiuose 
LKP politiką žemės klausimu, atsispindėjo LKP III 
suvažiavimo nutarimai. Tiesa, B. Pušinis bandė iš
reikšti kitą nuomonę. „1919 m. Sovietų Lietuvoj,— 
rašė jis 1929 m.,— pats žemės klausimo rišimas buvo 
teisingas, bet jis buvo visiškai nesuprantamas darbo

47 Z. Angarietis, Lietuvos Komunistų partijos įsikūrimas. — 
„Komunistas“, 1928, Nr. 5, p. 9.
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valstiečių masėms“ 4S. Tačiau tokiai B. Pušinio pozi
cijai nebuvo pritarta. „Dalykas tas,— rašė Z. Anga- 
rietis, kritikuodamas šią pažiūrą,— kad klausimo riši
mas buvo neteisingas, klaidingas, jis nedavė darbo 
valstiečiams žemės“ 48 49. Buvo iškeltas Lietuvos komu
nistų, vadovavusių darbo žmonių kovai už Tarybų 
valdžią, nacionalinių ir internacionalinių uždavinių 
vienybės klausimas. „Lietuvos komunistai...,— rašė 
Z. Angarietis,— ne tik padėjo Lietuvos darbininkams 
imt valdžią j savo rankas ir kovot dėl darbininkų kla
sės reikalų, bet kartu ėjo į pagalbą Tarybų Rusijai, 
ėjo j pagalbą tarptautinei revoliucijai“ 50.

Pirmą kartą lietuvių marksistinėje istoriografijoje 
Lietuvos ir Baltarusijos TSR klausimą vertino Z. An
garietis, nurodydamas, kad jungtinė respublika gy
vavo iki 1919 m. rudens. Jis rašė: „Lietbelas neilgai 
gyvavo... Po Minsko ir Bobruisko paėmimo visa Liet- 
belo teritorija atsidūrė buržuazijos rankose, Lietbelo 
valdžios organai buvo likviduoti“ 51. Svarbus teigi
nys, iškeltas marksistinėje lietuvių istoriografijoje yra 
tas, kad buržuazinė Lietuva susikūrė, tik nuslopinus 
Tarybų valdžią („Buržuazinė Lietuva įsikūrė tik 
1919 metais ant griuvėsių Sovietų Lietuvos“)52.

48 A. Bekampis (B. Pušinis), Dar žemės ūkio klausimu. — „Ko
munistas“, 1929, Nr. 2, p. 9.

49 M. Bevardis (Z. Angarietis), Kelios pastabos (dėl drg. 
A. Bekampio straipsnio „Dar žemės ūkio klausimu“). — „Komunis
tas“, 1929, Nr. 2, p. 31.

50 M. Bevardis (Z. Angarietis), Lietuvos darbininkų valdžios 
paskelbimas ir Tarybų Rusija. — „Komunaras“, 1921, Nr. 1, p. 4.

61 Z. Angarietis, Apie Lietbelą. — „Priekalas“, 1937, Nr. 7, 
p. 406.

62 K. Kalnėnas (Z. Angarietis), Ar jie kovotojai dėl Lietuvos 
nepriklausomybės?, Tilžė, 1928, p. 21.
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Svarbiausią vietą ikikarinėje socialistinės revoliu
cijos istoriografijoje užima du V. Kapsuko 53 ir Z. An- 
gariečio54 ryškiai mokslinio-tiriamojo pobūdžio vei
kalai.

Pasitelkdami daugelį kitų kovos dalyvių, ilgus me
tus kaupę istorinę medžiagą, skelbę ją atskirais 
straipsniais spaudoje, V. Kapsukas ir Z. Angarietis 
pateikė apibendrinančius, nemažus darbus, pasižy
minčius giliu partiškumu, moksliniu kruopštumu, 
kupinus nesutaikomos kovos prieš buržuazinius isto
rijos klastotojus. Šie veikalai buvo parašyti tada, kai 
Lietuva vilko sunkų buržuazijos diktatūros jungą, ir 
svarbiausias tada buvo Tarybų valdžios atkūrimo 
klausimas. Todėl buvo aktualu plačiau išnagrinėti 
LKP veiklos patyrimą 1918—1919 m.

V. Kapsukas buvo sumanęs parašyti dviejų dalių 
knygą apie socialistinę revoliuciją Lietuvoje. Pirmąją 
dalį, pavadintą „Kova už Tarybų valdžią (1918 m. 
pabaiga ir 1919 m. pradžia)“, jis suspėjo išleisti (ji 
išėjo „Pirmoji Lietuvos proletarinė revoliucija ir Ta
rybų valdžia“ pavadinimu), o an trą ją—„Tarybų vai
zdžios veikimas ir jos žlugimas“, kurios daugiau kaip 
pusė jau buvo parašyta, mirtis sutrukdė pabaigti.

53 V. Kapsukas, Pirmoji Lietuvos proletarinė revoliucija ir So
vietų valdžia. — Amerikos Lietuvių darbininkų literatūros drau
gijos leidinys, Nr. 38, Chicago, 1934; Antrasis leidimas, spaudai 
paruoštas G. Zimano, išėjo Vilniuje 1958 m.

54 Z. Angarietis, LKP įsikūrimas ir proletarinė revoliucija Lie
tuvoje (1918—1919 m.), Vilnius, 1960. Z. Angariečio veikalas, su
daręs jo stambaus kūrinio „LKP istorija“, baigto rašyti 1936 me
tais, 5-ąją dalį, buvo hektografuotas ir ėjo kaip mokymo priemonė 
Vakarų tautinių mažumų komunistinio J. Marchlevskio vardo 
■universiteto ir Tarptautinės lenininės mokyklos lietuvių sektorių 
klausytojams. Todėl, mūsų supratimu, šį veikalą reikėtų vertinti 
pagal jo parašymo laiką.
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Z. Angariečio knyga apima tiek pačios kovos už 
Tarybų valdžią, tiek Tarybų valdžios veiklos laiko
tarpį.

Abiejų veikalų pirmųjų dalių problematika iš esmės 
ta pati: klasiniai prieštaravimai Lietuvoje vokiečių 
okupacijos metais, LKP susikūrimas, Spalio revoliu
cijos įtaka Lietuvos darbininkų judėjimui, ginkluoto 
sukilimo, kovos už Tarybų valdžią tiek centre, tiek 
vietose klausimai, varomosios revoliucijos jėgos.

V. Kapsukas pirmasis davė klasinį „miško brolių“ 
judėjimo įvertinimą, iškėlė revoliucinės situacijos 
Lietuvoje susidarymo klausimą.

Z. Angarietis, be aukščiau minėtų klausimų, ap
žvelgė kūrybinę LKP ir Tarybų valdžios organų veik
lą (tarybinė statyba, žemės ir nacionalinio klausimo 
sprendimas, Raudonosios Armijos organizavimas 
ir kt.).

Veikalų autoriai panaudojo archyvinę ir literatūri
nę medžiagą, memuarus, savo pačių prisiminimus. 
Labai vertingi Z. Angariečio knygoje paskelbti do
kumentai apie vietines partines organizacijas, ypač 
Suvalkijoje, Kaune, kurie, neišlikus jų originalams, 
yra vienintelis šaltinis šių organizacijų veiklai nu
šviesti.

V. Kapsukas ir Z. Angarietis, remdamiesi marksis- 
tine-leninine metodologija, įtikinamai parodė, kad 
1918—1919 m. Lietuvoje įvyko socialistinė revoliucija, 
kurioje vietos darbininkai ir valstiečiai, siekę aiškaus 
ir apibrėžto tikslo — iškovoti politinę valdžią, komu
nistų vadovaujami, laimėjo pergalę didžiojoje Lietu
vos dalyje.

Autoriai iškėlė buržuazinės-demokratinės ir socia
listinės revoliucijos uždavinių santykio klausimą, nu
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rodydami, kad socialistinė revoliucija Lietuvoje pra
bėgomis išsprendė buržuazinės-demokratinės revoliu
cijos, svarbiausia dvarininkų žemėvaldos likvidavimo 
uždavinius.

Z. Angarietis, nagrinėdamas Tarybų valdžios Lie
tuvoje žlugimo priežastis, padarė išvadą, kad pagrin
dinė jėga, sužlugdžiusi darbo žmonių iškovojimus, 
buvo užsienio interventai — buržuazinės-dvarininki- 
nės Lenkijos ir Vokietijos kariuomenė, už kurių nuga
ros stovėjo Antantės imperializmas. Tokios pozicijos 
laikėsi ir V. Kapsukas.

V. Kapsukas ir Z. Angarietis, kritiškai analizuo
dami LKP padarytas klaidas, ypač agrariniu klausi
mu, anaiptol jų neabsoliutino. Jie pripažino didžiulius 
laimėjimus, kuriuos pasiekė Tarybų valdžia per trum
pą savo gyvavimo laikotarpį nors ir nepaprastai sun
kiomis sąlygomis. „Tik mūsų klasiniai priešai,— pa
brėžė V. Kapsukas savo knygos pratarmėje,— gali 
visiškai nepripažinti tų pasiekimų“ 55. Z. Angarietis 
rašė: „1918—1919 m. revoliucija... įeis, nepaisant vi
sos eilės mūsų klaidų, dargi stambių klaidų, šviesiais 
lapais į Lietuvos proletariato kovos istoriją“ 56.

V. Kapsuko ir Z. Angariečio veikalai buvo parašyti 
daugiau kaip prieš trisdešimt metų ir, suprantama, 
atspindėjo to laiko istorijos mokslo lygį. Autoriai, 
užsiėmę partiniu darbu, neturėjo galimybės visapu
siškiau susipažinti su esama medžiaga ir pateikti iš
samų revoliucijos istorijos vaizdą. Z. Angariečio vei
kale „LKP įsikūrimas ir proletarinė revoliucija Lie

65 V. Kapsukas, Pirmoji Lietuvos proletarinė revoliucija ir Ta
rybų valdžia, Vilnius, 1958, p. 4.

66 Z. Angarietis, LKP įsikūrimas ir proletarinė revoliucija Lie
tuvoje, Vilnius, 1960, p. 130.

23



tuvoje (1918—1919 m.)“ yra kai kurių trūkumų bei 
netikslumų, nušviečiant atskirus revoliucijos veikėjus 
bei įvykius, kurie šiandien, susikaupus naujai me
džiagai ir istorijos mokslui smarkiai pažengus į prie
kį, yra kiek kitaip vertintini. Tai aptariama knygos 
redakcinės komisijos (E. Dirvelė, B. Vaitkevičius) 
parengtose pastabose.

V. Kapsuko ir Z. Angariečio veikalai yra didelis 
indėlis į 1918—1919 m. socialistinės revoliucijos Lie
tuvoje istoriografiją.

Ketvirtojo dešimtmečio pradžioje Tarybų Sąjungoje 
(čia buvo susitelkę pagrindiniai lietuvių politinės 
emigracijos kadrai) ėmė susidaryti Stalino asmeny
bės kultas, turėjęs sunkias pasekmes istorijos mokslui.

Po J. Stalino laiško „Apie kai kuriuos bolševizmo^ 
istorijos klausimus“ žurnalo „Proletarskaja revoliu
cija“ (1931 m.)57 redakcijai istorinėje literatūroje pra
dėjo reikštis dogmatizmas, schematizmas, objekty
vaus tyrinėjimo pakeitimas citatomis, istorinės me
džiagos pritempimas išankstiniam nusistatymui. „Tai 
buvo būdinga ne visiems istorikų darbams ir ne vie
nodu laipsniu, tyrinėjimo darbas nebuvo nutrauktas, 
ir kaupė rezultatus, tačiau mokslo vystymosi procesas 
buvo aiškiai sutrukdytas“ 58.

Asmenybės kulto sąlygos atsiliepė ir 1918—1919 m., 
socialistinės revoliucijos Lietuvoje istoriografijai. 
Pradėjo rodytis straipsniai, tendencingai traktuojan
tieji kai kuriuos LKP politikos .1918—1919 metais

57 Laiškas buvo paskelbtas žurnale „Komunistas“, 1931, Nr. 6.
58 Очерки истории исторической науки в СССР, т. IV, Под, 

редакцией М. В. Нечкиной (гл. редактор) и др., Изд. Институ
та истории АН СССР, Москва, 1966, стр. 18.
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klausimus. Antai Z. Serebrianskis 59, kalbėdamas apie 
Lietuvos ir kai kurių kitų šalių kompartijos klaidas 
agrariniu klausimu, rašė: „Nesunku pastebėti, kad 
tuo principiniu „dvarininkų žemės išdalinimo“ neigi
mu pasireiškė menševikinis-centristinis agrarinio 
klausimo, kaip politinės strategijos klausimo, nepa
kankamas įvertinimas, pasireiškė menševikinis kai
riųjų radikalų neigimas darbininkų klasės ir valstie
tijos sąjungos politikos, pasireiškė permanentinės re
voliucijos pusiau menševikinės schemos, kuriai jie 
pritaria, įtaka“ 60.

Vertinti Lietuvos KP klaidas kaip menševikines, 
atsiradusias Trockio permanentinės revoliucijos teo
rijos įtakoje, pavadinti tuometinius LKP vadovus, iš
tikimus revoliucionierius bolševikus, „kairiaisiais ra
dikalais“ nebuvo jokio pagrindo.

Žurnalai „Komunistas“ ir „Priekalas“ paskelbė 
vieną kitą straipsnį, kuriuose buvo per daug akcen
tuojamos LKP klaidos, mėginama Tarybų valdžios 
sunkumus aiškinti vien klasinio priešo veikla.

Visa tai neskatino objektyviai tirti socialistinės re
voliucijos Lietuvoje įvykių, išryškinti revoliucijos 
pozityvios reikšmės liaudies kovų istorijoje.

Literatūros apie 1918—1919 metų socialistinę revo
liuciją Lietuvoje, pasirodžiusios iki Tarybų valdžios 
atkūrimo, istoriografinė reikšmė buvo ta, kad joje 
buvo sukaupta nemaža įdomių faktų, jie analizuojami, 
padarytos svarbios istorijos mokslui išvados, sukurti 
pirmosios socialistinės revoliucijos Lietuvoje istorijos

59 3. Серебрянский, Письмо тов. Сталина и очищение Ком
партий от с.-д. пережитков.— «Коммунистический Интернацио
нал», 1932, № 6. Straipsnis buvo perspausdintas žurnale „Ko
munistas“, 1932, Nr. 2.

60 «Коммунистический .Интернационал», 1932, № 6, стр. 23.
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marksistinės-lenininės koncepcijos pagrindai. Išryš
kėjo gana plati ir pakankamai pagrįsta tyrinėjimo 
problematika, buvo padėtas tvirtas pamatas tolesnei 
mokslinei-kūrybinei istorikų veiklai.

Aukštai vertinant pirmųjų revoliucijos istorijos ty
rinėtojų darbų, negalima, suprantama, nepaminėti ir 
tos literatūros trūkumų. Pirmiausia tai autorių turė
tos istorinių šaltinių bazės siaurumas. Dėl to neretai 
buvo tenkinamasi esamų dokumentų komentavimu, 
atskiri teiginiai tuose darbuose buvo nepakankamai 
pagrįsti konkrečia istorine medžiaga.

Tačiau, nepaisant šių bei kitų trūkumų, literatūra 
apie socialistinę revoliuciją Lietuvoje 1918—1919 m., 
išskyrus vieną kitą straipsnį, parašytą asmenybės 
kulto dvasia, dabartinei mokslininkų kartai yra gi
laus partiškumo, kovingumo, nesitaikstymo su prie
šiškomis koncepcijomis istorijos moksle pavyzdys.

1940 metais Lietuvos darbo žmonės, Tarybų Są
jungos tautoms padedant, įvykdė antrąją socialistinę 
revoliuciją, atkūrė Tarybų valdžią. Prasidėjo naujas, 
tarybinis istorijos mokslo vystymosi laikotarpis Lie
tuvoje. Komunistų partija skyrė didelį dėmesį moks
linių istorijos žinių propagandai ir populiarinimui, 
labai vertino istorijos mokslo reikšmę, auklėjant dar
bo žmones marksistinės-lenininės pasaulėžiūros dva
sia. Istorijos mokslo vystymas tapo valstybinės reikš
mės reikalu.

Mokslinio-tiriamojo darbo įstaigos, sukurtos Tary
bų Lietuvoje (LTSR MA Istorijos institutas, Partijos 
istorijos institutas prie LKP CK), aukštųjų mokyklų 
istorijos mokslų katedros tapo svarbiu lietuvių tary
binės istoriografijos vystymosi veiksniu. Jos atliko



reikšmingą darbą, marksistiškai tyrinėjant Lietuvos 
revoliucinio judėjimo istoriją.

Svarbią vietą Lietuvos tarybinių istorikų mokslinio 
tyrinėjimo darbuose užėmė pirmosios socialistinės 
revoliucijos Lietuvoje įvykių nušvietimas.

Tarybinio laikotarpio istoriografijoje yra išskirti 
du etapai.

Pirmąjį tokį etapą sudaro 1940—1956 metai. Vos 
tik atkūrus Tarybų valdžią Lietuvoje, periodinėje 
spaudoje, leidžiamojoje Kaune ir Vilniuje, pasirodė 
pluoštas straipsnių ir atsiminimų 61 apie Lietuvos dar
bo žmonių revoliucines kovas 1918—1919 metais.

01 J. S., Pagerbkim žuvusius draugus (Apie 1919 m. Kvietkuose 
buržuazinių gaujų nužudytus Raudonosios Armijos talkinin
kus). „Tiesu“, 1940.VI 1.20; .S'. Kavaliauskas, Dėl Vilniaus ka
lėdini. allc'.lcjr alkusių kapų (Apie kovoje prieš lenkų legionierius 
1918 iii žuvusius KP narius). „Tiesa“, 1940.V1II.23; Pirmieji 
Vilnimis komunistui kankiniai. — „Vilniaus balsas“, 1940.1Х.6; 
Kapais ir karstais nugrįstas laimėjimų kelias (apie lenkų imperia
listų 1919 m. nužudytą (milicijos) komisariato komisarą J. Mac
kevičių).— „Vilniaus balsas“, 1940.IX.11; Vilniaus komuna. 
22 metai nuo 5 Vilniaus komunarų mirties. — „Vilniaus balsas“, 
1941.1.4; F. Baltušis-Zemaitis, Sis tas iš praeities. — „Darbo Lie
tuva“, 1940.VI 1.6; A.L., Ukmergė jau ir 1919/20 metais turėjo Ta
rybų valdžią. Pluoštas atsiminimų. — „Darbininkų žodis“, 
1940.Х1.7; J. S., O Wilenskiej Radzie Delegatow Robotniczych w 
1918—1919 roku. — „Prawda Wilenska“, 28 wrzeš. — 8 pazdž. 
1940 r.; A. Wierzbicka, Nowy Rok, 1919 r. w Wilnie (z vvspomnien 
swiadka naocznego smierci komunarow wilenskich). — „Prawda 
Wilenska“, 4.1.1941 r.; J. Vitas, Wspomnienia z wojny domowej 
w Litwie (Rok 1919). — „Pravvda Wilenska“, 23.11.1941 r.; 
A. J. Kreicburger, Di kamfn mm aiznban-kraizl in Wilne 
(1919) (Mūšiai geležinkelininkų klubo patalpose Vilniuje 
(1919). — „\Vilner Emes“, 1940.XI.18—22; S. Kačerginski, Dos 
lebn fun komunar Janki Aš (1887—1919) (Komunaro Jankelio 
Aso gyvenimas). — „Wilner Emes“, 1941.1.7; I. Geiman, Fajerle- 
che baerung fun 9 revoliucionern, vos zeinen umgebracht gevorn 
durch veisgvardejer (Iškilmingas baltagvardiečių nužudytų 9 
revoliucionierių pagerbimas).—„Folksblat“, 1940.IX.25; D. Jofe, 
Di opklangen fun der Oktober-revoliucje in der okupirter Lite 
(1917—1918) (Spalio revoliucijos atgarsiai okupuotoje Lietuvo
je ) .— „Folkblat“, 1940.Х1.6.
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Juose buvo parodyti atskiri socialistinės revoliucijos 
Lietuvoje epizodai, paminėtos buržuazinės kontrrevo- 
liucijos aukos. Jie svarbūs kaip savo rūšies istorijos 
.šaltiniai.

1940 metais buvo paskelbta pirmoji dokumentų 
publikacija 62 ir N. Kornatovskio mokslinio-tiriamojo 
pobūdžio straipsnis 63. N. Kornatovskis, naudodama
sis kai kuriais naujais archyviniais dokumentais, pa
rodė Lietuvos ir Baltarusijos partinių organizacijų 
veiklą, mobilizuojant darbo žmones kovai už Tarybų 
valdžią, jungtinės respublikos susidarymo sąlygas, 
jos reikšmę kovoje prieš interventus. Jis teigė, kad 
Lietuvos ir Baltarusijos TSR gyvavo tol, kol jos teri
toriją užgrobė priešai.

Tačiau ne visur su autoriumi galima sutikti. Pa
žymėjęs, kad agrarinis klausimas Lietbele buvo ak
tualus, kad jis „apsprendė vidinį respublikos pasto
vumą“, ir konstatavęs padarytas klaidas (kursas į ta 
rybinių ūkių kūrimą, atsisakymas išskirstyti dalį že
mės valstiečiams), autorius rašė: „Lietuvos ir Balta
rusijos Komunistų partijos vadovaujantieji darbuoto
jai... pateko į antirevoliucinių menševikinių teorijų 
nelaisvę audringų revoliucinių įvykių laikotarpiu“ 64. 
Asmenybės kulto laikais paplitusių koncepcijų įtako
je apkaltinęs vadovaujančius Lietuvos ir Baltarusijos 
KP ir vyriausybės veikėjus nebūtais dalykais („kny
giniai prisiskaitėliai“, „nesupratę klasių kovos dės

62 К истории борьбы литовского народа за Советскую 
власть в 1918—1919 годах,— «Красный архив», 1940 г.,
№5(102).

62 Н. А. Корнатовский, Литовско-Белорусская ССР 
(1919 г.).— «Ученые записки Ленинградского университета», 
Ленинград, 1941, № 67, вып. 7.

64 Теп pat, р. 153.
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nių“, „neapsiginklavę priešakine teorija“ ir pan.), 
N. Kornatovskis padarė nepagrįstą išvadą: „Jie dar 
nebuvo leniniečiai bolševikai“ 65.

Tokie subjektyvūs vertinimai bei išvados buvo toli 
nuo tiesos, ir, suprantama, jie smarkiai menkino 
straipsnio mokslinę vertę.

Žymiai išsiplėtė kovos už Tarybų valdžią Lietuvoje 
1918—1919 metais istorijos tyrinėjimai pokario me
tais. Ypač didelį vaidmenį, nušviečiant ir populiari
nant ano meto įvykius, atliko tarybinė respublikinė ir 
vietinė periodinė spauda („Tiesa“, „Sovetskaja Lit- 
va“, „Valstiečių laikraštis“, „Komjaunimo tiesa“, 
„Komunistas“ ir kt.).

Spaudos puslapiuose pasirodė šimtai straipsnių 
(daugiausia reiškėsi istorikai R. Šarmaitis, J. Žiugž
da, P. Staras, D. Fainhauzas, J. Jurginis, J. Aničas, 
J. Komodaitė), revoliucinių kovų dalyvių atsiminimų 
(B. Pušinis, J. Macijauskas, J. Krampys, F. Vaišno
ras, K- Klorys, E. Tautkaitė, K- Stasiulis ir daugelis 
kitų), kuriuose buvo parodytas Lietuvos darbininkų 
ir valstiečių didvyriškumas, kovojant už Tarybų val
džią, iškelta daug nežinomų kovotojų, išaiškinta ne 
viena vietovė, kur buvo susikūrę ir veikė Tarybų val
džios organai, padarytos kai kurios apibendrinančios 
išvados.

Svarbią reikšmę 1918—1919 m. socialistinės revo
liucijos Lietuvoje istorijos tyrinėtojams turėjo 
V. Niunkos pranešimas (1948 m. gruodžio 15 d.), 
minint revoliucijos trisdešimtąsias metines66.

65 H. А. Корнатовский, Литовско-Белорусская ССР (1919 г.), 
стр. 153.

66 V. Niunka, Tarybų valdžios įsikūrimo Lietuvoje trisdešimto
sios metinės, Vilnius, 1949.
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Pranešime padaryta svarbi išvada, kad proletarinė 
revoliucija Lietuvoje išvadavo Lietuvos liaudį iš so
cialinės ir nacionalinės priespaudos ir atkūrė jos vals
tybingumą nauju, Tarybų pagrindu,— tvirtai įėjo į ta
rybinę revoliucijos istoriografiją.

Pokario laikotarpiu, 1947—1948 metais, į pirmo
sios socialistinės revoliucijos Lietuvoje istorijos tyri
nėjimą įsijungė J. Žiugžda 67 ir R. Šarmaitis68. Kiek 
vėliau tyrinėjimo darbas ir tyrinėtojų ratas plėtėsi. 
Buvo išleistos J. Žiugždos69, R. Šarmaičio70 knygos, 
išspausdinti J. Jurginio71, D. Fainhauzo72, A. Andre
jevo73 darbai.

J. Žiugžda, savo darbuose nagrinėdamas Lietuvos 
miesto ir kaimo darbo žmonių kovą už Tarybų val
džią, ypatingą dėmesį skyrė lietuvių buržuazinių na
cionalistų antiliaudinių sandėrių su vokiečių okupan
tais demaskavimui, parodė buržuazinės Lietuvos ta-

67 J. Žiugžda, Lietuvių tautos kova dėl Tarybų valdžios 1918— 
1919 m. — „Komunistas“, 1947, Nr. 12; to paties pavadinimo bro
šiūra, Vilnius, 1948.

68 R. Šarmaitis, Lietuvos Komunistų partijos kova dėl lietuvių 
tautos laisvės ir nepriklausomybės, Vilnius, 1947; Lietuvos darbo 
žmonių kova dėl Tarybų valdžios. — „Tarybinė mokykla“, 1948, 
Nr. 9; LKP trisdešimtmečio proga. — „Komunistas“, 1948, Nr. 10.

69 J. Žiugžda, Lietuvos kaimo darbo žmonių kova dėl žemės 
buržuazijos viešpatavimo metais, Vilnius, 1952.

70 R. Šarmaitis, Lietuvos Komunistų partijos pirmojo suvažia
vimo sušaukimo istorijos klausimu, Vilnius, 1954; Интервенция 
англо-американских империалистов в Литве в 1918—1920 гг.— 
«Исторические записки», 1954, № 45; Amerikos—Anglijos impe
rialistų intervencija Lietuvoje 1918—1920 m., Vilnius, 1955.

71 J. Jurginis, Kultūrinė Lietuvos tarybinės valdžios veikla 
1918—1919 m. — „Tarybinė mokykla“, 1959, Nr. 1; Vilnius ■—Tary
bų valdžios centras Lietuvoje (1918—1919 metais), Vilnius, 1949.

72 D. Fainhauzas, Lietuvos liaudies kova prieš amerikinius- 
angliškuosius interventus 1918—1919 m. m. — Vilniaus Valstybi
nio universiteto Mokslo darbai, t. 1(4), 1954.

73 A. M. Андреев, Борьба литовского народа за Советскую 
сласть (1918—1919 гг.), Москва, 1954.
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l ybes vietą Vokietijos imperializmo planuose pavergti 
l ietuvą. Autorius įtikinamai parodė Spalio revoliuci
jos idėjų įtaką Lietuvai, Rusijos liaudies pagalbą 
Lietuvos darbo žmonių kovai už socialinį ir naciona
linį išsivadavimą. Vertindamas Tarybų Rusijos vy
riausybės 1918 m. gruodžio 22 d. dekretą dėl Lietuvos 
Tarybų Socialistinės Respublikos nepriklausomybės 
pripažinimo, J. Žiugžda pabrėžė, kad šiuo dekretu 
„pirma, Tarybų Lietuvai iš karto buvo užtikrinta viso
keriopa Tarybų Rusijos pagalba..., antra, tuo pripaži
nimu Tarybų Lietuva gavo visiškai nuoširdų nepri
klausomybės patvirtinimą ir visišką laisvę nuo bet 
kokių įsipareigojimų, susijusių su buvusiu Lietuvos 
priklausymu carinei imperijai“ 74.

Vienas iš svarbių ir sudėtingų socialistinės revo
liucijos istorijos Lietuvoje problemų yra žemės klau
simas.

J. Žiugžda knygoje „Lietuvos kaimo darbo žmonių 
kova dėl žemės buržuazijos viešpatavimo metais“, 
remdamasis statistiniais duomenimis, atskleidė klasi
nius santykius Lietuvos kaime, Vokietijos okupacijos 
Lietuvoje sunkumus, kaimo darbo žmonių pasiprieši
nimą okupantams. Spalio revoliucijos pergalė, lenini
niai žemės dekretai revoliucionizuojamai veikė am
žiais kentusius dėl žemės bado darbo valstiečius, kėlė 
juos į ryžtingą kovą už žemę, už Tarybų valdžią. Lie
tuvos Laikinosios revoliucinės vyriausybės Manifes
tas, dekretas dėl žemės ir praktiškas jo įgyvendinimas 
Tarybų Lietuvoje, pažymėjo autorius, panaikino pri
vatinę žemės nuosavybę — paskelbė ją visos liaudies

74 I .  Ž i u g ž d a ,  Lietuvių tautos kova dėl Tarybų valdžios 1918—- 
1919 metais, p. 29.
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nuosavybe, išvadavo kaimo varguomenę iš vergavimo 
dvarininkams ir buožėms.

Tačiau knygoje pasigendame visapusiškesnės že
mės klausimo sprendimo Tarybų Lietuvoje 1918—- 
1919 m. analizės, šio klausimo sprendimo ne tik tei
giamų, bet ir neigiamų pusių išryškinimo.

R. Šarmaitis, remdamasis archyvine medžiaga, nu
švietė komunistinių organizacijų Lietuvoje kūrimosi 
istorines sąlygas bei konkrečius kelius, RKP(b) Lie
tuvių sekcijų Centro Biuro, V. Kapsuko, Z. Angarie- 
čio vadovaujantį vaidmenį, kuriant Lietuvos Komu
nistų partiją, LKP I suvažiavimo istorinę reikšmę.

Daug dėmesio autorius skyrė Lietuvos Komunistų 
partijos, kaip darbo žmonių kovos už socialistinės re
voliucijos pergalę organizatoriaus ir vadovo, veiklai 
nušviesti.

R. Šarmaitis ir D. Fainhauzas, savo darbuose pa
teikdami daug dokumentų, demaskavo JAV ir Angli
jos imperializmo vaidmenį, organizuojant karinę in
tervenciją prieš Tarybų Lietuvą, jo įžūlų kišimąsi 
į Lietuvos reikalus, Lietuvos buržuazijos bendradar
biavimą su mažųjų tautų laisvės smaugėjais.

R. Šarmaitis, priešingai septintojo dešimtmečio 
pradžios kai kuriems propagandinio pobūdžio straips
niams, parodo, kad Amerikos—Anglijos imperialistai, 
būdami suinteresuoti parengti Lietuvoje placdarmą 
tolesnei kovai prieš Tarybų Rusiją, įkvėpė ir organi
zavo karinę intervenciją prieš Tarybų valdžią, kad 
tiesioginius karinius veiksmus prieš Tarybų Lietuvos 
karines pajėgas daugiausia vykdė Lenkijos ir Vokie
tijos kariuomenė.

Kovos už Tarybų valdžią svarbiausiame Lietuvos 
politinio gyvenimo centre Vilniuje bruožai, ekonomi
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nių ir kultūrinių pertvarkymų pirmieji žingsniai atsi
spindi J. Jurginio darbuose.

A. Andrejevas savo knygoje, parašytoje kandida
tinės disertacijos pagrindu, pateikė nemaža įdomių 
faktų apie kovą už Tarybų valdžią Lietuvoje, iškėlė 
jungtinės Lietuvos ir Baltarusijos TSR sudarymo 
reikšmę, atskleidė atskirus kovos prieš interventus 
epizodus. Šia prasme ji verta tam tikro dėmesio. Ta
čiau A. Andrejevo knyga, reikia pasakyti, turi rimtų 
trūkumų, ginčytinų teiginių, aiškių klaidų. Autorius 
beveik visiškai neanalizuoja klasinių jėgų santykio 
socialistinės revoliucijos išvakarėse, nenagrinėja re
voliucijos varomųjų jėgų bei jos specifinių bruožų 
Lietuvoje. Labai supaprastintai A. Andrejevas aprašo 
komunistų taktiką smulkiaburžuazinių partijų atžvil
giu kovos už Tarybų valdžią laikotarpiu.

Smulkiaburžuazinės partijos (Bundas, LSDP, Lie
tuvos ir Baltarusijos SDDP (menševikai internacio
nalistai) ir kitos) turėjo, ypač Vilniuje, tam tikros 
įtakos tarp darbo žmonių. Todėl Vilniaus komunistai, 
kaip žinia, suėjo į laikiną bloką su šiomis partijomis, 
renkant Darbininkų atstovų tarybą. Politinio susita
rimo taktika visiškai pasiteisino. A. Andrejevas, va
dovaudamasis išankstiniu nusistatymu, prieštarauda
mas faktams, pareiškė, kad „komunistai stojo prieš 
šį bloką“ 75.

Autorius iš esmės apeina kūrybinės Tarybų val
džios veiklos klausimus, neparodo socialistinio liau
dies ūkio pertvarkymo proceso konkrečių rezultatų. 
Agrarinio klausimo sprendimas nušviečiamas viena
šališkai, tik padarytų klaidų požiūriu. Pastarąsias

75 A. M. Андреев, Борьба литовского народа за Советскую 
власть, стр. 45.
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A. Andrejevas be jokių įrodymų mėgino kvalifikuoti 
kaip trockistinio, menševikinio pobūdžio klaidas76. 
Visiškai nepagrįstai, asmenybės kulto laikotarpio ver
tinimų įtakoje autorius paskelbė liaudies priešais žy
mius Tarybų Lietuvos veikėjus (Z. Angarietj, S. Bo- 
binskį), kurie tariamai padarė „milžinišką žalą“,, 
įgyvendinant agrarinę politiką 1918—1919 metais.

Viena iš svarbių mokslinių problemų, su kuria su
siduria pirmosios socialistinės revoliucijos Lietuvoje 
istorijos tyrinėtojai, yra lietuvių buržuazijos politi
nės pozicijos vertinimas. Teiginį, kad buržuazijos in
teresai visiškai sutapo su Vokietijos imperialistų sie
kiais ir kad visa buržuazija palaikė okupantus, reikė
tų kiek patikslinti.

Reikia atsiminti, kad buržuazija, kaip klasė, nebu
vo vienalytė. Atskirus jos sluoksnius veikė darbo 
žmonių nepasitenkinimas ir kova prieš okupantus, ne
noras būti po pastarųjų jungu, siekimas savarankiš
kai tvarkytis savajame krašte. Buržuazija tuo, su
prantama, stengėsi pasinaudoti. Buržuazinė Lietuvos 

‘taryba, skelbdama buržuazinės Lietuvos nepriklauso
mybės dokumentus— 1917 m. gruodžio 11 d. ir 
1918 m. vasario 16 d. aktus pirmiausia siekė atsiskirti 
nuo Tarybų Rusijos. Tai diktavo buržuazijos klasiniai 
interesai. Tačiau lietuvių buržuazijos interesai nega
lėjo visiškai sutapti su Vokietijos imperialistinės bur
žuazijos, kuri šeimininkavo krašte, siekiais.

Politinis buržuazijos savarankiškumas, apie kurį 
kapitalistiniame pasaulyje galima kalbėti tik santy
kine prasme, galėjo geriau tenkinti jos klasinius eko
nominius interesus.

76 A. M. Андреев, Борьба литовского народа за Советскую 
власть, стр. 88.
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Lietuvių buržuazijos klasiniai interesai, susiję su 
politinės valdžios siekimu, mūsų supratimu, ir atsi
spindėjo 1918 m. vasario 16 d. buržuazinės Lietuvos 
nepriklausomybės deklaracijoje, priimtoje be okupan
tų valdžios žinios ir pritarimo.

Siekimas paimti politinę valdžią į savo rankas 
įgavo konkretesnę išraišką 1918 metų pabaigoje, kai 
Vokietijoje įvyko Lapkričio revoliucija, Vokietija pra
laimėjo karą, susidarė daug palankesnės sąlygos 
socialistinei revoliucijai Lietuvoje, o beauganti darbo 
žmonių kova jau kėlė realią grėsmę vietos išnaudo
tojų klasėms. Tada buvo sudaryta buržuazinė A. Vol
demaro vyriausybė, kuri ėmėsi žygių kurti buržuazi
nę Lietuvos valstybę.

Lietuvos Komunistų partijos susikūrimas, tapęs 
svarbiu politinio-visuomeninio gyvenimo veiksniu, jos 
iškelta revoliucinės kovos programa — darbo žmonių 
valdomos Lietuvos sukūrimas — galėjo užtikrinti 
liaudžiai tikrąjį socialinį ir nacionalinį išsivadavimą. 
Lietuvos darbo žmonių dauguma, Spalio revoliucijos 
pergalės veikiama, atmetė buržuazinio' valstybingumo 
idėją ir revoliucinės kovos keliu sukūrė tarybinį na
cionalinį valstybingumą.

Užsienio valstybių ginkluota jėga, kurios prireikė 
buržuazijai prieš savo krašto darbo žmones, padėjo 
nuslopinti socialistinę revoliuciją ir sukurti buržuazi
nę Lietuvos valstybę, tarnavusią išnaudotojų klasių 
interesams.

Suvedant 1940—1956 m. laikotarpiu atlikto pirmo
sios socialistinės revoliucijos Lietuvoje istorijos tyri
nėjimo rezultatus, galima pasakytų kad tarybiniai 
istorikai nuveikė didelį darbą, nušviesdami šią aktua
lią temą. Išsiplėtė tyrinėjimo problematika, buvo su
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kaupta ir panaudota mokslinei analizei daug naujos 
medžiagos, padaryta svarbių apibendrinimų, nepai
sant to, kad kūrybinį istorikų darbą tuo laikotarpiu, 
varžė asmenybės kulto sąlygos (atsirado schematiz- 
mo, dogmatizmo, atskirų įvykių ir žmonių šališko, 
neobjektyvaus vertinimo reiškinių, istorija buvo nu
asmeninta) .

TSKP XX suvažiavimas, atskleidęs ir sukritikavęs. . 
Stalino asmenybės kultą ir jo pasėkas, pradėjo naują 
socialistinės revoliucijos Lietuvoje 1918-^1919 m. is
torijos tyrinėjimo etapą. Partija atstatė neteisėtai re
presuotų revoliucijos veikėjų gerą vardą, tapo priei
namas jų literatūrinis palikimas. Buvo reabilituoti 
Z. Angarietis, P. Svotelis, A. Jakševicius, R. Pileris, 
K- Kernovičius, A. Vainšteinas-Branovskis, S. Di- 
manšteinas, B. Matusevičius, J. Adomaitis, K. Klorys,. 
J. Lickevičius, E. Tautkaitė, A. Drabavičiūtė, R. Rasi- 
kas, F. Norvydas bei kiti.

Kūrybinė atmosfera teigiamai veikė tarybinės vi
suomenės istorikų darbą. Pagyvėjo ir žymiai išsiplėtė' 
1918—1919 m. revoliucinių įvykių Lietuvoje istorijos, 
studijavimas ir nušvietimas.

Principinės svarbos istorijos mokslui, nustatant 
socialistinės revoliucijos Lietuvoje reikšmę liaudies, 
kovų istorijoje, parodant V. Kapsuko ir Z. Angarie- 
čio vaidmenį, turi A. Sniečkaus darbai77.

Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos ir LKP 
įsikūrimo bei pirmosios proletarinės revoliucijos Lie
tuvoje 40-tąsias metines tarybiniai istorikai pažymėjo'

77 А. Снечкус, Знаменательное событие в жизни литовского, 
народа (к 40-летпю пролетарской революции в Литве).— «Ком
мунист», 1958, № 18; Vincas Kapsukas, Vilnius, 1957; Žymaus 
Komunistų partijos veikėjo Z. Aleksos-Angariečio gimimo 
80-sios metinės. — ,Tiesa“, 1962 m. birželio 27 d.
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■eile mokslinio-tiriamojo pobūdžio straipsnių ir prane
šimų. Rimtas įnašas į socialistinės revoliucijos Lie
tuvoje istoriografiją yra pranešimai, skaityti jubilie
jinėse mokslinėse sesijose78. J. Žiugžda, J. Macevi
čius ir J. Jurginis apžvelgė Didžiosios Spalio socia
listinės revoliucijos reikšmę Lietuvai, jos poveikį vi
sai revoliucinio judėjimo eigai, socialinius-politinius 
santykius Lietuvoje 1918 metais. Pirmą kartą pokario 
lietuvių istoriografijoje R. Šarmaitis iškėlė revoliuci
nės situacijos susidarymo Lietuvoje 1918 m. proble
mą, kuri padeda atskleisti kovos už Tarybų valdžią 
Lietuvoje dėsningą, objektyvų pobūdį, A. Gaigalai
t ė — Tarybų valdžios Lietuvoje 1918—1919 m. vykdy
tų socialinių-ekonominių pertvarkymų, palikusių gilų 
pėdsaką darbo žmonių sąmonėje, klausimus.

Rinkinyje „Už socialistinę Lietuvą“ paskelbti ver
tingi pranešimai: J. Komodaitės (Lietuvos Komunistų 
partijos pirmtakai), V. Kilčiausko (Komunistinė pe
riodinė spauda kovoje už marksistinės-lenininės par
tijos sukūrimą Lietuvoje 1917—1918 metais), R. Šar
maičio (LKP įsikūrimas ir jos vadovaujantis vaidmuo 
1918—1919 m. proletarinėje revoliucijoje), J. Žiugž
dos (Tarybų Rusijos pagalba Lietuvos darbo žmo
nėms kovoje už Tarybų valdžią 1918—1919 metais), 
A. Gaigalaitės (Revoliuciniai komitetai Lietuvoje 
1918—1919 metais), J. Jurginio (Užsienio interventų 
ir vietinės buržuazijos puolimas prieš Tarybų Lietu
vą 1918—1919 metais), A. Bezverchnio (Imperialistų 
siekimai įtraukti Lietuvą į karą prieš Tarybų Rusiją 
antro Antantės žygio metu). Šie autoriai praturtino

78 „40 metų“, LTSR MA leidinys, Vilnius, 1958; Už socialistinę 
Lietuvą, LTSR MA Istorijos instituto ir Partijos istorijos institu
to prie LKP CK leidinys, Vilnius, 1960.
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revoliucijos istoriją naujais reikšmingais faktais, iš
kėlė nenagrinėtų klausimų, daug ką įdomiai paste
bėjo bei padarė svarbias išvadas.

Socialistinės revoliucijos Lietuvoje istorijos tema
tika įvairiais aspektais atsispindi taip pat ir kituose 
straipsnių rinkiniuose79.

Šiuo laikotarpiu smarkiai išsiplėtė šaltinių bazė, 
buvo paskelbta nemažai svarbių dokumentų rinki
nių 80. Jie susistemino daug naujų dokumentų, padarė 
juos prieinamus tyrinėtojams, išplėtė mokslinio-tiria- 
mojo ir propagandinio darbo galimybes. Šioje me
džiagoje atsispindi vokiečių okupacijos laikotarpio 
sunkumai, Lietuvos Komunistų partijos ir Tarybų Lie
tuvos vyriausybės veikla, darbo žmonių ir jų geriau
sių atstovų — partinių ir valstybinių veikėjų — kova 
už naujo gyvenimo kūrybą.

Didelę reikšmę, tyrinėjant pirmosios socialistinės 
revoliucijos Lietuvoje istoriją, turi dokumentų publi
kacijos, kurias parengė visasąjunginės ir kitų respub
likų mokslinės įstaigos81. Jose atsispindi broliškas 
Tarybų Lietuvos bendradarbiavimas su Rusijos, 
Ukrainos, Latvijos tarybinėmis respublikomis užsie
nio intervencijos ir pilietinio karo metais, taip pat

79 Revoliucinis judėjimas Lietuvoje, Vilnius, 1957; 40 лет про
летарской революции в Литве, Вильнюс, 1959; Вопросы исто
рии Коммунистической партии Литвы, Вильнюс, 1961.

80 Lietuvos istorijos šaltiniai, t. III, Vilnius, 1958; t. IV, Vil
nius, 1961; t. II, Vilnius, 1965; Lietuvos Komunistų partijos atsi
šaukimai, t. I, Vilnius, 1962.

81 Из истории гражданской войны в СССР, 1918—1922, Мо
сква, 1960—1961 (trys tomai); Документы и материалы по исто
рии Советско-польских отношений, т. II, Москва, 1964; Совет
ская Латвия в 1919 году, Рига, 1959 (du tomai); Коммунисти
ческая партия — вдохновитель и организатор объединительно
го движения Украинского народа за образование СССР, Киев, 
1962.
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Lenkijos darbo žmonių solidarumas su kovojančia 
Lietuvos ir Baltarusijos liaudimi.

Didžiai vertingi yra talentingo pirmosios Lietuvos 
istorijoje darbininkų ir valstiečių valstybės organi
zatoriaus ir vadovo V. Kapsuko rašta i82 (straipsniai, 
korespondencijos, kalbos, laiškai, užrašai), apiman- 
tieji 1917—1920 metus. Juose įvairiais aspektais nu
šviečiami lietuvių bolševikų veiklos Rusijoje klausi
mai, RKP(b) Lietuvių sekcijų Centro Biuro vaidmuo, 
vystant pogrindinį partinį darbą okupuotoje Lietu
voje, Tarybų Lietuvos susikūrimas, kova prieš užsie
nio interventus ir lietuvių buržuaziją.

Būdingas pirmosios socialistinės revoliucijos Lie
tuvoje istoriografijos bruožas, išryškėjęs po TSKP 
XX suvažiavimo, buvo tas, kad istorijos mokslo dar
buotojai pradėjo domėtis ir tyrinėti atskirus revoliu
cijos istorijos klausimus, kovą už Tarybų valdžią vie
tose, žymių LKP veikėjų vaidmenį ano meto įvykiuo
se. | Tarybų valdžios istorijos tyrinėjimą įsitraukė 
teisininkai ir ekonomistai.

Apie lietuvių bolševikų veiklą Rusijoje, lietuvių 
darbo žmonių dalyvavimą Didžiojoje Spalio socia
listinėje revoliucijoje ir pilietiniame kare paskelbė 
savo darbus J. Aničas 83, V. Kulvičius 84, B. Vaitke

82 V. Kapsukas, Raštai, t. 7, Vilnius, 1964; t. 8, Vilnius, 1966.
83 /. Aničas, Lietuviai bolševikai Spalio revoliucijos kovose, 

Vilnius, 1958; Lietuvių bolševikų veikla kareivių tarpe 1917 me
ta is .— Kauno Politechnikos instituto darbai, t. 8, 1958; Lietuvių 
■dalyvavimas kovose prieš užsienio interventus ir vidaus kontrre- 
voliuciją Tarybų Rusijoje 1918—1919 m. — Kauno Politechnikos 
instituto darbai, t. 12, 1959; J. Aničas, S. Noreikienė, Lietuvos rei
kalų komisariato veikla 1917—1918 m., Vilnius, 1958.

8,1 В. Кульвичюс, Деятельность литовских большевиков в 
Петрограде (февраль—октябрь 1917 г.).— «Вестник Ленингра-д-
кого у.... № 2, 1960; Petrogrado lietuvių bolševikų

veiklu (1917.Х,—1918). — VVPI Mokslo darbai. Visuomeniniai
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vičius 85, C. Fradkina 86 87. Straipsniuose parodytas lie
tuvių indėlis j kovas už Tarybų valdžią Rusijoje.

Lietuvos Komunistų partijos ir Tarybų valdžios 
Lietuvoje įvairūs kūrybinės veiklos klausimai atsi
spindėjo K. Domaševičiaus ir O. Ruželytės 8T, A. Lia- 
ko88, B. Vaitkevičiaus89, V. Micelmacherio 90, K. Na
vicko91, A. Selvano92, A. Vengrio93 94, A. Žilėno91,

mokslai, t. 12, 1960; Lietuvių bolševikų kova prieš buržuazinius na
cionalistus socialistinės revoliucijos parengimo ir įvykdymo lai
kotarpiu Rusijoje. — Spalio revoliucijos keliu, Vilnius, 1967.

85 B. Vaitkevičius, Lietuviai bolševikai kovoje už Didžiojo Spa
lio pergalę. — „Komunistas“, Nr. 10, 1959; Iš Škotijos lietuvių ko
vų už Tarybų valdžią Sibire istorijos. — LKP istorijos klausimai, 
t. 3, 1963.

86 C. Fradkina, Lietuvos bolševikai Rusijoje kovoje už Tarybų 
valdžią. — „Komunistas“, Nr. 9, 1957.

87 K. Domaševičius, O. Ruželytė, Pirmieji tarybiniai teismai 
Lietuvoje (1918—1919 m.), Vilnius, 1957.

88 A. Liakas, Liaudies masių kūrybinė iniciatyva, organizuojant 
pirmuosius tarybinius teismus Lietuvoje 1918—1919 m. — „Tarybi
nis teisėtumas“, Nr. 1, 1958; Vilniaus revoliucinis tribunolas ir jo 
veikla 1919 metais. — „Tarybinis teisėtumas“, Nr. 3, 1959; Pirmieji 
tarybiniai teismai Lietuvoje 1918—1919 m. — Vilniaus Valstybi
nio universiteto Mokslo darbai, t. 22. Ekonomika ir teisė, t. 4, 1959.

89 Б. Вайткявичюс, Социалистические преобразования в Лит
ве в 1918—1919 гг.— «История СССР», № 3, 1958; Socialiniai- 
ekonominiai pertvarkymai Lietuvoje 1918—1919 metais, Vilnius, 
1959; LKP ideologinis darbas Tarybų valdžios Lietuvoje laikotar
piu 1919 m. — Spalio revoliucijos keliu, Vilnius, 1967.

90 V. Micelmacheris, Sveikatos apsauga Lietuvoje 1918—1919 
metais, Vilnius, 1959.

91 K. Navickas, Tarybų Lietuvos užsienio politika lietuvių tau
tos nacionalinių interesų sargyboje 1918—1919 m. — LKP istori
jos klausimai, t. 1, 1959.

92 A. Selvanas, LKP agrarinė politika 1918—1919 metais.— 
„Liaudies ūkis“, Nr. 12, 1961; Žemės klausimas LKP III suva
žiavime.— „Socialistinis žemės ūkis“, Nr. 10, 1961; Iš LKP agra
rinės programos parengimo istorijos. — LTSR Aukštųjų mokyklų 
Mokslo darbai. Ekonomika, t. 4, sąs. 2, 1964.

93 A. Vengrys, Kai kurie Tarybų valdžios Lietuvoje 1918— 
1919 m. ekonominės politikos klausimai. — Ekonomika, t. 2,. 
1962; Iš 1918—1919 m. proletarinės revoliucijos Lietuvoje istori
jos. — „Liaudies ūkis“, Nr. 12, 1960.

94 A. Žilėnas, Tarybų valdžios Lietuvoje (1&18—1919) mokes
čių politikos bruožai. — Ekonomika, t. 3, sąs. 2, 1963.
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E. Rybakovos 95, K. Simaškos96, V. Stonienės97,. 
E. Mertinienės 98, A. Kroniko99 darbuose. Apie Ta
rybų valdžios kūrimąsi ir kovą prieš interventus vie
tose rašė V. Lesčius, D. Fainhauzas, P. Bernatavi
čius 10°, V. Kapsuko ir Z. Angariečio veiklą 1918— 
1919 m. nušvietė R. Šarmaitis, J. Repšys 101.

Dauguma straipsnių ir brošiūrų buvo parašyti kaip 
kandidatinės disertacijos. Autoriai išstudijavo dau
gelį mažai arba visiškai nepaliestų revoliucijos istori
jos klausimų, sukaupė nemaža naujos ir vertingos

95 E. Rybakovą, Profesinių sąjungų veikla Lietuvoje 1918—- 
1919 metais. — Lietuvos Veterinarijos akademijos darbai, t. 4, 1958; 
Некоторые вопросы руководства ЦК Литвы профсоюзами.-- 
LKP istorijos klausimai, t. 3, 1963.

96 K. Simaška, Švietimas Tarybų Lietuvoje 1918—1919 m .— 
Vilniaus Valstybinio u-to Mokslo darbai, t. 20. Istorijos-filologi
jos mokslų serija, t. 5, 1958.

97 V. Stonienė, RKP(b) Lietuvių sekcijų Centro Biuro ir Lietu
vos reikalų komisariato leidybinė veikla 1917—1918 m. — Biblio
tekininkystės ir bibliografijos klausimai, t. IV, 1964; Iš Lietuvos. 
Tarybinės vyriausybės veiklos spaudos srityje 1917—1919 m .— 
Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai, Vilnius, 1966.

98 E. Mertinienė, Komunistinės literatūros leidimas lietuvių 
kalba 1917—1940 metais. — LKP istorijos klausimai, t. 4, 1964.

93 А. Кроник, Боевой путь 5-го Виленского полка Красной 
Армии.— «Бюллетень», № 2; В боях за Советскую родину, изд. 
Военно-научного общества при Киевском окружном доме Со
ветской Армии, Киев, 1962; Tų dienų šlovė neišblės. Raudonosios 
Armijos Lietuviška divizija pilietiniame kare. — „Komunistas“, 
Nr. 3, 1964.

100 V. Lesčius, Kauno m. darbo žmonių kova dėl Tarybų val
džios 1918—1919 m. — Vilniaus valstybinio u-to Mokslo darbai, 
t. 20, Istorijos-filologijos mokslų serija, t. 6, 1958; D. Fainhauzas, 
Kontrrevoliucijos jėgų puolimas prieš Tarybų valdžią Vilniuje ir 
Vilniaus krašte 1918—1919 m .— Vilniaus Valstybinio u-to Moks
lo darbai, t. 13, Istorijos-filologijos mokslų serija, t. 3, 1957; 
/ ’. Bernatavičius, Tarybų valdžios įsikūrimas ir veikla Švenčionių 
apskr. 1918—1919 m. — LKP istorijos klausimai, t. 2, 1962.

1111 R. Šarmaitis, V. Kapsuko veikla 1918—1919 m. — LKP isto
rijos klausimai, t. 2, 1962; J. Repšys, Z. Angarietis — marksizmo- 
leninizmo propagandistas Lietuvoje 1918—1919 m. — Vilniaus 
Valstybinio u-to Mokslo darbai, t. 20, Istorijos-filologijos mokslų 
serija, t. 5, 1958.
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istorinės medžiagos. Visa ši literatūra yra svarus 
indėlis j socialistinės revoliucijos Lietuvoje istorio
grafiją.

Svarbią reikšmę, atskleidžiant ekonominę ir poli
tinę padėtį Lietuvoje socialistinės revoliucijos išva
karėse, Vokietijos imperializmo politikos siekius Lie
tuvoje pirmojo pasaulinio karo metais, darbo žmonių 
pasipriešinimą okupantams turi A. Stražo straips
niai 102.

Proletarinio solidarumo klausimai nagrinėjami 
J. Žiugždos ir D. Fainhauzo, M. Tamošiūno darbuo
se 103. Tarybiniai istorikai, kaip ir anksčiau, nemaža 
dėmesio skyrė Tarybų Rusijos vaidmeniui Lietuvos 
liaudies išsivadavimo kovoje 1918—1919 metais at
skleisti. Vertingi šiuo klausimu I\. Navicko ir J. Žiugž
dos darbai 104.

1962 m. Minske iš spaudos išėjo E. Skliar mono
grafija, «Борьба трудящихся Литовско-Белорусской 
ССР с иностранными интервентами и внутренней 
контрреволюцией (1919—1920 гг.)». Autorė moksli
niam tyrinėjimui pasirinko aktualią ir istorikų nepa-

102 A. Stražas, Vokietijos imperializmo politikos okupuotoje 
Lietuvoje 1915—1917 metais klausimu. — Mokslo darbai (išleido 
Pedagoginis institutas), t. III, 1957; Колониальный режим гер
манских империалистов в Литве в годы первой мировой вой
ны.— «Вопросы истории», № 2, 1958; Борьба литовского народа 
против германских колонизаторов и их пособников в 1915— 
1917 гг.— «Вопросы истории», № 10, 1959; «Земля Оберост» 
v германские цели на Востоке в годы первой мировой войны.— 
«Вопросы истории», № 8, 1964.

103 Ю. Жюгжда, Д. Файнгаузас, Революционные движения 
в немецких войсках в Литве (1918—1919 гг.).— «Новая и но
вейшая история», № 3, 1957 г.; M. Tamošiūnas, Lietuvos dar
bininkų klasės komunistinių tarptautinių ryšių formavimasis 
1918—1919 m. — LKP istorijos klausimai, t. 6, 1967.

104 K. Navickas, Lenininės nacionalinės politikos istorinė reikš
mė lietuvių tautai, Vilnius, 1960; J. Žiugžda, Lietuvių ir rusų tautų 
santykiai istorinio vystymosi eigoje, Kaunas, 1964.
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kankamai nušviestą dviejų kaimyninių tautų bendrą, 
kovą už Tarybų valdžią, prieš užsienio ir vidaus prie
šus. Monografijoje atsispindi Lietuvos TSR ir Balta
rusijos TSR susijungimo j vieną valstybinį organiz
mą — Lietuvos—Baltarusijos TSR priežastys, dauge
lis jungtinės respublikos veiklos klausimų, valdžios 
priemonės, įtvirtinant socialistinės revoliucijos laimė
jimus, agrariniai pertvarkymai, respublikos darbinin
kų ir valstiečių dalyvavimas kovoje prieš užsienio 
interventus ir vidaus kontrrevoliuciją. Autorė panau
dojo' gausią archyvinę medžiagą, paimtą daugiausia 
iš Baltarusijos TSR partinių ir valstybinių archyvų, 
iš spaudos.

E. Skliar monografija, atskleidžianti vieną iš ryš
kių Lietuvos ir Baltarusijos darbo žmonių kovinio 
bendradarbiavimo puslapių, turi svarbią reikšmę 
1918—1919 m. revoliucinių įvykių istoriografijoje.

Tačiau kai kurie knygoje keliami teiginiai yra ne
pakankamai pagrįsti. Kalbėdama apie jungtinės Lie
tuvos ir Baltarusijos TSR susidarymo priežastis,. 
E. Skliar kiek perdeda vidaus sąlygas, vertusias jung
tis abi respublikas (nacionalinės nesantaikos likvi
davimo interesai bei kita). Neginčytina, kad svar
biausia susijungimo priežastis, kurią į pirmą vietą 
kelia ir pati autorė, buvo abiejų respublikų gynybi
niai reikalai. Knygoje nepakankamai akcentuojama 
tai, kad susijungimas buvo laikinas, jog jis buvo pa
diktuotas labai nepalankių tarybinėms respublikoms 
tarptautinių sąlygų, susiklosčiusių 1919 m. pradžioje.

Negalima sutikti su E. Skliar ten, kur ji kalba apie 
jungtinės Lietuvos ir Baltarusijos TSR gyvavimo lai
ką (1919 m. sausio mėn.—1920 m. liepos mėn.)105.

101-1 Šią E. Skliar pažiūrą palaikė knygos recenzentas M. Iškro
vus (žr, «Вопросы истории КПСС», № 6, 1963).
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Įtikinamai kritikuodama A. Andrejevą, kuris asmeny
bės kulto sąlygomis siejo Lietbelo likvidavimą su 
J. Stalino atvykimu j Minską (1919 m. liepos mėn.), 
autorė puolė j kitą kraštutinumą, pratęsdama Lietbelo 
gyvavimą iki 1920 m. vasaros, t. y. iki antrojo Balta
rusijos TSR paskelbimo.

Istorinė medžiaga rodo, kad jungtinė Lietuvos— 
Baltarusijos respublika nustojo gyvuoti 1919 m. ru
denį. Tai patvirtina ir vidaus (Tarybų valdžios nuslo
pinimas, visos respublikos teritorijos praradimas), ir 
išoriniai (Tarybų Rusija pripažino buržuazinę Lie
tuvą de fakto) veiksniai.

Vėlesniuose partiniuose dokumentuose terminas 
,,Lietbelas“ yra naudojamas ne valstybės, o teritori
jos, kurioje veikė Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų 
partija, prasme.

Vertingą knygą parašė Charkovo istorikas M. Ku- 
ličenka 106. Tai didelis veikalas apie Komunistų par
tijos veiklą, sprendžiant nacionalinį klausimą užsie
nio karinės intervencijos ir pilietinio karo metais.

Autorius, remdamasis gausiais dokumentais, at
skleidžia vaisingą Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, 
Lietuvos, Latvijos, Estijos tarybinių respublikų bend
radarbiavimą valstybinėje, ekonominėje, kultūrinėje, 
karinėje srityse, parodo, kokią didelę paramą teikė 
nacionalinėms respublikoms Tarybų Rusijos darbo 
žmonės.

Autorius įtikinamai kalba apie socialistinį vysty
mosi kelią, į kurį stojo dauguma anksčiau carizmo 
engtų tautų, nušviečia Komunistų partijos vadovau-

106 M. И. Куличенко, Борьба Коммунистической партии за 
решение национального вопроса в 1918—1920 годах, Харьков, 
1963.
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jautį vaidmenį, sąlygojusį visiškai naujus santykius 
su rusų tauta ir tarp savęs. Visa tai reiškėsi visapu
sišku brolišku bendradarbiavimu ir savitarpio pagal
ba, siekimu kuo glaudžiau susitelkti bendriems ko
vos prieš tarptautinį imperializmą ir socializmo sta
tybos uždaviniams spręsti.

Socialistinės revoliucijos Lietuvoje 1918—1919 me
tais istorijos kai kurie bruožai atsispindi ir kituose 
tarybinių istorikų darbuose, išėjusiuose ne mūsų res
publikoje 107.

Plačiai nušviečiami kovos už Tarybų valdžią isto
rijos įvykiai, paremti gausiais dokumentais, LTSR 
MA Istorijos instituto parengtame Lietuvos TSR isto
rijos III tome I08.

Po TSKP XX suvažiavimo pradėta skelbti atskirais 
leidiniais kovotojų už Tarybų valdžią Lietuvoje me
muarai. Jie išplėtė ir pagilino archyvinių duomenų pa
grindu susidariusį vaizdą apie socialistinę revoliuciją 
tiek visoje respublikoje, tiek ir atskirose jos apskrityse.

107 В. Гневко и H. Каменская, Комсомол Белоруссии в пе
риод гражданской войны, Минск, 1958; Н. Каменская, Первые 
социалистические преобразования в Белоруссии (25 октября 
1917 г.— июль 1919 г.), Минск, 1957; Белорусский народ в борь
бе за Советскую власть (1919—1920 гг.), Минск, 1963; В. Я. Си
ноде, За кулисами иностранной интервенции в Латвии (1918— 
1920 гг.), Москва, 1959; История гражданской войны в СССР. 
1917—1922, т. 3; Упрочение Советской власти. Начало иностран
ной военной интервенции и гражданской войны (ноябрь 
1917 г.— март 1919 г.), т. 4, Москва, 1958; Решающие победы 
Красной Армии над объединенными силами Антанты и внут
ренней контрреволюции (март 1919 г.— февраль 1920 г.), Мо
сква, 1959; С. Кляцкин, Создание единой военной организации 
Советских республик в 1919 году.— «Военно-исторический жур
нал», № 4, 1960; Очерки истории Коммунистической партии Бе
лоруссии, Минск, 1961; И. С. Зерницкий, Белорусская совет
ская печать в годы иностранной военной интервенции и граж
данской войны (1918—1920 гг.), Минск, 1960; Б. М. Фих, Аграр
ная революция в Белоруссии, Минск, 1966.

108 Lietuvos TSR istorija, t. III, Vilnius, 1965.



1960 m. iš spaudos išėjo Partijos istorijos instituto 
prie LKP CK parengtas 1918—1919 m. revoliucinių 
įvykių Lietuvoje dalyvių, veikusių įvairiose apskri
tyse, atsiminimų rinkinys „Proletarinė revoliucija 
Lietuvoje“. Rinkinyje atspausdinti 72-jų autorių atsi
minimai; 18 iš jų pasakoja apie kovas už Tarybų val
džią Rusijoje.

Daug naudingų žinių apie kovas už Tarybų valdžią 
Panevėžio apskrityje pateikia savo memuaruose 
K. K1 orys 1 °9, Žemaitijoje — D. Budinąs109 110 111, Mažei
kiuose— V. Savickas111, Suvalkijoje — F. Vaišno
r a s 112, Vilniuje ir kitur — J. Pranckūnas li3, Ukmer
gėje— V. Brigmanas 1I4, Mosėdyje, Skuode — V. Jur
gaitienė115, Vadokliuose (Panevėžio aps.)-— K- Do
m inas116, Joniškėlio apskrityje — I. Gaška117. Rau
donosios Armijos 5-ojo Vilniaus šaulių pulko kovos 
kelias atsispindi K. Plioplio118 memuaruose, pirmieji 
Lietuvos komjaunimo žingsniai — E. Tautkaitės 119 
atsiminimų knygoje.

Memuarinėje literatūroje autoriai iškėlė daug nau
jų faktų, juos atitinkamai įvertino ir apibendrino. Si 
literatūra turi didelę pažintinę reikšmę ir neretai yra 
vienintelis šaltinis kai kuriems revoliucijos istorijos 
klausimams nušviesti. Antai K. Klorys, vienas iš Pa
nevėžio komunistinės organizacijos vadovų, savo at

109 K■ Klorys, Liaudžiai pakilus, Vilnius, 1958.
110 D. Budinąs, Vėtros Žemaičiuose, Vilnius, 1959.
111 V. Savickas, Kaip mes vargelį kapojom, Vilnius, 1959.
ш  F. Vaišnoras, Į šviesų gyvenimą, Vilnius, 1960.
113 J. Pranckūnas, Pavasario vėjas gaivus, Vilnius, 1960.
514 V. Brigmanas, Mačiau saulėtekį, Vilnius, 1964.
115 V. Jurgaitienė, Nebuvo kada drobelių austi, Vilnius, 1963.
116 K. Dominas, Spalio aidai, Vilnius, 1961.
117 1. Gaška, Kovų augintiniai, Vilnius, 1965.
118 K. Plioplys, Žiba durtuvų plienas, Vilnius, 1959.
119 E. Tautkaitė, Takais takeliais į didį kelią, Vilnius, 1957.
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siminimuose rašo, kad partinė organizacija užmezgė 
ryšius su vadinamąja „miško respublika“— gaivališ
kai susikūrusiais vokiečių okupacijos metais keršytojų 
būriais, politiškai švietė ir panaudojo juos revoliuci
niais tikslais. Sis faktas rodo, kad vietinės partinės- 
organizacijos suprato, jog šį gaivališką judėjimą rei
kia nukreipti sąmoningos revoliucinės kovos vaga ir 
ėmėsi žygių šia linkine.

Susumuojant tai, kas pasakyta istoriografinėje ap
žvalgoje, reikia pažymėti, kad svarbus 1918—1919 me
tų socialistinės revoliucijos Lietuvoje istorijos tyrinė
tojų uždavinys tebėra paieška naujos, dar nenagri
nėtos medžiagos, kuri padėtų visapusiškiau išgvil
denti šią temą.

Labai svarbu yra atskleisti LKP vadovaujantį 
vaidmenį socialistinėje revoliucijoje, komunistų veik
los formas ir metodus, formuojant politinę socialisti
nės revoliucijos armiją, telkiant darbo žmones kovai: 
už Tarybų valdžią Lietuvoje.

LKP, kaip žinia, buvo viena iš politinių partijų 
Lietuvoje. Be jos, dar veikė įvairios savo politiniais 
siekiais buržuazinės ir smulkiaburžuazinės partijos. 
Nušviesti LKP taktiką šių partijų atžvilgiu yra labai 
aktualu.

Vienas iš svarbių šio veikalo uždavinių yra išnag
rinėti Lietuvos Komunistų partijos, kaip valdančio
sios partijos veiklą, siekiant įtvirtinti ir išplėsti revo
liucijos laimėjimus.

Detalus pačios kovos, viena, už socialistinės re
voliucijos pergalę tiek centre, tiek vietose, kita, prieš 
užsienio interventų ir lietuvių buržuazijos karines for
muotes proceso atskleidimas padeda1 išspręsti svar
biausią šios mokslinės temos problemą — išaiškinti
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vietos revoliucinių jėgų — darbininkų ir valstiečių 
dalyvavimo kovose už Tarybų Lietuvą 1918—1919 me
tais mastą ir vaidmenį.

Autorius siekė parodyti revoliucijos ir kontrrevo- 
liucijos karinių jėgų santykį, kuris lėmė Tarybų Lie
tuvos likimą.

Reikalas toliau tyrinėti pirmosios socialistinės re
voliucijos Lietuvoje istoriją sąlygojamas dar ir tuo, 
kad daugelyje darbų susiduriame su ginčytinais ir 
net klaidingais teiginiais, menkai argumentuotomis 
išvadomis.

Visa tai rodo, jog socialistinės revoliucijos Lietu
voje 1918—1919 m. istorijos tema dar neišsemta, jos 
tyrinėjimas yra aktualus tarybinių istorikų kūrybinis 
uždavinys.

Šios temos tyrinėjimo mokslinę ir politinę svarbą 
nusako ir tai, kad buržuazinė istoriografija sąmonin
gai bandė ir bando klastoti istoriją, iškreipti 1918— 
1919 m. revoliucinius įvykius Lietuvoje, pateikti skai
tytojui antimokslinį jų vaizdą.

Buržuazinės Lietuvos oficialioji istoriografija 
(A. Alekna, P. Penkauskas, A. Šapoka)120 visiškai nu
tylėjo' Lietuvos darbo žmonių dalyvavimą kovoje už 
Tarybų valdžią, nė žodžiu neužsiminė apie vietos dar
bininkų ir valstiečių pastangomis sukurtą Tarybų 
Lietuvą. Toks įvykių nutylėjimas irgi buvo autorių 
klasinės pozicijos išraiška. Visą reikalą buržuazinė 
istoriografija suvedė į kovas prieš Tarybų Rusijos 
kariuomenę, kuri tariamai okupaciniais tikslais įsiver
žusi į Lietuvą.

120 A. Alekna, Lietuvos istorija, Kaunas, 1931; P. Penkauskas, 
Lietuvos istorija, Kaunas, 1934; Lietuvos istorija. Red. A. Šapoka, 
Kaunas, 1936.
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Pokario metais, akivaizdžių faktų, kurių daug iš
kėlė tarybinė istoriografija, prispirti, buržuaziniai 
istorikai buvo priversti pripažinti Tarybų valdžios 
organų susikūrimą Lietuvoje, tačiau tai jie aiškina 
'kaip atneštinį reiškinį, tariamai neturėjusį krašte so
cialinės dirvos.

Iš tokių pozicijų parašyta JAV istoriko A. E. Seno 
knyga m . Autorius, dangstydamasis objektyvumo 
skraiste, nepamiršo parašytį ir apie LKP I suvažia
vimą, ir apie V. Kapsuko vadovaujamos Laikinosios 
revoliucinės vyriausybės sudarymą, ir net pateikė jos 
sudėtį. Tačiau šių reiškinių aiškinimas nieko bendro 
neturi su objektyviu, moksliniu istorijos tyrinėjimu. 
A. E. Senas iškraipo Lietuvos Laikinosios revoliucinės 
vyriausybės sudarymo motyvus, mėgina įrodinėti, kad 
revoliucinė vyriausybė, esą, neturėjusi gyventojų pa
ramos. A. E. Seno knygoje nerasime nei Lietuvos dar
bo žmonių kovos už Tarybų valdžią vaizdo, nei tų 
didelių kūrybinių pasiekimų, pertvarkant kraštą nau
jais pagrindais, nei, pagaliau, vietos darbininkų ir 
valstiečių didvyriškumo, ginant kartu su atėjusia 
į pagalbą Tarybų Rusijos kariuomene revoliucijos 
laimėjimus.

Buržuaziniai lietuvių istorikai, laikraštininkai, bu
vę įvairūs buržuazinės Lietuvos veikėjai, atsidūrę 
emigracijoje, savo knygose, straipsniuose, memua
ruose taip pat neužmiršta „pagvildenti“ ano meto 
įvykių Lietuvoje. Vieni iš jų stengiasi, kaip ir anks
čiau, „neprisiminti“ Tarybų valdžios Lietuvoje 1918— 
1919 metais, nutylėti ją m , kiti mėgina interpretuoti 121 122

121 Alfred Erich Sena, The Emergence of Modern Lithuania, 
Columbia U. Press, New York, 1959 (Russian Institute stu- 
dies).

122 V. Daugirdaitė-Sruogienė, Lietuvos istorija, Chicago, 1954.
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jos atsiradimą A. E. Seno koncepcijos dvasia. Apskri
tai paėmus, bendrą visų buržuazinių istorikų koncep
cijų pagrindą sudaro tai, kad jie nepripažįsta liaudies 
masių aktyvios, politiškai Įsisąmonintos veiklos.

Objektyvus Lietuvos darbo žmonių kovos už Ta
rybų valdžią nušvietimas, paremtas konkrečiais isto
rijos faktais ir marksistine jų analize, pozityvios tyri
nėjimo išvados yra geriausias ginklas prieš buržua
zinius istorijos klastotojus.

* *
*

Metodologiniai nurodymai, tyrinėjant socialistinės- 
revoliucijos problemas, yra išdėstyti V. Lenino litera
tūriniame palikime.

Ikispaliniuose savo veikaluose V. Leninas, moks
liškai išanalizavęs imperializmo epochos prieštaravi
mus, pagrindė socialistinės revoliucijos pergalės dės
ningumą ir jos neišvengiamumą. V. Lenino sukurta, 
socialistinės revoliucijos teorija tapo galingu idėji
niu-politiniu Rusijos bei kitų šalių proletariato ginklu 
kovoje už savo išsivadavimą, už socializmą.. 
V. Leninas iškėlė ir pagrindė neįkainojamą reikšmę' 
turinčių svarbiausių Didžiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos istorijos problemų sprendimo metodolo
giją ir savo darbais davė pavyzdį, kaip moksliškai ją 
taikyti.

V. Lenino veikaluose yra vertingų pasisakymų, lie
čiančių ir Pabaltijo kraštus (tarptautinės ir vidaus 
ginkluoto sukilimo Vokietijos okupuotuose kraštuose 
sąlygos, Antantės ir JAV imperializmo vaidmuo, slo
pinant revoliucinį judėjimą Pabaltijyje, jo siekiai 
įtraukti Pabaltijo buržuazines valstybes į karą prieš.
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Tarybų Rusiją, prieštaravimai tarp šių valstybių ir 
tarptautinio imperializmo ir pan.)123. V. Lenino vei
kalai padeda teisingai suprasti ir išspręsti svarbius 
mūsų pasirinktos temos klausimus. Jie yra taip pat 
reikšmingas dokumentinis šaltinis.

Didelę reikšmę socialistinės revoliucijos istorijos 
Lietuvoje tyrinėtojams turi V. Lenino mintys revoliu
cinės kovos organizavimo klausimais 124, išdėstytos 
pokalbyje su vokiečių okupuotų kraštų komunistinių 
•organizacijų atstovais (1918 m.), ir pokalbyje su 
V. Kapsuku (1919 m.) agrarinės politikos Lietuvoje 
klausimais 125 126.

Faktinė medžiaga buvo rinkta Vilniaus, Minsko, 
Rygos, Leningrado ir Maskvos partiniuose ir valsty
biniuose archyvuose, taip pat paimta iš RKP(b) kon
ferencijų ir suvažiavimų protokolų, stenografinių ata
skaitų, įvairių dokumentų rinkinių, periodinės komu
nistinės spaudos. Kai kurie Įdomūs dokumentai gauti 
iš Vokietijos Demokratinės respublikos (Merzebur- 
■gas, Potsdamas) archyvų.

Gausios medžiagos, apibūdinančios LKP veiklą 
socialistinės revoliucijos Lietuvoje sąlygomis, yra 
LKP CK Partarchyve. Jame saugomi: 1. RKP(b)

123 V. Leninas, Kalba jungtiniame VRCVK, Maskvos tarybos, 
Maskvos fabrikų-gamyklų komitetų ir profesinių sąjungų posė
dyje 1918 m. liepos 29 d. — V. /. Leninas, Raštai, t. 28; Kalba apie 
kovą su Kolčaku Maskvos fabrikų-gamyklų komitetų ir profesinių 
sąjungų konferencijoje 1919 m. balandžio 17 d .— V. I. Leninas, 
Raštai, t. 29; RKP(b) Visos Rusijos VIII konferencijoje 1919 m. 
gruodžio 2—4 d. Centro Komiteto politinis pranešimas; Laiškas 
Llkrainos darbininkams ir valstiečiams pergalių prieš Denikiną 
proga. — V. I. Leninas, Raštai, t. 30 ir kt.

124 LKP CK Partarchyvas, f. 77 (LKP CK pogrindžio laikotar
pio fondas), ар. 1, b. 8,1. 17, 53.

126 „Komunaras“, 1922, Nr. 11.
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Lietuvių sekcijų Centro Biuro protokolai (1918 m.), 
kuriuose atsispindi lietuvių bolševikų veikla Rusijoje,. 
CB vadovaujantis vaidmuo, kuriant Komunistų par
tiją bei vystant pogrindinį partinį darbą Lietuvoje; 
2. LKP CK, LKP II konferencijos, Lietuvos ir Balta
rusijos II (jungtinio) suvažiavimo protokolai ir me
džiaga, CK direktyviniai laiškai, susirašinėjimas su 
vietinėmis partinėmis organizacijomis. Šiuose doku
mentuose atsispindi partijos vadovaujantis vaidmuo' 
socialistinės revoliucijos įvykiuose Lietuvoje, telkiant 
darbo žmones jos pergalei pasiekti ir sprendžiant 
svarbiausias Tarybų Lietuvos vidaus ir užsienio poli
tikos problemas; 3. apskričių partinių organizacijų 
(Vilniaus, Šiaulių, Panevėžio, Ukmergės, Švenčionių, 
Zarasų, Kaišiadorių) medžiaga apibūdina vietinių ko
munistinių organizacijų kūrimąsi, jų veiklą, organi
zuojant ir stiprinant Tarybų valdžios organus vietose;: 
4. Lietuvos Laikinosios revoliucinės darbininkų ir 
valstiečių vyriausybės, (pirmųjų vyriausybės posėdžių 
protokolai saugomi Lietuvos TSR MA Centrinės 
bibliotekos rankraščių skyriuje), Lietuvos ir Baltaru
sijos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, respublikos 
Karinės-revoliuc.inės tarybos ir respublikos Gynybos 
tarybos dokumentai. Ši medžiaga svarbi Tarybų Lie
tuvos vadovaujančių organų įvairiapusiškai veiklai, 
pertvarkant liaudies ūkį ir kultūrą socialistiniais pa
grindais, organizuojant respublikos gynybą, nušvies
ti; 5. socialistinės revoliucijos Lietuvoje dalyvių at
siminimai, daugiausia užrašyti Partijos istorijos 
instituto prie LKP CK mokslinių bendradarbių.

Marksizmo-leninizmo instituto prie TSKP CK 
Centrinio Partinio archyvo dokumentuose atsispindi: 
lietuvių komunistų Rusijoje veiklos klausimai, nušvie-
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ciama RKP(b) CK pagalba Lietuvos revoliucionie
riams.

Vertinga medžiaga yra sukaupta Lietuvos TSR 
Centriniame valstybiniame istoriniame ir Centrinia
me valstybiniame archyvuose. Vokiečių karinės admi
nistracijos fonde (vokiečių kalba, LTSR CVIA) sau
gomi Lietuvos karinės valdybos įsakymai bei potvar
kiai ir apskričių viršininkų ataskaitos valdybai.

Šie dokumentai apibūdina okupantų plėšimo ir 
prievartos politiką Lietuvoje, kolonizacinius jų pla
nus, gyventojų pasipriešinimo judėjimą. Šia prasme 
labai vertingos apskričiu viršininkų ataskaitos. Iš ži
nių, kurios yra specialiuose ataskaitų skyriuose apie 
gyventojų nuotaikas ir policinės valdžios priemones, 
galima spręsti apie darbo žmonių kovą prieš okupan
tus ir jų vietinius pakalikus.

LTSR CVA dokumentuose ryšku kontrrevoliucinės 
lietuvių buržuazijos priemonės išsaugoti išnaudoto
jišką santvarką, jos bejėgiškumas sulaikyti socialis
tinės revoliucijos vystymąsi ir sandėriai su Vakarų 
imperialistais, nukreipti prieš darbo žmones.

Reikšminga, nors ir negausi, šio archyvo medžiaga 
apibūdina Tarybų valdžios centrinių (Darbo liaudies 
komisariato) ir vietinių (Vilniaus revoliucinio tribu
nolo, Kazlų Rūdos, Joniškėlio, Zarasų) organų veiklą.

TSRS Centrinio valstybinio Spalio revoliucijos, 
valstybinės valdžios ir valstybinio valdymo aukščiau
sių organų archyvo (Maskva) dokumentai kalba apie 
brolišką Tarybų Rusijos ir Tarybų Lietuvos bendra
darbiavimą liaudies ūkio, kultūros atkūrimo ir vysty
mo srityse.

Turtingas šaltinis, apibūdinąs Raudonosios Armi
jos kovą prie lenkų bei vokiečių interventus ir buržua
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zijos karinius dalinius Lietuvoje, yra Centrinio Vals
tybinio Tarybinės Armijos archyvo (Maskva) doku
mentai.

Susipažinus su Raudonosios Armijos Lietuvių di
vizijos, Latvijos armijos 2-osios divizijos, veikusios- 
šiaurės Lietuvoje, Vilniaus įgulos viršininko valdybos 
bei kitais fondais, galima nustatyti lietuviškus dali
nius, jų formavimo vietas, apytikrį Lietuvos darbi
ninkų ir valstiečių, įstojusių į Raudonosios Armijos 
gretas, skaičių.

Socialistinės revoliucijos Lietuvoje istorijos tyrinė
tojai susiduria su tam tikrais sunkumais. Iki šiol nėra 
surasti Lietuvos ir Baltarusijos Tarybų Centro Vyk
domojo Komiteto, daugumos liaudies komisariatų bei 
vietinių tarybų ir revoliucinių komitetų dokumentai. 
Šių įstaigų archyvų dalis, manoma, žuvo, užpuolus- 
buržuazinės-dvarininkinės Lenkijos kariuomenei Vil
nių (1919.IV.19), arba skubotos evakuacijos metu. S| 
trūkumą iš dalies kompensuoja komunistinės perio
dinės spaudos šaltiniai, kuriuose gana plačiai atsi
spindi įvairiapusė LKP ir Tarybų valdžios veikla.

Knygoje yra panaudoti 1917—1919 m. laikotarpio 
laikraščiai ir žurnalai, taip pat vėlesnių metų leidi
niai, kuriuose vienaip ar kitaip liečiami revoliucijos 
įvykiai.

Medžiagos mums suteikia ir kritiškai panaudota 
buržuazinė spauda.

Skaitytojui pateikiamos knygos šaltiniai, kaip ma
tome, yra įvairūs ir gausūs. Jų visiškai pakanka svar
biausioms revoliucijos istorijos problemoms nušviesti.
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Pirmasis pasaulinis imperialistinis karas, kilęs 
1914 metais, buvo prieštaravimų tarp svarbiausių ka
pitalistinių valstybių paaštrėjimo rezultatas. Karo kal
tininkai— viešpataujančios klasės — stengėsi turtėti, 
išnaudodami ne tik savo šalies darbo žmones, bet ir 
kitas tautas. Be to, imperialistinė buržuazija siekė 
nuslopinti revoliucinį judėjimą, kuris vis labiau ir la
biau ardė kapitalistinės santvarkos pamatus.

„Europos ir pasaulinis karas turi aiškiai išryškė
jusi buržuazinio, imperialistinio, dinastinio karo po
būdį, — nurodė V. Leninas.— Kova dėl rinkų ir sve
timų šalių plėšimas, siekimas pakirsti revoliucinį 
proletariato ir demokratijos judėjimą šalių viduje, 
siekimas apmulkinti, suskaldyti ir išžudyti visų šalių 
proletarus, sukursčius vienos nacijos samdomuosius 
vergus prieš kitos nacijos samdomuosius vergus bur
žuazijos naudai — toks yra vienintelis realus karo 
turinys ir reikšmė“ L

Karas be galo sunkiai prislėgė darbo žmonių pe
čius. Kariaujančių šalių buržuazija dangstėsi „patrio
tinės pareigos“, „pagalbos broliams apkasuose“ lo
zungais, dar labiau išnaudojo darbininkus, įvedė jų 
atžvilgiu, V. Lenino žodžiais, karinę katorgą 1 2. Ypač 
karingai buvo nusiteikę kaizerinės Vokietijos impe-
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rialistiniai sluoksniai, kurie, sukeliant karą, veikė 
aktyviausiai.

Nepaprastai sunkius išbandymus karo metais teko1 
patirti Lietuvos liaudžiai. Jau 1915 m. rudenį visą 
Lietuvą okupavo kaizerinės Vokietijos kariuomenė. 
Vokietijos imperialistai primetė jos liaudžiai karinį- 
kolonijinį režimą. Krašto valdymas rėmėsi reakcine 
Prūsijos valstybės doktrina, kurios svarbiausias bruo
žas, kaip pažymėjo tarybiniai istorikai3, buvo smulk
meniška „ištikimų pavaldinių“ gyvenimo, veiksmų,, 
jausmų ir minčių globa bei priežiūra. Okupuotuose 
kraštuose ši valdymo sistema buvo dar žvėriškesnė, 
kupina neapykantos žmogui.

Administraciniu požiūriu Lietuva, kaip ir kitos 
okupuotos sritys, buvo įjungta į vadinamąją Ober- 
osto 4 valdymo sistemą. Iš pradžių visa Rytuose oku
puota teritorija buvo padalyta į atskiras savarankiš
kas sritis — Lietuvą, Kuršą, Suvalkus, Vilnių, 
Gardiną ir Bialystoką, suskaldžiusias etnografinę 
Lietuvą į penkias dalis. Paskiau administracinis pa
dalijimas keitėsi, atskiros sritys buvo jungiamos, 
stambinamos, ir 1917 m. kovo 15 d. buvo sudaryta 
vieninga Lietuvos karinės valdybos sritis, į kurią 
įėjo buvę Lietuvos, Suvalkų ir Vilniaus administra
ciniai vienetai.

Oberosto „valdymo taisyklės“, oficialiai pradėju
sios veikti nuo 1916 m. birželio 7 d., visą valdžią

3 А. Стражас, Колониальный режим германских империа
листов в Литве в годы первой мировой войны.— «Вопросы 
истории», 1958, № 12, стр. 69.

4 „Oberost“ arba „Das Land Oberost“ — vokiečių okupuotos 
teritorijos Rytuose, kurias tvarkė Rytų fronto vyriausiojo kariuo
menės vado štabo valdymo skyrius.
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perdavė vokiečių karinei administracijai. Vietos gy
ventojams jos atėmė teisę dalyvauti krašto valdyme, 
nustatė jiems tik pareigas ir sunkias prievoles. „Vie
tos gyventojai privalo nedelsiant ir su noru vykdyti 
visus vokiečių organų jsakymus ir potvarkius“,— 
sakoma „valdymo taisyklių“ 5 septintajame para
grafe.

Kiekvienos srities karinės administracijos prieš
akyje stovėjo administracijos šefas (Der Schef der 
Militarverwaltung); jam tiesiogiai buvo pavaldūs 
apskričių viršininkai (Kreishauptmanner). Pastarieji 
rėmėsi valsčių viršininkais (Amtsvorsteher), kurie 
valdžios funkcijas vykdė žandarų ir kaimo seniūnų 
padedami. Karinio valdžios aparato, sukomplektuoto 
dažniausiai iš aršiausių vokiškojo imperializmo at
stovų, padedami, okupantai sąmoningai vykdė krašto 
ekonominio apiplėšimo, gyventojų politinio persekio
jimo ir naikinimo politiką, rengė sąlygas Lietuvoje 
vokiečių kolonizacijai.

Karas ir vokiečių okupacija padarė milžinišką žalą 
Lietuvos liaudies ūkiui. Iki karo, 1912 m. fabrikų ir 
gamyklų inspekcijos duomenimis6, lietuviškose gu
bernijose buvo 470 įmonių, jų tarpe Vilniaus guber
nijoje— 237, Kauno— 148, Suvalkų — 85 įmonės. 
Pramonės įmonės buvo daugiausia smulkios. Antai 
iš 470 įmonių 269 įmonėse, tai yra daugiau kaip pu
sėje, dirbo mažiau kaip po 20 darbininkų. Įmonių,

5 Lietuvos TSR Centrinis valstybinis istorinis archyvas (to
liau— LTSR CV1A), f. 1208, ар. 1, b. 967, 1. 1 ;A. Стражас, Ко
лониальный ре!жим германских империалистов в Литве в годы 
первой мировой войны, стр. 70.

G Fabrikų ir gamyklų inspekcijos priežiūroje buvo įmonės, 
kurios turėjo vieną variklį ir kuriose dirbo ne mažiau kaip
5 darbininkai, ir įmonės, kuriose dirbo ne mažiau kaip 16 darbi
ninkų, bet jose nebuvo nė vieno variklio.



turėjusių daugiau kaip 100 darbininkų, buvo 33, ar
ba 7%. Tik 5 įmonėse dirbo daugiau kaip 500 dar
bininkų 1.

Labiausiai sukoncentruota buvo metalo apdirbimo 
pramonė, dirbusi daugiausia atvežta žaliava. Metalo 
apdirbimo įmonės, kurių, fabrikų ir gamyklų inspek
cijos duomenimis, buvo 17, gamino žemės ūkio in
ventorių: plūgus, akėčias, dalgius, žemės ūkio ma
šinų dalis, taip pat spynas, vinis, vielą ir kt. Si 
pramonės šaka daugiausia buvo išsivysčiusi Kauno 
gubernijoje, kurioje buvo gaminama apie 60% viso 
Siaurės vakarų krašto 7 8 produkcijos 9.

Stambiausia šios rūšies įmonė buvo brolių Smidtų 
metalo fabrikas Kaune, 1914 m. jame dirbo 1300 žmo
nių. Didelis buvo Kaune brolių Tilmansų ir K° sraigtų 
gamybos ir geležies valcavimo fabrikas, kur dirbo 
daugiau kaip 1000 darbininkų. Nemažos metalo apdir
bimo įmonės veikė Naujojoje Vilnioje — Poselio dal
gių fabrikas (300 darbininkų), Vilniuje — „Feniksas“ 
(200 darbininkų) ir „Hefestas“ (150 darbininkų).

Plačiai buvo išsivysčiusi maisto pramonė, perdir
banti žemės ūkio produktus. Tokių įmonių veikė 47. 
Paminėtinas šokolado fabrikas „Viktorija“ Vilniuje 
(500 darbininkų), Vilniaus alaus daryklos akcinė 
bendrovė „Šopenas“ (200 darbininkų), Montvilos 
mielių-vyno fabrikas Panevėžyje, kur dirbo apie 100 
darbininkų.

7 Статистический ежегодник на 1914 год под ред. В. И. Ши- 
раго, СПб., 1914, стр. 200—203.

8 Siaurės vakarų kraštą sudarė Vilniaus, Kauno, Suvalkų, 
Gardino, Minsko, Vitebsko gubernijos.

9 А. Моравский, Экономическое положение Литвы и Бело
руссии, М., 1920, стр. 7.
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Svarbią vietą Lietuvos pramonėje turėjo žemės 
ūkio, ypač gyvulininkystės produktų, perdirbimas. Iš 
tokių įmonių (iš viso 38) minėtini Frenkelio fabrikas 
Šiauliuose, kuriame karo išvakarėse dirbo apie 500 
darbininkų, ir brolių Nurokų fabrikas (1914 m. jame 
buvo 245 darbininkai). Odos fabrikai Vilniuje buvo 
mažesni. Daugumoje, iš jų dirbo mažiau kaip 100 
darbininkų.

Lietuvoje vystėsi taip pat medžio apdirbimo pra
monė. 75-iose šios šakos įmonėse dirbo daugiau kaip 
2000 darbininkų. Veikė statybinių medžiagų, popie
riaus, poligrafijos, chemijos, tekstilės ir kitos pramo
nės šakos 10 11.

Karo pradžioje, Lietuvos ir Baltarusijos TSR Dar
bo liaudies komisariato apskaičiavimu, apie trečdalis 
pramonės įmonių buvo evakuota į Rusijos gilumą u . 
Visa, ko nepavyko išvežti, pateko vokiečių okupan
tams. Jie išgrobstė apie 40% visų likusių įmonių >2. 
Netekę įrengimų ir žaliavos, dauguma įmonių buvo 
priverstos nutraukti darbą, paleisti darbininkus.

Dėl to Lietuvos pramonėje kilo didžiausia suirutė, 
masinis nedarbas. 85% pagrindinių profesijų darbi
ninkų, kaip antai metalo apdirbimo pramonės, virto 
bedarbiais 13. Tokiu atveju tūkstančiai jų paliko mies
tą, apsigyveno kaime, laipsniškai deklasavosi. Smar-

10 Статистический ежегодник на 1914 год под ред. В. И. Ша- 
раго, стр. 206—212; Д. П. Кандауров, Фабрично-заводские 
предприятия Российской империи, Петроград, 1914.

11 „Mlot“, 1 marca 1919 r. TSRS liaudies ūkio tyrinėtojo 
P. Liaščenkos duomenimis, iš lietuviškų gubernijų buvo eva
kuota 160 fabrikų (žr./7. Лященко, История народного хозяй
ства СССР, т. И, М„ 1952, стр. 592).

12 „Mlot“, 1 marca 1919 r.
13 «Экономическая жизнь», 18 апреля 1919 г.

60



kiai sumažėjo darbininkų skaičius ir kitose pramonės 
šakose.

Karo reikmės privertė okupantus panaudoti kai ku
rias senas jmones ir kurti naujas. Karštligiškai buvo. 
statomos lentpjūvės, pieno, marmelado, vaisių džio
vinimo įmonės. Buvo paleista šiaudų perdirbimo fab
rikas Kaune, konservų fabrikas Panevėžyje, smalos — 
Žemojoje Fredoje, garinis malūnas Aleksote (Kau
nas), degtukų fabrikai Kaune ir Varėnoje, odų fabri
kas Vilniuje. Dirbo taip pat elektrinės Vilniuje, Kaune, 
Panevėžyje. Buvo. nutiestos kai kurios geležinkelio, 
linijos 14.

Fabrikuose okupantai įvedė griežtų karinę draus
mę. Darbo diena tęsėsi nuo 6 vai. ryto iki 6 vai. va
karo, o prie geležinkelio statybos 15 darbininkai buvo. 
priversti dirbti net po 15 vai. Darbininkų darbo už
mokestis, palyginus su maisto produktų brangumu 
(1918 m. Vilniuje kilogramas duonos rinkoje kaina
vo 6 markes), buvo nepaprastai mažas. Vilniaus ge
ležinkelio dirbtuvėse darbininkai gaudavo 5—7 markes, 
per dieną, statybininkai — 3—4 markes, lentpiūvių 
darbininkai — 5 markes. Daug kur buvo naudojama 
paauglių darbo jėga. Jie per dieną uždirbdavo 2—2,5 
markės 16.

Be galo buvo plėšiamas ir alinamas Lietuvos, 
žemės ūkis. Okupuoti kraštai turėjo, generolo E. Liu- 
dendorfo nuomone, patys „save išmaitinti ir daly-

14 Lietuvos TSR Centrinis valstybinis archyvas (toliau — 
LTSR CVA), f. 923, ар. 1, b. 8, 1. 154.

15 1915—191.6 m., pavyzdžiui, geležinkelio linijos Lauksar
giai—Radviliškis statybos darbuose dalyvavo apie .2000 vietos, 
darbininkų (žr. A. Ru&ancovas, Geležinkeliai Lietuvoje. 1859— 
1919 m. — „Geležinkelininkas“, 1939, Nr. 12—13, p. 239).

16 „Tiesa“, 1918 m. birželio 29 d.
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vauti, išmaitinant armiją ir tėvynę...“ 17. Užgrobtų 
kraštų gyventojų interesai buvo visiškai ignoruo
jami.

Oficiali apiplėšimo forma buvo vadinamosios rekvi
zicijos. Okupantai rekvizuodavo visa, ką tik galėjo 
paimti: visus metalo dirbinius, žemės ūkio produktus 
ir laukinius vaisius, gyvulių kaulus ir nagus.

1916 m. liepos 10 d. Lietuvos karinės administra
cijos viršininkas kunigaikštis Francas-Josefas fon 
Izenburgas-Biršteinas išleido potvarkį, kuriame buvo 
išdėstyta ištisa žaliavų ir maisto produktų plėšimo 
programa.

Išimties teisę potvarkis suteikė okupacinės valdžios 
apskričių viršininkams arba jų įgaliotiniams „supirk
ti“ iš gyventojų ir „paskirstyti“ šiuos produktus:

„a) odas, skūras, kailius, žarnas (žaliavas arba 
fabrikatus ir pusfabrikačius), augalinius ir minerali
nius aliejus, riebalus, odų išdirbimo priemones, siūlus, 
kaulus, nagus ir ragus, ašutus, šerius, senas konser
vų dėžutes, kartoną ir popierių, skudurus, gumą, 
metalą ir metalo dirbinius, sėmenis, lapuočių vaisius 
(giles, buko vaisius, kaštonus), dervą, kamščius ir 

kamštinę medieną, taip pat kitas žaliavas;
b) visų rūšių grūdus, ankštinius augalus, bulves, 

linus ir kanapes, šieną ir šiaudus;
c) kiaušinius, sviestą, lydytus taukus, paukštieną, 

miltus, ilgai negendančius produktus, kaip lašiniai, 
kumpis, dešra, rūkyta mėsa, daržovės, vaisiai ir kiti 
.maisto produktai“ 18.

17 Э. Людендорф, Мои воспоминания о войне 1914—1918 гг., 
т. I, Москва. 1923 г., стр. 151.

18 LTSR CVIA, f. 1208, ар. 1, b. 883\ 1. 209; Lietuvos TSR isto
rijos šaltiniai (toliau — LIS), t. II, Vilnius, 1965, p. 563—564,
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Vokiečių okupantai rekvizuodami visiškai neatsi
žvelgdavo į žemės ūkio reikmes, atimdavo' iš vals
tiečio bulves, grūdus, reikalingiausius maisto produk
tus. „Mums beliko tik du dalykai,— vaizdžiai pasakė 
vienas valstietis nuo Obelių,— ginti karvę ir sielą,, 
o visa kita rekvizuota“ 19.

Didelę žalą valstiečių ūkiui padarydavo vokiečių: 
kareivių gaujos, kurios bastėsi po kaimus, „ėmė visa,, 
kas tik pateko ir patekti galėjo j jų rankas, ypač val
gomus daiktus..., o taip pat drabužius: marškinius,, 
audeklus, abrūsus, skepetas, čebatus ir kt.“ 20

Gyventojai, kiek įmanydami, slėpdavo savo turtą.. 
Tačiau žmonių gudrybės, kaip liudija J. Basanavi
čius, okupacijos metais gyvenęs Lietuvoje, mažai pa
dėjo. Būriais bastydamiesi, okupantai išgriozdavo 
„visas pabalkes, mėšlynus, peludės, šalines, rūsius,, 
spintas, skrynias. Ieškojo dargi puoduose, statinėse, 
barščius, kopūstus kardais maišydami“ 21.

Žemės ūkiui labai atsiliepė arklių — pagrindinės, 
traukiamosios jėgos kaime — rekvizicijos. Iki 1918 m. 
spalio 20 d. okupantai penkis kartus rekvizavo ark
lius. Dėl to jų Lietuvoje, palyginus su prieškariniais, 
metais, sumažėjo 30% 22•

Lietuvos darbo žmones sunkiai slėgė mokesčiai,, 
įvairios rinkliavos, kontribucijos, baudos.

Į kontribucijas ir bausmes okupantai žiūrėjo kaip 
į vieną svarbiausių pajamų šaltinių. Kontribucijos,.

19 „Tiesa“, 1918 m. gegužės 3 d.
20 J. Basanavičius, Iš lietuvių gyvenimo 1915—1917 m. po 

vokiečių jungu, Vilnius, 1919, p. 5.
21 Ten pat, p. 6.
22 P. Klimas. Der Werdegang dės Litauischen Staates vora 

1915 bis zur Bildung der provisorischen Regierung im Nowem- 
ber 1918, Berlin, 1919, S. 93.



uždedamos kaimui arba net visam valsčiui, buvo 
imamos už gaisrą, valstybinio turto gadinimą, rusų 
karo belaisvių slėpimą ir pan. Nebuvo nė vieno oku
pacinės valdžios įsakymo, kuris nebūtų numatęs 
bausmės už jo paragrafo pažeidimą. „Paliepimai“, 
„apskelbimai“, „pagarsinimai“, atėmę iš gyventojų 
galimybę laisvai disponuoti savo turtu ir darbo jėga, 
nuo pat pirmųjų okupacijos dienų pasipylė it iš gau
sybės rago. Tų potvarkių, kaip pripažino patys oku
pacinės valdžios pareigūnai, buvo neįmanoma atsi
minti. „Todėl visi šie įsakymai ir paliepimai,— rašė 
1916 m. vasario 11 d. Kupiškio apskrities viršinin
kas,— pasiekia gyventojų sąmonę tik per bausmes už 
jų neįvykdymą“ 23.

Lietuvos ūkio oficialaus apiplėšimo politika — rek
vizicijos, mokesčiai ir rinkliavos, kontribucijos ir kas
dieninės piniginės bausmės, taip pat kariuomenės bei 
karinių organų savavaliavimas pakirto krašto žemės 
ūkio gamybines jėgas. 1917—1918 metais trečdalis 
dirbamos žemės dirvonavo. Sumenkėjo derlingumas, 
beveik pusiau sumažėjo gyvulių skaičius. Okupacijos 
metais buvo išnaikinta: galvijų'— 47%, avių — 30%, 
kiaulių — 44% 24-

Žemės ūkio nualinimas be galo atsiliepė į darbo 
žmonių, ypač miestuose, maitinimąsi. Jie badavo. 
Miestų gyventojams išduodavo, ir tai ne visada, duo
nos arba jos pakaitalą pagal 1916 m. pradžioje įves
tas korteles. Maisto produktų normą vienam gyven

23 LTSR CVIA, f. 1208, ар. 1, b. 572, 1. 13; A. Strazas, Vo
kietijos imperializmo politikos okupuotoje Lietuvoje 1915—1917 
metais klausimu. — Vilniaus Valstybinio pedagoginio instituto 
Mokslo darbai (toliau — VVPI Mokslo darbai), 1957, t. III, 
p. 41—42.

24 LTSR CVA, f. 923, ар. 1, b. 312, 1. 267, 445.
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tojui sudarė: 250 gramų duonos, arba 160 gramų 
miltų ir 40 gramų bulvių miltų25. Per visą okupaciją 
tai buvo didžiausia norma. Nuo sekančių metų ji buvo 
laipsniškai mažinama. Oficialios normos sudarė tik 
trečdalį to minimumo, kurio reikia žmogaus gyvybei 
palaikyti,— rašė Kauno miesto visuomenės atstovy
bės narys J. Pikčilingis. „Produktų rūšis būdavo pati 
blogiausia. Žirnių vardu eidavo mišinys su 70% vi
kių, kruopų vardu — pusiauskilai permalti šiukšlėti 
miežiai, duona visokių atšakų mišinys“ 26.

Atvežti maisto produktus į miestus buvo griežtai 
draudžiama. Miestų darbo žmonės buvo pasmerkti 
chroniškam badavimui. Ypač skaudžiai badas palietė 
Vilniaus miestą. „Dabartinis Vilniaus darbininko ti
pas,— buvo rašoma Amerikos Lietuvių socialistų są
jungos žurnale „Naujoji gadynė“ paskelbtame laiške 
iš Vilniaus,— tai išblyškęs, nudriskęs, išalkęs, var
gais betveriąs prie darbo žmogus“ 27. Įprastinis reiš
kinys Vilniuje buvo mirtis iš bado1. Štai kaip aprašo 
amžininkas siaubingą ano meto gyvenimą Vilniuje.

„Mieste siaučia baisus badas. Vaikai iki šešerių 
metų miršta iš bado ir nusilpimo. Suaugusiųjų mir
tingumas nepaprastai didelis. Gatvės pilnos gyvų 
šmėklų, pamišusių, visiškai išsekusių, bejėgiškai be
sivoliojančių ant grindinio, purve, neturinčių jėgų 
pakilti.

Vokiečių valdžios organai negalėjo įveikti bado 
ir, norėdami išvalyti gatves nuo mirštančių ir negyvų 
žmonių, higienos sumetimais ėmėsi negirdėtai žiau-

25 LIS, t. It, p. 557.
26 J. Pikčilingis, Pergyventos valandos. — „Karo archyvas“, 

III, 1926, p, 102.
27 „Naujoji gadynė“, 1917 m. sausio mėn., Nr. 1, p. 35.
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rios priemonės. Jie ėmė rinkti gatvėse visus sergan
čius, bado išsekintus vaikus, moteris bei senelius ir 
vežė kažkur už miesto.

Vėliau paaiškėjo, kad buvo paruoštas didžiulis ap
tvaras su aukšta tvora iš spygliuotos vielos. Čia ir 
buvo vežami nelaimingieji baigti savo dienas. Jokio- 
maisto jiems neatveždavo. Buvo nutarta, jog čia turi 
mirti jau vis tiek pasmerktos miesto aukos. Badas 
ir mirtis buvo iškelti už miesto“ 28.

Vokiečių okupacijos metais siautė įvairios ligos, 
(šiltinė, dizenterija, ypač sunki gripo forma — 
„ispanka“ ir kt.), kurios nusinešdavo šimtus žmonių 
gyvybių.

Lietuvoje vokiečiai įvedė priverčiamuosius darbus. 
Šie darbai, kaip rodo gausūs faktai, buvo viena gy
ventojų, ypač jaunimo, naikinimo priemonių. Okupan
tai tiesiog medžiodavo žmones, vengiančius vadina
mosios darbo prievolės.

1916 m. lapkričio 6 d. Vilniaus miesto viršininko 
įsakymu, kuris rėmėsi atitinkamu Rytų fronto vyriau
siojo vado potvarkiu, priverčiamiesiems darbams bu
vo mobilizuojami visi vyrai, išskyrus kunigus, mo
kytojus ir gydytojus, nuo 17 iki 60 metų. Žmonės 
buvo gaudomi gatvėse, turguose, net išeinant iš baž
nyčios. Specialūs policijos būriai paryčiui, nuo 4 iki 
7 vai., apsupdavo ištisus miestų kvartalus, ieškodami 
besislapstančiųjų. Tokios priemonės buvo būtinos, 
aiškino Vilniaus miesto policijos viršininkas, kadangi 
„šie žmonės ir per pakartotinius paieškojimus vėles
niu dienos metu nerandami savo butuose“ '29.

28 Документы о немецких зверствах в 1914—1918 гг., Моск
ва, 1942,_стр. 69.

29 LIS, t. III, p. 52.
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Kiek iš viso buvo paimta Lietuvoje darbininkų pri
veikiamiesiems darbams, tiksliai nustatyti sunku, ka
dangi nėra atitinkamų dokumentų. Pačių okupantų 
M) 17 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, Lietuvoje tokių 
darbininkų buvo 130 000. Jie buvo paskirstyti taip: 
/.ėmės ūkyje-— 43 000, miško paruošose — 23 000, ge
ležinkelyje — 21 000, kelių ir tiltų statybose— 14 000, 
amatuose— 6300 žmonių. Katorginiams darbams 
į Vokietiją išvežta 11 500 darbininkų30.

Ką gi ėmė okupantai į priverčiamuosius darbus? 
Pirmiausia jie gaudė bedarbius. Tačiau, kaip sakoma 
Vilniaus karinės valdybos 1917 m. liepos 20 d. prane
šime, greitai paaiškėjo, kad „ėmimas tik bedarbių 
padarytų visą procesą neįmanomu, nes tikrąjį bedar
bį sunku nustatyti. Tačiau didelė dalis Vilniaus gy
ventojų gauna tokį mažą darbo užmokestį (6—8 
markes per savaitę, turint didelę šeimą), kad išlaikyti 
savo šeimos jie negali“ 31. Vadinasi, pagrindinei Vil
niaus ir kitų miestų gyventojų masei, pirmiausia var
guomenei, grėsė pavojus būti paimtai į priverčiamuo
sius darbus. Net invalidai neišvengė darbo batalionų. 
„Prašau poną miesto viršininką,— rašė 1916 m. gruo
džio 11 d. Michelis Jukas savo prašyme,— atleisti 
mane nuo darbų, nes aš esu kurčiaš-nebylys ir man 
skauda vidurius“ 32.

Dažnai okupantai paimdavo į darbo batalionus 
arba išveždavo į Vokietiją vienintelį šeimos maitin
toją. Štai Vilniaus gyventojos, ligotos moters A. Da
nilevičienės prašymas, paduotas 1916 m. birželio 30 d.

• '*®' M. Urbšiėnė, Vokiečių okupacijos ūkis Lietuvoje. — „Karo 
archyvas“, XI, 1939, p. 49, 50.

31 LIS, t. III, p. 57.
-32 LTSR CVIA, f. 1208, ар. 1, b. 105, 1. 3:
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Vilniaus-Suvalkų karinės administracijos viršinin
kui: „Esu silpnų plaučių ir negaliu išlaikyti sava 
vaikų, kurių vienam 7, kitam — 2,5 metų, todėl pra
šau jus leisti grįžti į Vilnių mano vyrui Vladislavui: 
Danilevičiui, kuris jau 5 mėnesius dirba „Gumboldto“ 
fabrike Kelne-Kalke. Turiu pastebėti, jog mano vyro* 
yra silpnos akys, ir jis netinka karo tarnybai“ 33.

I invalidų, paliktų be maitintojų moterų prašymus; 
dažniausiai niekas nekreipdavo dėmesio.

Darbo batalionuose darbininkai gyveno pasibaisėti
nai: jie buvo blogai maitinami, vaikščiojo skarmalotL 
Žiemą barakų nekūrendavo, daugelis nušaldavo ko
jas, rankas. Viešpatavo lazdos drausmė, darbininkus- 
mušdavo kiekviena proga, šaudydavo „mėginimo' 
pabėgti“ pretekstu. Batalionuose siautė įvairios ligos.. 
Darbininkai masiškai mirdavo. Antai Biržų apskrities- 
Skrandų dvare įkurtame darbo batalione nuo šiltinės- 
iš 700 vyrų mirė apie 400 nelaimingųjų34.

„Kiekvieną naktį nuo bado ir šalčio,— rašė 1918 m. 
pavasarį J. Lukošius iš darbo bataliono, įkurdinto 
Beloviežo giriose,— mūsų barake mirdavo po 2—3' 
darbininkus. Taip pat dažnai pasitaikydavo, jog darbo 
metu nusilpnėję, pamėlynavę darbininkai krisdavo 
vietoje ir numirdavo, bet negana to,— vokiečiai, įtar
dami apsimetusiais, pradėdavo nelaimingąją auką- 
mušti ir kojomis spardyti, pakol galų gale pamaty
davo, jog nelaimingasis visiškai sustingęs. Niekas, 
beveik čia nesitiki gyvas išlikti“ 35.

33 LTSR CVIA, f. 1208, op. 1, b. 105, 1. 4.
34 P. Ruseckas, Lietuva pasauliniame kare, Vilnius, 1939,. 

p. 285, 286.
35 A. Urbelis, Vokiečių okupacijos laikai. — „Karo archyvas'V 

III, 1925, p. 125—126.
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Gydytojas K- Jokantas, į kurį kreipdavosi pagalbos 
Jūrės (dab. Kapsuko raj.) darbo bataliono darbinin
kai, savo atsiminimuose rašė: „Atveždavo pas mane 
jaunuolius ištinusius, išpurtusius, su inkstų uždegi
mu, su širdies ligomis, su skorbutu, su iškraipytais 
nuo reumatizmo sąnariais, apatiškus, bejėgius. Iš
vaizda būdavo klaiki: jautei, kad nebe šio pasaulio 
žmogus. Dauguma išmirdavo visai nesikreipę į gy
dytoją“ 3 36.

Tai tik keli iš daugelio dokumentų, iš kurių matyti, 
kaip žvėriškai elgėsi okupantai su Lietuvos gyven
tojais.

Darbo valstiečiams okupantai įvedė tikrą baudžia
vą. Lietuvos karinės administracijos viršininkas 
F.-J. ton Izenburgas-Biršteinas pavedė apskričių vir
šininkams nustatyti priverčiamųjų darbų apimtį ir 
rūšį. 1917 m. rugsėjo 28 d. įsakyme pasakyta: „Ap
skričių viršininkams nurodau, kad gyventojai plačiu 
mastu turi būti pritraukti prie visų ūkinių ir kitų vi
suomenei naudingų darbų“ 37.

Valstiečiai buvo verčiami 2—3 dienas per savaitę 
su savo arkliais ir be jų atidirbti okupacinės valdžios 
naudai. Dvarininkų palikti dvarai, kuriuose šeiminin
kavo okupantai, miško darbai, kelių ir tiltų statyba, 
durpynai — tai tos vietos, kur buvo veltui panaudo
jama Lietuvos darbo valstiečių, paverstų XX amžiaus 
baudžiauninkais, darbo jėga.

Nemažai žinių apie tai pateikia tuometinė spauda. 
Antai dešiniųjų socialdemokratų redaguojamas laik
raštis „Darbo balsas“, korespondencijoje iš Renavos

3S K. Jokantas, Suv. Kalvarijoje vokiečių okupacijos metu
 ̂1914—1918). — „Karo archyvas“, VIII, 1937, p. 162.

37 LTSR CVIA, f. 1208, ар. 1, b. 952, 1. 44.
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(tuo metu Sedos aps.) pranešdamas apie dvaro pri
žiūrėtojo elgesį su darbo žmonėmis, rašo, kad dvaro 
ponas „turi po savim kokius 25 baudžiauninkus (rin- 
dauninkus), kurie turi visuose reikaluose jo klausyti 
ir jam nuomą mokėti, o visokius jo paliepimus pildyti 
nusižemindami, o jei ne, tai grūmoja ūkį atimsiąs. 
Turi kelias dešimtis kumečių ir tarnaičių, kurie labai 
sunkų ir vargingą gyvenimą velka. Savo žmonių ki
taip nevadina tik durniais ir kitais koliojimo žo
džiais...“ 38

Nuo dvaro ponų neatsiliko ir buožės. 1918 m. rug
sėjo 28 d. „Tiesa“ rašė, kad Svėdasų valsčiaus (dab. 
Anykščių raj.) buožės V. Baleišis iš Čikų kaimo, 
J. Braknė iš Sliepsiškm, K. Juodviršis ir kiti, įsiteikę 
okupantams, supirko nemažai žemės iš Svėdasų dva
ro, laiko po 5 karves, tiek pat arklių. Tačiau per ky
šius okupacinės valdžios atstovams yra užregistravę 
tik po vieną karvę ir arklį, taip pat tik po kelias de
šimtines žemės. „Žemę jiems dirbą,— rašė laikraš
tis,— artimesnieji sodiečiai — Bajorų, Vikonių, Jotko- 
nių, Gikių ir kitų sodžių. Dirba nuo tamsos iki tam
sai; negana to, kad dirbą veltui, bet už mažiausią 
pavėlavimą esą neretai vaišinami lazda... Skųstis ar 
protestuoti nėr kam“. Šie buožės, gerai sugyvendami 
su okupantais, ir nuo įvairių prievolių buvo atleidžia
mi. „Pieną (taipgi ir kitus rekvizuojamus daiktus) 
svėdasiškiams reikią kasdien pristatyti į Savičiūnų 
dvarą, vežą visi iš eilės,— pastebėjo „Tiesa“,— bet 
minėtiems ūkininkams dar „nebuvę“ eilės, jų taipgi 
neimą vokiečiai į darbus — „mažos šeimynos“. Jie 
ir nuo mokesnių pasiliuosuoją. Grūdų nuo jų mažai

38 „Darbo balsas“, 1918 m. liepos 19 d.
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Ii.iimą vokiečiai, nes užregistruota žemės tik po kelias 
dešimtines, kitą viską parduodą slaptai ir tie patys 
■odiečiai, kurie jų žemę dirbą, priversti esą duonos 
pirktis nuo jų...“

Vokiečių okupantų įvesta kolonijinio išnaudojimo 
ir plėšimo sistema buvo ryškiai klasinio pobūdžio. 
Ji kaip sunki našta slėgė miesto ir kaimo darbinin
kų, bežemių ir mažažemių, taip pat vidutinių valstie
čių pečius. Darbo valstiečiai buvo apiplėšiami iki 
siūlo, iš jų okupantas atimdavo „paskutinį grūdą ir 
visas bulves, palikdami juos be sėklų“ 39. Tuo tarpu 
dvarininkai ir buožės, kurie vedė intensyvų ūkį, su
gebėdavo dar ir parduoti maisto produktus spekulia
cinėmis kainomis.

Klasinio pobūdžio buvo okupantų įvesti mokesčiai. 
Netiesioginiai mokesčiai, kurie daugiausia slėgė dar
bo žmones, 400% viršijo tiesioginius mokesčius40. 
Vienodai mokėjo visi — ir turtingieji, ir vargšai— 
pagalvės mokesti.

Kaimo varguomenę baisiausiai išnaudojo „savie
j i“ — dvarininkai ir buožės, paversdami ją, okupantų 
pavyzdžiu, savo baudžiauninkais. Buožės dažnai sam
dė darbininkus tik vasaros metui, o žiemą palikdavo 
juos likimo valiai. Neretai darbininkas buvo privers
tas dirbti pas buožę ir dvarininką tik už maistą.

Klasiniai prieštaravimai Lietuvos kaime okupaci
jos metais nepaprastai paaštrėjo. „Tarp kaimo darb
davių ir darbo ieškotojų atsirado bedugnė,— pripaži
no „Darbo balsas“.— Gal niekuomet jų reikalų tarpe

M LTSR CVIA, f. 1208, ар. 1, b. 572, 1. 10.
40 A. Stražas, Vokietijos imperializmo politikos Lietuvoje 

1915—1917 metais klausimu. — VVPI Mokslo darbai, t. III, p. 43.

71



tokio aiškaus priešingumo nebuvo, kaip dabar atsi
rado“ 41.

Ekonominių ano meto santykių Lietuvoje tyrinė
jimas, remiantis klasiniu požiūriu j praeities visuo
menės reiškinius, paneigia buržuazinių istorikų42 
skleistą „vieningos srovės“ teoriją, kad, esą, vokiečių 
okupantai visus krašto gyventojus „vienodai slėgė“.

Darbininkai ir darbo valstiečiai okupacijos metais 
buvo priversti vilkti dvigubą jungą: savo buožių bei 
dvarininkų ir svetimtaučių išnaudotojų — vokiečių 
okupantų. Tiek vieni, tiek kiti sukėlė didžiausią darbo 
žmonių neapykantą ir kerštą.

Miesto ir kaimo buržuazija, dvarininkai buvo so
cialinė vokiečių okupantų atrama. Iš buožių dažniau
siai buvo skiriami seniūnai, kurie ištikimai gynė savo 
klasės interesus ir uoliai padėjo okupantams.

Didelė vokiečių okupantų socialinė atrama buvo 
katalikų bažnyčia ir apskritai Lietuvos dvasiškija. 
„Lietuviški kunigužiai ne tik jų (vokiečių žandarų.— 
В.  V.) nekeikia,— rašė 1918 m. rugsėjo 7 d. „Tiesa“,— 
bet dirba su jais išvien, kaip dirbo kai kurie ir su 
caro žandarais“.

Politinė katalikų dvasiškuos ir vokiečių okupantų 
sąjunga buvo apiforminta 1916 m. sausio 18 d. su
tartimi, kurią pasirašė Panevėžyje Žemaitijos vysku
pijos valdytojas, generalinis vikaras J. Stakauskas 
ir vokiečių okupacinės valdžios Lietuvoje atstovai 
baronas fon Gailis, Sionas ir Kairys. Dvasininkai buvo 
atleisti nuo rekvizicijų; jiems okupantai mokėjo algą, 
kad „šio čėso bėdoje be klapatos dėl dieniškos duonos

41 „Darbo balsas“, 1918 m. rugsėjo 18 d.
42 M. Urbiienė, Vokiečių okupacijos ūkis Lietuvoje. — „Karo 

archyvas“, XI, 1939.
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nu džiaugsmu galėtų už žmonių dūšių išganymą pa
sirūpinti“ 43. Dvasiškija įsipareigojo atsisakyti visokių 
politinių kurstymų, kurie būtų kenksmingi kaizerinei 
Vokietijai ir jos sąjungininkams, taip pat kariuomenei;, 
skelbti iš bažnyčios sakyklos valdžios įsakymus bei 
skelbimus ir aiškinti jų vykdymo reikalingumą; tvar
kingai registruoti vedybas, krikštynas ir mirimus, tal
kininkauti, surašant gyventojus; pavyzdingai mokyti 
vaikus bažnyčioje ir mokykloje tikybos dalykų, kad 
jaunoji karta „dievo baimėj ir dorybėj auklėjama 
būtų“.

Katalikų dvasiškija, radusi bendrą kalbą su vo
kiečių okupantais, pradėjo uoliai veikti. 1916 m. kovo 
16 d. kun. J. Stakauskas Žemaitijos vyskupo P. Kare
vičiaus vardu paskelbė atsišaukimą 44 į visus vysku
pijos katalikus, kuriame reikalavo nuolankiai vilkti 
sunkią karo naštą, „noriai ir rūpestingai“ vykdyti 
visus okupacinės valdžios grobikiškus potvarkius. 
Dvasiškasis žmonių sielų ganytojas kvietė tikinčiuo
sius ieškoti išsigelbėjimo nuo okupantų priespaudos 
ir prievartos maldoje į die,vą, kuris vienintelis galįs' 
palengvinti liaudies kančias. Ypač griežtai katalikų 
bažnyčia puolė tuos, kurie „svietiškos valdžios draus
mės nebijo, kuri karės metu (už) kai kuriuos prasi
kaltimus smarkiau baudžia“. Kun. J. Stakauskas ra
gino atsisakyti rūstybės ir keršto1, atleisti savo engė
jams. „Gailestingumas visuomet buvo ir bus gau
siausiu šaltiniu,— rašė jis,— kurs galutinai prašalina 
visą skurdą iš tarpo žmonijos“.

Žemaičių vyskupijos valdytojo J. Stakausko krei
pimasis į brolius katalikus ryškiai atskleidžia katali

43 Pr. Zadeikis, Didžiojo karo užrašai, d. I, 1921, Klaipėda, 
p. 98.

44 Pr. Zadeikis, Didžiojo karo užrašai, d. I, p. 111 —113.
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kų bažnyčios poziciją kaizerinių okupantų atžvilgiu. 
Liaudies ūkio plėšimo, policinio teroro ir žiaurių prie
monių pateisinimas, nesipriešinimas ir nuolankumas 
atėjūnams, gailestingumas savo engėjams — štai ką 
stengėsi įdiegti darbo žmonėms sutanotieji kaizerinių 
okupantų sąjungininkai Lietuvoje.

Okupuotą Lietuvą okupantai pavertė, kaip sakė 
V. Kapsukas, „tikru kalėjimu, budriai saugojamu vo
kiečių žandarų“ 45 46. Dar 1915 m. liepos 28 d. vyriau
siasis Rytų fronto kariuomenės vadas Paulius fon 
Hindenburgas išleido įsakymą 46, griežtai draudžiantį 
visokią politinę veiklą. Buvo griežtai draudžiami ir 
persekiojami „susirinkimai po atviru dangumi, taipgi 
gatvėse ir viešosiose vietose“, „viešus ir privatiniai 
susirinkimai tikslu apsvarstyti politikos klausimus... 
net slaptuose butuose“; buvo* uždarytos „visos drau
gijos ir sąjungos, turinčios omenyje politikos tikslą 
arba rišančios politikos klausimus“; uždraustas tokių 
draugijų ir sąjungų steigimas.

Darbininkų organizacijos visame krašte buvo lik
viduotos. Išimtį okupantai sudarė tik Vilniaus mies
tui, kur buvo leista, valdžiai griežtai kontroliuojant, 
gyvuoti profesinėms sąjungoms. Tačiau ši veikla 
buvo labai menka: visuomeninių virtuvių bei valgyklų 
organizavimas, šioks toks kultūrinis darbas trijuose 
darbininkų klubuose. Tikros profsąjunginės veiklos 
per visą okupaciją beveik nebuvo.

Visa Lietuvos spauda, net buržuazinė, pirmaisiais 
okupacijos metais buvo panaikinta. Lietuvių kalba, 
okupantai leido valdžios oficiozą „Dabartis“, lenkų

45 V. Kapsukas, Pirmoji Lietuvos proletarinė revoliucija ir Ta
rybų valdžia, Vilnius, 1958, p. 15.

46 LIS, t. II, p. 548.
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kalba — „Dzjennik Wilenski“ ir baltarusių kalba — 
„Homan“. „Dabartis“ šlovino kaizerinės Vokietijos- 
ginklo pergales, ugdė nuolankumą okupantams, kėlė: 
vokiečių „dorybes“, viską darė, kad „lietuvis atsipa
laiduotų vidujiniai nuo saitų, rišusių jį su Rusija...“ 47 
„Dabartį“ vokiečių žandarai brukte bruko gyvento
jams, tačiau pastarieji ją boikotavo, ir ji jokios įta
kos jiems nedarė48.

Okupacinės valdžios organai griežtai ribojo gy
ventojų susisiekimą. Jie neturėjo teisės žiemos metu 
nuo 9 vai. vakaro1 iki 5 vai. ryto ir vasarą nuo 10 vai. 
vakaro iki 4 vai. ryto- be specialaus leidimo išeiti iš 
savo kaimo, net ūkio, jau nekalbant apie susisiekimą 
tarp apskričių. Gyventojai galėjo naudotis, supranta
ma, turėdami leidimą, geležinkelio vagonais, skirtais 
vietos gyventojams (fūr Landeseimvohner) ir šunims.

Buvo uždrausta taip pat siųsti laiškus, atvirukus, 
įvairius popierius.

Į vietos gyventojus vokiečių okupantai žiūrėjo iš 
aukšto, su panieka, laikė juos žemesnės rasės. Kiek
vieną sutiktą vokiečių kareivį reikėjo sveikinti, nusi- 
imant kepurę, pasitraukti nuo šaligatvio, užleisti 
kelią.

Vokiečių okupantai ėmėsi germanizuoti kraštą. 
Pagrindinės gatvės buvo pavadintos vokiškais var
dais, geležinkelio stotyse, ant valdiškų įstaigų pasta

47 M. Urbšienė, Vokiečių karo meto spauda ir Lietuva, Kau
nas, 1939, p. 17.

48 „Dabarties“ tiražas, kaip rodo M. Urbšienės tyrinėjimai, 
beveik kas mėnesį mažėjo. 1916 m. pavasarį buvo leidžiama 
18000 egz., 1916 m. gegužės mėn.— 14 000, lapkričio mėn.—• 
13000, o 1917 m. pavasarį — tik 11 000 egzempliorių. 7821 egz., 
I y. didžioji dauguma, buvo išskirstomą tarp abonentų, kuriuos 
sudarė daugiausia kulto tarnai, pirkliai (žr. M. Urbšienė, Vokie
čių karo meto spauda ir Lietuva“, p. 23).
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tų, gatvių kampų — visur mirgėjo vokiški užrašai. Šia 
prasme Vilnius, Kaunas ir kiti didieji miestai pradėjo 
panašėti j Prūsijos ar Bavarijos miestus. Valdžios 
įstaigose buvo kalbama tik vokiškai.

Germanizacijos politikų okupantai vykdė per pra
dines ir vidurines mokyklas. Mokykla buvo paversta 
.augančios kartos tikru vokietinimo, religinio tvaiko, 
dvasinio žalojimo židiniu. Mokymo tikslai ir užda
viniai buvo nusakyti taisyklėse apie mokyklas; jas pa
sirašė 1915 m. gruodžio 22 d. P. fon Hindenburgas 49.

Jaunosios kartos suvokietinimas, nuolankumo ir 
keliaklupsčiavimo prieš okupantus, minties, kad Lie
tuva turi tapti Vokietijos imperijos dalimi, įdiegimas 
buvo svarbiausias mokyklos tikslas vokiečių okupa
cijos metais Lietuvoje.

Vienas iš aktyviausių užgrobtų Rytų kraštų apiplė
šimo organizatorių ir vykdytojų generolas Liuden- 
dorfas savo memuaruose patetiškai pareiškė, kad vo
kiečių karinės valdžios praktiški darbai šiose šalyse 
pasiliks kaip „kultūros žygdarbis“ 50 istorijoje. Sis 
Vokietijos imperialistų „kultūrinis žygdarbis“ Lietu
voje— tai ne tiktai neregėtos darbo žmonių kančios, 
bet ir didžiuliai nuostoliai Lietuvos ekonomikai bei 
privatiems asmenims. Buržuazinės vyriausybės suda
ryta speciali komisija karo nuostoliams nustatyti bei 
atskiri tyrinėtojai pateikė tokius duomenis: Lietuvoje 
buvo sudeginta arba sugriauta 1200 kaimų su 15 000 
ūkių, 2000 viensėdijų, 300 dvarų ir apie 50 bažnyt
kaimių, miestelių ir miestų. Iš viso buvo sunaikinta

49 LTSR Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos Rankraščių 
skyrius (toliau — MA CMB RS), f. VOL, b. 36, 1. 34.
Iš Liudendorfo atsiminimų. — „Karo archyvas“, III, p. 155.
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•daugiau kaip 50 000 pastatų (pagal kitus duomenis — 
68 000), jų tarpe 12 253 gyvenamieji namai. Sunai
kintų pastatų vertė sudarė 6283 milijonus aukso rub
lių. Okupantai visiškai iškirto 25 000 ha miško ir 
38 000 ha rinktiniu kirtimu (kitais duomenimis, 
42 000 ha plynai ir 54 000 ha rinktinai)51. Pagal 
1914 m. kainas nuostolių miškų ūkiui buvo padaryta 
už 22 milijonus aukso rublių. Karinė valdžia rekvi
zavo 200 000 arklių, 500 000 galvijų, 707 000 gyvulių 
(avys, kiaulės), 6020 tūkst. pūdų grūdų, 56 000 pū
dų sėklų, 238 000 pūdų šakniavaisių ir 6635 tūkst. 
pūdų pašaro 52„ Daug turto buvo tiesiog išgrobstyta, 
kitas paimtas rekvizicijomis, sumokant ne daugiau 
kaip pusę jo vertės. Dėl šio „eksporto“ ir vidaus „pre
kybos“ kraštas neteko 1 milijardo litų, arba 200 mln.. 
aukso rublių. Už priverstinį baudžiavinį darbą gy
ventojams nesumokėta 200 mln. litų, arba 40 mln. 
aukso rublių S3.

Vokietijos imperialistai, piešdami ir niokodami 
Pytų Europos šalių ūkį, pirmiausia pramonę, norėjo' 
paversti Lietuvą, į kurią jie žiūrėjo kaip į būsimą 
savo koloniją, rinka Vokietijos pramonės gaminiams, 
realizuoti.

Griaudami Lietuvos pramonę, okupantai kartu nai
kino ir silpnino darbininkų klasę, kuri, ilgus metus 
žengdama Rusijos proletariato bendros revoliucinės 
kovos gretose, buvo įgijusi turtingą klasinių mūšių 
patyrimą. Revoliucinis Lietuvos proletariatas buvo’ 
rimta jėga, galėjusi sukelti grėsmę vokiečių imperia-

61 J. Aleksa, Lietuviu tautos likimo klausimu, Kaunas, 1925,.
p. 68.

52 LTSR CVA, f. 923, ар. 1, b. 312, 1. 267, 745; „Mūsų žiny
nas“, t. 5, Kaunas, 1925, p. 316—318.

63 J. Aleksa, Lietuvių tautos likimo klausimu, p. 68.
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Irstų viešpatavimui mūsų šalyje — iš pradžių, karo 
metais, kaip okupantų, ateityje — kaip kolonizatorių. 
Todėl Vokietijos imperialistiniai grobikai planavo ir 
stengėsi amžiams palikti Lietuvą nė tik žaliavų sal
diniu Vokietijos pramonei bei jos gaminių realizavi
mo rinka, bet ir sunaikinti arba žymiai susilpninti 
pramoninį Lietuvos proletariatą.

£  Vokietijos imperialistų planai 
aneksuoti ir kolonizuoti Lietuvą

Vokietijos imperialistai pradėjo gana plačiai ideo
logiškai ir politiškai rengtis aneksuoti Lietuvą, kaip 

'"‘ir kitas okupuotas žemes, paversti jas Vokietijos ko
lonija. Pasirodė gausybė knygų, brošiūrų, straipsnių, 
rankraščių, memorandumų, kurių autoriai, išreikšda
mi reakcingojo Vokietijos finansinio kapitalo intere
sus, pirmaisiais karo metais, iki 1917 m., atvirai skel
bė aneksionizmo idėjas, kūrė planus Lietuvai koloni
zuoti.

Radikaliausia to meto Vokietijos kolonijinės eks
pansijos politikos išraiška buvo Karaliaučiaus uni
versiteto profesoriaus Fridricho Lecijaus aiškinama
sis raštas „Deutschland und der Osten“ („Vokietija 
ir Rytai“), atspausdintas rankraščio teisėmis 1916 
metais. Prof. F. Lecijus, dangstydamasis Rusijos pa
vojumi, siūlė sudaryti tokias sąlygas, kad Rusija ne
tektų savo pasienio teritorijų— Kaukazo, Ukrainos, 
Baltarusijos, Lenkijos, Pabaltijo ir Suomijos. Sava
rankiškomis iš šių sričių galinti būti tik Suomija ir 
Ukraina. Užgrobusi šias teritorijas, Vokietija gautų,
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pirma, plačią sritį kolonizacijai, kurios užtektų dviem 
vokiečių kartoms; antra,— turtingą rinką Vokietijos 
pramonės gaminiams realizuoti. „Mes atvertume ke
lią 150-milijoninei nacijai, gal būt, ji pasiektų 200 mi
lijonų,— rašė F. Lecijus.— Mes sukurtume tvirtą pa
grindą savo užjūrio' politikai. Be to, uždėtume naštą 
milijonams lenkų, lietuvių ir baltarusių, juos valdy
dami“ L Užkariautose šalyse ir taikos metu turinti 
būti palikta karinė gubernatorių ir generalguberna
torių diktatūra, nes tik taip, Lecijaus nuomone, „mes 
sukliudysime visokiam antivokiškam judėjimui, ir joks 
sukilimas nebus galimas“ 1 2. Pavergtų tautų gyven
tojai netenka visų teisių. Paliekamos tik pareigos. 
Jie, kaip senovės Graikijos metekai (žmonės, neturį 
pilietinių teisių. —В.  V . ) ,  privalo, pirma, mokėti vals
tybinius mokesčius, antra, tarnauti vokiečių kariuo
menėje. Užgrobtų kraštų gyventojai intensyviai vo
kietinami. įgyvendinus tokią politiką, rašė F. Lecijus, 
„lietuviai tiek pripras prie vokiečių, kad jų šalis be 
prievartos apytikriai per 100 metų galės būti prijung
ta prie Prūsijos, kaip jos lygiateisė provincija“ 3.

1915 metais užgrobusi Lietuvą, Kuršą, vakarinius 
Baltarusijos rajonus, o vėliau, 1917—1918 metais,— 
likusią Latvijos teritoriją ir Estiją, vyriausioji vokie
čių Rytų kariuomenės vadovybė, vadovaudamasi ar
šiausių aneksionizmo teoretikų idėjomis, sutinkamai 
su Vokietijos vyriausybinių sluoksnių nurodymais 
pradėjo praktiškai spręsti okupuotų kraštų „vidines“, 
t. y. kolonizacines problemas. Buvo sudarytas ir pra

1 Deutschland und der Osten, Eine Denkschrift von prof. 
Dr. Friedrich Lezius, Konigsberg, S. 8.

2 Ten pat.
3 Ten pat, p. 11.
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dėtas įgyvendinti vadinamasis „Liudendorfo planas“, 
kuri fašistinis istorikas R. Stuperichas pavadino „di
delio užmojo kolonizacijos akcija“ 4.

Jau 1916 m. balandžio 27 d. generolas E. Liuden
dorfas išleido Rytų krašto karinėms valdyboms įsa
kymą, kuriame išdėstė vokiečių kolonizacinio plano 
pagrindus ir pareikalavo jį toliau svarstyti ir tikslinti. 
Rytų kraštai visomis priemonėmis turi būti prijungti 
prie Vokietijos 5, jie ne tik privalo tapti didelės Vo
kietijos gyventojų dalies išmaitinimo baze, bet kartu 
virsti, kaip pasakė Liudendorfas, „reikalingo žmonių 
papildymo šaltiniu“.6. Jis teigė, jog užimtuose kraš
tuose reikia apgyvendinti vokiečių valstiečius, ama
tininkus ir darbininkus.

Reikėjo1 sudaryti žemės fondą vokiečių kolonistams 
aprūpinti žeme. Dėl to valstiečiams buvo uždrausta 
pirkti ir parduoti žemę. Parduoti ją valstiečiai galėjo, 
tik leidus okupacinei valdžiai ir tiktai „vokiečių tau
tybės žmonėms“. „Aš uždraudžiau nekilnojamo turto 
pardavimą, — rašė E. Liudendorfas, — norėdamas 
ateityje užtikrinti teisingą agrarinę ir kolonizacinę 
politiką...“ 7. Jo nuomone, vokiečių kolonistai turėjo 
būti apgyvendinami kaimais, kurie įsispraustų į vie
tos gyventojus ir taip pasidarytų jų suvokietinimo 
baze. Kartu reikėjo įgyvendinti stambią, vidutinių

4 R. Stupperich, Siedlungsplane im Gebiet dės Oberbefehlsha- 
bers Ost (Militarverwaltung Litauen und Kurland) wahrend 
dės Weltkrieges. Jomsburg, Volker und Staaten im Osten und 
Norden Europas. Vierteljahrschrift, 1941, Leipzig, Heft 3/4,
S. 353,

6 E. Ludendorf, Sein Wesen und Schaffen, Mflnchen, 1936, 
S. 431.

6 R. Stupperich, Siedlungsplane im Gebiet dės Oberbefehls- 
habers Ost, S. 353.

7 Э. Людендорф, Мои воспоминания о войне 1914—1918 гг., 
стр. 166.
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ir smulkių vokiečių kolonistų ūkių „sveiką derinį“ 8. 
Liudendorfas kategoriškai pasisakė už stambius dva
rus. Tokiuose dvaruose „turi būti apgyvendinti inte
ligentiški vadovai, kurie politiškai ir nacionaliniu po
žiūriu sujungtų vokiečių valstiečius“ 9.

Griežtai buvo draudžiama pavieniui apgyvendinti 
vokiečių kolonistus. Ir tai suprantama. Lietuvos vals
tietis negalėjo ramiai žiūrėti į savo krašto koloniza
vimą. Dažni atvejai, kai krašto darbo žmonės pasi
priešindavo okupantų valdžiai, vokiečių žandarų 
užmušinėjimai privertė karinę vadovybę (1917 m. 
balandžio 20 d.) dar kartą pabrėžti, kad „saugumo 
sumetimais reikia vengti pavienio vokiečių valstiečių 
apgyvendinimo“ 10. Jau minėtame .1916 m. balandžio 
.27 d. įsakyme E. Liudendorfas įpareigojo okupuotų 
sričių karinių valdybų viršininkus iki 1916 m. rug
sėjo 1 d. pateikti pranešimus, kuriuose būtų pažymė
ta: gyventojų skaičius pagal tautybę ir tikybą; tiks
lios žinios apie žemės ir ūkių valdymą, ypač apie 
lenkų dvarus; duomenys apie tinkamą žemę koloni
zacijai ir žemės kainą, žinios apie karo nuostolius ir 
parceliavimo* galimybes.

Išsamų pranešimą apie kolonizavimo galimybę 
Lietuvoje parašė Lietuvos karinės valdybos viršinin
kas F.-J. fon Izenburgas-Biršteinas ir 1916 m. rug
sėjo 9 d. pateikė jį vyriausiajai Rytų kariuomenės 
vadovybei. Kaip ir kitų karinių valdybų pranešimai, 
F.-J. fon Izenburgo-Biršteino pranešimas, kuriame 
buvo surinktos žinios iš visų Lietuvos apskričių, la
bai konkretizavo Liudendorfo kolonizacijos planą.

8 R. Stupperich, Siedlungsplane im Gebiet dės Oberbefehls- 
habers Ost, S, 353.

9 Ten pat, p. 354.
10 Ten pat, p. 356.
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Vokietijos imperialistų grobikiški kolonizavimo» 
planai Lietuvos atžvilgiu neliko vien tik popieriuje, 
vokiečių okupantai ėmėsi juos įgyvendinti. Okupaci
jos metais jie sugebėjo paimti į savo žinių 1200 dva
rų 11 daugiau kaip su 650 000 ha derlingiausios žemės. 
Kolonizavimo tikslais buvo siunčiamos specialios ko
misijos, kuriami įvairūs krašto ūkinio eksploatavimo- 
projektai, vykdomi geologiniai tyrinėjimai.

1918 metais, po vadinamosios Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo, kolonizavimo klausimai buvo- 
toliau intensyviai gvildenami. 1918 m. kovo 2 d. Vo
kietijos Vidaus reikalų ministerijoje įvyko valstybės- 
sekretoriaus Valrafo pirmininkaujamas pasitarimas, 
kuriame buvo apsvarstyti užsienyje gyvenančių v o 
k ie č ių  ir vokiečių kilmės užsieniečių grįžimo reikalai. 
Turėjo grįžti apie 1 mln. vokiečių, pirmiausia iš Ta
rybų Rusijos, kuriuos reikėjo aprūpinti žeme. Vokie
tijoje buvo numatoma apgyvendinti 40—50 tūkst, 
Kurše — 70—90 tūkst. kolonistų. „Kartu buvo paaiš
kinta,— rašė R. Stuperichas,— kaip svarbu yra pla
ningai ir aktyviai kolonizuoti kaip tik Lietuvą, norint 
prijungti šį kraštą prie Vokietijos ir išugdyti lojalų, 
Vokietijos atžvilgiu draugiškai nusiteikusį, sėslų vir
šutinį sluoksnį bei valdininkiją“ 11 12.

Būtent šiuo reikalu 1918 m. pradžioje buvo sukur
ta „Valstybinė vokiečių reemigracijos ir emigracijos 
įstaiga“ („Reichsstelle fūr deutsche Rūckwanderung 
und Auswanderung“). Jai finansuoti 1918 m. gegužės 
mėn. įsisteigė vadinamasis „Baltų žemės bankas“' 
(„Balten Landbank“).

11 J. Aleksa, Lietuvių tautos likimo klausimu, p. 69.
12 R. Stupperich, Siedlungsplane im Gebiet dės Oberbefehls- 

habers Ost, S. 364.
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Lietuvos bei Kuršo kolonizavimo planai buvo pla
čiai propaguojami Vokietijoje. Daug pareiškimų iš 
įvairių Vokietijos vietų gavo Lietuvos okupacinė val
džia Vilniuje. Juos siuntė, norėdami įsikurti Lietu
voje, kapitalistai ir dvarininkai, vokiečių kariuomenės 
karininkai ir kareiviai, profesoriai ir įvairiaplaukiai 
verslininkai. Štai, pavyzdžiui, prof. Dedermano pa
reiškimas. „Labai dėkingas už 1918 metų rugpiūčio 
15 dienos pranešimų, prašau įtraukti į pretendentų 
žemei Lietuvoje sąrašus mano sūnų Maksą, 22 Dra
gūnų pulko I eskadrono puskarininkį, kuris jau 2V2 
metų yra fronte. Dvaro dydis turi būti ne mažesnis 
kaip 500 ha. Bus skirtas maždaug 100 000 markių 
kapitalas, o gal ir dar didesnis“ 13 14. Kitas pretendentas 
į kolonistus Lietuvoje — Stefanas Vosenas disponavo 
savo būsimo ūkio reikalams dar didesnę— 150 000 
markių sumą u . Busimieji vokiečių kolonistai ieškojo 
gerų žemių, esančių patogioje vietoje susisiekimo at
žvilgiu ir pan. Vokiečių armijos leitenantas Geringas, 
sumojęs po karo pasilikti Lietuvoje, įžūliai reikalavo 
išskirti jam ūkį netoli geležinkelio1, apytikriai 2000— 
3000 margų dydžio, su vandens naudmenimis, kad jis 
galėtų vesti žuvų ūkį, su pievomis bei ganyklomis ir 
sudarančiais ne mažiau kaip trečdalį visos žemės 
miško plotais I5. Armijos kapitonas ir adjutantas fon 
Devicas-Krebsas, įtrauktas į kolonizatorių sąrašus, 
laiške Vėžaičių apskrities viršininkui prašė suteikti 
jam smulkesnių žinių apie Melžūnų (2940 ha), Vė
žaičių (3090 ha) ir Pajūrės (2618 ha) dvarus, ku
riuos jam rekomendavusi Lietuvos karinė valdyba.

13 LTSR CVIA, f. 1208, ар. 1, b. 627a, 1. 22.
14 Ten pat 1. 78.
16 Ten pat, 1. 119.
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„Aš turiu žinoti apie tokius dvarus,— rašė Devicas- 
Krebsas,— kurie yra netoli geležinkelio ar upės ir turi 
daug miško. Dydis — 5—10 tukst. margų“ I6.

Panašūs pareiškimai buvo gauti iš įvairių Vokie
tijos sričių ir miestų — Rytų Prūsijos, Reino krašto, 
Saksonijos, Rūro, Berlyno, Leipcigo, Hamburgo, Ese
no, Strasburgo-Korbeno, Kenigsbergo, Osterodės, 
Pilau ir kt. Vien tiktai 1918 m. rugpjūčio—rugsėjo1 
mėn. Lietuvos karinė valdyba Vilniuje gavo 112 pa
reiškimų iš žmonių, kurie, kaip kolonistai, rengėsi' 
įsikurdinti Lietuvoje 17.

Vokietijos imperializmo „Rytų politika“ — tai re
akcingosios monopolistinės buržuazijos ir junkerių 
pažiūros bei siekimai. Jie buvo dėstomi gausybėje1 
imperializmo ideologų raštų. Praktiškai juos vykdė 
užgrobtose vadinamojo Oberosto teritorijose, kur 
svarbiausią vietą užėmė Lietuva, okupacinės valdžios, 
organai.

Vokietijos imperializmo politikos konkreti išraiška 
buvo vadinamoji E. Liudendorfo „didelio užmojo ko
lonizacijos akcija“, t. y. Lietuvos, kaip ir kitų užgrobtų 
kraštų, aneksija, jos kolonizavimas, gyventojų suvo- 
kietinimas, jos pavertimas kolonijine Vokietijos pro
vincija. Kaip tai buvo daroma,— ar dangstantis ne
priklausomybės suteikimo skraiste, ar be jos,— reikale» 
esmės nekeitė.

Lietuvos gyventojams buvo rengiamas senųjų 
prūsų likimas. Vokiečių aneksionizmo teoretikas 
P. Rorbachas rašė: „Lietuvis yra geras klajojantis 
darbininkas tiek žemės ūkiui, tiek ir pramonei, ir nėra

16 LTSR CVIA, f. 1208, Ар. 1, b. 627a, 1. 22.
Ten pat, b. 627a.



jokios abejonės, kad jis greitai bus suvokietintas, 
kaip jo tautietis Prūsų Lietuvoje“ 18.

Tačiau pirmojo pasaulinio karo metais Vokietijos 
imperializmui savo kėslų nebuvo lemta Įgyvendinti. 
Tai anaiptol nereiškė, kad jis atsisakė savo grobuo
niškų siekių. Esminiai kaizerinės Vokietijos politikos 
bruožai pasireiškė vadinamojoje Hitlerio „naujojoje 
tvarkoje“, kurią geležimi ir krauju įgyvendino vokie
čių fašistai užgrobtose Europos šalyse. Neatsitiktinai 
1940 m. pasirodė tokios mokslinės studijos apie Vo
kietijos imperializmo kolonizacinius planus, kaip 
R. Stupericho 19, kurią Vokietijos Demokratinės Res
publikos istorikas V. Basleris teisingai apibūdino, 
kaip instrukciją toliau tęsti Vokietijos imperializmo 
kolonizacinę politiką antrojo pasaulinio karo me
tais 20.

Kaizerinės okupacijos Lietuvoje 1915—1918 metų 
studijavimas yra aktualus ir pamokantis. Jis akivaiz
džiai liudija, kad Vokietijos imperializmas visuomet 
buvo ir liko mirtinas Europos tautų priešas. Todėl 
kova prieš Vokietijos imperializmą, kurio karingieji 
.atstovai vėl atgaivina grobikiškąją programą Rytų 
Europos šalių atžvilgiu 2I, yra aktualus visų pažan
gos jėgų uždavinys.

18 P. Rohrbach, Russland und wir, Štuttgart, 1915, S. 65.
19 R. Stupperich, Siedlungsplane i m Gebiet dės Oberbefehls- 

habers Ost.
20 W. Basler, Deutschlands Anexion.spolitik in Polen und im 

Baltikum 1914—1918, Berlin, 1962, S. 16.
21 1957 m. birželio 14 d. buvęs Federalinės Vokietijos res

publikos ministras Oberlenderis atvirai ir ciniškai pareiškė, kad 
„Vakarų Vokietijos pretenzijos j Rytų sritis yra neliečiamos“ ir 
ragino „nuolat skiepyti tai mūsų jaunimui ir ruošti jį tam“. „Ten, 
Rusijoje, mūsų laukia žemė“, — tvirtino buvęs nacistas, todėl 
vokiečiai „turį įleisti ten šaknis“ („Neues Deutschland“, 
1957.VI.16.).
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Lietuvos darbo žmonių kova 
prieš vokiečius okupantus. 

Lietuvių buržuazijos pozicija

Sunkus okupacinio režimo jungas, teroras, grubi 
prievarta, organizuotas krašto turtų grobimas, ne
žmoniškas darbininką bei visą darbo žmonių išnau
dojimas fabrikuose, okupantų sekvestruotuose ūkiuo
se, dvaruose ir buožynėse, politinis beteisiškumas 
sukėlė visuotinį darbininkų, darbo valstiečių pasipik
tinimą. Sis pasipiktinimas netrukus peraugo į aktyvų 
pasipriešinimą okupantams, vietiniams jų pagalbinin
kams— seniūnams, slaptiems policijos agentams, 
užverbuotiems daugiausia iš buožių.

„Visuomenės ramybei“ palaikyti, kitaip tariant, ne
baudžiamai plėšikauti karinės valdžios organai iš
leisdavo drakoniškus potvarkius, žudydavo bei grūs
davo į kalėjimus Lietuvos darbininkus ir valstiečius, 
pakėlusius protesto balsą prieš okupantų politiką.

Tačiau, nepaisant visų grasinimų ir teroro, Lietu
vos darbo žmonės kilo į teisingą kovą, kuri, prasidė
jusi nuo pat pirmųjų okupacijos dienų, nuolat augo, 
plėtėsi. Sunki buvo ši kova. Proletariato jėgos smar
kiai susilpnėjo. Dalis darbininkų kartu su pramonės 
įmonėmis pasitraukė į Rusijos gilumą, kiti, ginda
miesi nuo bado, persikėlė į kaimą. Nemaža darbininkų 
kankinosi priverstiniuose darbuose. Krašte nebuvo re
voliucinės partijos, kuri vadovautų pasipriešinimo ju
dėjimui, suteiktų jam organizuotą pobūdį bei ryškią 
idėjinę kryptį. Vilniuje veikusios Lietuvos socialde
mokratų partijos, RSDDP, žydų Bundo organizacijos, 
vadovaujamos oportunizmo ir nacionalizmo raugo
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prisigėrusių žmonių, negalėjo ryžtingai kovoti prieš 
okupantus bei jų vietinius talkininkus. Todėl darbo 
žmonių pasipriešinimas okupantams iki pat 1918 me
tų, kai susikūrė Lietuvos Komunistų partija, buvo 
gaivališkas, neorganizuotas. Tačiau šis pasipriešini
mas sudarė palankią dirvą organizuotai antiokupaci- 
nei veiklai. Tiesa, sunkus okupacinis režimas, susisie
kimo tarp apskričių suvaržymai nepaprastai sunkino 
tokią veiklą. Bet atskiruose dideliuose miestuose bei 
apskričių ribose jis buvo galimas. Kiekvienas tiesos 
žodis, mestas į mases, susilaukdavo karščiausio pri
tarimo ir paramos. 1916 m. vienur kitur pasirodžiusios 
proklamacijos, kaip rašo „Tiesa“, darbo žmonių buvo 
„godžiai gaudomos ir skaitomos“ '. 1916 m. lapkričio 
mėn. LSDP ir Bundo Vilniaus organizacijos išleido 
atsišaukimą j Lietuvos darbininkus bei visus piliečius, 
raginantį nestoti į vokiečių okupantų organizuojamus 
darbo batalionus. „Pakėlę tiek visokių rekvizicijų,— 
sakoma atsišaukime,— esame susilaukę dabar bene 
paskutinės ir jau nebepakenčiamos gyvų žmonių rek
vizicijos...“ 1 2 Atsišaukimas kvietė gyventojus, nepai
sant tautybės bei tikėjimo skirtumo', nevykti į gydy
tojų komisijas, išplėsti agitaciją prieš šią nežmonišką 
okupantų priemonę. „Tiek svarbiam ir pavojingam 
atsitikime privalo nutilti visokie nesutikimai tarp tau
tų, grupių K tikėjimų. Kas gyvas, tegu stoja kovon 
su gresiančiu pavojumi... Tiek mėnesių tylėję ir klus
niai okupantų įsakymus pildę, pasakykime jiems savo 
ramiu, bet ryžtingu pasipriešinimu, kad Lietuva — tai 
ne centralinė Afrika ir kad esame susipratusiais savo

1 „Tiesa“, 1918 m. rugpjūčio 31 d.
2 LIS, t. II, p. 569.
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krašto sūnumis“ 3. Tuo pačiu klausimu pasirodė hekto
grafuotas atsišaukimas Panevėžio apskrityje 4,

Be to, 1916 m. LSDP išleido atsišaukimą Gegužės 
Pirmosios proga, 1916 m. rugsėjo mėn.— mokyklų 
reikalu, raginantį priešintis priverstiniam vokiečių 
kalbos įvedimui liaudies mokyklose, ir vieną numerį 
nelegalaus laikraščio lietuvių kalba „Garsas“. 1917 m. 
buvo išleisti trys numeriai laikraštėlio „Echo žycia 
robotniczego Litwy“ („Lietuvos darbininkų gyvenimo 
aidas“) lenkų k. Tai buvo iš esmės visa LSDP veikla.

Kaip rodo šių dokumentų bei leidinių turinys, Lie
tuvos Socialdemokratų partija, nepaisant to, kad joje 
ir buvo revoliucinių elementų (P. Eidukevičius, 
K. Kernovičius, B. Verbickas ir kt.), nepasireiškė kaip 
klasinė proletariato partija. Ji neformulavo Lietuvos 
darbininkų kovos prieš okupantus ir vidaus išnaudo
tojus uždavinių, nekėlė konkrečių darbininkų organi
zavimosi formų ir kovos būdų. 1916 metų socialde
mokratų atsišaukimai buvo antiokupacinio pobūdžio, 
leisti inteligentų, nutolusių nuo masinio revoliucinio 
darbo. 1917 metų rudenį, kai vokiečių okupantai pra
dėjo politinį žaidimą su lietuvių buržuazija, LSDP 
vadai S. Kairys, M. Biržiška ir kiti, artimai bendra
darbiavę su buržuazijos atstovais, pradėjo veikti le
galiai.

Revoliucinių socialdemokratų veikla reiškėsi Vil
niaus profsąjungose, kurių darbą vienijo profsąjungų 
Centro Biuras (pirmininkas P. Eidukevičius). Prof
sąjungos ano meto sąlygomis buvo beveik vienintelė 
priemonė ryšiams su darbininkais palaikyti. Tai pa
dėjo revoliuciniams socialdemokratams, gerai jautu-

3 LIS, t. II, p. 569.
4 „Tiesa“, 1918 m. rugsėjo 7 d.
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siems darbininkų nuotaikas, vėliau, po Spalio revo
liucijos pergalės ir jos idėjų poveikyje, atsiriboti nuo 
dešiniųjų LSDP lyderių ir pradėti naujo tipo darbi
ninkų organizacijos — LKP — kūrimų.

Vokietijos okupacijos pradžioje įvairiose Lietuvos 
vietose pažangūs jaunuoliai, nepakentę socialinės ne
lygybės bei visokios priespaudos, ėmė steigti ratelius 
bei kuopas. Šio judėjimo organizatoriai daugiausia 
buvo socialistinių pažiūrų liaudies mokytojai. Tokių 
nelegalių jaunimo grupių vokiečių okupacijos metais 
Lietuvoje veikė gana daug. Pavyzdžiui, Suvalkijoje 
1918 m. pradžioje dirbo 7 kuopelės, Sedos apskrity
j e — 13. Daug kuopelių veikė Panevėžio ir Kupiškio 
apskrityse 5 6.

1915—1916 metais įvyko keturios slaptos pažan
gaus jaunimo konferencijos. 1915 m. spalio mėn. jau
nimo atstovų konferencija nutarė gaivinti pradžios 
mokyklas, rengti vakarinius savišvietos kursus, steig
ti knygynėlius, kurti jaunimo kuopeles, leisti laikraš
tėlįc. 1916 m. sausio mėn. konferencija pripažino, jog 
reikia kovoti prieš okupacinę valdžią.

1916 m. birželio mėn. konferencija buvo gausiau
sia ir labiausiai pavykusi. Prieš konferenciją pažan
gaus jaunimo atstovas pavažinėjo po Lietuvą, surinko 
žinias apie jaunimo veiklą ir visa tai pranešė konfe
rencijoje. Jos dalyviai buvo painformuoti apie poli
tinę padėtį Vokietijoje ir Europoje. Žinios šiuo klau
simu imtos iš Vokietijos socialdemokratų partijos 
laikraščio „Vorvvarts“ („Pirmyn“), kuris buvo skai
tomas Lietuvoje. Iš šio laikraščio puslapių jaunimo

6 Lietuvos Komunistų partijos Centro Komiteto Partinis ar
chyvas (toliau — PA), f. 77, ар. 1, b. 3,1. 32.

6 „Tiesa“, 1918 m. rugpiūčio 31 d.

89



atstovai sužinojo apie didvyrišką Vokietijos proleta
riato vado K. Libknechto kovą ir jo suėmimą. Tokios 
žinios turėjo revoliucionizuojančio poveikio jaunimo 
judėjimui.

Politiniu ir socialiniu klausimu konferencija reika
lavo „laisvos, savarankiškos ir demokratingos tvar
kos“, žemės „šalies bežemiams ir mažažemiams“. Ji 
paragino „su vokiečių valdžia... laikytis griežtų san
tykių, visame priešintis, nesiduoti išnaudoti“ 7.

1916 m. spalio mėnesio konferencija iškėlė galutinį 
judėjimo tikslą — kovoti už socialistinę santvarką ir 
visapusišką asmenybės išvystymą. Buvo nutarta pla
tinti proklamacijas, žadinti liaudį į kovą su okupan
tais, neleisti mokyti vokiečių kalbos mokyklose, 
steigti ginkluotas grupes kovai su šnipais, rinkti pa
rašus po prašymais, kad vokiečių okupacinė valdžia 
perduotų mokyklas į visuomenės rankas, sumažintų 
mokesčius, panaikintų žmonių mušimus, nevaržytų 
leisti laikraščių 8.

Jaunimo rateliai leido slaptus lapelius, raginan
čius priešintis okupantams, ranka rašytus antikleri- 
kalinės krypties laikraštėlius, organizavo vakarėlius- 
vaidinimus, statė pažangius, ryškaus socialinio turi
nio veikalus („Tadas Blinda“ ir kt.). Ylakiuose (Se
dos aps.) ėjo „Mūsų darbas“, Žemaičių Kalvarijoje 
„Kelias j šviesą“, Plungėje „Jaunimo balsas“ 9, Pa
nevėžyje „Pirmyn“ 10 11. Gižuose socialdemokratai išlei
do vieną laikraštėlio „Partizanas“ numerį u . Laikraš

7 „Tiesa“, 1918 m. rugpiūčio 31 d.
8 Ten pat.
9 M. Tamošiūnas, Revoliucinė jaunimo veikla Lietuvoje iki 

komjaunimo susikūrimo. — Lietuvos komjaunimas, Vilnius, 1962, 
p. 29.

10 „Panevėžio tiesa“, 1957 m. rugsėjo 29 d.
11 PA, f. 3377, ap. 3377, b. 621, 1. 2.
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tėliai pasisakė prieš išnaudojimą, ugdė laisvės troš
kimą, žadino darbo jaunimo viltį išsivaduoti iš tironų 
jungo. „Užtekės saulelė, mūsų laimės diena,— rašė 
„Mūsų darbas“,— išgirsite mūsų užkimusį nuo dūmų 
ir dulkių jums rūstingą balsą: šalin carai ir visi ponai 
prispaudėjai!“ 12 13 14 Laikraštėlis griežtai pasisakė prieš- 
dvasininkiją, kuri „rūpinasi, kad tik mes kuo dau
giausia ir kuo ilgiausiai skrajotume po tamsybes, 
jiems negeistinas mūsų' atbudimas“ IS. Straipsnyje 
„Ar esame krikščionys?“ laikraštis atskleidė veidmai
niškumą kunigų, kurie, sėdėdami Vokietijos parla
mente, duoda „krūvas pinigų žmonių naikinimui“ ir 
laimina bažnyčiose važiuojančius į karą u .

Suprantama, katalikų dvasiškija nepalankiai žiū
rėjo į tokią jaunimo veiklą, kovojo prieš ją, net tie
siogiai įskųsdavo jaunuolius žandarams. Taip pasiel
gė Panevėžio senamiesčio klebonas. Grupė jaunuolių 
buvo suimta, tardoma, žvėriškai kankinama. Buvęs 
Panevėžio jaunimo kuopelės narys P. Černiauskas 
savo atsiminimuose rašo: „Mus kiekvieną dieną tar
dė, liepė išduoti laisvėje pasilikusius draugus, šapi- 
rografą, kuriuo spausdinome savo laikraštėlį „Pir
myn“. Bet mes tylėjome. Tada mus nurengdavo ir, 
užmetę ant galvos brezentinius maišus, čaižydavo 
šautuvų šompolais. Nepadėjo kankintojams ir ši prie
monė. {siutęs tardytojas — pajuodęs kaulėtas vach
mistras liepdavo atvesti du vilkinius šunis. Jie urgz
dami puldavo ant mūsų, pusiau be sąmonės gulinčių

12 „Mūsų darbas“, 1917 m. balandžio—gegužės-mėn., Nr. 2, p. 5..
13 Ten pat, p. 8.
14 „Mūsų darbas“, 1917 m. balandžio—gegužės mėn., Nr. 2r

p. 16, 18.
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ant grindų,— draskydavo musų drabužius, kandžio
davo sužalotus, ištinusius kūnus“ 15.

Aktyvūs pažangiojo jaunimo organizatoriai Že
maitijoje buvo A. Miką, J. Milvydas, A. Seputa; 
Panevėžio aps.— J. Indriūnas, P. Kazlaučiūnas, 
P. Pajuodis; Vilkaviškio aps.— P. Lingys, P. Rimša, 
V. Skrinska ir daugelis kitų patriotų.

Pažangaus jaunimo kuopelės dirbo daugiausia 
kultūros-švietimo darbą. Jų nariai, kad ir nedrąsiai, 
kėlė politinius reikalavimus, turėjusius bendrą demo
kratinį pobūdį. Si jų veikla, nors plačiai ir nepaplito, 
vis tiktai turėjo teigiamos reikšmės, ragino darbo 
žmones priešintis vokiečių valdžios organams, skati
no sabotuoti jų potvarkius.

Lietuvos liaudies pasipriešinimas okupantams įgijo 
įvairias formas. Gyventojai ypač priešindavosi oku
pacinės valdžios potvarkiams rekvizuoti maisto pro
duktus. Žmonės, rašė J. Basanavičius, griebdavosi 
įvairių gudrybių, „imta kasti žemėse, dažnai kluonų 
šalinėse, tvartuose gilios duobės ir jose slėpta javai, 
mėsa, lašiniai, drabužiai, tas pat daryta šalinėse po 

• šiaudais, peludėse po pelais. Kad nuo vokiečių pasta
rąją vasarojaus sėklą paslėpus, ji dažnai buvusi pe
ludėse su pelais maišoma“ 16. Valdžios pareigūnai 
buvo priversti pripažinti, kad gyventojai savanoriš
kai nieko nepristato1. „Ūkio dalies karininkai turi eiti 
iš vienkiemio į vienkiemį,— rašė Kauno apskrities 
viršininkas,— ir prievarta rinkti derliaus atsargas, 
kurios po šiaudais paslėptos, šiauduose arba užkastos

15 „Panevėžio tiesa“, 1957 m. birželio 14 d.
16 J. Basanavičius, Iš lietuvių gyvenimo 1915—1917 m. po 

vokiečių jungu, p. 6.
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žemėje“ l7. Talaukių kaimo (Raseinių aps.) beveik 
visi valstiečiai už įvairių ūkinių potvarkių sabotavimą 
buvo pasodinti į kalėjimą nuo 3 iki 6 mėnesių 18.

Darbininkai ir darbo valstiečiai atvirai priešinosi 
priverstiniams darbams. „Tiesa“ rašė, kad dėl tokio 
pasipriešinimo 1916 metais „buvo sušaudytų ir kator- 
gon nuteistų“ 19. Atsisakiusius stoti į darbo batalio
nus, vokiečių okupantai 1916 m. spalio mėn. nu
siaubė ir sumušė Kėdainių apskrities Surviliškio! 
valsčiaus Bakainių, Pakruostės ir Užupio kaimų vals
tiečius. Apie 30 žmonių buvo patraukta teismo atsa
komybėn. Vienas iš jų —■ Petras Reinys — sušaudy
tas, apie 19 jaunuolių nuteista po keletą metų kalėtų 
arba katorgos darbams, kiti — išvežti j belaisvių sto
vyklas Vokietijoje20. Ištisi kaimai buvo okupantą 
smarkiai nusiaubti, šimtai valstiečių sumušti. Masi
niai suėmimai tuo metu įvyko Vilniuje, Panevėžyje21.

Okupacijos meto spauda ir amžininkų atsiminimai 
mirgėte mirga pranešimais apie vokiečių valdžios pa
reigūnų, žandarų bei jų pagalbininkų — dvarininkų* 
buožių, seniūnų užmušimus, jų ūkių padegimus. Antai 
1916 m. rugsėjo 11 d. Biržų apskrities Gliaudelių kai
me dienos metu buvo užmuštas žandarų korpuso vice- 
vachmistras Vilė. Žiauriai keršijo okupantai Gliau
deliu kaimo gyventojams: jiems buvo uždėta 2500 
markių kontribucija. Be to, visi kaimo gyventojai,, 
kaip 1916 m. spalio 10 d. paskelbė Lietuvos viršinin
kas F.-J. Izenburgas-Biršteinas, „varu bus iškraus
tyti ir apgyvendinti kitoje vietoje, kame juos po aštria

17 LTSR CVIA, f. 1208, ар. 1, b. 584, 1. 85.
18 Ten pat, b. 53, 1. 134.
19 „Tiesa“, 1918 m. rugpjūčio 10 d.
20 „Tiesa“, 1918 m. rugsėjo 14 d., „Karo archyvas“, III, p. 117*
21 „Tiesa“, 1918 m. rugsėjo 14 d.
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priežiūra pritrauks prie priverčiamųjų darbų“ 22. Įsa
kymas buvo įvykdytas. Biržų apskrities viršininkas 
Losleinas 1916 m. gruodžio 30 d. pranešime rašė, kad 
kaimo gyventojų ištrėmimas „padarė didelį įspūdį“ 
ir „turės gydomąjį poveikį“ 23. 1916 m. gegužės 15 d. 
nuo žaizdų, gautų, „vykdant tarnybines pareigas“, 
mirė Krekenavos amtsforštėjeris Vilhelmas Smilgu- 
ias (Panevėžio aps.)24, o lapkričio 11 d. landšturma- 
nas Gothilfas Deičas (Jurbarko aps.)25. Tų pačių metų 
gruodžio 15 d. „krito... žmogžudiško užpuolimo auka“ 

.žandarų puskarininkis Alfredas Derbšas (Jonavos 
aps.)26. 1917 m. rugsėjo 17 d. Pumpėnuose žuvo oku
pacinės valdžios iždininkas Miulau (Joniškio aps.)27, 
rugsėjo 22 d. Egliniškiuose keršytojai nušovė girinin
ką Seidtą (Marijampolės aps.)28.

Kad okupantams buvo masiškai ginklu priešina- 
:masi, pripažino ir generolas E. Liudendorfas. „Dau
gelis žandarų,— rašė jis,— ištikimai padėjo savo 
galvas kovoje su gausiomis gaujomis (liaudies keršy
tojais.— B.  V.) “ 29.

1917 m. gruodžio 23 d. laikraštis „Lietuvių bal
sas“, informuodamas apie padėtį okupuotoje Lietu
voje, rašė, kad „ypač muša seniūnus, valsčiaus 
„ponus“, kam jie rekvizuoja, neteisybes daro, vokie

čiams pataikauja“. „Raudonasis gaidys“ buvo dažnas 
svečias okupantų pagalbininkų kiemuose. 1916 m.

22 LIS, t. II, p. 565, 566, 568.
23 LTSR CVIA, f. 1208, ар. 1, b. 52, 1. 108.
24 Ten pat, b. 883a, 1. 162; LIS, t. II, p. 561.
25 LTSR CVIA, f. 1208, ар. 1, b. 883a, 1. 228.
26 Ten pat, 1. 232.
27 „Lietuvos aidas“, 1917 ra. gruodžio 18 d.
28 Ten pat.
29 Э. Людендорф, Мои воспоминания о войне 1914—1918 гг.,

-стр. 157. . . .
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rugsėjo 27 d. naktį suliepsnojo Rokiškio aps. Visdė- 
vių kaimo ūkininko Ignoto Dirdžio namas, kuriame 
tuo metu buvo penki vokiečių kareiviai. 1917 m. va
sario mėn. buvo sudegintas Vėžaičių aps. Pakupių 
kaimo seniūno Sungailio ūkis. Sudegė 4 karvės, 4 
kiaulės, 9 avys, 7 vežimai dobilų ir 5 vežimai šieno. 
Valsčiaus amtsforštėjeris apgailestaudamas rašė: 
„Nukentėjęs yra labai draugiškai vokiečiams nusitei
kęs žmogus ir geras seniūnas. Jo nekenčia to kaimo 
žmonės dėl korektiško potvarkių vykdymo“ 30. 1917 m. 
birželio—liepos mėn. buvo sudeginti seniūnų ūkiai — 
Pauliaus Merkio Jadaugių kaime (Rokiškio aps.),. 
Juozo Kalutrio Obelių kaime (Joniškėlio aps.)31. 
1917 m. birželio 30 d. Raseinių apskrities viršininkas 
pranešė, kad apskrityje „per paskutinius mėnesius 
buvo nužudyti trys seniūnai“ 32.

Lietuvos darbo žmonės slėpė ginklus, šaudmenis,, 
perduodavo juos aktyviems kovotojams prieš okupan
tus. Tokius „nusikaltėlius“ šaudydavo ir, norėdami 
įbauginti kitus, viešai tai paskelbdavo. Už ginklų ne- 
pristatymų ir pabėgusių rusų karo belaisvių šelpimų 
1916 m. rugpjūčio 12 d. Mažeikiuose buvo sušaudyti 
valstietis Ignotas Paulauskas, 56 m. amžiaus, ir dar
bininkas žvejys Adomas Šimkus, 62 m. amžiaus —- 
abu iš Knabikių kaimo Mažeikių aps.33 1916 m. spa
lio 28 d. okupantų ,,Kownoer Zeitung“ („Kauno- laik
raštis“) pranešė, kad Mažeikiuose karo lauko teismo- 
sprendimu „už sąmoningą neatidavimą ginklų ir 
šaudmenų“ buvo sušaudyti: ,,1) darbininkas Stepo-

30 LTSR CVIA, f. 1208, ар. 1, b. 513, lapas nenurodytas.
31 Ten pat, b. 119, 1. 139, 175.
32 Ten pat, b. 53, 1. 146.
33 LIS, t. 11, p. 565.
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nas Permeris iš Buknaičių (Mažeikių aps.), 40 m. 
amžiaus, 2) Stanislovas Rimkevičius iš Šiaulių, 37 m. 
amžiaus“.

Žmonės netekdavo gyvybės vien už tai, kad pakri
tikuodavo okupantų įvestą tvarką, menkiausiai pasi
priešindavo žandarams. 1916 m. vasario 2 d. buvo 
sušaudytas valstietis S. Markovas iš Kalnėnų km. 
Mažeikių vis. už kalbas, kad prie rusų buvę geriau, 
nes mokėdavę už darbą ir bado kęsti nereikėję; spa
lio 19 d. okupantai nužudė J. Puodžių iš Žemalės km. 
Tirkšlių vis., kuris peikė vokiečių valdininkų žiaurų 
elgesį su gyventojais. Darbininkas A. Gadeikis iš Ak
menės gruodžio 13 d. buvo sušaudytas už pasiprieši
nimą žandarams34.

Okupacijos metais tik Mažeikiuose buvo sušaudyta 
daugiau kaip 60 žmonių — darbininkų, valstiečių, ru
sų karo belaisvių35. Šimtai ir tūkstančiai darbo žmo
nių buvo įmesti į kalėjimą, iš kurio retai kas išeidavo 
gyvas. Lukiškių kalėjimo Vilniuje suimtųjų registra
cijos knyga, saugoma LTSR Centriniame valstybi
niame istoriniame archyve, yra ryškus darbo žmonių 
kovos prieš okupantus dokumentas.

Šimtai darbininkų ir darbo valstiečių buvo pa
smerkti ilgamečiam kalinimui už ginklų slėpimą bei 
paramą rusų karo belaisviams ir bėgliams iš darbo 
batalionų. 1917 m. rugpjūčio mėn. į Lukiškių kalėji
mą pateko 10-čiai metų nuteistas laikrodžių meistras 
iš Sakių J. Kuras už rastus pas jį ginklus ir šaud
menis. Už ginklo laikymą valstietį M. Kvietkauską 
karo lauko teismas 1917 m. rugsėjo mėn. nuteisė

34 St. Ličkūnas, 1915—1918 m. vokiečių okupacijos teismas 
Mažeikiuose. — „Karo archyvas“, VII, 1936, p. 221.

35 Ten pat.
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mirti; vėliau mirties bausmė buvo pakeista ilgamete 
katorga 36.

Priešindamiesi okupantų smurtui bei sauvalei, 
Lietuvos darbo žmonės laukė sugrįžtančių rusų, su 
jais siejo išsivadavimo viltis iš vokiečių okupantų. 
„...Žmonių ūpas dėl vokiečių politikos labai žemai 
kritęs,— rašė J. Basanavičius.— Visi nuo mažo iki di
delio laukte laukia to laiko, kada jie vokiečių valdžia 
galės nusikratyti, ir visi didžiausiu noru ir lūkesčiu 
rusų grįžtant laukia“ 37. Vėžaičių apskrities viršinin
kas 1917 m. kovo 21 d. pranešė: „Viltis rusus sugrįž
tant dar ne visur išnyko“.

Mes, akis pastatę,
Žiūrime j prūsą,
Bet mūs širdys tiki 
Pamatyti rusą 3L—

sakoma to meto liaudies sukurtoje dainelėje.
Lietuvos darbo žmonės visaip padėjo rusų karo 

belaisviams, pabėgusiems iš vokiečių stovyklų. Jie ne 
tik padėdavo' jiems pabėgti, bet juos slėpė, valgydi
no, duodavo jiems drabužių. Nepadėjo nei grasinimai, 
nei dideli atlyginimai už belaisvio išdavimą. Darbo 
žmonės ne tik slėpė rusų belaisvius, bet ir drauge su 
jais kovojo prieš okupantus ir jų pagalbininkus: ga
dino vokiečių ryšių priemones, vertė telefono stulpus, 
daužė laidų izoliatorius.

1916 m. spalio 6 d. penkiems Biržų apskrities kai
mams buvo uždėta didelė kontribucija „dėlei palai
kymo ir šelpimo rusų kareivių“ 39. 1917 m. gegužės

36 LTSR CVIA, f. 1208, ар. 1, b. 700, 1. 126, 197, 198.
37 J. Basanavičius, Iš lietuvių gyvenimo 1915—1917 m. po 

vokiečių jungu, p. 14.
38 Lietuvių tautosakos rinktinė, Vilnius, 1954, p. 437.
3S LIS, t. II, p. 567.
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1 d. vokiečių okupantai nubaudė kontribucija daugelį 
Raseinių, Kėdainių, Kaišiadorių, Alytaus, Skaudvilės, 
Šiaulių apskričių sodžių už suteiktą prieglaudą „be- 
sibastantiems rusų kareiviams“, už tai, kad gyventojai 
perspėdavo žandarų paieškomus žmones, pabėgusius 
iš darbo batalionų, kad gyventojai „vokiečių kareivius 
pabėgėlius priėmė ir apie jų slapstymąsi atitinkamai 
valdžiai nepranešė“ 40. 1917 m. lapkričio mėn. buvo 
nubaustas Sedos apskrities Gaubiu kaimas už tai, kad 
„jo apylinkėje nupiaustyta kariško telefono vielų ir 
pavogta 200 m jų“ 41. Alytaus apskrities Sucharovkos 
ir Pilvingių kaimų gyventojus okupantai nubaudė už 
telefono 40 farforinių izoliatorių sudaužymą 42. 8-osios 
armijos etapo komendantūros karinis teismas Kėdai
niuose už rusų kareivių slėpimą nuteisė darbininkus 
S. Cečkų, J. Stalionj ir valstietį J. Užveistį iš Ezelkių 
kaimo kalėti nuo 3 iki 4 m. kiekvieną 43.

1916 m. pradžioje Lietuvoje pasirodė pirmieji „miš
ko brolių“ būriai. Kas gi ėjo į šiuos būrius? „Miško 
brolių“ būriuose telkėsi iš vokiečių nelaisvės pabėgę 
rusų karo belaisviai, besislapstantieji nuo priverčia
mųjų darbų arba pabėgę iš darbo batalionų vietos 
gyventojai, daugiausia bado spiriami beturčiai, žmo
nės vienaip ar kitaip nukentėję nuo okupantų sauva
lės. Be to, šiuose būriuose buvo, tiesa, nedaug vokie
čių kariuomenės dezertyrų.

„Miško brolių“ nacionalinė sudėtis buvo gana 
įvairi — lietuviai, rusai, lenkai, vokiečiai. Ko buvo 
daugiau, vietos gyventojų ar rusų karo belaisvių, ne-

40 LIS, t. III, p. 50.
41 Pr. Zadeikis, Didžiojo karo užrašai, d. II, Klaipėda, 1925, 

p. 146.
42 Ten pat.
43 LTSR CVIA, f. 1208, ар. 1, b. 700, L 105.
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iiil tikslių duomenų, sunku pasakyti. Aišku viena — 
l irk vienais metais vietos gyventojų daugėjo, o pas- 
liiilliiiaisiais, 1917—1918 okupacijos metais, jų buvo 
Kiškiai daugiau.

Tarp „miško brolių“ buvo ir degradavusio elemen
to. Tačiau vertinti šį judėjimą kaip banditizmą, kaip 
.vclimo turto plėšimą — būtų neteisinga. „Tai ne plė- 
šikai, tai keršytojai,— rašė V. Kapsukas „Tiesoje“,— 
kurie kitokio kelio neberasdami ir nenusimanydami, 
|iio pradeda eiti... Gyvenimo aplinkybės nuvarė juos 
į mišką“ 44. „Miško brolių“ judėjimas, nurodė V. Kap
sukas, turėjo klasinės ir net revoliucinės kovos ele
mentų.

Gausūs keršytojų būriai nuolat įvarydavo baimės 
prispaudėjams — vokiečių okupantams ir jų vieti
niams pagalbininkams. Jie buvo „aukščiausias liau
dies teismas“, ginantis pavergtuosius ir išnaudoja
muosius nuo „visagalinčių“ svetimų ir savų išnau
dotojų.

Kauno apskrityje ilgą laiką sėkmingai veikė 
„Aleksandro“ vadovaujamas būrys. Ypač aktyviai jis 
reiškėsi 1917 m. vasarą. Vieno susirėmimo metu buvo 
nukauti žandarai Krabelis ir Preisas. „Organizuoti 
antpuoliai su gaudynėmis,— rašė 1917 m. liepos 2 d. 
Kauno apskrities viršininkas,— išskyrus gaujos vado 
„Aleksandro“ sušaudymą, iki šiol nebuvo sėkmingi 
dėl neįžengiamų miškų ir gerų ryšių“ 45. Kovai prieš 
„miško brolius“ apskrities karinė valdžia reikalavo 
skubiai prisiųsti pastiprinimą — 50—60 kavaleristų 
ilgesniam laikui46.

44 V. Kapsukas, Raštai, t. 7, Vilnius, 1964,:.p. 361, 362.
46 LTSR CVIA, f. 1208, ар. 1, b. 584, 1. 39.
40 Ten pat.
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Lekėčių ir Plokščių miškuose 1917 m. pabaigoje — 
1918 m. pradžioje veikė Adomaičio būrys. Be kitų, 
jame telkėsi daug pabėgusių iš Lentvario ir Kazlų 
Rūdos darbo batalionų lietuvių vyrų. Keršytojai už- 
mušinėdavo pakelėse vokiečių žandarus, užpuldinė
davo žandarų buveines, atimdavo ginklus ir jų 
turtą 47 48.

„Miško broliai“, remiami vietos gyventojų, buvo 
beveik nepagaunami. Jie sėkmingai pasitraukdavo 
nuo pranašesnių okupantų karinių jėgų, dažnai per
eidavo iš apskrities į apskritį. Toks keršytojų būrys 
veikė Kupiškio, Utenos ir Ukmergės apskrityse. 
1917 m. liepos 29 d. Kupiškio apskrities viršininkas 
rašė, kad vis dar netvarką kelia buvusio kavalerijos 
puskarininkio Judzo būrys Raguvos ir Troškūnų apy
linkėse. Sis būrys smarkiai susirėmė su žandarais 
1917 m. spalio 9 d. prie Skuradžių, 1917 m. gruo
džio 1 d. — Barsukų ir Prūsalės kaimuose. Didelių 
keršytojų grupių, skundėsi Kupiškio apskrities virši
ninkas, nepavyko sunaikinti. „Tik atskiri dalyviai pa
puldavo j vokiečių rankas ir tik seniūnų ir vietos 
gyventojų išdavystės dėka“ 4S. Apskrities valdžia pra
šė pagalbos — padidinti žandarų skaičių ne mažiau 
kaip tris kartus. Karinės paramos reikalavo Šeduvos 
apskrities valdžios organai.

1916—1917 m. „miško broliai“ aktyviai veikė Ra
seinių ir Jurbarko apskrityse. Čia jiems buvo labai 
patogios vietos: miškai, krūmai, balos, blogi keliai. 
„Už 5 kilometrų į šiaurę nuo Nemuno prasidedanti 
ir einanti nuo Dubysos į rytus 15 kilometrų pločio ir 
apie 30 kilometrų ilgio vietovė,— rašė okupacinės

47 „Karo archyvas“, VI-II, 1937, p. 196.
48 LTSR CVIA, f. 1208, ар. 1, b. 233, 1. 67, 110.
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aidžios organai,— yra tiesiog ideali partizanams.
I \ | ' i, daugelio upelių ir pelkių, tankių krūmų ir atža- 
I vii ii išmarginta vietovė buvo didelių partizanų gru
pių neprieinama prieglauda ir susitelkimo centras“ 49, 
t. 111 1916 m. pradžioje čia prasidėjo pirmieji ginkluoti 
susirėmimai su „miško broliais“. 1916 m. balandžio 
9!) d. Raseinių apskrities viršininkas pranešė Lietu
vos karinei valdybai: „Prieš kelias dienas žandaras 
Kupreitas... ilgai Šaudėsi su plėšikais... šioje vietoje 
bastosi didelės ginkluotų ordų masės“ 50. 1916 m. rug
pjūčio mėn. prie Klopotynės dienos metu buvo už
muštas Nemuno apsaugos seržantas. Žandarai, eigu
liai, derliaus nuėmimo komandų kareiviai ir okupan
tams lojalūs gyventojai gaudavo grasinimus, kad jie 
būsią sunaikinti, o derlius — sudegintas 51. Faktiškai 
„miško broliai“ čia šeimininkavo. 1916 m. lapkričio 
mėn. miško ruošos darbai buvo nutraukti, žandarai 
ir kareiviai galėjo pasirodyti tik dieną ir didelėmis 
grupėmis; ir tai juos dažnai užpuldavo ginkluoti ker
šytojai. 1916 m. pabaigoje buvo užpultas ir nugink
luotas Nemuno komandos puskarininkio vadovauja
mas 5 kareivių patrulis52. Kaip praneša okupantų 
agentai, „miško broliai“ rengėsi užpulti apskrities 
centrą Raseinius. „Padėtis darosi tokia nepakenčia
ma, kad bet kuriuo atveju gali būti paraližuotas visas 
valdymas“ 53,-— aliarmuodamas rašė Raseinių apskri
ties viršininkas.

Vokiečių karinė valdžia — 8-osios armijos etapo 
inspekcija kartu su Lietuvos karinės valdybos polici-'

«  LTSR CVIA, f. 1208, ар. 1, b. 53, 1. 67n
50 Ten pat, 1. 47—48.
51 Ten pat, 1. 67.
62 Ten pat, L 87.
53 Ten pat, 1. 67.
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jos ir žandarų jėgomis nutarė organizuoti stambų 
karinį žygį prieš keršytojų būrius. Tam tikslui oku
pacinės kariuomenės generolo majoro barono fon Rio- 
derio, vadovavusio šiai operacijai, dispozicijon buvo 
sutelkta 1079 kareiviai ir karininkai. Be to, j pagalbą 
kariuomenei buvo atsiųstos Raseinių, Jurbarko ir Jo
navos apskričių žandarų ir policijos jėgos 54.

Si stambi karinė operacija prieš „miško brolius“ 
truko nuo 1916 m. lapkričio 19 d. iki gruodžio 13 d. 
Visa teritorija buvo padalyta į 6 ruožus, po juos iš
skirstyti kariniai daliniai. Karinės vadovybės įsaky
mu buvo numatyta, kaip kariuomenė turi veikti: „pra- 
šukuoti“ vietoves, atidžiai apžiūrėti atskiras sodybas, 
klojimus, šieno ir šiaudų kūgius, patikrinti pasus, 
sulaikyti įtariamus asmenis ir 1.1. Tačiau baudžiamo
sios operacijos rezultatai buvo gana menki: suimti 
62 žmonės, tarp jų 18 rusų belaisvių, 1 žmogus, ban
dęs pabėgti, buvo nušautas55. Ataskaitoje, kur pa
žymimi operacijos rezultatai, generolas majoras fon 
Rioderis buvo priverstas pripažinti, kad kartu su bu
vusiais rusų armijos kareiviais veiksmuose prieš 
okupantus dalyvauja vietos gyventojai, ypač jauni
mas. „Dažnai įsilauždavo civiliai žmonės; jų darbai 
tuojau buvo laikomi rusų kareivių darbais“ 56,— pa
stebėjo jis.

Sį būdingą reiškinį pažymėjo ir Raseinių apskrities 
viršininkas. 1917 m. birželio 30 d. ataskaitoje jis ra
šė: „Paskutiniu metu paaiškėjo, kad procentas, kurį 
sudarė pabėgę karo belaisviai, mažėja“ 57; jų gretas

64 LTSR CVIA, f. 1.208, ар. 1, b. 53, 1. 103.
55 Ten pat, L 105—106.
66 Ten pat, 1. 106.
57 Ten pat, 1. 146.
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papildo vietos gyventojai, kurie ne tik aktyviai prie- 
••inaši, bet ir visokeriopai remia keršytojus, ypač pa
dėdami užmegzti ryšius. Kaip tik pasirodo kariuome
nė, rašė Rioderis, tuoj apie tai sužino besibastantieji. 
Tada jie pasitraukia iš tos vietos, slepiasi atskirose 
slėptuvėse arba išsiskirsto j visas puses: pereina į kai
mynines Šiaulių, Skaudvilės, Jonavos apskritis.

Po nenusisekusios baudžiamosios ekspedicijos Ra
seinių apskrities viršininkas, turėdamas galvoje, kad 
gyventojai remia „miško brolius“, siūlė: nedelsiant 
nubausti ištisus apskrities kaimus ir sudaryti apskri
tyje nuolatinius žandarų ir policijos postus58.

Tačiau sulaikyti Lietuvos darbo žmonių pasiprie
šinimo negalėjo ir baudžiamosios ekspedicijos.

Nereikia drebėti 
Prieš kaizerį prūsų,
Reik stipriai tikėti,
Kad neįveiks mūsų!59 —

dainavo okupantų prispausti vargdieniai.
Kiek iš viso buvo „miško brolių“,— sunku pasa

kyti. Reikia pritarti nuomonei, kad istorinėje litera
tūroje pateiktas skaičius — 20 tūkstančių keršytojų, 
veikusių 1917 m. Kauno gubernijoje, yra kiek perdė
tas 60. Tačiau gausūs pasipriešinimo faktai (žandarų, 
seniūnų, agentų užmušinėjimai, buožynių padeginėji
mai, atskirų vokiečių kareivių ir net grupių užpuldi
nėjimai ir kt.) rodo, jog „miško brolių“ judėjimas 
buvo plataus užmojo. Jau vien iš to, kad Lietuvoje, 
t. y. fronto užnugaryje, 1917 m. antroje pusėje buvo

58 LTSR CVIA, f. 1208, ар. 1, b. 53, 1. 87—88, 103—106.
59 Lietuvių tautosakos rinktinė, p. 437.
00 А. Стражас, Борьба литовского народа против герман

ских колонизаторов и их пособников в 1915—1917 гг.— «Вопро
си истории», № Ю, 1958, стр. 57.
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dislokuotos 64 pėstininkų kuopos, 5 raitųjų šaulių, 
6 dragūnų eskadronai, taip pat policija ir žandarų 
korpusas, matyti, kad su šiuo judėjimu okupantai 
buvo priversti skaitytis. Be to, baudžiamosioms eks
pedicijoms vokiečių karinė vadovybė sudarydavo lai
kinus kariuomenės junginius. 1917 m. rudenį Lietu
voje buvo 4 tokie junginiai, veikę Kėdainių, Šiaulių, 
Joniškėlio, Panevėžio rajonuose61.

Lietuvos darbo žmonių kova prieš vokiečių oku
pantus, nepaisant to, kad iš pradžių ji buvo neorga
nizuota, gaivališka, sudavė juntamus smūgius jų 
kariniam-kolonijiniam režimui ir sudarė rimtą grės
mę dvarininkų ir buožių nuosavybei. Vokiečiai, kaip 
ir anksčiau, teroru malšinę liaudies pasipriešinimą, 
buvo priversti ieškoti ir kitų kovos būdų.

1916 m. pabaigoje— 1917 m. pradžioje, ypač po 
Vasario buržuazinės-demokratinės revoliucijos perga
lės Rusijoje, visose kariaujančiose valstybėse labai 
sustiprėjo darbo žmonių siekimas taikos.

Nepaprastai sunkią karo naštą vilko Vokietijos 
darbo žmonės. Katorginis darbas gamyklose, pusba
dis gyvenimas kėlė jų nepasitenkinimą. Stiprėjo ir 
plėtėsi vokiečių proletariato antimilitarinė kova. Fron
tuose nepavyko pasiekti kiek rimtesnių laimėjimų prieš 
sąjungininkus.

Tokiomis sąlygomis Vokietijos imperialistinė bur
žuazija, tame tarpe ir dešiniųjų socialdemokratų ly
deriai, norėdami nuraminti darbo žmones, prašneko 
apie taiką. Šiuo pagrindu gimsta vadinamoji Vokie
tijos reichstago „taikos rezoliucija“, priimta 1917 m.

61 A. Stražas, Vokietijos imperializmo politikos okupuotoje 
Lietuvoje 1915—1917 metais klausimu.— VVPI Mokslo darbai, 
t. III, p. 52.
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liepos 19 d. „Reichstagas siekia taikos pagal susitari
mą ir ilgalaikės santaikos tarp tautų,— buvo rašoma 
šiame dokumente.— Su tokia taika nesuderinamas 
teritorijų įsigijimas jėga ir politinė, ekonominė bei 
finansinė prievarta...“ 62

Skambiomis frazėmis apie taiką be aneksijų ir 
kontribucijų buvo maskuojama Vokietijos buržuazijos 
imperialistinė politika.

Naujos sąlygos vertė Vokietijos imperialistus keisti 
savo taktiką okupuotų šalių atžvilgiu. Jie negalėjo, 
kaip anksčiau, atvirai vykdyti savo aneksionistinės 
politikos. Remdamasi formule „be prievartos, o per 
susitarimą“, kaizerinė Vokietija griebėsi politinių 
manevrų, kurių tikslas —- „savarankiškumo“ suteiki
mo Lietuvai skraiste pridengti seną grobikišką po
litiką.

Svarbiausias veiksnys, nulėmęs šią taktinę liniją, 
buvo darbo žmonių nepasitenkinimas, sustiprėjęs po 
Vasario revoliucijos Rusijoje ir pasireiškęs atvirais 
revoliuciniais veiksmais ir pasipriešinimu tiek pačio
je Vokietijoje, tiek ir okupuotose šalyse. Būtent tada 
ir gimsta „atstovavimo“ gyventojams idėja. Jos prie
žastį, tarpe kitų, pripažino ir Lietuvos buržuaziniai 
veikėjai. „Kaip tik tuo metu (1917 m. — В.  V.)  po 
visą Lietuvą kilo partizaniškų užpuolimų,—■ rašė 
P. Klimas,— kurie darė vokiečiams maišto įspūdį“ 63. 
Tada prie okupacinės valdžios Vokietijos imperialis
tai pasiūlė sudaryti „ištikimų vyrų tarybą“ 64. Šia

62 3. К. Эггерт, Борьба классов и партий в Германии в годы 
первой мировой войны (август 1914 г.— октябрь 1917 г.), изд. 
АН СССР, М„ 1957, стр. 556.

63 P. Klimas, Istorinė Lietuvos valstybės apžvalga, Kaunas, 
1902], p. 15.

64 Ten pat.
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idėja jie siekė apiforminti Lietuvos aneksavimą, re
miantis neva pačių šalies gyventojų noru prisijungti 
prie Vokietijos. Tam reikalui Vokietijos imperialistai 
pasitelkė Lietuvos buržuazijos atstovus, kurie savo 
politinėje veikloje gana greit parodė ypatingą „lanks
tumą“. Sis „lankstumas“ buvo grindžiamas grynai 
klasiniais interesais, nes buržuazija juos visada kėlė 
aukščiau šalies nacionalinių interesų. Karo pradžioje 
Lietuvos buržuazijos atstovai giedojo ištikimybės 
himną caro valdžiai, žadėjo jai visokeriopą paramą 
kare prieš Vokietiją. Jos lyderiai Valstybės dūmoje 
reiškė norą, carinės Rusijos padedami, išvaduoti Ma
žąją Lietuvą ir sujungti visas Lietuvos žemes po Rusi
jos caro karūna. 1914 m. liepos 26 d. M. Yčas paskelbė 
deklaraciją Dūmoje, užtikrino carą, kad „lietuvių 
tauta... eina j šį karą, kaip į šventą; ji užmiršta visas 
skriaudas... ir tikisi, kad lietuviai, suskaldyti į dvi 
dalis, sutriuškinus vokiečių jėgą, bus sujungti po 
viena rusų vėliava“ 65. Už šią paramą lietuvių bur
žuazija tikėjosi gauti iš caro autonomiją.

Caro monarchijos žlugimas Rusijoje sumaišė 
buržuazinių nacionalistų kortas. „Mikalojui II nuo 
scenos nueinant, jo asmenyje dingo ne tik Rusijos 
caras,'—buvo rašoma 1917 m. okupantų cenzūros su
laikytame straipsnyje, išėjusiame, be abejonės, iš 
buržuazinių sluoksnių,— bet ir paskutinis didysis Lie
tuvos kunigaikštis, nes tokį titulą Mikalojus II laikė 
sau prideramą, kaipo iš praeities istoriškai paveldė
tąjį. Tuo būdu liko sutraukyti Lietuvos ryšiai su se
nąja Rusija, tapo padėtas pamatas naujam Lietuvos

65 Государственная Дума. Четвертый созыв, Стенографи
ческий отчет заседания Думы, созванной на основании Высо
чайшего Указа Правительствующему Сенату от 20 июля 1914 г., 
б.у.г., стр. 23.
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istorijos periodui ir drauge iškeltas viešai Lietuvos 
ateities klausimas“ 6б.

Naujasis „Lietuvos istorijos periodas“ prasidėjo' 
lietuvių buržuazijos sandėriu su kaizerinės Vokieti
jos valdančiaisiais sluoksniais. Lietuvių buržuazi
ja ieškojo okupantų paramos prieš savo liaudį,, 
kuri savo išsivadavimo viltis siejo su revoliucinė 
Rusija.

Bendradarbiauti su okupantais pradėjo vadinamoji 
Vilniaus lietuvių buržuazinių nacionalistų politinė: 
kuopa, j kurią įėjo A. Smetona, J. Šaulys, kunigas. 
J. Stankevičius, S. Kairys ir P. Klimas 67. Okupantų 
nurodymu, jie sudarė organizacinį komitetą vadina
majai lietuvių konferencijai sušaukti. Ji turėjo išrinkti 
nuolat veikiančią gyventojų atstovybę—-krašto ta
rybą, kurios svarbiausias uždavinys buvo „perduoti 
vokiečių valdžiai lietuvių pageidavimus“.

Apie delegatų rinkimus į konferenciją negalėjo 
būti jokios kalbos. Organizacinis komitetas, vietinės 
vokiečių valdžios padedamas, atrinko Lietuvoje po 
3—5 žmones nuo kiekvienos apskrities, kurie, kruopš
čiai patikrinti, gavo leidimą vykti į Vilnių.

Vadinamoji Lietuvių konferencija įvyko Vilniuje 
1917 m. rugsėjo 18—22 d. Joje dalyvavo 222 žmonės: 
dvarininkai, buožės, katalikų dvasiškuos atstovai, 
buržuaziniai inteligentai ir kt. 68 Konferencijos priim
toje rezoliucijoje Lietuvos ateities klausimu apskritai

66 LTSR MA CB RS, f. VOL, b. 40,1. 1.
67 P. Klimas, Istorinė Lietuvos valstybės apžvalga, p. 13.
68 Tarp konferencijos delegatų buvo 66 kunigai, 5 dvarinin

kai, 12 pramonininkų, 65 ūkininkai (buožės), 72 buržuazinės in
teligentijos atstovai (mokytojai, gydytojai, advokatai, agrono
mai, žurnalistai) ir 2 darbininkų atstovai (žr. „Dabartis“, 
1918 m. sausio 26 d.).
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pasisakoma už glaudžius santykius su kaizerine Vo
kietija, pripažįstama, jog galima „sueiti būsimajai 
Lietuvos valstybei, nepakenkiant jos plėtojimuisi, 
į tam tikrus, dar nustatytinus santykius su Vokietija“, 
kadangi „Lietuvos interesai yra normalinėse taikos 
sąlygose pasvirę ne tiek į rytus ir ne tiek į pietus, 
kiek į vakarus“ 69.

Rezoliucijoje nieko nepasakyta, kokie turėtų būti 
tie santykiai. Šito nepageidavo okupantai. Tuo metu 
jie buvo suinteresuoti sudaryti tokį organą, kuris, 
dangstydamasis konferencijos autoritetu, galėjo būti 
panaudotas Vokietijos imperialistų tikslams. Toks or
ganas — buržuazinė Lietuvos taryba iš 20 žmonių 
buvo išrinkta baigiamajame konferencijos posėdyje. 
Tarybą sudarė visų pagrindinių buržuazinių naciona
listinių partijų, kaip antai krikščionių demokratų, pa- 
žangininkų (busimųjų tautininkų), socialistų liaudi
ninkų atstovai bei Lietuvos socialdemokratų partijos
dešinieji lyderiai — S. Kairys ir M..B!ržIsFa7'Lietuvos

'dešiniųjų socialdemokratų vadai, dar prieš pirmąjį 
pasaulinį karą vedę skaldytojišką politiką darbininkų 
judėjime, šiuo sunkiu Lietuvos liaudžiai metu atvirai 
išsižadėjo proletarinio internacionalizmo principų, 
stojo į „tautos spėkų vienybės“ lipdymo kelią, kartu 
su reakciniais Lietuvos išnaudotojų klasių atstovais 
pradėjo bendradarbiauti su vokiečiais. Lietuvos tary
ba tapo beteisiu okupacinės valdžios priedėliu, į kurį 
buvo žiūrima, kaip į patariamąjį organą, galintį 
svarstyti siaurus krašto ūkio bei administracijos klau
simus. Taryba turėjo teisę teikti savo patarimus bei 
pasiūlymus, o okupantai — išklausyti, bet jų nevyk-

09 „ L ie tu v ių  b a l s a s “, 1917 ra. la p k r ič io  30 d.
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(lyti70. Jos veiklą vokiečiai kontroliavo ir ribojo taip, 
kad, laimėję karą, išlaikytų Lietuvą savo globoje, o, 
esant reikalui, galėtų ją aneksuoti.

Sudarius buržuazinę Lietuvos tarybą, Vokietijos 1 
imperialistai galėjo, kaip teisingai pastebėjo gana 
realiai mąstantis žinomas buržuazinės Lietuvos tei
sininkas M. Riomeris, „vietos žmonėms ir pasaulio 
opinijai daryti iliuziją, kad štai Vokietija skaitosi ir 
su šalies balsu ir valdo ne įsakymais, bet susitarę su 
gyventojais“ 71.

Kaipgi j „konferenciją“ žiūrėjo tikrieji krašto šei
mininkai — darbo žmonės? Darbininkai ir valstiečiai 
„konferencijos“ nutarimais ir jos išrinktąja taryba la
bai piktinosi. Dar konferencijos išvakarėse, 1917 m. 
rugsėjo 16 d„ Vilniuje įvyko įvairių tautybių socia
listinių ir demokratinių grupių iniciatyva sušauktas 
mitingas, kuriame dalyvavo daugiau kaip 1000 žmo
nių. Mitingo dalyviai priėmė protesto rezoliuciją prieš 
vokiečių valdžios sumanymą, prisidengus Lietuvos 
tarybos vardu, užmegzti Lietuvos santykius su kai
myninėmis valstybėmis. Buržuazinėje Lietuvos taryr 
boję, nurodė mitingo dalyviai, susitelkė išnaudotojų j 
klasių atstovai, lietuvių klerikalinės buržuazijos, ku
nigų ir inteligentų saujelė, kuri negali atstovauti dar- 
bo žmonių interesams72.

Protesto balsą prieš vadinamosios Lietuvių kon
ferencijos nutarimus bei buržuazinės Lietuvos tarybos

70 Kunigo V. Bartuškos liudijimu, j lietuvių buržuazinių na
cionalistų pateiktus 2000 pareiškimų įvairiais klausimais vokie
čių okupantai atsakę tik į 10% ir tai „su faktų iškraipymais“
(žr. Kun. dr. Bartuška, Lietuvos nepriklausomybės kryžiaus 
keliais, Klaipėda, 1927, p. 207).

71 M. Riomeris, Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos, d. I, 
1937, Kaunas, p. 25.

72 „Tiesa“, 1918 m. rugsėjo 7 d.
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veiklą pakėlė lietuviai darbininkai, gyvenantieji ne 
Lietuvoje. 1917 m. lapkričio 19 d. Petrogrado lietu
viai karo pabėgėliai savo rezoliucijoje pažymėjo: 
„Susirinkimas atmeta derybas su kaizerio valdžia ir 
smerkia tuos neva tautos vadus, pradedant nuo kle
rikalų ir baigiant buvusiais socialistais, kurie už vo
kiečių imperializmo prižadus parduoda jiems Lietu
vą, visiškai nepaisydami Lietuvos darbininkų ir 
vargingųjų valstiečių balso — viešai kalbėti jiems 
uždrausta“ 73.

Rygos lietuvių socialdemokratų grupės „Spartakas“ 
ir Latvijos socialdemokratų darbininkų partijos Lie
tuvių kultūros centro deklaracijoje, vienbalsiai priim
toje 1917 m. gruodžio 26 d. masiniame mitinge, sa
koma: „Mes, revoliucinis Rygos lietuvių proletariatas, 
draug su Rusijos ir Amerikos lietuvių proletariatu 
protestuojame prieš Lietuvių konferencijos Vilniuje 
nutarimus ir jos išrinktos Lietuvių tarybos veikimą, 
nes ne Lietuvos darbininkų ir mažažemių norai vyk
domi, bet Lietuvos buržuazijos ir imperialistinės Vo
kietijos valdžios reikalavimai prispausti juos milita- 
rinio teroro pagalba“ 74.

Priešiškumą konferencijai rodė ir Lietuvos darbo 
valstiečiai. Net buržuazinis nacionalistinis laikraštis 
„Lietuvos aidas“, spausdinęs vieno konferencijos da
lyvio įspūdžius iš Žemaitijos, rašė, kad „...mūsų so
džius įsitikino, jog čia niekas daugiau, kaip naujas 
vokiečių okupacijos valdžios prasimanymas „mums 
įpainioti“... Nors ir visi sakėsi laukę „atstovų iš Vil-

73 „Tiesa“, 1917 m. lapkričio 25 d.
74 „Tiesa“, 1918 m. gegužės 18 d.



niaus“ grįžtant, bet sutiko mus daugumas šaltai ir 
atsargiai...“ 75

Štai dėl ko vokiečių okupantų sudarytų buržuazinę 
Lietuvos tarybų liaudis taikliai pavadino kaizerine 
taryba.

Buržuazinė Lietuvos taryba ignoravo darbo žmo
nių nuotaikas ir siekimus. Ištikima buržuazijos kla
siniams interesams ir nuosekliai juos reikšdama, ' 
taryba negalėjo užmegzti ryšių su krašto darbo žmo- į 
nėmis, aktyviai besipriešinančiais okupantų sauvalei. 
Buržuazinių nacionalistų saujelė rašė memorandu
mus, kad reikia daugiau teisių suteikti tarybai, kal
bėjo apie sunkių krašto būklę, „prašė, maldavo nuo 
to besočio smako susimylėjimo ant nelaimingos Lie
tuvos“ 75 76. Tai buvo kabinetinė kova, vedama už liau
dies nugaros ir jos vardu.

Buržuazinei Lietuvos tarybai ištikimai talkininka
vo dešinieji Lietuvos socialdemokratų partijos lyde
riai. Suvilioti buržuazinės Lietuvos nepriklausomybės 
lozungo, jie padėjo migdyti darbininkų klasinę sąmo
nę, drumsti ją buržuazinėmis nuotaikomis. „Jie pylė 
vandenį,— pastebėjo „Tiesa“,— ant Vokietijos impe
rializmo malūno“ 77.

Įvairių pakraipų buržuazinių nacionalistų sėbra- 
vimasis su okupantais trukdė Lietuvos darbo žmonių, 
ypač revoliucingai nusiteikusio jaunimo, pasiprieši
nimo judėjimui. 1918 m. rugpiūčio 31 d. „Tiesa“ 
straipsnyje „Iš Lietuvos jaunimo judėjimo“ rašė: 
„Rusijos revoliucija (1917 m. Vasario buržuazinė- 
demokratinė.— В.  V.)  sukėlė didžiausio entuziazmo.

75 „Lietuvos aidas“, 1918 m. sausio 8 d.
76 „Tiesa“, 1918 m. liepos 27 d.
77 „Tiesa“, 1918 m. liepos 27 d.
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Buvo net keliamas partizanų kovos sumanymas. Tuo 
tarpu netikėtas gandas apie šaukiamąją 1917 m. ru
denį Vilniaus lietuvių konferenciją privertė susimąs
tyti. Jaunimas abejojo, ar verta pradėti ir tartis su 
vokiečių valdžia. Bet jis matė Organizaciniame ko
mitete konferencijai sušaukti ir kairiuosius atstovus, 
ir po ilgų ginčų ir abejonių sutiko šaukiamojoje kon
ferencijoje dalyvauti“.

Pirmaisiais vokiečių okupacijos metais išryškėjo 
įvairių Lietuvos visuomenės sluoksnių pozicija smur
to ir prievartos režimo atžvilgiu. Darbo žmonės — 
darbininkai ir valstiečiai visaip priešinosi okupan
tams. Jų pasipriešinimas persipynė su klasių kova 
prieš vietos išnaudotojus — buožes ir dvarininkus.

Si kova tiek prieš svetimšalius, tiek ir savus išnau
dotojus buvo toji dirva, kurioje vėliau, 1918 metais, 
susikūrė Lietuvos Komunistų partija, suteikusi jai 
organizuotumą, apibrėžtą politinę kryptį ir tikslus.

Lietuvos buržuazija ir jos ideologai atsisakė nuo 
aktyvios kovos prieš okupantus, ėmė bendradarbiauti 
su jais. Šio bendradarbiavimo rezultatas buvo bur
žuazinė Lietuvos taryba, kuri tuo metu tarnavo gro
bikiškiems Vokietijos siekimams Lietuvoje. Jau pats 
tarybos atsiradimo faktas, paskleidęs visuomenėje 
tam tikrų iliuzijų, stabdė besivystantį darbo žmonių 
pasipriešinimą, slopino organizuotos kovos prieš oku
pantus užmojus.



lietuviai bolševikai kovose
U Z TARYBŲ VALDŽIOS PEROALĘ

RUSIJOJE

1 Lietuvių bolševikų organizacijų 
susikūrimas Rusijoje

H. socialistinė revoliucija Lietuvoje 1918-1919 m.



Socialistinė revoliucija, nugalėjusi Rusijoje 1917 
metais, atvėrė įvairių tautų darbo žmonėms tikrąjį 
socialinio ir nacionalinio išsivadavimo kelią. Didžia
jam istoriniam perversmui vadovavo bolševikų parti
ja, kuri, sukaupusi milžinišką klasinių mūšių patyri
mą, sugebėjo įtraukti į vieningą socialistinės revoliu
cijos politinę armiją geriausią dalį įvairių tautybių 
darbo žmonių, kuriuos pirmojo pasaulinio karo ver
petai nubloškė į revoliucija alsuojančią Rusiją.

Tarp daugiau kaip trijų milijonų pabėgėlių iš va
karinių carinės Rusijos rajonų, radusių prieglobstį 
šalies vidaus gubernijose, buvo gausūs lietuvių darbo 
žmonių būriai. Į šalies gilumą pasitraukė nemažai 
lietuvių revoliucinių socialdemokratų, kurie, V. Lenino 
idėjų veikiami, tuojau įsitraukė į bolševikų partijos 
revoliucinę veiklą.

Lietuviai revoliuciniai socialdemokratai buvo pir
mųjų lietuvių bolševikų organizacijų steigėjai. Šios 
organizacijos, sudarydamos sudėtinę bolševikų par
tijos vietos organizacijų dalį, veikliai dirbo revoliu
cinį darbą lietuvių darbo žmonių eilėse.

Daugelio lietuvių darbo žmonių kelias į Spalio 
revoliucijos kovotojų gretas nebuvo tiesus ir lengvas. 
Ilgus šimtmečius Lietuva vilko sunkų caro jungą. 
Carizmas negailestingai slopino ir gniuždė lietuvių 
tautinius ir socialinius siekimus. Dėl to dalis lietuvių
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darbo žmonių pasiduodavo buržuazinio nacionalizmo 
poveikiui.

Atsidūrę Rusijoje, rusų proletariato revoliucinės 
kovos, bolševikų partijos, kurios gretose aktyviai dir
bo lietuviai bolševikai, tiesiogiai veikiami, šimtai ir 
tūkstančiai lietuvių darbininkų, valstiečių, kareivių, 
moksleivių, jų tarpe ir dalis tų, kurie klydo ar svy
ravo, aktyviai įsitraukė į kovei už Tarybų valdžios 
pergalę Rusijoje.

Į Rusiją lietuviai darbo žmonės pateko įvairiais 
keliais. Nemažai jų, ieškodami duonos kąsnio, dar 
prieš karą paliko gimtąsias vietas ir įsikūrė stam
biuose Rusijos pramonės centruose. Tik Petrograde 
ir jo priemiesčiuose 1910 m. buvo užregistruota 
10 615 lietuvių1. Karo pradžioje daugiau kaip 60 000 
Lietuvos vyrų, daugiausia darbininkų ir valstiečių, 
caro valdžia mobilizavo į arm iją1 2.

Šimtai ir tūkstančiai Lietuvos miestų ir kaimų gy
ventojų — savanoriškai ir prievarta, pėsti ir važiuoti 
į Rytus patraukė 1915 m. vasarą ir rudenį. Evakavosi 
pramonės įmonės su darbininkais (Tilmanso ir bro
lių Smidtų metalo fabrikai Kaune, žemės ūkio maši
nų fabrikas „Vilija“ Vilniuje ir kt.), mokyklos (Vil
kaviškio, Marijampolės, Šiaulių gimnazijos ir kt.), 
įvairios įstaigos, draugijos. Karo pabėgėliai kentėjo 
skurdą, badą, ligas. Tai vaizdžiai perteikia savo ke
lionės įspūdžiuose lietuvių proletarinis poetas J. Ja 

1 Статистический сборник по Петрограду и Петроградской 
губернии, Петроград, 1922, стр. 11.

2 R. Šarmaitis, Spalio revoliucijos įtaka revoliuciniam judėji
mui Lietuvoje. — „Komunistas“, 1957, Nr. 10, p. 17. Laikraštis 
„Raudonasis artojas“ (Minskas, 1935 m. spalio 7 d.) pateikia 
100 000 mobilizuotų carinėn armijon lietuvių kareivių skaičių.
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nonis, pats patyręs visus pabėgėlio1 negandus karo 
verpetuose.

„...Furgonai, furgonai ir furgonai be galo, be kraš
to...,— rašo jis, prisimindamas matytus vaizdus Ro
kiškio mieste bei apylinkėse.— Ten buvo pabėgėlių 
kuone iš visos Lietuvos: pradedant Mažeikiais ir bai
giant Kupiškiu; ...Duonos pakeliui niekur nebuvo ga
lima gauti“ 3.

Sunkūs karo meto vaizdai ryškiai atsispindi poeto 
eilėse:

Maknoja vyrai, bobos,
Vaikai, net purvas teška,
O užpakaly trobos 
Apleistosios jau pleška...4

Esamais duomenimis, kurie jokiu būdu negali būti 
tikslūs, 1917 m. Rusijos vidaus gubernijose apsigy
veno apie 300 000 karo pabėgėlių iš Lietuvos. „Apie 
trečdalį Lietuvos suaugusių gyventojų imperialistinis 
karas išmetė j Rusiją...“ 5,— rašė V. Kapsukas.

Karo pabėgėliai lietuviai išsisklaidė po visą Ru
siją: Petrograde ir aplinkinėse gubernijose susitelkė 
apie 150 000, Maskvoje — daugiau kaip 12 000, Ukrai
noje, Dono, Kubanės ir Krymo srityse — 50 000, Kau
kaze— apie 15 000, Sibire — 20 000 pabėgėlių iš Lie
tuvos 6.

Socialiniu atžvilgiu ši pabėgėlių masė buvo gana 
įvairi. Jos daugumą sudarė smulkūs ir vidutiniai vals

3 J. Janonis, Raštai, t. II, Vilnius, 1957, p. 122—123.
4 J. Janonis, Raštai, t. I, Vilnius, 1957, p. 44.
5 В. Мицкевич-Капсукас, Литовцы за 5 лет октябрьской 

революции,— «Жизнь национальностей», кн. Г, январь 1923 г„ 
стр. 220.

6 И. Аничас, Участие литовских коммунистов и трудящихся 
масс в Великой Октябрьской социалистической революции и 
гражданской войне (1917—1920 гг.). (Диссертация, 1960, 
стр. 14).
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tiečiai. Lietuviu darbininkų buvo1 iki 100 000 žmonių7. 
| Rusijos gilumą pasitraukė nemažai lietuvių buržua
zijos, gausus buržuazinės inteligentijos būrys, daug 
moksleivių, nemažai katalikų dvasininkijos atstovų.

Kadriniai lietuvių darbininkai be didelio vargo įsi
darbino stambių pramonės miestų įmonėse, kur karo 
metais labai stigo darbo rankų. Į pramonę atėjo 
gana daug vidurinių sluoksnių žmonių: ryšium su eva
kuacija nusigyvenusių smulkių prekybininkų, amati
ninkų. Gavo darbo pramonėje daugelis buvusių 
žemdirbių, kaimo gyventojų. Petrograde lietuvių dar
bininkų — vyrų ir moterų — buvo beveik kiekviename 
fabrike ar gamykloje.

Karo sukelti ekonominiai sunkumai labai skaudžiai 
atsiliepė Rusijos proletariatui. Ypač smarkiai jie pa
lietė karo pabėgėlius. Nors ir turėdami darbą, jie ken
tėjo didelius nepriteklius, gyveno bloguose butuose, 
sunkiai jiems buvo prieinama medicinos pagalba.

Tačiau toli gražu ne visiems darbo žmonėms lietu
viams, ypač patekusiems į ekonomiškai silpnai išsi
vysčiusius rajonus, pavyko įsidarbinti. Neturėdami 
pragyvenimo šaltinių, suplyšę, alkani, be pastogės 
jie kentė didelį skurdą, vargą.

Į karo pabėgėlius caro valdžia žiūrėjo kaip į „so
cialinę blogybę“, pavojingą elementą, grėsusį „tvarkai 
ir visuomenės ramybei“. Ji skiepijo priešiškumą tarp 
pabėgėlių masių ir vietos gyventojų, visaip juos piudė.

Rūpintis lietuvių karo pabėgėlių reikalais caro val
džia pavedė Lietuvių draugijai nukentėjusiems nuo 
karo šelpti, susikūrusiai 1914 m. gruodžio 4 d. Vil

7 Шестой съезд РСДРП (б), Протоколы, М., 1958, стр. 321. 
) šį skaičių įėjo ne tik kadriniai darbininkai, evakavosi iš Lietu
vos, Latvijos, bet ir valstiečiai, kurie karo metais gavo darbą 
Rusijos fabrikuose ir gamyklose.
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niuje. Draugijos Centro komitete, kurio dalis, okupa
vus vokiečiams Lietuvą, persikėlė į Petrogradą, sėdėjo 
reakcingos lietuvių buržuazijos bei katalikų dvasiš
kuos atstovai su kapitalistu M. Yču priešakyje. Gau
namas lėšas iš valstybės iždo ir Tatjanos komiteto jie 
plačiai naudojo buržuazinei-klerikalinei propagandai 
skleisti, buržuazijos elementams remti. Beturtis, a t
ėjęs pašalpos prašyti, rašė V. Kapsukas, apibūdinda
mas klasinį Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo 
karo šelpti veiklos pobūdį, dažnai buvo išvaromas su 
tuščiomis rankomis. „Bene jūsų ką sudegino ar pa
vogė? — sakydavo jam komitetininkai.— Pliki buvot 
ir pliki likot... Šelpti reikia tuos, kurie daugiau turėjo 
ir daugiau nustojo“ 8.

Lietuvių buržuazinės politinės srovės per komitetus 
darydavo politinį ir religinį spaudimą pabėgėliams, 
visomis išgalėmis siekė išlaikyti darbininkus ir vals* 
tiečius savo įtakoje, izoliuoti juos nuo rusų darbo 
žmonių.

Lietuviai darbo žmonės negalėjo likti nepaliesti 
politinės kovos Rusijoje sūkurių. Rusijos darbininkų 
klasės revoliucinis judėjimas, rusų proletariato inter
nacionalizmas, bolševikų partijos veikla veikė lietu
vius pabėgėlius, laipsniškai traukė juos į bendrą 
kovą prieš išnaudotojus.

Karo metais Rusijoje, Lenino partijos vadovauja
mos, pogrindžio sąlygomis susikūrė pirmosios lietu
vių bolševikų organizacijos, pagrindines savo jėgas 
sutelkusios politiniam darbui tarp lietuvių darbo žmo
nių. Didelės reikšmės, kuriant jas bei užmezgant jų 
ryšius su Rusijos socialdemokratų darbininkų (bol

8 V. Kapsukas, Buržuazinė Lietuva, Vilnius, 1961, p. 129-

118



ševikų) partija, turėjo lietuviai revoliucionieriai so
cialdemokratai, 1915 m. rudenį evakavęsi iš Rygos.

Pirmaisiais karo metais Rygos lietuviai socialde
mokratai, priklausę Latvijos socialdemokratijai ir tu
rėję plačią autonomiją agitacijos, propagandos ir or
ganizacijos klausimais, buvo išvystę gana aktyvią 
revoliucinę veiklą. Jie grupavosi apie Lietuvių kul
tūros centrą, dar 1910 metais sukurtą prie Latvijos 
SD Rygos komiteto. 1915 m. Rygoje veikė 8 lietuvių 
socialdemokratų kuopelės, kurių socialinė sudėtis bu
vo visiškai proletarinė. Jie turėjo dvi slaptas spaus
tuvėles, išleido 4 atsišaukimus lietuvių kalba, du laik
raštėlio „Pirmyn“ numerius 9.

1915 m. vasarą prasidėjus pramonės įmonių eva
kuacijai, į Rusiją kartu su darbininkais patraukė ir 
lietuviai socialdemokratai, pasiimdami Kultūros 
centro turtą: spaustuvėles, keliolika knygynėlių ir kt. 
Buvo susitarta neišsiskirstyti po vieną, o stengtis su
sispiesti dideliuose pramonės centruose ir ten tęsti 
revoliucinę veiklą, „Visur socialdemokratinį darbą 
varyti“ 10.

į  Petrogradą atvyko 14 Rygos lietuvių socialdemo
kratų, atsivežė vieną spaustuvėlę (kita su bagažu 
dingo kelyje), knygas. Jau 1915 m. rugpiūčio 7 d. 
rygiečiai sutvėrė dvi kuopeles —„Saturną“ ir „Lieps
ną“, susirišo su Petrogrado bolševikų organizacija. 
Pastaroji patarė sukurti lietuvių rajoną jau veikusio 
Petrograde Latvių rajono pavyzdžiu. Į RSDDP(b)

9 V. Kapsukas, Lietuviai socialdemokratai dirba (Iš atvyku
sio draugo pasakojimų). — V. Kapsukas, Raštai, t. 6, 1914—1917, 
Vilnius, 1963, p. 351. (Atvykęs draugas — V. Jasaitis, Rygos 
lietuvių socialdemokratų aktyvistas; caro policijos persekioja
mas, 1916 metais pasitraukė j užsienį, atvyko į JAV. 1917 m. 
vasarą grįžo į Rusiją. — В. V.)

10 „Tiesa“, 1918 m. balandžio 12 d.
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Petrogrado organizacijos komitetą buvo pasiųstas 
atstovas, per kurį buvo palaikomi nuolatiniai lietu
vių bolševikų ryšiai su Petrogrado organizacija.

Veikliausiai pogrindiniame revoliuciniame darbe 
tiek tarp lietuvių, tiek ir tarp vietos darbininkų reiš
kėsi kadriniai Rygos darbininkai, aktyvūs Latvijos 
socialdemokratijos darbuotojai — Stanislovas Turla 
ir Juozas Dumša. Ypač išsiskyrė S. Turla. Puikus 
oratorius, judrus, energingas, visur suspėjęs dalyvau
ti — ir masiniame mitinge fabrike, ir darbininkų strei
kus organizuojant,— jis tapo vienu populiariausių 
agitatorių-kalbėtojų Petrograde. Caro policija suuodė 
S. Turlos veiklą. Pradėjo persekioti. 1916 m. pradžio
je jis buvo priverstas palikti Petrogradą ir apsigy
venti Rostove prie Dono. Ten jis netrukus sukūrė lie
tuvių bolševikų kuopelę.

1916 m. vasarą rygiečiai darbininkai, Petrograde 
susiorganizavę j kelias kuopeles, susirišo su kitomis 
lietuvių bolševikų kuopelėmis, kurios susikūrė ir vei
kė savarankiškai.

Dar prieš karą Petrograde susidarė Jaunimo' so
cialistų kuopa, kurioje telkėsi be aiškių, apibrėžtų 
pažiūrų socialistiškai nusiteikę lietuviai moksleiviai. 
Kuopos nariai svarstė politinius-visuomeninius klau
simus, lavinosi, skaitė ir platino socialistinę literatū
rą. Jie suorganizavo keletą vakarų, surinktas lėšas 
skyrė politiniams kaliniams remti. Platesniame visuo
meniniame gyvenime kuopa niekuo nepasireiškė.

Politinė kuopos narių diferenciacija prasidėjo 
1916 m. pradžioje, kai iš Voronežo, norėdamas būti 
arčiau darbininkų masių, į Petrogradą atvyko Julius 
Janonis. Dar Voroneže jis aktyviai dalyvavo moks
leivių revoliuciniame judėjime, buvo sukūręs lietuvių
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moksleivių marksistinį visuomenininkų būrelį ir va
dovavo jam. Svarbiausia šio būrelio veiklos gairė, 
kaip rašė J. Janonis, buvo socialistinė santvarka n . 
Voroneže jis plačiai reiškėsi ir slaptoje marksistinėje 
rusų moksleivių organizacijoje, į kurią vėliau įtraukė 
ir kitus visuomenininkų būrelio jaunuolius. Organiza
cijos nariai studijavo marksistinę literatūrą, darbi
ninkų judėjimo problemas, aktualius politikos klau
simus. Moksleiviai susitikinėdavo su jaunaisiais 
fabrikų darbininkais, aprūpindavo juos literatūra, 
marksistiškai aiškino visuomeninius-politinius įvy
kius. Rusų moksleivių organizacija ištisai laikėsi bol
ševikų partijos pozicijų ir buvo įregistruota kaip 
bolševikų organizacija * 12 13 *.

Rusų marksistų gretose J. Janonis įsisavino pa
grindines revoliucinio marksizmo tiesas, atėjo į bol
ševikų eiles. Petrograde jis įstojo į Jaunimo socialistų 
kuopą ir iškart pasinėrė į revoliucinį darbą. Prasi
dėjo gyvi politiniai ginčai, kuriuose J. Janonis karš
čiausiai dalyvaudavo1. Giliai tikįs revoliucijos pergale, 
socializmo rytojumi, be galo atsidavęs revoliuciniam 
darbui, plačiai apsiskaitęs, jis logiškai griaudavo sa
vo oponentų išvedžiojimus. „Mūsų kuopoj iki tol ra
miai galėjo sugyventi visokio plauko socialistinis jau
nimas,— vėliau rašė kuopos narė Elena Tautkaitė.—- 
Bet, atsiradus Janoniui, po kelių susirinkimų pasidarė 
neramu. Kiekvienas referatas iššaukdavo daug ginčų. 
Pradėjo aiškėti dvi srovės: liaudininkai su Baliu 
priešakyje ir taip vadinamieji visuomenininkai po d. 
Janonio vadovybe“ 1S.

u J. Janonis, Raštai, t. II, p. 128.
12 V. Kubilius, Julius Janonis, Vilnius, 1962, p. 199—200.
13 E. Tautkaitė, Janonis Petrapily. — „Priekalas“, 1936, Nr. 3,

p. 159.
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Netrukus susikūrė savarankiška visuomenininką, 
arba „visuomenės demokratą“, kuopelė, tvirtai besi
remianti tarptautinės revoliucinės socialdemokratijos 
principais. Į ją įstojo keletas darbininką. Jos nariai 
neapsiribojo', vien dirbdami tarp moksleivią. Jie nu
tarė dirbti propagandinį ir organizacinį darbą ir dar
bininką eilėse. 1916 m. vasarą J. Opanskio, J. Šukio, 
D. Vaitkūno bei kitą iniciatyva buvo sukurtos ketu
rios darbininką kuopelės: Vosyliaus saloje, Maskvos 
ir Vyborgo pusėse ir už Maskvos vartą. (Tokie buvo 
tuo metu Petrogrado rajoną pavadinimai. „Tiesa“, 
1918 m. balandžio 12 d.)

Pirmoji ryšius su rygiečiais užmezgė S. Žebrausko 
kuopelė, kurioje buvo susibūrę 11 darbininką. 1916 m. 
birželio mėn. visa kuopelė įstojo į bolševiką partijos 
Petrogrado organizaciją 14. Kiek vėliau su „Saturno“ 
ir „Liepsnos“ kuopomis susiėjo visuomenininką kuo
pelė, taip pat per J. Janonį atskirai gyvavusi inteli
gentą visuomenininką kuopa „Skardas“. Pastarajai 
vadovavo V. Požėla. „Skardo“ kuopa nieko bendro 
neturėjo su darbininką klasės revoliucine kova. Joje 
buvo susitelkę inteligentai oportunistai, kurie, kaip 
rašė vėliau V. Kapsukas,'— „nuėjo tais pačiais ke
liais, kaip ir vilniškiai ją draugai: tautos vienybę 
skelbė, bendradarbiavo klerikalą ir įvairią atžagarei- 
vią komitetuose, rėmė ją darbą ir tuo būdu padėjo 
jiems tremtinią minias vergti ir išnaudoti“ 15.

Taip 1916 m. rudenį Petrograde veikė keletas lie- 
tuvią revoliucinią socialdemokratą kuopelią. Bręstant 
revoliucijai, būtinai reikėjo likviduoti organizacinį

14 PA, f. 77, ap. 28, b. 3534, b. 40, 1. 13.
15 T. Kapsukas, Rusijos lietuviai komunistai. Ligi 1917 m. 

Kovo revoliucijos. — „Komunaras“, 1922, Nr. 4, p. 106.
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susiskaidymą, kuopelėms susijungti ir užmegzti glau
desnius ryšius su RSDDP(b) Petrogrado organiza
cija. Tik bolševikų partijos, sukaupusios turtingą re
voliucinių mūšių patyrimą, gretose lietuviai socialde
mokratai galėjo suaktyvinti propagandinį ir organi
zacinį darbą tarp lietuvių pabėgėlių, traukti juos į 
bendrą revoliucinį judėjimą. Tai suprato ir patys lie
tuviai darbininkai. Siaura ratelių veikla be glaudžių 
ryšių su Rusijos darbininkų bei visų darbo žmonių 
avangardu — bolševikų partija — negalėjo jų paten
kinti.

Rygos bolševikų iniciatyva buvo nuspręsta suvie
nyti visas lietuvių socialdemokratų kuopeles, sukurti 
Lietuvių rajoną ir įstoti į RSDDP(b) Petrogrado or
ganizaciją. Vienas iš karščiausių šio sumanymo šali
ninkų buvo J. Janonis. 1916 m. rugsėjo mėn. kuopelių 
atstovų pasitarime jis padarė pranešimą „Kokiu keliu 
eiti?“, kuriame pagrindė būtinumą įstoti į bolševikų 
partiją.

Idėjinę įtaką lietuviams darbininkams Rusijoje darė 
užsienio lietuvių revoliucinių socialdemokratų veikla. 
Jiems vadovavo V. Kapsukas. Savo straipsnyje „Lie
tuvos Komunistų partijos ištakos ir užgimimas“, pa
skelbtame 1929 metais, jis rašė: „...karo metu, iki 
Vasario revoliucijos, užsienis vaidino didelį vaidmenį 
kairiųjų lietuvių socialdemokratų bolševizavimo pro
cese ir padarė kai kurią įtaką ir Rusijoje gyvenan
tiems lietuvių socialdemokratams, kur retkarčiais pa
tekdavo ir atskiri užsienio leidiniai“ 16.

16 В. Мицкевич-Капсукас, Истоки и зарождение Коммуни
стической партии Литвы.— «Пролетарская революция», 1929, 
№ 1 (84), стр. 167.
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Vienas iš tokių leidinių buvo V. Kapsuko redaguo
jamas LSDP Užsienio biuro teorinis žurnalas „So
cialdemokratas“, leidžiamas Didžiojoje Britanijoje. 
Kad „Socialdemokratą“ skaitydavo Petrogrado lie
tuviai darbininkai, patvirtino V. Jasaitis — rygietis 
darbininkas, atvykęs j JAV. „Draugas pasakoja apie 
vieną susirinkimą Peterburge, kuriame ir jam teko 
būti,— rašė V. Kapsukas „Naujojoje gadynėje“ 
1916 m. rugsėjo mėn.— Atėjo vienas socialdemokra
tas studentas. Atsinešė mūsų „Socialdemokrato“ nu
merį. Kaip kokia šventenybė jis esąs laikomas. \ ran
kas paimt neduoda. Pageltęs, susitrynęs jau, norint 
gražiai popieriuje suvyniotas: matyt, per rankų ran
kas eina... Perskaitęs jis visą numerį — nuo pradžios 
ligi galo... Darbininkai socialdemokratai pilnai pri
tarę „Socialdemokratui“ I7.

Gausiuose straipsniuose „Rankpelnyje“, „Socialde
mokrate“ V. Kapsukas ragino Lietuvos darbininkus 
ir karo metais nepasiduoti buržuazijos įtakai, griežtai 
laikytis klasinės darbininkų kovos pozicijų. V. Kap
sukas paskelbė ryžtingą kovą dešiniesiems socialde
mokratams, ėmusiems bendradarbiauti su buržuazi
ja, skelbiantiems tautinės vienybės idėjas. „Mes tu
rime sieną pastatyti tarp jų ir mūsų,— rašė jis 1916 m. 
straipsnyje „Dvi srovės LSDP eilėse“.— Vidurio čia 
negali būti. Arba su tarptautine revoliucine social
demokratija, arba su tautine buržuazija'— Tertium 
non datur (trečio kelio nėra)“ 18.

Užsienyje V. Kapsukas artimai bendradarbiavo 
su bolševikų partijos veikėjais, palaikė ryšius su 
RSDDP(b) CK. Tačiau užsienio revoliuciniai lietu

17 V. Kapsukas, Raštai, t. 6, Vilnius, 1963, p. 352—353.
18 Ten pat, p. 229.
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vių socialdemokratai, jų tarpe ir V. Kapsukas, pirmai
siais karo metais nepakankamai suprato bolševikų 
pažiūras kai kuriais principiniais klausimais. Ne vi
siškai teisingą poziciją jis užėmė socialdemokratų 
centristų, K. Kautskio atžvilgiu tarptautiniame dar
bininkų judėjime. Sutikdamas su tuo, kad reikia kri
tikuoti centristus, V. Kapsukas pasisakė prieš bolše
vikų reikalavimą nutraukti su jais ir organizacinius 
ryšius, pavadindamas tai per daug mechanišku klau
simo sprendimu 19.

Nepaisant šių laikinų nesutarimų, V. Kapsukas lai
kė save bolševikų šalininku, mokėsi iš jų, rėmė bol
ševikų partiją materialiai, pabrėždavo, kad esamus 
skirtumus su RSDDP(b) „nustelbia ta griežta kova 
su oportunistais, socialpatriotais, revoliucinė veikla 
darbininkų miniose, kurią Rusijos socialdemokratų 
didžiuma ir kiti kairieji ne tik žodžiais, o ir darbais 
veda“ 20. Per buvusį tuo metu RSDDP(b) atstovą 
A. Sliapnikovą, grįžtantį iš JAV į Rusiją, V. Kapsu
kas siunčia lietuviams socialdemokratams Petrogra
de pasiūlymą „įeiti į bolševikų partiją“ 21.

1916 m. lapkričio 21 d. Petrograde įvyko nelegali 
lietuvių socialdemokratų konferencija. Joje dalyvavo 
„Pažangos“, „Liepsnos“, „Saturno“, „Perkūno“, „Na
rūno“, „Šturmo“ ir „Skardo“ kuopelių devyni dele
gatai, atstovavę 68 nariam s22. Konferencijos darbo
tvarkėje buvo iškelti šie klausimai: 1. delegatų pra
nešimai, 2. kuopelių organizacija. Lietuvių rajonas. 
Finansai, 3. einamieji reikalai. Propaganda ir agita-

19 V. Kapsukas, Raštai, t. 6, Vilnius, 1963, p. 222.
20 V. Kapsukas, Raštai, t. 6, p. 223.
21 В. Мицкевич-Капсукас, Истоки и зарождение Коммуни

стической партии Литвы, стр. 166—167.
22 „Tiesa“, 1918 m. balandžio 12 d.
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-rija. Momento uždaviniai ir PK (Petrogrado komite
tas)23. Pagrindinis konferencijos uždavinys buvo api
forminti lietuvių revoliucinių socialdemokratų įsto
jimą į RSDDP(b). Šiuo klausimu buvo išklausyta 
visų delegatų nuomonė. Konferencija priėmė nutari
mą įstoti į bolševikų partiją šiomis sąlygomis:

1. Visos kuopelės, tiek partinės (LSDP), tiek ir 
nepartinės, stoja į RSDDP(b) Petrogrado organiza
ciją ir nustoja savarankiškai gyvuoti;

2. Visos kuopelės sudaro Lietuvių rajoną visomis 
tomis teisėmis, kurias pripažino Petrogrado organi
zacija;

3. Kultūros ir kitokį darbą dirba rajono komitetas;
4. Rajono komitetas, reikalui esant, turi teisę su

sižinoti su LSDP 24.
Vykdomuoju Lietuvių rajono organu konferencija 

pripažino rajono komitetą. Pastarasis savo veikloje 
turėjo remtis pagalbinėmis įstaigomis — legalios 
spaudos, knygyno ir Raudonojo kryžiaus komisijo
mis, kurios, prižiūrimos rajono; turėjo- veikti autono
mijos teisėmis.

Svarbesniems klausimams apsvarstyti buvo nu
matyta šaukti rajono konferenciją. Konferencija nu
statė vieningą mėnesinį mokestį— 10% nuo- pajamų.

Pripažindama, kad propaganda ir agitacija yra 
vienas svarbiausių ir pirmutinių uždavinių, konferen
cija nutarė: dirbti propagandos ir agitacijos darbą 
tiek raštu, tiek gyvu žodžiu; pavesti rajono komitetui 
■šiam reikalui sudaryti propagandistų kolegiją; steigti 
propagandistų mokyklą iš draugų, kurie turi noro ir 
gabumų propagandiniam ir agitaciniam darbui; leisti

23 „Tiesa“, 1917 m. kovo 30 d.
24 Ten pat.

306



legalų laikraštį ir knygeles; tais atvejais, kada nėra 
galimybių legaliai agitaciją vesti, naudotis nelegalia 
literatūra, leidžiant brošiūras bei atsišaukimus.

Konferencija pavedė rajono komitetui užmegzti ry
šius su tomis lietuvių darbininkų darbovietėmis, su 
kuriomis tokių ryšių nėra, sutvirtinti ir išplėsti esa
mus, informuoti darbininkus apie einamąjį momentą, 
gyvai atsiliepti j svarbesnius politinius įvykius25.

Į vadovaujantį Lietuvių rajono organą — komitetą, 
susidedantį iš penkių narių, konferencija išrinko 
J. Janonį, J. Dumšą, V. Požėlą, P. Raudonikį ir J. Sve- 
reiką26. Lietuvių rajono atstovu RSDDP(b) Petro
grado organizacijos komitete buvo išrinktas V. Po
žėla.

Petrogrado lietuvių bolševikų steigiamoji konferen
cija, kaip rodo darbotvarkė bei priimtieji nutarimai,, 
sprendė daugiausia organizacinius klausimus. Ji ne
kėlė ir nesvarstė principinių taktikos klausimų ypač 
aktualiais lietuvių reikalais, apėjo lietuvių bolševikų 
pažiūros į buržuazines ir smulkiaburžuazines parti
jas klausimą. Tai buvo konferencijos trūkumas. Tiesa,, 
konferencija palietė pažiūros į LSDP klausimą, ta
čiau sprendė jį nenuosekliai. Vietoj to, kad būtų nu
traukti ryšiai su LSDP ir eiliniai darbininkai — LSDP 
nariai — būtų kviečiami stoti į lietuvių bolševikų 
organizaciją, konferencija faktiškai pasisakė už bend
radarbiavimą su LSDP. Klaida buvo ir tai, kad kon
ferencija priėmė į lietuvių bolševikų ir tuo pačiu 
į RSDDP(b) eiles ir oportunistinę inteligentų kuopelę 
„Skardas“, kuri stojo į partiją, norėdama palaikyti

25 „Tiesa“, 1917 m. kovo 30 d.
26 „Tiesa“, 1918 m. balandžio 12 d.
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ryšius su darbininkais ir veikti juos susitaikėliška 
kryptimi.

Taip įvyko svarbiausia dėl to, kad lietuvių social
demokratų kuopelės buvo nepakankamai politiškai su
brendusios, o kuopelių nariai neturėjo reikiamų teo
rinių žinių, buvo silpnai susipažinę su bolševikų par
tijos programa, strategijos bei taktikos pagrindiniais 
teiginiais.

Nemažą vaidmenį suvaidino ir V. Požėlos dvivei
diška politika. V. Kapsuko žodžiais tariant, Viena 
koja jis stovėjo darbininkų, bolševikų tarpe, kita — 
tautinės buržuazijos stovykloje27. Iki karo, 1913— 
1914 m., V. Požėla laikė save bolševiku, redagavo 
Rygoje „Vilnį“. Pirmaisiais karo metais nevengė kar
tais pasisakyti prieš tautos vienybę, kritikavo kleri
kalų ir pažangininkų rankose esančią Lietuvių drau
giją nukentėjusiems nuo karo šelpti, iškėlė klausimą 
sukurti atskirą, demokratiniais pagrindais sudarytą 
pabėgėlių šelpimo draugiją.

V. Požėla tuo metu turėjo darbininkų pasitikėjimą; 
pastarieji klaidingai manė esant jį bolševiku. Faktiš
kai V. Požėla laikėsi menševikinio bendradarbiavimo 
su tautine buržuazija politikos ir, dangstydamasis 
Lietuvių rajono vardu, kaip vėliau matysime, aktyviai 
Įgyvendino ją.

V. Požėlos ir jo vienminčių susitaikėliškam bendra
darbiavimui su buržuazija padėjo ir ta aplinkybė, kad 
Lietuvių rajonas, kaip savarankiška organizacija, pa
laikė silpnus ryšius su Petrogrado bolševikais. Pas
tarieji nežinojo tikrosios padėties Lietuvių rajone, 
о V. Požėla, kaip rajono atstovas partijos Petrogrado

27 V. Kapsukas, Rusijos lietuviai komunistai. Ligi 1917 m. 
Kovo revoliucijos. — „Komunaras“, 1922, Nr. 4, p. 106.
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organizacijos komitete, nebuvo suinteresuotas infor
muoti jį apie Lietuvių rajono veiklą.

Petrogrado lietuvių bolševikų konferencija, nepai
sant jos trūkumų bei klaidų, turėjo didelę teigiamą 
reikšmę lietuvių darbininkų revoliuciniam judėjimui. 
Ji organizaciniu požiūriu sujungė išsklaidytas Petro
grado lietuvių revoliucinių socialdemokratų kuopeles 
į vieną organizaciją — Lietuvių rajoną, išrinko vado
vaujantį organą, numatė gaires, kaip išplėsti ir su
stiprinti revoliucinį darbą tarp lietuvių darbo žmonių. 
Konferencija išsprendė svarbiausią savo uždavinį — 
apiformino lietuvių revoliucinių socialdemokratų įsto
jimą į RSDDP(b).

Lietuvių bolševikų nacionalinių organizacijų, vei
kiančių RSDDP(b) sudėtyje, susikūrimas buvo spe
cifinių to meto sąlygų rezultatas. Rusijoje atsirado 
šimtai tūkstančių darbininkų, valstiečių, inteligenti
jos ir moksleivijos atstovų, kurių klasiniai interesai 
sutapo su Rusijos proletariato keliamais revoliucinės 
kovos tikslais. Tačiau, atsidūrę Rusijoje, Lietuvos 
darbo žmonės, kaip ir išeiviai iš kitų vakarinių nacio
nalinių rajonų, turėjo ir savo specifinių interesų, bū
ten t— grįžti į savo gimtinę ir pertvarkyti ją revoliu
ciniu būdu. Šiam dideliam ir atsakingam uždaviniui 
įvykdyti reikėjo rimtai ruoštis. Buvo būtina bolševi
kinės tiesos žodį įvairiausiais gyvenimo keliamais 
klausimais priešpastatyti daugiabalsei buržuazinių ir 
smulkiaburžuazinių partijų bei organizacijų propa
gandai, skleidžiančiai nacionalinio uždarumo idėjas; 
po proletarinio internacionalizmo vėliava reikėjo 
telkti lietuvių darbo žmones kartu su rusų darbinin
kais į kovą prieš imperialistinį karą, patvaldystę ir 
kapitalo priespaudą. Šie specifiniai Lietuvos išeivių
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interesai reikalavo kurti nacionalines pagal formą 
ir revoliucines, bolševikines pagal turinį partines or
ganizacijas. Lietuvių revoliucinių socialdemokratų 
įsijungimas į bolševikų partijų paspartino jų bolše- 
vizavimosi procesą.

RSDDP(b) Petrogrado organizacijos Lietuvių ra
jonas turėjo visas Petrogrado rajonų komitetų teises: 
priimdavo į partiją naujus narius, išduodavo parti
nius dokumentus, rinkdavo nario mokestį.

Po partijos Petrogrado organizacijos Lietuvių ra
jono steigiamosios konferencijos partinis-organiza- 
cinis ir agitacinis-propagandinis darbas žymiai pa
gyvėjo'. Pačioje 1917 metų pradžioje buvo sudarytos 
dar dvi lietuvių bolševikų kuopelės, išaugo rajono 
narių skaičius, suaktyvėjo pagalbinių rajono įstaigų, 
ypač Raudonojo kryžiaus, veikla. Dangstydamiesi 
Raudonojo kryžiaus skraiste, Petrogrado bolševikai 
palaikė ryšius su vienminčiais kituose Rusijos mies
tuose, taip pat Jungtinėse Amerikos Valstijose, gau
davo iš jų materialinės paramos.

Revoliuciniam darbui lietuviai bolševikai panau
dojo spektaklius darbininkams. Per šiuos vakarus, 
kuriuose buvo vaidinama, dainuojama, deklamuoja
ma, įvyko keli Lietuvių rajono visuotiniai susirinki
mai, buvo renkamos aukos organizacijos labui.

Intensyviai buvo rengiamasi legalaus „Tiesos“ 
laikraščio leidimui. Lietuviai bolševikai daug dirbo 
moksleivių ir studentų bendrabučiuose, organizavo su 
besimokančiu jaunimu pokalbius aktualiais politikos 
klausimais, platino komunistinę literatūrą. Revoliuci
nis darbas intensyvėjo, plėtėsi. Tačiau 1916 m. pa
baigoje prasidėjusios caro valdžios represijos žymiai
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pasunkino šj darbą. „Tiesa“ negalėjo pasirodyti. Truk
dė persekiojimai, lėšų stoka.

1916 m. gruodžio 12 d. buvo suimtas J. Janonis, 
aktyviai veikęs Lietuvių rajone. Kovos draugų liudi
jimu, Janonis visas gyveno revoliuciniu darbu, kova. 
Alkanas ir apiplyšęs, be skatiko kišenėje28, negaluo
damas, jis suspėdavo pabūti visur: ir darbininkų ge
gužinėje bei susirinkimuose, ir vakaruose, ir mokslei
vių bendrabučiuose, kur energingai ir įtikinamai

28 Štai kaip pats Janonis aprašė savo to meto varganą gyve
nimą: „Sėdžiu nekūrentame kambary ir, suveržęs diržu tuščią 
pilvą, skaitau laikraščio žinutę apie karinės prievolės įvedimą 
Anglijoje... Dvasinis penas negali nuraminti tuščio pilvo, ir jis, 
nors ir suveržtas diržo, vis dar gurga ir urzgia, nuolat reika
laudamas įmesti į jo nepasotinamą vidų nors kietos kaip titna- 
r.ri ar sužiedėjusios duonos plutelę. Bet ir tos neturiu, — ir iš 
I iii ns jos gausiu. Rįšėnėje nė skatiko, darbo nėra jokio, pa- 
pdiimų nėra, o jeigu ir yra keletas, tai jų kišenėse vėjas švil

pauja labiau, negu .manosiose“. {V. Kubilius, Julius Janonis,
P
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skleidė revoliucinės tiesos žodį, kėlė kovos dvasią, 
kvietė jungtis j kovotojų gretas.

Ir štai Petrogrado kalėjimas „Kryžiai“. Bet kalėti 
Janoniui teko neilgai. Nors caro ochranka (žvalgy
ba) rado pas jį daug bolševikinės literatūros, vadi
nasi, daiktinių įrodymų netrūko, tačiau po mėnesio 
jaunąjį revoliucionierių iš kalėjimo išleido. Matyt, no
rėta užčiuopti siūlus, vedančius į visą organizaciją. 
J. Janonį pradėjo dar labiau sekti. Sėkmingai dirbti 
Petrograde buvo neįmanoma. Partijos Lietuvių rajo
no sutikimu J. Janonis išvažiavo į Dorpatą (dabar 
Tartu), o iš ten vyko į Jekaterinoslavą (dabar Dnep- 
ropetrovskas), kur buvo susitelkę nemažai lietuvių 
darbininkų. Pakeliui jis vėl suimamas ir pasodina
mas į Vitebsko kalėjimą.

J. Janonis, V. Kapsuko apibūdinimu, buvo „veik
liausias lietuvių tarptautinis socialdemokratas Rusi
joje karo metu“ 28 29. Jo persekiojimas, izoliavimas nuo' 
gyvo partinio darbo buvo skaudus smūgis ne tik jam 
pačiam, bet ir visai lietuvių bolševikų veiklai bei dar
bo žmonių išsivadavimo judėjimui.

1917 m. vasario pradžioje ryšium su RSDDP 
frakcijos Valstybės dūmoje suėmimo dvejų metų 
sukaktimi Lietuvių rajonas išleido lietuvių kalba 
sutrumpintą partijos Petrogrado komiteto parengtą 
atsišaukimą „Ko mes norime!“ Jame darbininkai ra
ginami stiprinti kovą prieš karą, carizmą, už demo
kratinę respubliką. Lietuviai bolševikai kartu su visa 
partijos Petrogrado organizacija pasveikino darbi
ninkų deputatus ir reiškė tvirtą pasiryžimą „savo gy
vybę atiduoti kovai už tuos obalsius, kuriuos taip

28 V. Kapsukas, Julius Janonis— pirmasis lietuvių proleta
rinis poetas. — Po raudonąja vėliava, Minskas, 1934, p. 187.

132



griežtai paskelbė mūsų ištremtieji draugai“ 30. Depu
tatų suėmimo dieną — vasario 10-ją — darbininkai 
laivo kviečiami pažymėti vienadieniu politiniu streiku.

Be revoliucinio darbo, kurio negalėjo sustabdyti 
caro valdžios represijos, partijos Petrogrado organi
zacijos Lietuvių rajone ėmė reikštis pirmieji bendra
darbiavimo su tautine buržuazija daigai. Juos ugdė ir 
puoselėjo oportunistiniai V. Požėlos tipo veikėjai.

V. Požėla, vienas iš tuometinių Lietuvių rajono 
vadovų jau 1916 m. pavasarį pradėjo dalyvauti „lie- 
luvių pasikalbėjimuose“, tai yra derybose su lietu
vių kontrrevoliucinės buržuazijos atstovais.

1916 m. lapkričio 27 d. jau po Lietuvių rajono su
darymo ir jo įstojimo į RSDDP(b) įvyko kitas „įvai- 
iiii krypsnių žmonių“ pasitarimas. Be tautinės, 
klerikalinės ir liberalinės buržuazijos šulų, jame da
lyvavo V. Požėla ir jo suvedžioti lietuvių bolševikų 
aktyvistai.

Pusi La rimas priėmė nutarimą organizuoti vadina- 
iii,11,i Jirluvių tautos mezliavą“ ir šiam reikalui su- 
. I ii• laikinąją organizacinę komisiją. Nuo lietuvių 
Imi o 1 Ikų j |ą įėjo V. Požėla ir G. Liutkevičius31, 
h m i h I i i  i i i H i u k o  M i l a i  Ii ir dėl bendro politikos dar
ini I nu liknliil |i '.kuiliai rengėsi įkurti Lietuvių tau
pi (.ii \ Iii I i .laiu Miiiia iiy ii iu i 1917 m. sausio 30 d. 
V l’o ‘ lai pavyko gani i partijos Lietuvių rajono ko- 
iiillcto prilarimą kuo luidu iš principo buvo pripa- 
. luta, kad „tautinėje srityje“, anot V. Požėlos, išnau- 
41 o t o j; i i ir išnaudojamieji gali turėti bendrų interesų, 
veik l i  kartu su buržuazija.

PA, f. 1770, 1917 m„ b. 2, 1. 5.
" V. Kapsukas, Rusijos lietuvių komunistai. Ligi 1917 m. 

puvo revoliucijos.-— „Komunaras“, 1922, Nr. 4, p. 110.
:ia Ten pat.
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Oportunistinė bendradarbiavimo su buržuazija po
litika temdė lietuvių darbininkų klasinę sąmonę, 
nežadino kovos prieš „savąją“ nacionalinę buržuaziją, 
trukdė jiems suprasti įvairių tautybių proletarų inte
resų bendrumą.

Būtų klaidinga tvirtinti, kad Lietuvių rajono ko
miteto', kuriame, J. Janoniui išvykus, dar labiau su
stiprėjo oportunistinių elementų įtaka ir kuris 1917 m. 
sausio 30 d. pritarė V. Požėlos „tautiško kromelio“ 
lipdymo linijai, pozicija atspindėjo visos organizaci
jos eilinių narių nuomonę bei jų pažiūras. Anaiptol. 
Juk eiliniai bolševikai, kaip rodė vėlesni įvykiai, pri
tarė Z. Angariečio iniciatyva pradėtai kovai prieš 
oportunistinius elementus, prasiskverbusius į Lietuvių 
rajono' komitetą ir organizaciją.

Vienas iš griežtų bendradarbiavimo su tautine 
buržuazija priešininkų buvo J. Janonis, kuris sugebėjo 
į tautinius reikalus pažvelgti iš marksistinių, klasinių 
pozicijų. Tai rodo jo straipsniai „Tautininkai ir dar
bininkai“ ir „Darbininkai ir tautos klausimas“, para
šyti 1916 m. vasarą. Tautinės priespaudos politika, 
rašė Janonis, trukdo vystytis darbininkų judėjimui. 
Darbininkai negali stovėti šio klausimo nuošalyje, 
jie turi „tarti savąjį žodį“. Tą žodį privalo padiktuoti 
sveiki klasiniai interesai, o ne „aklas tautinis šišas“. 
Visų nelaimių šaltinis yra kapitalizmo santvarka. Tik 
ją sugriovus, išnyks ir karai, ir tautiniai vaidai. Tarp 
vienos tautos darbininkų ir buržuazijos nėra kokių tai 
bendrų, neutralių reikalų, kurių pagrindu galima būtų 
išvien dirbti. Kas taip teigia arba pritaria tam, pa
brėžė J. Janonis, tas gesina klasinės kovos liepsną, 
„mala buržuazijos grūdus“, trukdo darbininkams
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/.engti socialinio ir nacionalinio išsivadavimo keliu 33.
Lietuvių revoliucinių socialdemokratų kuopos karo 

metais, iki 1917 m. Vasario revoliucijos, be Petrogra
do, susikūrė Maskvoje, Rostove prie Dono, Jekateri- 
noslave, Voroneže. Rygoje lietuviai revoliuciniai so
cialdemokratai veikė jau seniai. Tačiau žinios apie jų 
veiklą minėtuose miestuose, deja, yra labai skurdžios.

Bogorodske (prie Maskvos) jau 1916 m. gyvavo 
lietuvių revoliucinių socialdemokratų kuopa „Gais
ras“, susitvėrusi iš keturių Rygos darbininkų ir kelių 
studentų. Tačiau visuomeniniame gyvenime ji beveik 
nepasireiškė. Maskvoje veikė ir lietuvių socialdemo
kratų inteligentų grupė (P. Avižonis, S. Matulaitis 
ir kt.), kuri bendradarbiavo su lietuvių buržuazijos 
srovėmis, rūpinosi ne darbininkų organizavimu, 
o „tautos vienybės“ lipdymu. 1917 m. sausio pradžioje 
iš Dorpato į Maskvą dėl caro valdžios persekiojimo 
persikėlė patyręs bolševikas V. Rekašius. Kai jis ap
sigyveno Bogorodske, „Gaisro“ kuopos veikla čia žy
miai sustiprėjo. Buvo pradėta kovoti su oportunisti- 
niais Maskvos lietuvių socialdemokratais inteligen
tais. „Gaisro“ kuopa pirmajame posėdyje nutarė pa
sikalbėti su jais, duodama jiems suprasti, kad jų, kaip 
Maskvos lietuvių socialdemokratų „atstovų“, vaidmuo 
baigėsi, ir pareikalauti, jog viešoje veikloje jie skai
tytus! su kuopos valia 34. „Gaisro“ kuopa, padidėjus 
jos narių skaičiui, priėmė principinį sprendimą —• 
įstoti į RSDDP(b) Maskvos organizaciją35. Tačiau 
įgyvendinti šio nutarimo iki Vasario revoliucijos ji 
nespėjo.

33 J. Janonis, Raštai, t. II, p. 144.
34 „Tiesa“, 1917 m. birželio 27 d.
35 Ten pat.
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Jekaterinoslavę lietuvių socialdemokratų kuopelei 
priklausė 3 Rygos darbininkai ir 2 moksleiviai36. Ta
čiau tuo metu jos veikla buvo gana menka.

Rostove prie Dono 1915—1916 m. iš evakuotų Ry
gos darbininkų susikūrė dvi bolševikų kuopelės 37. Jas 
įsteigė S. Turla ir darbininkas metalistas, aktyvus 
Latvijos socialdemokratijos darbuotojas V. Jasaitis. 
Pastarasis, 1915 m. spalio mėn. išvykęs iš Rygos, 
atsivežė dalį partinio turto. Ir S. Turla, ir V. Jasaitis 
tuo metu aktyviai dirbo miesto partinėje organizaci
joje. Kokių nors tikslesnių duomenų apie kuopelių su
dėtį bei jų veiklą nėra. Manoma, kad jose telkėsi tiek 
lietuviai, tiek latviai darbininkai.

Rygoje, evakavusis daugeliui lietuvių darbininkų, 
liko viena partinė kuopelė, kuri pradėjo bičiuliautis 
su lietuvių liberalais.

Voroneže veikė dar 1915 m. pabaigoje J. Janonio 
įkurta lietuvių socialdemokratų (visuomenininkų) 
kuopa, kurioje telkėsi moksleiviai, buvę aušrininkai38.

Daug lietuvių revoliucionierių dirbo bendrose par
tinėse organizacijose. Dorpate iki 1917 m. pradžios 
aktyviai reiškėsi V. Rekašius, 1916 m. gegužės mėn. 
pabėgęs iš Sibiro tremties. Jis buvo išrinktas 
RSDDP(b) Dorpato miesto komiteto nariu, taip pat 
partijos Siaurės Baltijos organizacijos biuro nariu; 
buvo šio biuro sekretorius39.

36 „Tiesa“, 1917 m. spalio 27 d.
37 PA, f. 77, ap. 28, b. 545, V. Jasaičio autobiografija.
38 V. Kapsukas, Rusijos lietuviai komunistai. II. Nuo 1917 m. 

Kovo revoliucijos iki Lapkričio revoliucijos. — „Komunaras“, 
1922, Nr. 6, p. 172.

39 J. Komodaitė, Vladas Rekašius. — Revoliucinis judėjimas 
Lietuvoje, Vilnius, 1957, p. 742; V. Kapsukas, Karolis Požėla.— 
Karolis Požėla, Raštai, Vilnius, 1966, p. 16.
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1916 m. rudenį j RSDDP(b) Dorpato organizaciją, 
įstojo Karolis Požėla. Kartu su V. Rekašiumi, K. Rim
ša jis veikliai dalyvavo partiniame darbe; jam buvo 
pavesta prižiūrėti nelegalią spaustuvėlę, kurios vie
nas iš steigėjų buvo V. Rekašius.

Lietuvių bolševikų organizacijų ir kuopų susikūri
mas Rusijoje buvo revoliucinių ir internacionalistinių 
lietuvių socialdemokratų pozicijų išraiška.

Didžiausią revoliucionizuojančią įtaką lietuviams, 
darbininkams, patekusiems karo metais į stambius 
Rusijos pramonės centrus, darė rusų proletariatas. 
Savo nuoseklia revoliucine veikla bolševikų partija 
įgijo vis daugiau pasekėjų daugiataučio Rusijos pro
letariato eilėse.

Labiausiai susiorganizavę buvo Petrogrado lietu
viai bolševikai. Kituose miestuose lietuvių bolševikų 
kuopos dar tik kūrėsi, todėl kiek intensyviau veikti 
jos nesuspėjo.

Jau tuo metu, iki Vasario revoliucijos, Rusijoje lie
tuvių bolševikų veikloje pasirodė negeistini reiškiniai. 
Prisiplakę socialdemokratai inteligentai stengėsi nu
kreipti lietuvių darbininkus nuo klasių kovos kelio, 
skleisti pragaištingas „tautos vienybės“ idėjas. Todėl 
atsikratyti oportunistinių elementų tebebuvo aktualus 
lietuvių bolševikų organizacijų uždavinys.

Lietuviai darbininkai Rusijoje, nepaisydami to, kad 
jiems trukdė įvairūs buržuaziniai nacionalistai, akty
viai dalyvavo Rusijos proletariato revoliucinėje ko
voje, pogrindinėje bolševikų partijos veikloje.

Labai pakiliai karo pabėgėliai iš Lietuvos sutiko 
žinią apie carizmo nuvertimą. Daugelis iš jų — bol
ševikų ir nepartinių — aktyviai ir tiesiogiai dalyvavo 
1917 m. vasario mėn. įvykiuose. Lietuvos darbo žmo

137



nės, karo audros išsklaidyti po plačiąją Rusiją, kovėsi 
už demokratiją, laisvę, už dvarininkų žemėvaldos lik
vidavimą, už 8 valandų darbo dieną, už užbaigimą 
imperialistinio karo, atnešusio jiems nesuskaičiuoja
mas nelaimes ir vargus.

2 Lietuvių bolševikų legalios veiklos 
pradžia. Idėjinis-organizacinis jų

susitelkimas

Vasario buržuazinė-demokratinė revoliucija, pada
riusi galą caro tironijai, užbaigė pirmąjį Rusijos pro
letariato kovos etapą. Revoliucijoje dalyvavo įvairios 
socialinės jėgos: proletariatas, kaip revoliucijos he
gemonas, plačios darbo valstiečių masės ir buržua
zija.

Kadangi revoliucijos dalyviai skyrėsi tiek savo 
klasiniais interesais, tiek politiniais ir socialiniais 
siekiais, tai susidarė gana savotiška politinė situaci
ja — atsirado dvivaldystė. Gimė dvi valdžios — Petro
grado taryba — proletariato ir valstiečių revoliucinės- 
demokratinės diktatūros organas ir Laikinoji vyriau
sybė — buržuazijos diktatūros organas. Reali valdžia 
atsidūrė Petrogrado Darbininkų ir kareivių atstovų 
tarybos ir visoje šalyje susikūrusių vietinių tarybų 
rankose. Tačiau šioms taryboms vadovavo smulkia
buržuazinės menševikų ir eserų partijos, kurios sa
vanoriškai perleido valdžią Laikinajai vyriausybei.

Rusijos darbininkai ir valstiečiai, aprengti kareivių 
milinėmis, didvyriškuose mūšiuose laimėję pergalę, 
tikėjosi pasiekti taiką, gauti žemės, duonos. Paverg-
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los tautos tikėjosi išsivaduoti iš nacionalinės prie
spaudos varžtu. Tačiau rusų buržuazija, atsidūrusi 
prie valdžios vairo, negalėjo išspręsti pribrendusių 
socialinių-ekonominių ir politinių šalies gyvenimo 
klausimų. Todėl perėjimas prie antrojo revoliucijos 
('tapo, kuris turėjo atiduoti valdžią į proletariato ir 
vargingųjų valstiečių rankas, buvo objektyvi būti
nybė.

Vasario buržuazinės-demokratinės revoliucijos per
galė įtraukė j politini gyvenimą ir plačias lietuvių pa
bėgėlių mases. Ėmė aktyviai organizuotis ir reikštis 
įvairūs lietuvių buržuazijos sluoksniai.

Reakcingosios klerikalinės buržuazijos elementai 
grupavosi apie krikščionių demokratų partiją, glau
džiai susijusią su katalikų dvasiškija. Tai buvo vie
na iš seniausių ir labiausiai organizuotų lietuvių bur
žuazijos partijų. Partija sukūrė Rusijoje gana platų 
savo organizacijų tinklą. Jos veikė visur, kur tik buvo 
kiek gausiau susispietę lietuvių pabėgėliai. Norėdami 
patraukti juos į savo pusę, krikščionys demokratai,, 
be politinės veiklos, užsiėmė ir labdarybe. Partijos 
spaudos organas buvo laikraštis „Vadas“. Krikščio
nims demokratams vadovavo M. Krupavičius, E. Drau
gelis, E. Turauskas.

Savo įtakai pabėgėlių masėse plėsti krikdemai su
kūrė Katalikų veikimo fondą, spaudos draugiją „Bitė“. 
Jie turėjo stiprias pozicijas Lietuvių draugijoje nu- 
kentėjusiems nuo karo šelpti, evakuotose lietuvių 
gimnazijose bei mokyklose.

Artima krikščionims demokratams buvo Lietuvių 
(autos pažangos partija. Ji susikūrė 1916 m., bet vie
šai politiškai pradėjo reikštis tik 1917 metais. Partijai 
vadovavo žinomi reakcionieriai A. Voldemaras,
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M. Yčas, L. Noreika. Leido „Lietuvių balsų“. Pažan
gininkai, turėję savo žmogų M. Yčų Valstybės dū
moje, stengėsi vaizduotis visos lietuvių tautos atsto
vais, propagavo tautinio išskirtinumo idėjas, savo 
veikla grindė krikščioniška dorove.

Krikščionys demokratai ir pažangininkai iš anksto 
stengėsi busimojoje Lietuvos valstybėje užtikrinti 
buržuazijos bei dvarininkų viešpatavimų.

Šie lietuvių buržuazijos elementai nesipriešino 
konstitucinės monarchijos santvarkai, kuri, anot „Lie
tuvių balso“, „laisvo žmogaus nepavergianti“ h Jie 
visaip stengėsi izoliuoti lietuvius nuo revoliucinių 
įvykių Rusijoje. Šiam tikslui tarnavo religinė ir na
cionalistinė propaganda, neapykantos visam, kas ne
lietuviška, ugdymas, siekimas įtraukti darbo žmones 
į savo organizacijas.

Krikdemai ir pažangininkai buvo svarbiausi vadi
namųjų lietuvių pulkų kūrimo iniciatoriai. Šiuos pul
kus jie manė panaudoti tiek revoliuciniam judėjimui 
slopinti Rusijoje, tiek ir buržuazijos valdžios įtvir
tinimui Lietuvoje.

Lietuvių buržuaziniai liberalai susijungė Demokra
tinėje lietuvių tautos laisvės Santaros partijoje. Si 
partija, savo ideologija ir socialine sudėtimi panaši 
į rusų kadetų partija, susikūrė 1917 m. kovo mėn. 
Jos organizatoriai buvo P. Leonas, S. Šilingas, R. Ski
pitis ir kt. Ji leido laikraštį „Santara“. Norėdama pa
sirodyti ginanti darbo žmonių reikalus, partija ne
vengdavo tais laikais madingos socialistinės frazeo
logijos. Santara, Z. Angariečio apibūdinimu, buvo 1

1 „Lietuvių balsas“, 1917 m. vasario 26 d.
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tautinių nuosaikių liberalų partija, ėjusi su kadetais 2. 
Ji siejo Lietuvos likimų su demokratine Rusija.

Po Vasario revoliucijos smarkiai išaugo smulkia
buržuazinės demokratijos įtaka tiek visame Rusijos,, 
tiek ir lietuvių pabėgėlių gyvenime. Socialiniu požiū
riu smulkioji buržuazija nebuvo vienalytė. Ją sudarė 
kaimo varguomenė, vidutiniai ir pasiturintieji valstie
čiai, smulkių pramonės ir prekybos įmonių savininkai, 
nemaža inteligentijos dalis. Kapitalistinėje visuome
nėje ji užėmė tarpinę vietą tarp pagrindinių kapita
listinės visuomenės klasių — proletariato ir buržuazi
jos, atspindėdama būdingus smulkiajai buržuazijai 
svyravimus. Sis smulkiosios buržuazijos judėjimas 
buvo revoliucinis-demokratinis.

Smulkiosios miesto' ir kaimo buržuazijos interesus 
reiškė Lietuvos socialistų liaudininkų partija. Ji su
sikūrė 1917 m. balandžio 28 d.— gegužės 1 d. Petro
grade ir buvo artima Rusijos socialistams revoliucio
nieriams (eserams). Svarbiausi socialistų liaudininkų 
partijos veikėjai Rusijoje buvo Valstybės dūmos na
rys M. Januškevičius, P. Balys, A. Bulota, M. Sleže
vičius, F. Bortkevičienė, V. Bielskis, A. Iešmantą, 
M. Markauskas, A. Rimka, F. Saltonas. Jų spaudos 
organu pasidarė nuo 1915 m. Petrograde ėjusi „Nau
joji Lietuva“.

Socialistai liaudininkai, Rusijos eserų pavyzdžiu, 
rėmė buržuazinę Laikinąją vyriausybę, laikėsi bur
žuazinės tėvynės gynimo pozicijų, propagavo vadi
namąją „laisvės paskolą“ imperialistiniam karui tęsti.

Socialistai liaudininkai nebuvo vieninga partija. 
Joje pasireiškė dvi pagrindinės srovės: dešinieji 
(M. Sleževičius, F. Bortkevičienė, A. Rimka ir kt.)

2 „Tiesa“, 1917 m. gruodžio 9 d.
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reiškė lietuvių vidutinės liberaliosios buržuazijos in
teresus, kairioji srovė (M. Januškevičius, P. Balys, 
F. Saltonas ir kt.) atstovavo radikaliajai smulkiajai 
buržuazijai. Remdamiesi daugiausia revoliucingai nu
siteikusiu jaunimu, studentija, simpatizavusia ese
rams, kairieji paėmė partijos vadovybę į savo rankas.

Partijos pirmosios konferencijos, kurioje vyravo 
kairiųjų šalininkai, priimtoje programoje socialistai 
liaudininkai iškėlė Lietuvos demokratinės respublikos 
sukūrimo ir jos susijungimo su „kita demokratine 
kaimynine valstybe (su Rusija.— В. V.) federacijos 
ryšiais“ 3 idėją. Programoje buvo pasisakoma už že
mės nacionalizavimą, žemės fondo sudarymą, sutei
kimą valstiečiams žemės nuomos teisių.

Dideliais pažadais bei skambia „revoliucine“ fraze 
socialistams liaudininkams pavyko patraukti į savo 
pusę nemažai lietuvių pabėgėlių — smulkiųjų valstie
čių ir tarnautojų, amatininkų, besimokančio jaunimo 
ir net klasiniu požiūriu atsilikusių darbininkų.

Dešinieji kritikavo partijos programą, kuri, jų nuo
mone, per daug nutolo nuo Lietuvos demokratų par
tijos principų. Jie pasisakė prieš programoje dekla
ruotą žemės nuosavybės panaikinimą, o Lietuvos atei
ties atžvilgiu stojo už nepriklausomos buržuazinės 
Lietuvos sukūrimą. Šiais klausimais dešinioji srovė 
visiškai susiliejo su reakcingaisiais krikdemais ir pa- 
žangininkais 4.

3 Lietuvos socialistų liaudininkų programa, Petrapilis, 1917, 
p. 14.

4 LSLP II konferencija (1917 m. rugsėjis) pašalino iš parti
jos dešiniųjų vadus — M. Sleževičių, F. Bortkevičienę, A. Rimką 
ir kt. Pastarieji Voroneže 1917 m. rugsėjo 16 d. sušaukė savo 
šalininkų suvažiavimą ir paskelbė Lietuvos socialistų liaudininkų 
demokratų partijos įkūrimą.
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Tarp buržuazinių ir smulkiaburžuazinių partijų, 
viešai pasireiškusių politinėje arenoje po Vasario re
voliucijos, nebuvo visiškos vienybės. Svarbiausia jos 
nesutarė Lietuvos ateities klausimu. Kova tarp bur
žuazinių ir smulkiaburžuazinių partijų vyko už tai, 
kokioms partijoms ir kokiu mastu pavyks pasinaudoti 
patvaldystės nuvertimu, sprendžiant Lietuvos ateitį. 
Krikščionys demokratai, pažangininkai, dešinioji so
cialistų liaudininkų srovė, kurių atstovai karo pra
džioje šlovino carą ir nedrąsiai svajojo apie Lietuvos 
autonomiją, dabar, žlugus monarchijai, stojo už ne
priklausomos buržuazinės Lietuvos sukūrimą, valsty
binių ryšių nutraukimą su Rusija. Kairioji socialistų 
liaudininkų srovė, liberalinė Santara siejo Lietuvos 
klausimą su buržuazine-demokratine Rusija, buvo už 
plačios autonomijos Lietuvai suteikimą federatyvinėje 
Rusijos valstybėje.

Tačiau visos šios partijos, nepaisant aštrių nesuta
rimų, laikėsi kapitalizmo išsaugojimo pozicijų, prie
šiškai žiūrėjo į revoliucinį bolševikų partijos vado
vaujamą proletariato judėjimą, buvo aršūs socialisti
nės revoliucijos priešai. Socialistai liaudininkai iš 
esmės tarnavo buržuazijos interesams.

Revoliucinei, internacionalistinei darbo žmonių lie
tuvių stovyklai atstovavo lietuvių bolševikai, kurie, 
vadovaudamiesi RSDDP(b) strategija ir taktika, rodė 
lietuvių darbo žmonėms tikrąjį išsivadavimo kelią — 
baigti karą demokratine taika, perduoti žemę valstie
čiams, fabrikus — darbininkams, kovoti už Tarybų 
valdžią, socializmą. Į šį didį tikslą — kovą už Tarybų 
valdžią Rusijoje, kuri galėjo demokratiškai, liaudies 
interesais išspręsti ir Lietuvos ateities klausimą, ir 
kvietė darbo žmones lietuviai bolševikai.
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Po Vasario revoliucijos bolševikų partija išėjo iš 
pogrindžio, sparčiai pradėjo organizuotis ir stiprinti 
savo gretas. Iš tremties, kalėjimų ir emigracijos grį
žo žymūs partijos veikėjai.

Kartu su visa partija pradėjo legaliai veikti ir lie
tuvių bolševikų organizacijos bei grupės. Jų eiles pa
pildė daugelis ištikimų ir užsigrūdinusių revoliucio
nierių. Iš Sibiro grįžo Z. Angarietis, žymus kairiojo, 
revoliucinio LSDP sparno veikėjas, revoliucionierius 
profesionalas, išbuvęs caro kalėjimuose ir tremtyje 
beveik aštuonerius metus. Ir kalinamas Z. Angarietis 
nenutraukė ryšių su darbininkų judėjimu. Jis plačiai 
bendradarbiavo lietuvių socialistų emigracinėje spau
doje, populiarino bolševikų pažiūras karo klausimais, 
pasisakė už III Komunistų Internacionalo sukūrimą.

Užsigrūdinęs proletariato klasinėje kovoje, princi
pingas, kupinas revoliucinio entuziazmo Z. Angarie
tis tapo vienu iš vadovaujančių lietuvių bolševikų 
veikėjų Rusijoje.

1917 m. kovo 10 d. atsivėrė Vitebsko kalėjimo du
rys J. Janoniui. Poetas-bolševikas išskubėjo į Petro
gradą — revoliucinių kovų židinį.

Į revoliucinę Rusiją grįžo gausus politinių emi
grantų lietuvių būrys iš JAV ir Didžiosios Britanijos. 
Jų tarpe buvo žymus lietuvių revoliucionierius, lite
ratas ir publicistas Vincas Kapsukas. Populiaraus 
lietuvių darbininkų vadovo- nepalaužė nei caro kalė
jimai, nei sunki Sibiro tremtis, nei priverstinė emi
gracija. Visur jis rasdavo kelius į darbininkų mases, 
giliai tikėjo revoliucijos aušra. Vos tik sužinojęs apie 
patvaldystės žlugimą Rusijoje, V. Kapsukas rašė: 
„Kaip mielai aš sėsčiau į laivą ir lėkčiau į tą kovos 
sūkurį, kuriame viena diena kartais atstoja ištisą mė-
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nesj, kuriame ne tik Rusijos, o viso pasaulio ateitis 
svarstosi...“ 5. Jis kvietė važiuoti į Rusiją revoliucio
nierius pasiryžėlius, nebijančius kovos sunkumų. At
sakydamas j gausius lietuvių emigrantų, išreiškusių 
norą grįžti į Rusiją, užklausimus, V. Kapsukas „Ko
vos“ puslapiuose rašė: „Ir jei kas jaučiasi turįs spėkų 
tą darbą varyti, jei yra tikras, kad ten daugiau galės 
atlikti, negu čia, jei yra pasiryžęs viską pakelti — 
badą ir šaltį, dargi savo liuosybę ir gyvybę paaukoti 
toj kovoj... turi keliauti... Iš Rusijos jau lengviau mes 
pasieksim ir Lietuvą ir ten pradėsime tarptautinės re
voliucinės socialdemokratijos darbą varyti“ 6.

Iš JAV grįžo taip pat Kazys Giedrys, Vladas Ja 
saitis, J. Parulis, broliai P. ir J. Kurkuliai, kiek vė
liau — Kazys Klotys, Andrius Brazdžionis.

Gausiai patraukė į Rusiją ir lietuviai iš Škotijos. 
Jų tarpe—„Rankpelnio“ redaktorius Juozas Stepo
naitis, buvęs Didžiosios Britanijos Lietuvių socialistų 
sąjungos sekretorius Baltrus Venys, darbininkai re
voliucionieriai Antanas Tiškus, Petronėlė Tiškuvienė, 
Feliksas Norvydas, Pranas Nevedomskis (Navis), 
M. Juškevičius ir daugelis kitų. .

Naujos revoliucinės jėgos žymiai sustiprino lietu
vių bolševikų organizacijas, pakėlė jų kovingumą, iš
plėtė revoliucinį darbą.

1917 m. kovo 30 d. pasirodė „Tiesa“— pirmasis lie
tuvių komunistinis laikraštis. Jis pradėjo eiti kaip 
RSDDP(b) Petrogrado organizacijos Lietuvių rajono 
organas. Jo steigėjai buvo Petrogrado lietuviai bolše
vikai. Karščiausias „Tiesos“ organizatorius buvo 
J. Janonis, dar 1916 m. uoliai rengęs sąlygas laik

6 „Kova“, 1917 m. kovo 23 d.
6 „Kova“, 1917 m. balandžio 13 d.
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raščio pasirodymui. Laikraštis buvo spausdinamas 
Petrograde „Lietuvių spaustuvėje“ (Simeonovskaja 
gatvėje, Nr. 7), o 1917 m. rugsėjo mėn., spaustuvę 
perkėlus j Voronežą, — Petrogrado „Komercinėje 
spaustuvėje“ (Skersgatvis Stoliarnyj, Nr. 9)7.

Svarbiausi „Tiesos“ redaktoriai ir bendradarbiai 
1917 metais buvo Z. Angarietis ir V. Kapsukas. Laik
raštį rinko bolševikas Martynas Poderis. Korektoriumi 
iki pat savo mirties dirbo J. Janonis. „Tiesa“ buvo 
jaunesnysis „Pravdos“ draugas. Ji įsisavino bolševi
kinės spaudos tradicijas, mokėsi iš „Pravdos“ kovin
gumo1, principingumo kovoje už darbo žmonių inte
resus. „Tiesos“ padedami, lietuviai bolševikai stiprino 
savo eiles, telkė darbo žmones po partijos vėliava.

„Tiesa“ pradėjo eiti 3000 egz. tiražu, tačiau jos 
skaitytojų buvo dešimtys tūkstančių. Kiekvienas laik
raščio numeris ėjo iš rankų į rankas, pasiekdamas 
tolimiausias lietuvių kolonijas Rusijoje. Darbininkai 
„Tiesą“ laikė savu laikraščiu ir materialiai rėmė jo 
leidimą.

Lietuvių bolševikų organizacijos ir grupės, po Va
sario revoliucijos pradėjusios veikti legaliai, buvo ne
gausios. Jose, remiantis apytikriais duomenimis, buvo 
apie 150 žmonių. Sis skaičius neatspindi tikrosios pa
dėties, kadangi daug lietuvių bolševikų įvairiuose 
miestuose dirbo bendrose organizacijose arba nespėjo 
susiorganizuoti į atskiras kuopas.

Didžiausia iš jų buvo Petrogrado lietuvių bolševikų 
organizacija. RSDDP(b) Petrogrado organizacijos 
Lietuvių rajonas ilgą laiką, iki tol, kol rajonai buvo 
reorganizuoti į sekcijas ir sudarytas partijos Lietuvių 
sekcijų Centro Biuras (1917 m. spalio mėn.), faktiš

7 PA, f. 3377, ap. 19, b. 10, 1. 3—8.
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kai buvo idėjinis ir organizacinis visų lietuvių bol
ševikų veiklos Rusijoje centras. Tačiau Petrogrado 
Lietuvių rajono komitete dėl nepakankamo lietuvių 
bolševikų politinio* subrendimo vyravo oportunistiniai 
elementai. Jie buvo už tai, kad lietuviai bolševikai 
dalyvautų buržuazinių nacionalistų sukurtuose orga
nuose.

Po Vasario revoliucijos lietuvių buržuaziniai na
cionalistai išvystė gana aktyvią organizacinę ir ideo
loginę veiklą. 1917 m. kovo 13 d. buvo sudaryta Lie
tuvių tautos taryba. Kitą dieną iš savo tarpo ji iš
skyrė Laikinąjį Lietuvos valdymo komitetą, į kurį, be 
krikdemų, pažangininkų, Santaros, socialistų liaudi
ninkų, įėjo ir Lietuvių rajono vadovai—-V. Požėla ir 
G. Liutkevičius.

Laikinasis Lietuvos valdymo komitetas, į kurį bur
žuaziniai nacionalistai žiūrėjo kaip į busimosios bur
žuazinės Lietuvos vyriausybės užuomazgą, paskelbė, 
kad jis imąs į savo* rankas visas Kauno*, Vilniaus, Su
valkų gubernijų pramonės įmones, kultūros, ūkio ir 
šelpimo* įstaigas, esančias Rusijoje; imąs tų Vilniaus 
ir Kauno gubernijos rajonų, kurie nėra vokiečių už
imti, administravimą, remiantis buržuazinės Rusijos 
Laikinosios vyriausybės programa; rūpinsis pabėgėlių 
grąžinimu į Lietuvą, ūkio atstatymu, Steigiamojo sei
mo* sušaukimu, kuris turėsiąs nustatyti Lietuvos vi
daus santvarką ir jos santykius su kaimyninėmis 
valstybėmis.

Petrogrado Lietuvių rajono vadovybės susitaikė
liška bendradarbiavimo su lietuvių buržuazija taktika 
skleidė tarp darbo žmonių iliuzijas apie tariamus 
bendrus visų lietuvių interesus, temdė darbininkų kla
sinę sąmonę, faktiškai tarnavo buržuazijos reikalams.
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Tai, kad lietuvių bolševikų gretose buvo oportunistų, 
trukdė dirbti revoliucinį darbą masėse, nuosekliai, re
miantis proletariato ir visų darbo žmonių klasiniais 
interesais, kovoti prieš buržuazinius nacionalistus. 
Nebuvo galimos dvi linijos vienoje organizacijoje — 
revoliucinė, vedanti darbo žmones socialinio ir nacio
nalinio išsivadavimo keliu, ir oportunistinė, stumianti 
juos j  klasinio priešo pusę.

Aštrią kovą prieš oportunistinius elementus Petro
grado Lietuvių rajone pradėjo Z. Angarietis, griežtai 
pareikalavęs nutraukti bendradarbiavimą su buržua
zija. Tačiau Lietuvių rajono vadovai, rašė vėliau 
Z. Angarietis, „žiūrėjo į savo dalyvavimą Tautos ta 
ryboje ir Valdymo komitete kaip j natūralų neabejo
tiną dalyką“ 8. Rajono komitetas9, kurio posėdžiuose 
teko dalyvauti Z. Angariečiui, pripažino V. Požėlos 
ir jo bendraminčių taktiką teisinga. Buvo aišku, kad 
esamas rajono komitetas negalės nutraukti ryšių su 
buržuaziniais nacionalistais.

1917 m. balandžio 3 d.10 * buvo sušauktas visuotinis 
Lietuvių rajono susirinkimas. Siame susirinkime 
Z. Angarietis smarkiai sukritikavo rajono komitetą, 
nurodydamas, kad jis mažai rūpinasi partiniu darbu, 
o daugiau dėmesio’ skiria tautos tarybai. „Išrodė, jog 
Petrapilio Lietuvių rajonas,—-kalbėjo jis,— atskira 
partija, o ne RSDDP dalis“ n .

8 Z. Angarietis, Lietuviai bolševikai Rusijoje (1917 metais), 
Voronežas, 1918, p. 6—7.

9 1917 m. pradžioje į partijos Petrogrado organizacijos Lie
tuvių rajono komitetą įėjo V. Požėla, G. Liutkevičius, P. Rau
donikis, J. Dumša, J. Pakalnis ir J. Svereika (žr. „Komunaras“, 
1922, Nr. 6, p. 170).

10 Visos datos iki 1918 m. vasario 15 d., kai oficialiai pradėjo 
veikti naujasis kalendorius, pateikiamos senuoju stiliumi.

1! Z. Angarietis, Lietuviai bolševikai Rusijoje, p. 42.
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Z. Angarietis iškėlė klausimą dėl rajono komiteto 
perrinkimo ir apskritai dėl rajono reorganizavimo. 
Naujojo rajono komiteto nariais buvo išrinkti Z. An
garietis, G. Liutkevičius, J. Janonis, J. Dumša, V. Po
žėla, Nariukas ir K. Jukna, kandidatais — J. Opans- 
kis, A. Bernotas ir Visbaras I2.

Susirinkimas pripažino, kad rajono veiklos trūku
mai bei klaidos iš dalies priklauso ir nuo pačios rajo
no, kaip nacionalinės organizacijos partijoje, padėties 
ir pavedė naujajam komitetui iki to laiko, kol bus iš
spręstas rajono reorganizavimo klausimas, „visomis 
išgalėmis stengtis Lietuvių rajono darbą įvesti j bend
rą partijos veikimo- vagą“ 13. Rajono komiteto sekre
toriaus pareigas pradėjo eiti J. Janonis 14. Į partijos 
Petrogrado komitetą nuo Lietuvių rajono vietoj V. Po
žėlos buvo išrinktas Z. Angarietis, kuris 1917 m. ba
landžio 6 d. pradėjo eiti savo pareigas 15.

Po ilgų diskusijų ir griežtos kritikos naujai išrinkto 
Lietuvių rajono komiteto posėdžiuose buvo išspręstas 
ir dalyvavimo Lietuvių tautos taryboje bei Valdymo 
komitete klausimas. 1917 m. balandžio 23 d. komite
tas rezoliucijoje užrašė, kad „jis toliau nebegali daly
vauti ne tik Valdomajame komitete, bet ir Tautos ta
ryboje ir savo atstovus nutarė atšaukti iš ten“ 16.

V. Požėla ir G. Liutkevičius buvo priversti išeiti 
iš lietuvių buržuazinių įstaigų. G. Liutkevičius sąži
ningai pakluso partijos valiai ir tikrai nutraukė bend
radarbiavimą su buržuaziniais nacionalistais, о V. Po
žėla ir toliau slaptai palaikė ryšius su jais.

12 „Komunaras“, 1922, Nr. 6, p. 171.
13 Z. Angarietis, Lietuviai bolševikai Rusijoje, p. 42.
14 Ten pat, p. 10.
15 Первый легальный ПК большевиков в 1917 году, Госиздат, 

1927 г., стр. 81.
16 „Tiesa“, 1917 m. gegužės 1 d.
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Norėdamas tvirčiau pagrįsti bolševikų pažiūrą 
į buržuazinių nacionalistų sukurtas įstaigas ir supa
žindinti su ja Lietuvių rajono narius, komitetas nuta
rė parengti specialią rezoliuciją šiuo klausimu ir pa
skelbti ją „Tiesoje“. Rezoliucijos projektą, kurį turėjo 
apsvarstyti speciali komisija, parengė Z. Angarietis 17. 
Tai ryškus nesutaikomos kovos už lenininę liniją dar
bininkų judėjime dokumentas, parašytas iš klasinių 
darbininkų pozicijų, kupinas proletarinio internacio
nalizmo idėjų. „Socialdemokratų prisidėjimas prie 
Tautos tarybos,— sakoma šiame dokumente,— vien 
migdo lietuvių darbininkų sąmonę ir nukreipia jų do- 
mę nuo proletariato kovos prie tautininkų biznio, nuo 
revoliucinės kovos prie diplomatų popiergalių rašy
mo“ l8. Todėl partijos nariai turi visur ir kiekviena 
proga kelti aikštėn tikruosius Tautos tarybos ir Val
dymo komiteto steigėjų tikslus ir nurodinėti darbi
ninkams, kad tik tada jie išsikovos socialinį ir nacio
nalinį išsivadavimą, kuomet dalyvaus bendroje kovoje 
su kitų tautų darbininkais. „Lietuvos proletariato lai
mėjimas priklauso vien nuo jos kaimynų darbininkų 
laimėjimų,— pabrėžiama šiame dokumente.— Visoks 
atsiskyrimas nuo bendros proletariato armijos yra 
pragaištingas“ l9.

Principinėje kovoje prieš bendradarbiavimo1 su bur
žuazija šalininkus partijos Petrogrado organizacijos 
Lietuvių rajone aktyviai dalyvavo J. Janonis, 
J. Opanskis, Lietuvių rajono I ir II parajonio organi
zatoriai J. Dumša ir E. Tautkaitė.

17 Dėl laiko stokos rezoliucijos projektas komisijoje, deja, 
nebuvo apsvarstytas.

18 Z. Angarietis, Lietuviai bolševikai Rusijoje, p. 9.
19 Ten pat, p. 8.
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Iš pradžių eiliniai darbininkai bolševikai gerai ne
suprato1 kovos už Lietuvių rajono bolševizavimą es
mės, kiek svyravo. Vis tiktai darbininkišku instinktu, 
kaip pažymėjo V. Kapsukas20, jie linko j Z. Angarie
čio pusę ir pagaliau įsitikino, kad jo pozicijos yra 
visiškai teisingos.

Aštri kova su oportunistais vyko „Tiesos“ laikraš
čio redakcijoje, kurią iš pradžių sudarė V. Požėla, 
G. Liutkevičius ir J. Netupskaitė 21.

Pirmą kartą rimti nesutarimai su „Tiesos“ redak
toriais įvyko tada, kai pirmajame „Tiesos“ numeryje 
buvo atspausdintas Z. Angariečio straipsnis „Laiki
noji valdžia ir darbininkai“.

Daugelis to meto bolševikų partijos veikėjų, tarp 
jų ir Z. Angarietis, laikėsi nuomonės, kad buržuazinė- 
demokratinė revoliucija Rusijoje dar nebaigta, kad ją 
reikia toliau plėtoti. Jie teisingai suprato klasinį Lai
kinosios vyriausybės, kaip buržuazinės, imperialisti
nės, pobūdį, tačiau iki V. Lenino sugrįžimo nekėlė 
visiško nepasitikėjimo vyriausybe lozungo', manė, kad 
galima daryti spaudimą į ją, kontroliuoti jos veiks
mus ir taip priversti ją tarnauti revoliucijai. Ši pozi
cija atsispindėjo ir minėtame Z. Angariečio straips
nyje.

Tačiau „Tiesos“ redaktorius V. Požėla, beredaguo
damas straipsnį, savavališkai jį išbraukė ir iškraipė 
kai kurias Z. Angariečio mintis, pvz., tą vietą, kur 
Z. Angarietis sako, kad ateis laikas, kai Laikinąją vy

20 V. Kapsukas, Rusijos lietuviai komunistai. II. Nuo 1917 m. 
Kovo revoliucijos ligi Lapkričio revoliucijos. — „Komunaras“, 
1922, Nr. 6, p. 171.

21 J. Netupskaitė faktiškai „Tiesos“ redakcijos darbe nedaly
vavo. — B. V.
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riausybę reikės nuversti. Taip Z. Angarietis buvo pa
darytas vyriausybės rėmimo šalininku.

1917 m. balandžio 3 d. Lietuvių rajono visuotinis 
susirinkimas, aštriai iškritikavęs „Tiesos“ redakciją ir 
V. Požėlą, išrinko naują redkolegiją (Z. Angarietis, 
A. Bernotas, V. Požėla).

Tačiau nesutarimai principiniais klausimais tebe
liko. „V. Požėla,— rašė Z. Angarietis,— mėgino per
dirbti „Tiesą“ iš bolševikinio laikraščio j stačiai so
cialdemokratinio mišinio organą“ 22. Jis mėgino at
spausdinti oportunistinį J. Šepečio straipsnį „Kas rei
kia žinoti socialdemokratui?“ Tačiau laikraščio ko
rektoriaus J. Janonio budrumo dėka, Z. Angariečio 
nurodymu, straipsnis buvo sulaikytas.

Nepaisant, kad laikraščio redakcijoje dar kurį lai
ką dirbo oportunistas V. Požėla, nuo antrojo numerio 
„Tiesa“ pasidarė nuoseklus bolševikinis laikraštis.

Netrukus, 1917 m. gegužės mėn. pradžioje, kai Lie
tuvių rajonas atsisakė dalyvauti rinkimuose į vadi
namąjį Lietuvių seimą Rusijoje, V. Požėla išėjo iš 
„Tiesos“ redakcijos ir išstojo iš partijos. Vieni V. Po
žėlos bendraminčiai buvo pašalinti iš partijos (C. Pet
raškevičius, J. Glemža), kiti, netekę paramos eilinių 
narių darbininkų tarpe, patys išstojo (A. Purenąs. 
S. Digrys, P. Raudonikis, L. Vienožinskaitė).

Po Vasario revoliucijos sparčiai kūrėsi ir stiprėjo 
lietuvių bolševikų organizacijos ir kituose Rusijos 
miestuose. 1917 m. balandžio 6 d. Jekaterinoslave 
įvyko lietuvių socialdemokratų kuopelės susirinkimas.
I kuopelę įstojo 51 narys, daugiausia darbininkai23. 
Kuopelė nutarė pasiūti dvi raudonas vėliavas ir daly

22 Z. Angarietis, Lietuviai bolševikai Rusijoje, p. 25.
23 „Tiesa“, 1917 m. balandžio 14 d.
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vauti Gegužės Pirmosios demonstracijoje. Balandžio 
29 d. kuopelės susirinkime buvo išklausytas J. Vit
kausko pranešimas „Kas tai yra socialdemokratai?“ 
Petrogrado bolševikų pasiūlymu24 1917 m. gegužės 
6 d. įvykusiame susirinkime Jekaterinoslavo lietuviai 
socialdemokratai vienbalsiai nutarė prisidėti prie vie
tinės bolševikų organizacijos ir sudaryti Lietuvių ra
joną 25. Susirinkimas pritarė RSDDP(b) Petrogrado 
organizacijos Lietuvių rajono komitetui atšaukti savo 
atstovus iš Lietuvių tautos tarybos ir Laikinojo val
dymo komiteto.

Nižnij Novgorode (dabar Gorkis) bolševikų parti
jos lietuvių kuopa susikūrė 1917 m. balandžio mėn. 
Lietuviai bolševikai veikliai dalyvavo miesto partinės 
organizacijos darbe. Trys draugai — V. Brigmanas,. 
J. Ozarskis ir J. Baikštys buvo išrinkti nuo bolševikų 
partijos j Miesto dūmą. Be to, I. Krasauskas įėjo- 
į gubernijos Darbininkų ir kareivių atstovų tarybą 2б.

Charkove lietuvių bolševikų organizacija susikūrė 
1917 m. birželio 12 d. Susipažinęs su bolševikų par
tijos programa bei taktika, visuotinis narių susirinki
mas priėmė nutarimą įstoti į RSDDP(b) šiais pa
grindais: lietuvių socialdemokratai laikosi bolševikų 
partijos taktikos ir priima jos programą; jie įstoja

24 „Tiesos“ redakcija, gavusi J. Vitkausko (Sirvintiečio) pir
mąją informaciją apie lietuvių socialdemokratų kuopelės Jekate- 
rinoslave susikūrimą, redakcijos prieraše pasiūlė draugams je- 
katerinoslaviežiams, nedelsiant įstoti į vietinę RSDDP(b) orga
nizaciją. „...Petrapilio lietuvių darbininkai, — sakoma šiame 
prieraše, — nesteigė atskiros lietuvių socialdemokratų organiza
cijos, bet prisidėjo prie vietinės RSDDP organizacijos. „Tiesos“ 
redakcija pataria ir draugams jekaterinoslaviečiams prisidėti 
prie vietinės RSDDP, jei tik jie linksta prie tos srovės, kuriai 
atstovauja „Pravda“ ir kuriai rūpinsis atstovauti „Tiesa“ („Tie
sa“, 1917 m. balandžio 14 d.).

25 „Tiesa“, 1917 m. spalio 14 d.
26 Z. Angarietis, Lietuviai bolševikai Rusijoje, p. 100.



į RSDDP(b) ir sudaro partijos Charkovo organiza
cijos Lietuvių rajoną; Charkovo Lietuvių rajonas 
įsteigia Kultūros centrą, kuris rūpinsis organizacijos 
propagandos ir agitacijos reikalais; j visas partijos 
Charkovo organizacijos įstaigas proporcingai narių 
skaičiui lietuviai bolševikai renka savo atstovus; 
Charkovo Lietuvių rajonas palaiko ryšius su Rusijos 
lietuvių bolševikų centru Petrograde27.

Šioms lietuvių bolševikų įstojimo į partijos Char
kovo organizaciją sąlygoms pritarė organizacijos ko
mitetas. Vienas iš svarbiausių Charkovo lietuvių bol
ševikų organizatorių buvo J. Tvarijonas.

Savotiška situacija susiklostė Maskvoje. Čia tuoj 
po Vasario revoliucijos tarp lietuvių socialdemokratų 
prasidėjo įnirtinga kova; Maskvos lietuviai socialde
mokratai inteligentai (J. Smolskis, P. Avižonis, 
K. Bielinis, S. Matulaitis) tempė lietuvius darbinin
kus bendradarbiauti su lietuvių buržuazija. Pirmasis 
susidūrimas įvyko Maskvos lietuvių socialdemokratų 
vadovaujamo centro klausimu. Inteligentai socialde
mokratai, atmetę Bogorodsko bolševikų ,,Gaisro“ kuo
pos pasiūlymą steigti tik Kultūros centrą, sukūrė 
Maskvos Lietuvių socialdemokratų komitetą. Jie ne
skubėjo įstoti į RSDDP(b) Maskvos organizaciją. 
Tuo tarpu susidariusiomis aplinkybėmis nereikėjo 
delsti. Todėl „Gaisro“ kuopa susijungė su vietine rusų 
partine kuopele ir įkūrė RSDDP(b) Maskvos organi
zacijos Bogorodsko parajonės komitetą. į kurį įėjo 
3 lietuvių ir 2 rusų bolševikų atstovai. Komiteto sek
retoriumi buvo išrinktas V. Rekašius. Prie komiteto 
buvo suorganizuota Lietuvių sekcija kultūros, agita

27 „Tiesa“, 1917 m. spalio 21 d.
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cijos ir propagandos darbui tarp lietuvių darbinin
k ų 28. Visuotinis partijos Bogorodsko parajonės Lie
tuvių sekcijos susirinkimas, atsižvelgdamas į tai, kad 
lietuvių bolševikų sekcija yra susiorganizavusi tik 
Bogorodske, pavedė savo biurui: a) laikinai atsto
vauti visos Maskvos lietuvių bolševikams ir rūpintis 
organizuoti sekcijas kituose miesto rajonuose ir para- 
jonėse; b) kooptuoti po vieną veiklesnį lietuvių bol
ševiką iš kitų rajonų ir pasiskelbti partijos Maskvos 
organizacijos Laikinuoju Lietuvių sekcijų Biuru prie 
partijos miesto komiteto; c) nusiųsti su patariamuoju 
balsu atstovą j partijos Maskvos organizacijos ko
mitetą 29.

.1917 m. gegužės 12 d. posėdyje Bogorodsko para
jonės komitetas priėmė nutarimą, kurį visiškai gali
ma pavadinti politine Bogorodsko lietuvių bolševiką 
deklaracija. Siame reikšmingame dokumente, kurio 
autorius buvo V. Rekašius, nepaprastai nuosekliai, 
bolševikiškai buvo išdėstytos komiteto pažiūros ak
tualiausiais — bendrapartinės ir „lietuviškosios“— po
litikos klausimais. „Darbininkų klasė tėra viena,— 
sakoma šiame dokumente.— Viena privalo būti ir jos 
politinė organizacija Rusijoje — Rusijos Socialdemo
kratų darbininkų partija. Kas nestoja arba nesideda 
su ja — nėra tikras socialdemokratas“ 30. Įstoję 
į RSDDP(b), toliau sakoma dokumente, mes privalo
me atsisakyti varyti nepriklausomą nuo visos partijos 
politiką ir kaip piliečiai ir kaip lietuviai. Kaip pilie
čiai, lietuviai bolševikai turi rūpintis vietiniais reika
lais, ir, kol jie gyvena Rusijoje, spręsti visus vietos.

28 „Tiesa“, 1917 m. spalio 7 d.
29 Ten pat.
30 „Tiesa“, 1917 m. birželio 8 d.
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organizacinius ir taktikos klausimus kaip lygūs par
tijos nariai kartu su kitų tautybių draugais. Kaip lie
tuviai, jie turi tam tikrų kultūros ir kovos su lietuvių 
buržuazija reikalų, kurių neturi kiti draugai. Bet šios 
,,lietuviškos“ politikos klausimus lietuviai bolševikai 
turi spręsti, vadovaudamiesi klasiniu principu, „bolše
vizmo dėsniais“ 3I.

Bogorodsko lietuviai bolševikai, griežtai pasmerkę 
buržuazinę Lietuvių tautos tarybą ir Laikinąjį val
dymo komitetą, pasisakė už revoliucines Lietuvos 
Darbininkų, kareivių, vargingųjų valstiečių atstovų 
tarybas, kaip vieninteles, galinčias išspręsti Lietuvos 
likimą liaudies, darbo žmonių interesais. Sveikinime 
„Tiesai“ ir Petrogrado Lietuvių rajonui Bogorodsko 
lietuviai bolševikai išreiškė solidarumą su petrogra- 
diečiais, nuosekliai vykdančiais tą politiką, kurią 
„skelbia draugas Leninas ir didžiuomenininkų orga
nizacija“ 32.

Socialdemokratai inteligentai, atsižvelgdami j dar
bininkų nuotaikas, sutiko įstoti į RSDDP(b) Maskvos 
organizaciją33. Maskvos lietuvių socialdemokratų or
ganizacija, pasivadinusi Lietuvių sekcija, tik forma
liai buvo bolševikų partijos gretose. Faktiškai ji vedė 
oportunistinę politiką, norėjo suvienyti visus lietuvių 
socialdemokratus, jų tarpe ir dešiniuosius,— atvirus 
bendradarbiavimo su lietuvių buržuazija šalininkus.

Rygos lietuviai revoliuciniai socialdemokratai, po 
■evakuacijos netekę veikliausių savo draugų, ne iš 
karto surado teisingą kelią. Po Vasario revoliucijos

31 Ten pat.
32 „Tiesa“, 1917 m. gegužės 25 d.
33 Ten pat.
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jie dalyvavo, kuriant neaiškią „Rygos lietuvių sąjun
gą“, kuri iškėlė uždavinį suvienyti visus lietuvius — 
ir išnaudotojus, ir išnaudojamuosius, rengti žmones 
parlamentinei veiklai ir demokratinei respublikai. 
Pradėjo eiti laikraštis „Liuosybė“, skirtas visų lietu
vių reikalams. „Tiesa“ savo puslapiuose atskleidė 
Rygos lietuvių sąjungos ir laikraščio „Liuosybė“ 
kaip „tautos vienybės“ lipdytojų veidą. Jie siekia, rašė 
„Tiesa“, kad „lietuviai darbininkai eitų išvien su lie
tuvių buržuazija ir jai artimais gaivalais, kad lietu
viai darbininkai tvarkingai laikytųsi ir liktų ištikimi 
buržuazinės demokratų respublikos piliečiai“ 34. Dar
bininkų klasiniai reikalai, pastebėjo laikraštis, buvo 
visiškai užmiršti. „Tiesos“ kritika padėjo. Latvijos 
socialdemokratijos Rygos organizacijos Lietuvių ra
jonas netrukus nutraukė ryšius su buržuaziniais „tau
tos vienybės“ skelbėjais. 1917 m. birželio 19 d. rygie- 
čiai bolševikai kartu su Rusų sekcijos karine organi
zacija [kūrė III Internacionalo vardo darbininkų ir 
kareivių klubą, užsibrėžusį uždavinį auklėti darbinin
kus politiškai ir klasiniu požiūriu, rengti juos stoti 
į RSDDP(b). Propagandai tarp jaunimo prie klubo 
buvo kuriama jaunimo grupė. III Internacionalo var
do klubo tarybos pirmininku buvo išrinktas labai ak
tyviai reiškęsis darbininkų ir kareivių tarpe lietuvis 
bolševikas K- Rimša, sekretore — M. Pelėdžiūtė. Lie
tuvių rajonas pradėjo leisti savaitraštį „Vilnis“. „Jis 
tuo daro gerą įspūdį,— rašė „Tiesa“,— kad yra ištu
rėtas tarptautinės revoliucinės socialdemokratijos 
dvasia“ 35.

34 „Tiesa“, 1917, m. gegužės 10 d.
35 „Tiesa“, 1917 m. liepos 6 d.
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1917 m. birželio pradžioje pradėjo savo veiklą 
Odesos lietuvių kuopa36. Lietuvių bolševikų rajonai 
susikūrė Voroneže, Vyborge.

Lietuvių bolševikų organizacijų kūrimasis ir idė- 
jinis-organizacinis stiprėjimas Rusijoje, ypač paspar- 
tėjęs po Vasario revoliucijos pergalės, buvo dėsnin
gas lietuvių politinio-visuomeninio gyvenimo reiški
nys. Visa tai vyko', aršiai kovojant su prasiskverbu
siais į partiją oportunistais — V. Požėla ir panašiais 
j jį veikėjais, kurie stengėsi paversti lietuvių bolše
vikų organizacijas senosiomis susitaikėliškomis so
cialdemokratų organizacijomis. Ypač buvo reikšminga 
Petrogrado lietuvių bolševikų pergalė prieš bendra
darbiavimo su buržuazija šalininkus savo pačių gre
tose. Dėl to Petrogrado Lietuvių rajonas, kaip pažy
mėjo vėliau V. Kapsukas, „virto iš bespalvio, dalinai 
socialpatriotinio krantinio bolševikų organizacija“ 37.

Lietuvių bolševikų organizacijų, o vėliau sekcijų 
pagalba RSDDP(b) telkė lietuvių darbo žmones svar
biausiam uždaviniui — socialistinės revoliucijos per
galei Rusijoje.

Visa lietuvių bolševikų veikla 1917 metais, tiek 
taikaus revoliucijos vystymosi (kovas—birželis), tiek 
ginkluoto sukilimo parengimo (liepa—spalis) sąlygo
mis, buvo nukreipta šiam didžiam siekiui įvykdyti'.

36 Marksizmo-leninizmo instituto Centrinis partinis archyvas 
(toliau — МЫ CPA), f. 17, ap. 10, b. 1, 1. 129.

37 V. Kapsukas, Rusijos lietuviai komunistai, II. Nuo 1917 m. 
Kovo revoliucijos ligi Lapkričio revoliucijos. — „Komunaras“, 
1922, Nr. 6, p. 171.



3 Lietuviai bolševikai taikaus revoliucijos
vystymosi keliuose

Milžinišką reikšmę tolesniam revoliucinio judėji
mo vystymuisi Rusijoje, taigi ir lietuvių bolševikų 
veiklai, turėjo V. Lenino sugrįžimas į Rusiją 1917 m. 
balandžio 3 d. Didįjį revoliucijos vadą Suomijos sto
tyje džiaugsmingai sutiko taip pat daugelis lietuvių 
darbininkų, kareivių. Lenino žodžiai „Tegyvuoja so
cialistinė revoliucija!“, pasakyti nuo šarvuočio, paliko 
gilų pėdsaką jų sąmonėje.

Garsiosiose „Balandžio tezėse“, straipsnyje „Apie 
proletariato uždavinius šioje revoliucijoje“, kituose 
straipsniuose bei kalbose V. Leninas giliai išanali
zavo padėties savitumą, susidariusį Rusijoje po Va
sario revoliucijos, ir iškėlė teoriškai pagrįstą, konkre
čią programą pereiti nuo buržuazinės-demokratinės. 
prie socialistinės revoliucijos.

Vienintelė sąlyga pagrindiniams socialinio ir na
cionalinio išsivadavimo uždaviniams išspręsti, mokė 
V. Leninas, yra visos valdžios perėjimas į Tarybų 
rankas, socialistinės revoliucijos pergalė.

V. Leninas nurodė, jog, izoliuojant susitaikėliškas 
oportunistines partijas nuo darbo žmonių masių, val
džia gali taikiai pereiti į darbininkų ir valstiečių 
rankas.

1917 m. balandžio 14—22 d. įvykusi Petrogrado 
miesto konferencija, kurioje kaip Lietuvių rajono at
stovas dalyvavo Z. Angarietis, balsų dauguma priėmė 
Lenino Balandžio tezes.

Konferencijoje iškilo nacionalinių organizacijų 
klausimas. Delegatas S. Bagdatjevas pasisakė prieš
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nacionalines organizacijas partijoje, siūlė paleisti jas. 
Savo siūlymą jis motyvavo tuo*, kad, esą, nacionali
nės organizacijos partijoje atspindi Bundo požiūrį 
] partijos statybą.

Z. Angarietis, turėdamas galvoje patyrimą Petro
grado Lietuvių rajono, nukrypusio į oportunizmą, irgi 
siūlė likviduoti nacionalines organizacijas partijoje. 
„Skirstymas pagal tautybes, trukdymas susijungti 
laužo principus... Skirstymo pagal tautybes neturi bū
ti“ ’,— sakė jis.

Konferencijoje šiuo klausimu nebuvo vienos nuo
monės. Žymus partijos Petrogrado organizacijos vei
kėjas M. Kalininas pasisakė už nacionalines organi
zacijas. „Dabar visos tautybės turi savo1 organizaci
jas ir siunčia į PK (Petrogrado komitetą.— В .  V.)  
atstovus,— kalbėjo jis.— Taip susiklosčiusių natūra
lių santykių dabar kol kas nėra pagrindo laužyti“ 1 2.

Nacionalinių organizacijų klausimo konferencija 
neišsprendė, nutarusi pirma apsvarstyti jį nacionali
niuose rajonuose. Buvo pripažinta, kad šį reikalą ga
lutinai spręsti turi visos Rusijos konferencija3.

Visos Rusijos VII (Balandžio) konferencija, įvy
kusi 1917 m. balandžio 24—29 d., patvirtino naują, 
V. Lenino „Balandžio tezėse“ išdėstytą, partijos liniją 
j socialistinę revoliuciją.

Konferencijoje partijos Petrogrado organizacijos 
Lietuvių rajonui atstovavo Z. Angarietis 4. Kaip „Ko
vos“ laikraščio, leidžiamo Lietuvių socialistų sąjun
gos Amerikoje, korespondentas dalyvavo J. Janonis.

1 Седьмая (Апрельская) Всероссийская конференция 
РСДРП (большевиков), Протоколы, М , 1958, стр. 31.

2 Ten pat, р. 33.
3 Ten pat.
4 Ten pat, р. 326.
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Tarp daugelio reikšmingų partijos veiklos klausi
mų konferencija apsvarstė ir priėmė V. Lenino para
šytą rezoliuciją nacionaliniu klausimu. Partija pripa
žino1 visoms nacijoms teisę laisvai atsiskirti ir sukurti 
savarankiškas valstybes.

Rezoliucijoje „Dėl internacionalistų susivienijimo 
prieš smulkiaburžuazinį gynybininkų bloką“ konfe
rencija pažymėjo, kad socialistų revoliucionierių, so
cialdemokratų menševikų partijos perėjo j „revoliu
cinio gynybiškumo“ pozicijas, t. y. remia imperialis
tini karą, veda smulkiosios buržuazijos politiką ir 
krikdo proletariatą buržuazine įtaka, stiprina nesą
moningą jo1 pasitikėjimą kapitalistais. O tokia pa
žiūra yra svarbiausia tolesnio revoliucijos vystymosi 
kliūtis. Todėl konferencija pripažino, kad jungtis su 
šiomis partijomis ir grupėmis negalima. Tačiau su 
tomis grupėmis ir srovėmis, kurios laikosi internacio- 
nalistinių pozicijų, galima suartėti ir susirišti su są- 
lyga, jei jos išsižadės smulkiaburžuazinio socializmo 
išdavimo politikos 5.

Konferencijos organizacinė sekcija, svarsčiusi par
tijos įstatus, priėmė rezoliucijos projektą dėl nacio
nalinių organizacijų partijoje. Visą rezoliuciją šiuo 
klausimu, pavadintą „Įvairių tautų organizacijos“, 
1917 m. liepos 12 d. paskelbė „Tiesa“. Atskiras vie
tas ji komentavo, taip konkretizuodama ir labiau iš
ryškindama šio dokumento esmę.

Vienbalsiai priimtoje rezoliucijoje pasakyta: 
„1. Tautinės partijos kuopos prie vietos organizacijų 
(t. y. prie fabrikų, dirbtuvių ir kitų kuopų.— R e d a k c i 

jo s  k o m e n t a r a s )  leistinos, jei randasi grupė partijos * 11

5 TSKP suvažiavimų, konferencijų ir CK plenumų rezoliuci
jose ir nutarimuose, d. I, Vilnius, 1955, p. 337.
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narių, nemokančių organizacijos narių daugumos kal
bos; 2. tautinės kuopos įeina j vietos organizacijų 
sudėtį lygiomis teisėmis; 3. partijos nariai, jei jų yra 
mažuma tautiniu požiūriu kokioj nors organizacijoje, 
gali turėti prie tų organizacijų savo atskiras įstai
gas, k. a. agitatorių ir propagandistų kolegijas, raštų 
leidimo ir redakcijos komisijas ir 1.1., kad vesti par
tijos darbą mažumos kalba. Šios įstaigos turi būti 
bendrų partijos įstaigų prižiūrimos“. (Sis punktas 
leidžia turėti prie apskričių miestų, rajonų, parajonių 
ir kitų organizacijų atskiras tautines sekcijas.— R e 
d a k c i jo s  k o m e n t a r a s ) . Be to, organizacinės sekcijos 
dauguma priėmė šį rezoliucijos punktą: „Atskiros ma
žumos įstaigos gali turėti savo atstovus (pataria
muoju balsu) bendrose partijos įstaigose“.

Iš organizacinės sekcijos rezoliucijos matyti, kad 
konferencija svarstė nacionalinių organizacijų parti
joje klausimą, kuris buvo iškilęs partijos Petrogrado 
konferencijoje, ir pripažino, kad prie žemutinių fabri
kų ir gamyklų partinių organizacijų reikėtų turėti 
nacionalines kuopeles iš partijos narių, nemokančių 
.rusų kalbos. Kartu rezoliucija ir ypač „Tiesos“ ko
mentarai rodo-, kad konferencija iš principo sutiko 
reorganizuoti nacionalinius rajonus į sekcijas (kole
gijas, komisijas) prie vidurinės grandies vietos orga
nizacijų (miestų, rajonų ir 1.1.) agitacijos ir propa
gandos darbui gimtąja kalba.

Dėl to', kad rezoliucija buvo paskelbta „Tiesoje“ ir 
jos komentuota (o komentuoti galėjo žmogus, įsigili
nęs į dokumentą ir, be abejo, dalyvavęs jį rengiant), 
galima manyti, jog organizacinės komisijos darbe 
dalyvavo konferencijos delegatas nuo nacionalinės 
lietuvių organizacijos — Petrogrado Lietuvių rajo-
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no — Z. Angarietis, kurio iniciatyva ji ir buvo pa
skelbta „Tiesoje“ 6.

Partijos kursas į socialistinę revoliuciją, nepapras
tai giliai V. Lenino pagrįstas partijos Balandžio kon
ferencijoje, praturtino mokslinio socializmo teoriją ir 
praktiką, atskleidė tikruosius revoliucijos vystymosi 
kelius.

V. Lenino Balandžio tezės ir RSDDP(b) VII (Ba
landžio) konferencijos nutarimai užėmė 'svarbiausią 
vietą partijos idėjinėje-politinėje veikloje.

Lietuviai bolševikai kartu su visa partija visiškai 
priėmė lenininę kovos programą ir vadovavosi ja savo 
praktinėje veikloje. Jie plačiai aiškino darbo žmonėms 
lietuviams šiuos reikšmingus partijos dokumentus. 
Labai didelį vaidmenį čia atliko „Tiesa“. Ji ne tik 
vertino ir aiškino lietuvių ir Lietuvos gyvenimo įvy
kius marksistiniu požiūriu, nurodydama specifinius 
lietuvių bolševikų ir apskritai darbo žmonių uždavi
nius, bet ir sistemingai spausdindavo RSDDP(b) su
važiavimų, konferencijų ir CK plenumų nutarimus, 
V. Lenino ir jo bendražygių straipsnius, kurie, pasi
darę prieinami plačiosioms lietuvių darbo žmonių 
masėms gimtąja kalba, plėtė jų politinį akiratį, kėlė 
revoliucinį aktyvumą, mobilizavo kovai.

1917 m. balandžio 22 d. „Tiesa“ išspausdino 
straipsnį „Lenino teziai“, kuriame buvo išdėstytas 
pagrindinis V. Lenino Balandžio tezių turinys.

6 Tiesioginių duomenų, kad organizacinės sekcijos darbe da
lyvavo Z. Angarietis, nėra. Konferencijos protokoluose (Седьмая 
(Апрельская) Всероссийская конференция РСДГ1 (большевиков) 
neminima nei Organizacinės sekcijos sudėtis, nei visas nutarimas 
nacionalinių organizacijų klausimu, išskyrus labai glaustą nu
tarimo išdėstymą delegato S. Petrikovskio užrašuose, paskelb
tuose protokolų prieduose („Nacionalinės kuopelės leidžiamos, 
jeigu nekalbama [rusiškai]), jos įeina bendrais pagrindais, sukū
rimas įstaigų, vadovaujamų centrinių įstaigų“, p. 368).
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Atskiras V. Lenino Balandžio tezes populiarino» 
Z. Angarietis. Straipsnyje „Dvi valdžios“ 7 jis parodė- 
Laikinosios vyriausybės ir Darbininkų ir kareivių at
stovų tarybos klasinį turinį, palaikė V. Lenino lozun
gą „Visa valdžia taryboms“. „Mes sakome, kad visa: 
valdžia turi priklausyti D. ir K. A. Tarybai, kaip- 
plačiųjų minių reikalų reiškėjai“,— rašė Z. Angarietis- 
straipsnyje „Ar versti valdžią?“ 8. Z. Angarietis at
skleidė taikaus revoliucijos vystymosi perspektyvas, 
parodė, kad esamomis sąlygomis versti Laikinąją vy
riausybę, nors ji yra buržuazijos ir dvarininkų ran
kose, negalima, kadangi ją palaiko Darbininkų ir ka
reivių atstovų taryba. Laikinoji vyriausybė, aiškino- 
Z. Angarietis, neturi ginkluotos jėgos savo valdžiai 
išlaikyti, ir jeigu Taryba nustos ją remti, buržuazijos, 
valdžia žlugs. Dėl to bolševikų uždavinys — rūpintis, 
kad būtų pakeista tarybų sudėtis, kad jos taptų tik
rosiomis darbininką ir valstiečių interesą reiškėjomis. 
Tada bus išspręstas ir Laikinosios vyriausybės liki
mas.

Straipsnyje „Ką remti?“ 9 Z. Angarietis demaskavo» 
socialistus liaudininkus, kurie, kaip ir jų vienminčiai' 
eserai, rėmė Laikinąją vyriausybę, skelbė vadinamąją 
laisvės paskolą imperialistiniam karui tęsti, apgaudi
nėjo darbo žmones tariamu Laikinosios vyriausybės 
rūpinimusi darbininkais ir valstiečiais. Straipsnyje 
darbo žmonės raginami netikėti buržuazijos valdžia 
ir socialistų liaudininkų skleidžiamu mitu. „Laikinoji 
valdžia remia darbininkus ir valstiečius lygiai taip 
pat, kaip virvė pakartąjį, — rašė Z. Angarietis.—

7 „Tiesa“, 1917 m. balandžio 14 d.
8 „Tiesa“, 1917 ra. balandžio 22 d.
9 Ten pat.
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L. valdžia — tai kapitalistų ir dvarininkų valdžia, t. y. 
•darbininkų ir valstiečių priešų valdžia... Kas remia 
L. valdžią, tas trukdo revoliucijai taip plėtotis, kad ji 
.atneštų daugiausia naudos darbininkams ir jų arti
miesiems sluoksniams“.

1917 m. gegužės 10 d. „Tiesa“ išspausdino trumpai 
išdėstytus svarbiausius partijos VII (Balandžio) kon
ferencijos nutarimus, ištisai paskelbė konferencijos 
rezoliucijas „Dėl internacionalistų susivienijimo prieš 
smulkiaburžuazinį gynybininkų bloką“ i0 11 ir „Dėl Dar
bininkų ir kareivių atstovų tarybų“ n .

„Tiesos“ laikraštis mirgėte mirga pranešimais apie 
lietuvių bolševikų šaukiamus mitingus, susirinkimus, 
Kuriuose jie aiškino darbo žmonėms bolševikų parti
jos politiką, einamojo momento uždavinius, kvietė 
jungtis į aktyvių revoliucijos kovotojų gretas.

Lietuviai bolševikai eidavo į kitų partijų organi
zuojamus mitingus ir ten drąsiai stodavo į mūšį su 
buržuaziniais oratoriais. Tautinės vienybės idėjai jie 
priešpastatydavo įvairių tautybių darbininkų solida
rumą kovoje prieš bendrą priešą — įvairiatautes iš
naudotojų klases.

Kad mitingai būtų geriau organizuoti ir užkirstas 
Kelias atsitiktiniams kalbėtojams, Petrogrado Lietu
vių rajono komitetas 1917 m. balandžio mėn. priėmė 
■nutarimą: 1) mitingus šaukti tik su parajonių tarybų 
žinia ir leidimu; 2) mitinguose leisti kalbėti partijos 
vardu tik partijos paskirtiems kalbėtojams 12.

Mitingai ir susirinkimai, prasidėję 1917 m. kovo 
19 d. Petrograde (tai pirmasis lietuvių darbininkų

10 „Tiesa“, 1917 m. gegužės 25 d.
11 „Tiesa“, 1917 m. birželio 1 d.
12 „Tiesa“, 1917 m. balandžio 22 d.
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mitingas), buvo svarbi lietuvių darbo žmonių politinio 
auklėjimo mokykla. Pagrindinė visų mitingų ir susi
rinkimų idėja buvo lietuvių darbo žmonių sutelkimas 
apie bolševikų partiją, bendra visų tautybių dirban
čiųjų kova už socialistinę revoliuciją.

Dažni lietuvių bolševikų oratoriai, nešę bolševiki
nės tiesos žodį į mases, buvo Z. Angarietis, J. Dum
ia, G. Liutkevičius, J. Opanskis (Petrogradas), J. Vit
kauskas, J. Kovalskis, K- Klorys (Jekaterinoslavas), 
V. Rekašius (Maskva), B. Matusevičius (Voronežas), 
K. Požėla (Dorpatas), I. Krasauskas (Nižnij Novgo
rodas), K. Rimša (Ryga).

I aktyvių marksizmo idėjų propagandistų gretas, 
vos tik grįžęs iš JAV, įsijungė V. Kapsukas. Jau 
1917 m. birželio 23 d. Petrogrado lietuviai darbinin
kai išklausė pirmąją jo paskaitą „Amerikos darbinin
kai ir Rusijos revoliucija“ 13. V. Kapsukas labai vaiz
džiai, suprantamai papasakojo lietuviams darbinin
kams apie tą milžinišką įtaką, kurią padarė Rusijos 
revoliucija Amerikos darbininkų judėjimui, suteikda
ma revoliucinio ryžto ir naujų jėgų kairiajai jo srovei.

Ypač ji padarė didžiulį įspūdį politiniams emigran
tams iš Rusijos, tame tarpe ir lietuvių darbininkams, 
kurie kovojo prieš caro valdžią, buvo jos persekioja
mi, ujami. „Džiaugsmo ašaromis mes sveikinome ca
ro bastilijos griuvimą. Naktimis miegoti negalėjome. 
Amerikon mes tik laikinai buvome užklydę ir tuoj pa
kelėm sparnus atgal lėkti“ 14,— kalbėjo jis. V. Kapsu
kas pranešė, kad lietuviai darbininkai, likę JAV, kiek' 
galėdami rėmė ir rems Rusijos revoliuciją.

13 Paskaita buvo paskelbta: „Tiesa“, 1917.VI.29, VII.6, YH.I3.
14 V. Kapsukas, Raštai, t. 7, p. 28.
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Organizuotai paramai Rusijos revoliucionieriams 
teikti 1917 m. kovo 19 d. buvo sušaukta Brukline lie
tuvių darbininkų organizacijų, jungiančių savo gre
tose apie 8000 narių, atstovų konferencija.

Konferencijoje išryškėjo dvi srovės. Kairieji (jiems 
atstovavo laikraštis „Kova“, žurnalas „Naujoji gady
nė“) reikalavo remti Rusijos ir Lietuvos revoliucinius 
socialdemokratus, kurie atmetė bendradarbiavimą su 
buržuazinėmis partijomis ir skelbė griežtą kovą Lai
kinajai vyriausybei, tęsiančiai karą, rengiančiai įvesti 
karinę diktatūrą, sumindžioti demokratines laisves. 
Tik galinga revoliucinė valdžia, besiremianti darbi
ninkų klase ir kitais išnaudojamaisiais, įrodinėjo kai
rieji, gali susidoroti su kontrrevoliuciniais suokalbi
ninkais ir užtikrinti visišką demokratiją šalyje ir tai
ką. Dešinieji, oportunistiniai veikėjai, susigrupavę 
apie „Keleivį“, siūlė remti Rusijos Laikinąją vyriau
sybę, gynė socialdemokratus menševikus, palaikan
čius kapitalistų ir dvarininkų valdžią. Dešiniųjų rezo
liucija, kaip pranešė V. Kapsukas, surinko vos 4 bal
sus, atstovavusius 1400 organizuotų darbininkų, kai 
tuo tarpu kairiųjų rezoliucija gavo 9 balsus, kurie 
atstovavo 6600 darbininkų 15.

Konferencija išrinko Rusijos revoliucijos rėmimo 
komitetą.

Pralaimėję konferencijoje, dešinieji „Keleivio“ re
daktoriai, palaikomi „Naujienų“ ir tuometinės „Lais
vės“, pareikalavo abi rezoliucijas pateikti referendu
mui. V. Kapsukas, netrukus išvykęs į Rusiją, jau neži
nojo šio referendumo rezultatų. Savo paskaitoje Pet
rogrado lietuviams darbininkams jis išreiškė įsitiki
nimą, kad JAV kairieji socialdemokratai laimės, ka-

15 V. Kapsukas, Raštai, t. 7, p. 30.
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dangi pats gyvenimas parodys jų  pozicijos teisin
gumą.

Uoliai organizavo paramą Rusijos revoliucijai 
Anglijoje ir Škotijoje gyvenę lietuviai darbininkai. 
Šiam klausimui apsvarstyti 1917 m. birželio 24 d. 
buvo sušaukta pažangiųjų darbininkų organizacijų 
konferencija I6. Pradėjo gyvai dirbti Škotijoje veikęs 
LSDP Užsienio biuras. Biuro- sekretoriumi buvo 
P. Plaušinis, kasininku—-Didžiosios Britanijos Lie
tuvių socialistų sąjungos CK narys M. Andriušis. 
Škotijos lietuviai socialistai platino „Tiesą“, rinko jai 
aukas ne tik tarp lietuvių, bet ir tarp Škotijos darbi
ninkų 17 18. Užsienio lietuvių darbininkų, pažangiųjų or
ganizacijų ir lietuvių revoliucionierių Rusijoje bend
radarbiavimas bei teikiama materialinė parama „Tie
sai“ stiprino lietuvių revoliucinių socialdemokratų ir 
užsienyje, ir Rusijoje tikėjimą pasirinktojo kelio tei
singumu, skatino juos dar ryžtingiau veikti. „Mes ne
abejojame, kad vieni kitiems padėdami,— rašė „Tie
sos“ redakcija,— eidami išvien su viso pasaulio tarp
tautiniais revoliuciniais socialdemokratais, mes grei
čiausiai atsieksime savo tikslą“ IS.

Lietuvių bolševikų organizacijos, nuolat stiprėjan
čios idėjiniu ir organizaciniu atžvilgiu, kasdien dirbo 
didelį darbą tarp lietuvių darbo žmonių, auklėdamos 
juos proletarinio internacionalizmo dvasia. Darbinin
kai buvo kviečiami jungtis j politines ir ekonomines 
savo organizacijas, aiškinamas pastarųjų vaidmuo 
išsivadavimo kovoje. „Tik organizuoti darbininkai,— 
rašė „Tiesa“,— temokės tinkamai kovoti už savo tei

16 „Tiesa“, 1917 m. liepos 6 d.
17 Ten pat.
18 Ten pat.
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sės, toliau varyti revoliucijos pradėtą darbą, norint 
pasiekti galutinį tikslą'— socializmą“ ,9.

Lietuviai bolševikai kvietė darbininkus stoti 
į RSDDP(b), kuri, būdama internacionalinė, kovojo 
už visų tautų darbo žmonių išvadavimą iš socialinio-' 
ir nacionalinio jungo.

Labai aktyviai lietuviai bolševikai rengėsi pirmą 
kartą Rusijos istorijoje legaliai švęsti tarptautinę dar
bo žmonių solidarumo šventę — Gegužės Pirmąją. 
Tomis dienomis „Tiesa“ rašė: „Tokią dieną, kaip- 
1-sios Gegužės šventė, visų šalių darbininkų šventės 
dieną lietuviai darbininkai negali išsiskirti iš kitų 
darbininkų tarpo, bet antraip, turi arčiau susirišti su: 
kitų tautų darbininkais“ 19 20. Lietuvių bolševikų kreipi
masis rado platų atgarsį tarp darbo žmonių. Šventi
nėse manifestacijose bei mitinguose kartu su rusų 
darbininkais dalyvavo Petrogrado, Jekaterinoslavo,. 
Rygos, Dorpato miestų lietuviai darbo žmonės. Mask
voje Gegužės šventėje dalyvavo apie 750 lietuvių 
darbininkų21. Jie žengė bendrose gretose 1917 m. bir
želio 18 d., liepos 3—4 d. Petrograde, protestuodami 
prieš antiliaudinę Laikinosios vyriausybės politiką,, 
imperialistinio karo tęsimą.

Viena iš revoliucinio1 darbo žmonių auklėjimo for
mų buvo lėšų rinkimo kampanijos bolševikinei spau
dai leisti. Lietuviai bolševikai, didžiausią dėmesį skir
dami „Tiesai“, kvietė lietuvius darbininkus remti vi
sus bolševikų laikraščius. Spaudos dieną Petrogrado 
Lietuvių rajonas priėmė nutarimą, kviečiantį balan
džio 22 d. „agituoti, propaguoti bei skleisti darbinin

19 „Tiesa“, 1917 m. balandžio 14 d.
20 Ten pat.
21 „Tiesa“, 1917 m. gegužės 10 d.
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kų spaudos palaikymo obalsį ir rinkti tą dieną aukas 
visiems socialdemokratų daugumos šalininkų laikraš- 
čiams—„Pravda“, „Soldatskaja Pravda“, „Rabotni- 
ca“, „Cinia“, „Tiesa“ ir kt.“ 22.

Materialiai remti savąją bolševikinę spaudą, lei
džiamą lietuvių, rusų, latvių kalbomis, kvietė ir Rygos 
lietuvių bolševikų laikraštis „Vilnis“ 23. Laikraštis 
„Pravda“ savo ruožtu spausdino skelbimus apie tai,, 
kad „Tiesa“ yra lietuvių bolševikų laikraštis ir ragino^ 
darbininkus teikti jai galimą paramą24.

„Tiesos“ laikraščiui remti savo darbo kapeikas au
kojo ne tik lietuviai, bet ir rusai darbininkai. 1917 m. 
birželio 8 d. „Tiesa“ informacijoje „Geistinas apsi
reiškimas“ rašė: „Paskutiniu laiku į „Tiesos“ fondą 
pradėjo plaukti pinigai ir iš rusų darbininkų“. Pažy
mėdamas šį reikšmingą faktą, laikraštis pabrėžė, kad 
„ir lietuviai darbininkai privalo dėti aukas, kuomet 
renkama „Pravdai“ arba panašių laikraščių fondan“. 
Kiek vėliau, 1917 m. liepos 20 d., „Tiesa“ kaip vieną 
iš daugelio konkrečios abipusės paramos pavyzdžių 
pranešė, kad Naujojo Petrogrado arsenalo milicinin
kai, apsvarstę sunkią darbininkų spaudos būklę, pa
aukojo jai 150 rublių. Si suma buvo paskirstyta taip: 
laikraščiui „Soldatskaja Pravda“ 75 rb, „Pravdai“— 
50 rb, „Tiesai“— 25 rb.

Lietuvių darbo žmonių aktyvus dalyvavimas visos 
Rusijos proletariato kovoje, ryškūs abipusės paramos 
ir bendradarbiavimo faktai liudijo, kad proletarinio 
internacionalizmo idėjos darė vis didesnį poveikį pla

22 „Tiesa“, 1917 m. balandžio 22 d.
23 „Vilnis“, 1917 m. birželio 19 d.
24 «Правда», 12 апреля 1917 г.; 5 мая 1917 г.
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tiems pabėgėlių, pirmiausia darbininkų klasės sluoks
niams, besitelkiantiems po RSDDP(b) vėliava.

Vienas iš svarbiausių lietuvių bolševikų uždavinių, 
rengiant lietuvių darbo žmones socialistinės revoliu
cijos pergalei, buvo idėjinė kova prieš buržuazines 
ir smulkiaburžuazines partijas, kurios nepakankamą 
lietuvių darbo žmonių sąmoningumą ir organizuotu
mą mėgino panaudoti savo klasiniais interesais. Jos 
telkė kontrrevoliucines jėgas, plačiai propagavo „tau
tinės vienybės“ idėją, „vieningos srovės“ teoriją, vi
saip siekė atitraukti lietuvius darbininkus, ypač ka
reivius, nuo Rusijos darbo žmonių bendros revoliuci
nės kovos.

Šiuos buržuazinių nacionalistų užmanymus turėjo 
įgyvendinti vadinamasis Lietuvių seimas Rusijoje. 
Seime jie tikėjosi išrinkti Lietuvių tautos tarybą, kuri 
tariamai visų lietuvių vardu galėtų dar aktyviau 
dirbti kontrrevoliucinį darbą.

Kokia gi buvo lietuvių bolševikų, ypač vadovau
jančio centro— Petrogrado Lietuvių rajono, pozicija 
seimo atžvilgiu?

Lietuvių rajono komitetas, 1917 m. gegužės 11 d. 
apsvarstęs seimo klausimą, priėmė nutarimą „rinki
muose dalyvauti agitacijos ir propagandos tikslu“ 25. 
Tačiau jis pasisakė, priešingai oportunistų — V. Po
žėlos ir kitų — nuomonei, prieš dalyvavimą seimo 
■darbuose. Išrinktieji į seimą delegatai bolševikai tu
rėjo seime padaryti viešą pareiškimą, kodėl social
demokratai bolševikai negali dirbti kartu su „tautinės 
vienybės“ šalininkais, ir palikti seimą.

Šiuo klausimu buvo konsultuotasi RSDDP(b) 
Centro Komitete. Partijos CK narys J. Stalinas pri

25 Z. Angarietis, Lietuviai bolševikai Rusijoje, p. 24.

171



tarė Lietuvių rajono komiteto pozicijai. Jis pasakė, 
kad reikia dalyvauti tik seimo rinkimuose, jeigu jie 
bus pravedami demokratiniais pagrindais 26.

Tačiau netrukus paaiškėjo, jog rinkimai buvo taip 
sutvarkyti, kad, Z. Angariečio žodžiais tariant, „juo
dasis sparnas viršų paimtų“ 27. Tada rajono komite
tas balsų dauguma nutarė rinkimuose j seimą neda
lyvauti. Kartu buvo priimtas nutarimas sušaukti 
atvykusių j seimą partijos narių ir jiems prijaučian
čių pasitarimą. Tam pritarė ir rajono susirinkimas.

V. Kapsukas, vėliau nagrinėdamas lietuvių bolše
vikų veiklą Rusijoje, priėjo išvados, kad, nepaisant 
antidemokratinės rinkimų tvarkos, seimo rinkimuose 
reikėjo dalyvauti. „Tuomet mes būtume galėję prieit 
prie plačių minių, traukt kaukes nuo įvairių tautinin
kų ir socialpardavikų veidų, kelt prieš jas ir populia- 
rizuot bolševikų obalsius, suskaidyt šalininkus...“ 28 — 
rašė jis.

Lietuviai bolševikai, remdamiesi RSDDP(b) Pet
rogrado organizacijos Lietuvių rajono nutarimais, gy
vai aiškino darbo žmonėms seimo pobūdį ir tikruosius 
tikslus.

Seimo išvakarėse, 1917 m. gegužės 18 d., „Tiesa“ 
paskelbė Z. Angariečio straipsnį „Rusijos lietuvių 
seimas“, kuriame marksistiškai jis išdėstė bolševikų 
pažiūras aktualiais politikos klausimais. Z. Angarie- 
tis įtikinamai pagrindė bolševikų atsisakymą daly
vauti seime. Susipratę darbininkai, aiškino jis, negali

26 Z. Angarietis, Lietuviai bolševikai Rusijoje, p. 15.
27 Ten pat.
28 V. Kapsukas, Rusijos lietuviai komunistai. II. Nuo 1917 m. 

Kovo revoliucijos ligi Lapkričio revoliucijos.— „Komunaras“, 
1922, Nr. 6, p. 172.
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bendrai dirbti su įvairiais „tautinės vienybės“ skelbė
jais, kadangi ir tikslai, ir keliai šiems tikslams įgy
vendinti yra visiškai skirtingi. Susipratę darbininkai 
kovoja dėl socializmo. Šiai kovai turi būti pajungtos- 
visos priemonės. Lietuvių socialdemokratams bolše
vikams taip pat rupi Lietuvos laisvė. Tačiau jiems- 
Lietuva bus laisva tik tada, pabrėžė Z. Angarietis, 
kai Lietuvoje visus reikalus paims į savo rankas dar
bininkai ir vargingieji valstiečiai. Tokios Lietuvos,, 
kaip velnias švęsto vandens, bijo reakcingieji buržua
ziniai nacionalistai — krikdemai ir pažangininkai. Jie 
siekia „laisvos“, „nepriklausomos“ Lietuvos, kur šei
mininkautų buržuazija ir dvarininkai, o darbo žmonės 
po senovei būtų pavergti ir išnaudojami. Nevienodi 
ir keliai, aiškino straipsnio autorius, įgyvendinant 
šiuos tikslus. Klerikaliniai ir tautiškieji reakcionie
riai „kovoja“ už buržuazinę Lietuvą, maldaudami ir 
keliaklupsčiaudami.

Lietuvos likimas, sako lietuviai socialdemokratai 
bolševikai, priklauso nuo darbininkų revoliucinės ko
vos pergalės Rusijoje ir Vokietijoje. Todėl susipratu- 
sieji darbininkai, rašė Z. Angarietis, be tautinio skir
tumo, turi dėtis prie bendros tarptautinės armijos ir 
bendromis jėgomis kovoti už darbo žmonių reikalus. 
Seimo organizatoriai būtent ir siekia atitraukti lie
tuvių darbininkus nuo tokios kovos, suvienyti juos su 
lietuvių buržuazija. Štai dėl ko lietuviai revoliuciniai 
socialdemokratai kovoja prieš šiuos klasinio priešo 
kėslus. Lietuviai darbininkai, įsijungę į bolševikų par
tijos vadovaujamą revoliucinę proletariato kovą, pa
brėžė, baigdamas straipsnį, Z. Angarietis, daug dau
giau padarys gero Lietuvai, negu šimtai panašių 
į Rusijos Lietuvių seimą sueigų.



Lietuviai bolševikai savo pažiūras į seimą propa
guodavo darbininkų mitinguose. 1917 m. gegužės 
13 d. rajono komiteto iniciatyva mitinge Petrogrado 
Naujojo kaimo rajone, kuriame dalyvavo apie 100 
žmonių, bolševikų taktiką seimo atžvilgiu aiškino 
G. Liutkevičius ir J. Dumša. Sekančią, gegužės 14 d., 
lietuvių bolševikų oratoriai — A. Bernotas, S. Micke
vičius, P. Mickevičius29, dalyvavę socialistų liaudi
ninkų organizuotame mitinge, aiškino lietuvių bolše
vikų seimo boikoto taktiką, kritikavo socialistus liau
dininkus, kurie, prisidengę revoliucine fraze, stumia 
darbininkus į buržuazijos pusę. „Seimas ne tik kad 
nieko gero negalės padaryti,— kalbėjo lietuviai bol
ševikai, — bet net gali būt kenksmingas darbininkų 
klasei, nes atitraukia darbininkų domę nuo svarbes
nių reikalų, kurie šiandien turėtų būt vykdomi“ 30.

Petrogrado Lietuvių rajono veikiami, Rusijos Lie
tuvių seimą, kaip buržuazinį, boikotavo Voronežo ir 
Jekaterinoslavo lietuviai bolševikai. Maskvos lietu
vių bolševikų organizacija, išskyrus bogorodskiečius, 
kurie dalyvavo tik seimo rinkimuose, nusprendė da
lyvauti ne tik rinkimuose, bet ir seimo darbuose.

Iš atvykusių į seimą lietuvių bolševikų tik du at
stovai — V. Rekašius (Bogorodskas) ir I. Krasauskas 
(Nižnij Novgorodas) apsilankė Petrogrado Lietuvių 
komitete ir aptarė čia, kaip veikti seime. Maskvos lie
tuvių bolševikų delegatai ir vienas kitas iš provincijos 
(Nižnij Novgorodo — V. Brigmanas, J. Ozarskis, 
Charkovo— Molis) suėjo su oportunistinėmis Lietu
vos socialdemokratų partijos grupėmis: Petrogrado,—

29 P. Mickevičius (Paprūsis) 1921 m. už antipartinę veiklą 
buvo pašalintas iš LKP.

30 „Tiesa“, 1917 m. gegužės 25 d.

174



V. Rekašius

]<urią daugiausia sudarė išvyti iš Lietuvių rajono 
veikėjai inteligentai, Smolensko,— kuriai tuo metu 
vadovavo R. Rasikas, ir sudarė vadinamąją „lietuvių 
socialdemokratų“ frakciją seime31. Tai buvo tiesio
ginis partijos VII (Balandžio) konferencijos nutari
mo „Dėl internacionalistų susivienijimo prieš smul
kiaburžuazinį gynybininkų bloką“ pažeidimas. , 

RSDDP(b) CK, sužinojęs, kad lietuvių bolševikai 
blokuojasi su dešiniaisiais socialdemokratais — „tė
vynės gynimo“ šalininkais, 1917 m. gegužės 29 d. 
lietuvių bolševikams seime nusiuntė specialų laišką, 
kurį pasirašė CK narys V. Smilga ir CK sekretorė 
E. Stasova. „Remdamiesi visos partijos konferencijos 
nutarimu, skaitome tokį bloką visiškai neleistinu,—

31 LSDP Petrogrado kuopa įsikūrė 1917 m. balandžio 30 d., 
o Smolensko — 1917 m. balandžio 9 d. Be to, LSDP kuopa vei
kė Tūloje. („Tiesa“, 1917.VI.1, V.2'5, 1Х.30.)
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"buvo rašoma CK laiške,— ir siūlome draugams tuč 
tuojau nutraukti darantį mūsų partijai gėdą bloką“ 32.

Bogorodsko lietuvių bolševikų atstovas V. Reka
šius įteikė „lietuvių socialdemokratų“ frakcijai seime 
.motyvuotą pareiškimą, kad jis išeinąs iš frakcijos. 
„Negaliu ir neturiu teisės kaip bolševikas dalyvauti 
vienoj frakcijoj su visokiais menševikais ir abejotinais 
socialdemokratais...,— rašė nuoseklus kovotojas revo
liucionierius.— Kiekvienas mūsų partijos narys turi 
vaduotis aukštesniųjų partijos įstaigų direktyvomis, 
kad ir savo „tautinėj“ politikoj... turi laikytis savo 
partijos linijos“ 33. Jis kvietė visus partijos narius 
palikti frakcijos eiles.

1917 m. gegužės 29 d., antrąją seimo posėdžių 
dieną, V. Rekašius Petrogrado, Jekaterinoslavo, Vo
ronežo, Bogorodsko ir Nižnij Novgorodo lietuvių 
bolševikų vardu seime paskelbė deklaraciją, demas
kuojančią buržuazinį jo pobūdį ir buržuazinių bei 
smulkiaburžuazinių partijų mėginimą dangstyti savo 
kėslus lietuvių visuomenės vardu. „Falsifikuokite lie
tuvių visuomenės nuomonę,— pasakyta deklaracijo
je,—kalbėkite apie nepriklausomą Lietuvą ir iš po 
rusų arba vokiečių junkerių valdžios statykite po lie
tuvio buržuazo kančiuku! Ne tokios lietuvių revoliu
cinės minios ir ne tokios Lietuvos joms reikia! Ir išauš 
teismo ir keršto diena ir jos pasakys: šalin visų tautų 
buržuazija, tegyvuoja gryna nesuteršta revoliucinių 
tautų laisvė spręsti savo likimą!“ 34.

Paskelbę deklaraciją, V. Rekašius ir I. Krasauskas 
(demonstratyviai iš seimo išėjo.

32 „Tiesa“, 1917 m. birželio 1 d.
33 Ten pat.
34 LIS, t. III, p. 17.
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Tačiau vadinamieji Maskvos bolševikai buvo kurti 
/revoliucinių darbininkų balsui. Jie nepakluso partijos 
CK nurodymams. Dar daugiau,— jie seime susibloka
vo su socialistais liaudininkais ir net liberaline bur
žuazine Santara. Petrogrado lietuviai bolševikai, 
nesutaikomai kovodami prieš buržuazines ir smulkia
buržuazines partijas, aštriai kritikavo oportunistinius 

.Maskvos lietuvių bolševikų organizacijos vadovus. 
Lietuvių rajono komitetas, susipažinęs su socialde
mokratų frakcijos atsiradimo aplinkybėmis seime, 
1917 m. birželio 4 d. priėmė rezoliuciją, smerkiančią 

■šios frakcijos steigėjus, kurie, dangstydamiesi bol
ševikų vardu, laužo partijos nutarimus ir iš esmės 
Jaikosi menševikinės bendradarbiavimo su buržuazija 
linijos.

Šeiminiai bolševikai partijoje atsirado, nurodė ko
mitetas, dėl to, kad kai kurių vietų darbininkai buvo 
politiškai menkai teišprusę, be to, nuo partijos organų 
buvo slepiama, kaip iš tiesų yra tarp lietuvių social
demokratų. Komitetas, atsiribojęs nuo tokių „bolše
vikų“, kreipėsi į suvedžiotus eilinius partijos narius, 
ragindamas juos kritikuoti savo vadų oportunistinę 
politiką, o tuos, kurie dalyvavo seime,-— pasmerkti 
savo elgesį. „Kas paklydo-, tas dar gali pasitaisy
ti...“ 35,— pabrėžė savo rezoliucijoje Lietuvių rajono 
komitetas.

Pats Lietuvių seimas, kurio padedami buržuaziniai 
nacionalistai vylėsi sujungti savo jėgas, draskomas 
prieštaravimų, suiro. Gėdingai žlugo socialistų liau
dininkų ir dešiniųjų socialdemokratų broliavimasis su

35 „Tiesa“, 1917 m. birželio 8 d.
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reakcingomis lietuvių buržuazijos partijomis. Nustojo 
gyvavusi ir Lietuvių tautos taryba.

Didelį darbą lietuviai bolševikai dirbo tarp lietu
vių kareivių, traukdami juos j bendras kovotojų gre
tas, kovodami prieš buržuazinių partijų pastangas 
kurti kontrrevoliucinius vadinamuosius lietuvių pul
kus.

Norėdami vadovauti lietuvių kareivių masėms ir 
svarbiausia gauti jų pritarimą organizuoti pulkus, 
lietuvių buržuaziniai nacionalistai 1917 m. gegužės 
25—29 d. Petrograde sušaukė Rusijos armijos lietu
vių kareivių I suvažiavimą. Suvažiavime buvo įkurta 
Lietuvių kareivių sąjunga (tuo metu ji buvo pavadin
ta Lietuvių karininkų sąjunga). Tačiau suvažiavimo 
delegatų dauguma, kurią sudarė kairiųjų pažiūrų ka
reiviai, vadovaujami socialdemokrato R. Rasiko, 
griežtai atmetė buržuazinių partijų siūlymą steigti 
lietuvių pulkus. Suvažiavimo rezoliucijoje šiuo klau

simu atsispindėjo eilinių lietuvių kareivių — revoliu
cinio gynybiškumo šalininkų — nuotaikos.

Pripažindamas, kad atskirų lietuvių pulkų steigi
mas skaldo revoliucinės armijos jėgas, skleidžia šo
vinizmą ir stiprina kontrrevoliucinius gaivalus, suva
žiavimas, sakoma rezoliucijoje, „laiko atskirų lietuvių 
legionų steigimą šiuo metu netikslingu ir pragaištingu 
Lietuvos ateičiai“ 36.

Nepaisant tokio lietuvių kareivių suvažiavimo nu
tarimo, reakciniai lietuvių buržuaziniai veikėjai ka
riškiai, išrinkti į Lietuvių kareivių sąjungos Ck, kur

36 Pirmojo organizuoto Rusų armijos lietuvių karininkų su
važiavimo posėdžių (1917 m. V. 25—29 d.) nutarimai ir medžia
ga, Petrapilis, 1917, p. 7.
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jie vyravo, tęsė pulkų kūrimo darbą. Lietuviai bolše
vikai paskelbė tam griežtą kovą, demaskavo Lietuvių 
kareivių sąjungos kontrrevoliucinę veiklą, skaldančią 
įvairių tautų revoliucines jėgas. „Buržuazija laimės,—• 
rašė Z. Angarietis „Tiesoje“,— jei revoliucinės jėgos 
bus suskaldytos. Tautiniai vaidai, kuriuos, be abejo, 
turi kelti tautinių kareivių sąjungų ir legionų kūrimas, 
jsyk ir skaldys tas jėgas“ 37.

Lietuviai bolševikai kvietė kareivius „laikytis vie
nybės su kitų tautų kareiviais ir dėtis prie savo or
ganizacijų, prie Rusijos socialdemokratų darbininkų 
partijos, prie kurios priklauso visų Rusijos tautų dar
bininkai ir vargesni valstiečiai“ 38.

Politinis lietuvių bolševikų darbas padėjo bręsti 
lietuvių kareivių revoliuciniam sąmoningumui. Bur
žuaziniams veikėjams vargais negalais pavyko su
organizuoti tik tris lietuvių batalionus — Vitebske, 
Smolenske, Rovne ir vieną kavalerijos eskadroną Val
ke 39. Tačiau ir šiuose daliniuose vyko kareivių revo- 
liucionizavimosi procesas.

Partijos Petrogrado organizacijos Lietuvių rajo
nas, principinės kovos prieš įvairius oportunizmo pa
sireiškimus iniciatorius bei vadovas, ir toliau dėjo 
pastangas už Rusijos lietuvių bolševikų eilių organi- 
zacinį-idėjinį stiprinimą, už glaudesnius jų ryšius su 
RSDDP(b).

1917 m. birželio 4 d. rajono komitetas priėmė nu
tarimą sušaukti Rusijos lietuvių bolševikų ir jiems 
prijaučiančių pasitarimą. Sį nutarimą parėmė dau
guma lietuvių bolševikų organizacijų, išskyrus Mask-

37 „Tiesa“, 1917 m. gegužės 25 d.
38 Ten pat.
39 „Lietuvos aidas“, 1934 m. gruodžio 3 d.
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vos organizacijos vadovus. Pasitarimas įvyko Petro 
grade 1917 m. liepos 18—19 d. reakcijos siautėjimo 
sąlygomis po liepos 3—5 d. demonstracijos sušaudy
mo'10. Ši aplinkybė pakenkė pasitarimui. Iš kai kurių, 
vietų atstovai negalėjo atvykti. K- Rimša, dirbęs Ry
goje, buvo pakeliui suimtas. Pasitarime dalyvavo* 
Petrogrado, Jekaterinoslavo ir Nižnij Novgorodo bol
ševiką delegatai. Raštiškus pranešimus atsiuntė Vo
ronežo ir Charkovo bolševikų organizacijos; apie pa
dėtį Maskvoje — Bogorodsko lietuviai bolševikai. Pa
sitarimui vadovavo Z. Angarietis ir V. Kapsukas.

Pasitarimas, atsižvelgdamas į nedidelį dalyvių 
skaičių, apsvarstė daugiausia praktinio darbo klausi
mus. Pažymėjęs, kad vietose dar nepakankamai po
litiškai ir organizaciniu požiūriu dirbama su darbi
ninkais, kad šiam darbui trūksta pasirengusių partinių, 
darbuotojų, pasitarimas pripažino, kad reikia iš Petro
grado j vietas siųsti kalbėtojus ir organizatorius, taip 
pat stiprinti vietines jėgas, plėsti darbininkų klasinio- 
auklėjimo darbą.

Buvo priimtas nutarimas gerinti „Tiesos“ turinį, 
pradėti leisti politinę literatūrą ir lėšų klausimui iš
spręsti — steigti partijos bendrovę. Pasitarimo daly
viai kreipėsi į visus partijos narius dėl aukų rinkimo 
knygoms leisti40 41.

Pasitarimo dalyviai pasmerkė Maskvos lietuvių 
bolševikų organizacijos vadovus už jų blokavimas! 
su dešiniaisiais socialdemokratais, nutarė kelti aikš
tėn jų oportunizmą, išplėšti iš jų įtakos darbininkus. 
Tačiau pasitarimas neužsklendė derybų durų su jais..

40 „Tiesa“, 1917 m. liepos 27 d.
41 Ten pat.
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Tik tada bus galima tartis su maskviečiais, pripažino 
pasitarimo dalyviai, kai jie nutrauks ryšius su viso
kiais buržuazinės tėvynės ramstytojais ir gynėjais.

Buvo nutarta, jog lietuvių bolševikų rajonus būtina 
reorganizuoti j sekcijas, o jų darbui koordinuoti rei
kia steigti vadovaujantį sekcijų organą — Centro Biu- 
:rą, sušaukti Rusijos lietuvių bolševikų konferenciją.

Lietuvių bolševikų pasitarimas padėjo žymiai su
tvirtinti ryšius tarp atskirų lietuvių bolševikų organi
zacijų, taip pat jų ryšius su vietinėmis RSDDP(b) 
organizacijomis.

Didėjo lietuvių bolševikų gretos. 1917 m. liepos 
mėn., t. y. RSDDP(b) VI suvažiavimo išvakarėse, 
įvairiuose Rusijos miestuose jų skaičius išaugo iki 
2000 žmonių 42. Ypač padidėjo Petrogrado lietuvių bol
ševikų organizacija: 1916 m. lapkričio mėn.— 68 na
riai, 1917 m. liepos mėn.— 345, t. y. ji išaugo daugiau 
kaip 5 kartus 43. Petrogrado bolševikai buvo labiau
siai organizuoti, stiprūs idėjiškai. Čia buvo sutelktos 
geriausios lietuvių bolševikų jėgos.

Lietuvių bolševikų organizacijos, daugiausia vadi
namos rajonais, be Petrogrado, veikė Maskvoje, Char
kove, Rygoje, Vyborge, Nižnij Novgorode, Voroneže, 
Jekaterinoslave, Odesoje. 1917 m. liepos mėn. Jeka- 
terinoslave lietuvių bolševikų buvo daugiau kaip 200 
žmonių 44 . 50 narių turėjo Nižnij Novgorodo lietuvių 
bolševikų organizacija45. Maskvos bolševikų organi

42 Шестой съезд РСДРП(б). Протоколы, M., 1958, стр. 9!.
43 Вторая и Третья Петроградские общегородские конфе

ренции большевиков в шоле и сентябре 1917 года, М.—Л., 1927,
стр. 14.

44 Z. Angarietis, Lietuviai bolševikai Rusijoje, p. 100.
45 „Tiesa“, 1917 m. gegužės 10 d.
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zacijoje 1917 m. gegužės mėn. buvo apie 450 narių46.
Lietuvių bolševikų organizacijos jau pirmaisiais re

voliucijos mėnesiais išvystė didelį politinį ir organi
zacinį darbą. Jos drąsiai stojo į kovą su įtakingais 
■politiniais priešininkais — buržuazinėmis ir smulkia
buržuazinėmis partijomis bei organizacijomis. Lietu
viai bolševikai nešė tiesos žodį į fabrikus ir gamyklas, 
karinius dalinius, mokyklas, kur buvo susitelkę lietu
viai pabėgėliai, ir ryžtingai traukė juos į socialistinės 
revoliucijos pusę.

1917 m. liepos 3—5 dienų įvykiai, kai Petrograde 
buvo sušaudyta darbo žmonių demonstracija,— tai 
persilaužimo momentas revoliucijos vystymesi. Sa
lyje baigėsi dvivaldystė. Eserams ir menševikams pa
dedant, valdžia perėjo į kontrrevoliucinės Laikinosios 
vyriausybės rankas. Eserinės-menševikinės tarybos 
tapo paprastu buržuazinės vyriausybės priedėliu. Bol
ševikų, revoliucinių masių atžvilgiu ši vyriausybė ėmė 
plačiai taikyti represijas. Taikus valdžios perėjimas 
taryboms, už kurį kovojo bolševikai, pasidarė nebe
galimas.

. 46 V. Rekašius, aiškindamas spartų Maskvos lietuvių bolše
vikų organizacijos augimą, 1917 m. liepos 27 d. „Tiesoje“ rašė: 
„1. Vadai perdaug skubiai „prirašydavo prie partijos“ dar nesi- 
orientuojančius, neprirengtus ganėtinai ir kartais netinkamus 
socialdemokratų partijai žmones; 2. „prirašę prie partijos“, netu
rėjo užtektinai laiko ir spėkų kelti naujuose nariuose partinio 
susipratimo, varyti tam tinkamą agitaciją ir propagandą, nes 
perdaug energijos padėdavo mažesnės svarbos praeinantiems 
dalykams: nevykusiam „griovimui“ ir „statymui“ komiteto karo 
aukoms šelpti, priešrinkiminei kampanijai j seimą, besirengiant 
pasitarimams su visų srovių biurais ir 1.1.“ Klasinis Maskvos 
lietuvių bolševikų susipratimas, kaip liudijo V. Rekašius, buvo 
menkas. Todėl kurį laiką inteligentai — „vadai“ galėjo apgau
dinėti organizaciją ir derėtis su dešiniaisiais lietuvių socialde
mokratais.
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1917 m. liepos įvykiai akivaizdžiai parodė darbo 
žmonėms kontrrevoliucinę Laikinosios vyriausybės 
prigimtį, eserų ir menševikų ir jų lietuviškųjų bendri
ninkų išdavikišką politiką. Po Liepos įvykių — darbo 
žmonių klasinės kovos pamokos — liaudies masės pra
dėjo pereiti į bolševikų pusę.

Į naują, lemiamą revoliucinės kovos už socialisti
nės revoliucijos pergalę Rusijoje etapą lietuviai bol
ševikai, dirbdami bolševikų partijos gretose, žengė 
išaugę, idėjiškai užsigrūdinę, įgiję revoliucinio paty
rimo taikaus revoliucijos vystymosi sąlygomis.

Šalies politinę padėtį visapusiškai apsvarstė ir 
naują partijos taktinę liniją bei lozungus revoliucijoje 
nužymėjo RSDDP(b) VI suvažiavimas, įvykęs 
1917 m. liepos 26—rugpjūčio 3 d. Petrograde.

Į suvažiavimą kaip delegatai buvo išrinkti keturi 
lietuviai bolševikai: nuo partijos Petrogrado organi
zacijos V. Kapsukas su sprendžiamuoju balsu, Z. An- 
garietis ir J. Opanskis su patariamojo balso teise. 
K. Rimša suvažiavime atstovavo 12-osios armijos par
tinei organizacijai.

Kaip rodo suvažiavimo protokolai, V. Kapsukas ir 
Z. Angarietis suvažiavimo darbuose aktyviai dalyva
vo. V. Kapsukas trumpai supažindino suvažiavimą su 
lietuvių bolševikų veikla. Bendrame politiniame dar
be, kalbėjo jis, mes siekiame susivienyti su rusų re

Lietuviai bolševikai Spalio
sukilimo paruošimo laikotarpiu. 

Ginkluotos kovos gretose
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voliucinėmis socialdemokratų organizacijomis ir su
daryti atskiras sekcijas kultūros-švietimo, agitacijos- 
ir propagandos darbui. Savo veikloje lietuviai bolše
vikai susiduria su smulkiaburžuazinėmis partijomis- 
bei grupėmis — socialistais liaudininkais ir dešiniai
siais socialdemokratais, kurie, dangstydamiesi socia
lizmo vardu, skaldo darbininką jėgas, siekia ati
traukti juos nuo bendros Rusijos proletariato revo
liucinės kovos. V. Kapsukas savo kalboje atskleidė 
oportunistinį, nacionalistinį Maskvos lietuvių bolše
vikų organizacijos vadovų veidą, parodė, kad pasta
rieji, atsižvelgdami į lietuvių darbininkų revoliucines 
nuotaikas, dangstosi internacionalizmo1, bolševizmo- 
vėliava, o iš tiesų siekia dezorganizuoti lietuvių dar
bo žmonių gretas, blokuojasi su socialistais liaudinin
kais (eserais), dešiniaisiais socialdemokratais (men
ševikais) .

Suvažiavimo delegatams V. Kapsukas pranešė, kad 
didėja lietuvių bolševikų įtaka darbo žmonėms. „Ir 
darbininkų masės eina su mumis“ 1,—kalbėjo jis. 
V. Kapsukas išreiškė tvirtą įsitikinimą, kad lietuviai: 
bolševikai ateityje, dirbdami petys į petį su rusų re
voliuciniais socialdemokratais, sugebės „suvienyti po 
revoliucinės socialdemokratijos vėliavomis ir tas de
šimtis tūkstančių lietuvių darbininkų, kurie išblaškyti 
po visą Rusiją“ 1 2.

Svarstant partijos įstatus, V. Kapsukas ir Z. An~ 
garietis pasiūlė papildyti juos klausimu dėl naciona
linių mažumų sekcijų partijoje, nes kitaip atrodys, 
kad jos gyvuojančios nelegaliai: „Nacionalinės ma
žumos, priklausančios bendrosioms partinėms orga

1 V. Kapsukas, Raštai, t. 7. p. 72.
2 Ten. pat, p. 16.
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nizacijoms, prie vietinių organizacijų ir prie vietinių 
bei centrinių partijos įstaigų gali sudaryti savo sek
cijas agitacijos ir propagandos reikalams ir gali leis
ti savo organus, literatūrą ir t. t. Tos sekcijos yra 
autonominės, bet jas kontroliuoja bendrosios partijos, 
įstaigos, kurioms jos yra atsakingos“ 3.

V. Kapsukas ir Z. Angarietis, pagrįsdami savo pa
siūlymą, atkreipė delegatų dėmesį į tai, kad reorga- 
nizuotini į sekcijas nacionaliniai rajonai nepasiduoda 
partijos kontrolei, turi galimybę spręsti taktikos klau
simus ir net nacionalistinę propagandą varyti 4.

Suvažiavimo delegatai, dalyvavę diskusijoje šiuo 
klausimu, pripažino, kad sekcijos yra reikalingos dar
bui tarp nacionalinių mažumų, bet nebūtina tai užfik
suoti partijos įstatuose. Organizacines darbo tarp 
nerusų tautybių darbo žmonių formas, nurodė dele
gatai, turi spręsti, suderinę su RSDDP(b) CK, nacio
nalinių mažumų bolševikai. Todėl ir lietuvių bolševikų 
vadovų pasiūlytas papildymas prie įstatų nebuvo pri
imtas.

Partijos VI suvažiavimo metu lietuviai bolševi
kai — suvažiavimo delegatai susitiko su Lenkijos ka
ralystės ir Lietuvos socialdemokratijos grupių 
Rusijoje atstovais ir kalbėjosi abi puses dominančiais, 
klausimais. Buvo pažymėta, kad lietuvių ir lenkų revo
liuciniams socialdemokratams reikėtų labiau suartėti 
kovai prieš buržuazinius nacionalistus, padėti vieni 
kitiems literatūra, organizuoti išsisklaidžiusius po 
visą Rusiją lietuvių ir lenkų darbininkus5.

3 Шестой съезд РСДРП(б), стр. 175.
4 Теп pat, p. 176. Lietuvių bolševikų vadovai turėjo galvoje 

partijos Petrogrado organizacijos Lietuvių rajoną, kai jam 
vadovavo V. Požėla, ir ypač Maskvos lietuvių bolševikų organi
zaciją.— B. V.

5 „Tiesa“, 1917 m. rugpiūčio 10 d.
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Glaudūs lietuvių ir lenkų bolševikų ryšiai, kuriems 
pradžią davė partijos VI suvažiavimo delegatų pasi
kalbėjimas, ypač sustiprėjo, išbujojo kiek vėliau,. 
1918—1919 m. kovos už Tarybų valdžią Lietuvoje lai
kotarpiu.

Bolševikų partijos VI suvažiavimas, remdamasis 
V. Lenino politinės padėties, susiklosčiusios Rusijoje 
po liepos 3—5 d. įvykių, analize, iškėlė partijai, dar
bininkų klasei ginkluoto sukilimo parengimo ir įvyk
dymo uždavinį.

Suvažiavimas pažymėjo, kad šalyje faktiškai įsi
galėjo karinė diktatūra, menševikinės-eserinės tarybos 
virto kontrrevoliucijos priedanga. Naujomis, susitai
kėliškų partijų bankroto sąlygomis senasis lozungas 
„Visa valdžia taryboms!“ nebetiko. Proletariatui liko 
vienas kelias — rengtis ginkluotai kovai prieš savo 
engėjus. Siame naujame klasinės ir partinės kovos 
kelyje, pažymėjo suvažiavimas, ateis laikas, kai vėl 
prasidės kova už valdžios perėjimą į Tarybų rankas,. 
Tai bus ne dabartinės susitaikėliškos tarybos, o revo
liucinės kovos su buržuazija organai.

Lietuviai bolševikai, kaip ir visa partija, aiškinosi 
patys ir aiškino darbo žmonėms lietuviams V. Lenino 
sukurtą naują taktinę partijos liniją, atsispindinčią 
suvažiavimo nutarimuose. Svarbiausius iš jų tuojau 
po partijos VI suvažiavimo pradėjo skelbti „Tiesa“.. 
1917 m. rugpjūčio 17 d. ji išspausdino rezoliuciją 
„Einamasis momentas ir karas“, rugpjūčio 23 d.— 
„Dėl ekonominės padėties“, rugsėjo 30 d.— „Dėl po
litinės padėties“.

Lietuviai bolševikai visas jėgas skyrė suvažiavimo 
nutarimams įgyvendinti, kartu su daugianacionaliniu 
šalies proletariatu mobilizuodami darbo žmones j le-
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irdama kovą už socialistinės revoliucijos pergalę Ru
sijoje.

Šiuo atsakingu rengimosi socialistinei revoliucijai 
laikotarpiu kovai už idėjinę ir organizacinę darbinin
kų klasės jėgų vienybę, prieš skaldytojiškus Maskvos 
bolševikų organizacijos oportunistinių vadovų veiks
mus daug dėmesio skyrė Petrogrado lietuviai bol
ševikai.

1917 m. rugpiūčio 12'—14 d. Maskvoje vietos lie
tuvių bolševikų organizacijos oportunistinių vadovų 
sušaukta įvyko konferencija, kurioje dalyvavo ir lie
tuvių dešinieji socialdemokratai. Konferencija nutarė 
sukurti smulkiaburžuazinę organizaciją, pavadintą 
„Lietuvos socialdemokratų partijos Rusijoje veikian
čių grupių suvienytoji organizacija“. Kiek vėliau, 
1917 m. lapkričio 15 d., išėjo šios organizacijos spau
dos organas laikraštis „Socialdemokratas“.

Maskvos organizacijos vadovai Petrogrado Lietu
vių rajono ir „Tiesos“ principinę liniją laikė dogma
tine, frakcine, bandė plėsti savo įtaką tarp lietuvių 
darbininkų.

1917 m. rugpiūčio 23 d. ir rugsėjo 16 d. „Tiesa“ 
išspausdino V. Kapsuko straipsnį „Lietuvos social
demokratų vienybės klausimu“. Jame autorius atsklei
dė visų revoliucinių socialdemokratų vienybės, jų 
glaudaus idėjinio ir organizacinio susitelkimo 
RSDDP(b) eilėse svarbą lemiamų mūšių išvakarėse. 
Išnagrinėjęs nesutarimus tarp lietuvių socialdemokra
tų karo metais, kuriuos lėmė anaiptol ne „vadų no
ras pasipešti“, V. Kapsukas parodė, kad ir dabartiniai 
nesutarimai yra principinio pobūdžio. „Persisunkę 
lietuvių smulkiosios buržuazijos dvasia, jie nesupran
ta to,— rašė Kapsukas, apibūdindamas „LSDP Ru-
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'sijoje veikiančių grupių suvienytosios organizacijos“ 
kūrėjus,— kad visų tautų darbininkai turi kovoti bend
rose savo klasės organizacijose ten, kur jie gyvena, 
kur likimas juos nustūmė. Jie nesupranta arba bent 
tankiai užmiršta, kad ir Lietuvos laisvė visų pirma 
priklauso nuo Rusijos ir kitų šalių laimėjimo, o ne 
nuo kokių ten „lietuvių tautos valios skelbimų““ s.

Vienas iš svarbiausių dalykų, kurio ėmėsi lietuviai 
bolševikai po partijos VI suvažiavimo, buvo rajonų, 
veikiančių kaip nacionalinės organizacijos partijoje, 
pertvarkymas. Šio darbo iniciatorius buvo partijos 
Petrogrado Lietuvių rajonas. 1917 m. rugsėjo 10 d. 
visuotinis rajono susirinkimas, priėmęs nutarimą pa
naikinti rajoną, įpareigojo visus jo narius įstoti į 
bendras fabrikų ir gamyklų, kur jie dirbo, partines 
organizacijas ir tuo pačiu į bendras miesto organiza
cijos parajones ir rajonus. Agitaciniam ir propagan
diniam darbui tarp lietuvių darbo žmonių, nemokančių 
rusų kalbos, buvo nutarta steigti prie gamyklų, para- 
jonių ir rajonų lietuvių sekcijas, o jų darbui vadovau
t i — Lietuvių sekciją prie RSDDP(b) Petrogrado 
komiteto6 7. Netrukus „Tiesoje“ 8 buvo paskelbtos Pet
rogrado Lietuvių sekcijos vidaus tvarkos taisyklės, 
arba statutas.

Petrogrado lietuvių bolševikų pavyzdžiu lietuvių 
rajonai buvo reorganizuojami į sekcijas ir kituose 
šalies miestuose.

Lietuvių bolševikai, pertvarkydami savo organiza
cijas į sekcijas, bręstant reikšmingiems klasiniams 
mūšiams, dar labiau susitelkė RSDDP(b) vieningose

6 V. K a p s u k a s , Raštai, t. 7, p. 93.
7 „Tiesa“, 1917 m. rugsėjo 23 d.
8 „Tiesa“, 1917 m. rugsėjo 30 d.; spalio 7 d.
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partinėse organizacijose. Būtent čia glūdėjo svarbiau
sia reorganizacijos reikšmė.

1917 m. rugsėjo 10 d. visuotiniame Petrogrado. 
Lietuvių rajono susirinkime buvo išspręstas ir kitas, 
svarbus organizacinis klausimas — sudarytas vado
vaujantis lietuvių bolševikų Rusijoje organas — 
RSDDP(b) Lietuvių sekcijų Laikinasis Centro Biu
ras. Svarbiausi jo uždaviniai buvo vadovauti lietuvių 
bolševikų agitaciniam ir propagandiniam bei leidybi
niam darbui, koordinuoti vietinių partinių organi
zacijų lietuvių sekcijų veiklą, padėti partijai dirbti tarp. 
darbo žmonių lietuvių.

Į Laikinąjį Centro Biurą buvo išrinkti: Vincas Kap
sukas, Zigmas Angarietis, Juozas Dumša, jų pavaduo
tojais— Gabrielius Liutkevičius ir Jonas Lenkaitis9. 
Laikinasis Centro Biuras — V. Kapsukas, Z. Angarie
tis, J. Dumša — buvo patvirtintas RSDDP(b) CK 
1917 m. spalio 10 d. posėdyje, kuriam pirmininkavo. 
V. Leninas 10.

Nuo 1917 m. spalio 14 d. „Tiesa“ pradėjo eiti kaip 
RSDDP(b) Lietuvių sekcijų Laikinojo Centro Biuro, 
ir Lietuvių sekcijos prie partijos Petrogrado komiteto, 
organas.

LCB kreipėsi į visas sekcijas, ragindamas pradėti 
rengtis lietuvių bolševikų konferencijai. Apsvarstęs, 
santykius su užsienio lietuviais socialistais, Laikinasis 
CB nusprendė: „Pranešti užsienin apie dalykų stovį 
Rusijoje ir pasiųst piniginę apyskaitą. Siųsti visoms. 
Amerikos, Anglijos ir Škotijos LSS kuopoms „Tiesą“

9 „Tiesa“, 1917 m. rugsėjo 16 d.
10 Протоколы Центрального Комитета РСДРП (б), Август 

1917 г.— февраль 1918 г., М., 1958, стр. 84.
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iki naujų metų ir kreiptis j jas, kad rinktų prenume
ratą“ n .

Laikinasis Centro Biuras savo pirmajame posėdyje- 
nutarė pasiųsti V. Kapsuką aplankyti vietines lietu
vių sekcijas 11 12. V. Kapsukas lankėsi Nižnij Novgorode,. 
Jekaterinoslave, Voroneže, Charkove, Tūloje. Tai buvo- 
didelis įvykis vietinių lietuvių bolševikų sekcijų ir 
apskritai lietuvių darbo žmonių gyvenime. Nižnij: 
Novgorode jis padarė du pranešimus apie partijos VL 
suvažiavimą, išaiškino skirtumus tarp socialistinių, 
partijų, kvietė stoti j bolševikų partijos gretas. „Pa
skaitomis ir pranešimais susirinkusieji liko labai pa
tenkinti“ 13,— pažymėjo „Tiesa“. Rugsėjo 25, 27 ir 
28 d. Jekaterinoslave V. Kapsukas padarė pranešimus: 
„Rusijos revoliucija ir Lietuvos laisvė“, „Ką neša 
darbininkams Rusijos revoliucija“, „Didysis Europos 
karas ir Rusijos revoliucija“ 14. Spalio 1 ir 2 d. Char
kove jis perskaitė dvi paskaitas: „Rusijos revoliucija 
ir Lietuvos laisvė“ ir „Rusijos revoliucija ir socializ
mas“ 15. Spalio 8 d. V. Kapsukas, grįždamas į Petro
gradą, aplankė Tūlą, kur padarė pranešimą „Rusijos, 
revoliucija ir Lietuvos laisvė“ 16.

Savo paskaitose V. Kapsukas aiškino darbo žmo
nėms lietuviams klasių santykius Rusijos revoliuci
joje, taikos, Lietuvos likimo klausimus. Jis pabrėžė, 
kad Lietuvos laisvė priklauso nuo Rusijos socialisti
nės revoliucijos sėkmės ir ragino lietuvių darbo žmo
nes kartu su visų tautybių proletarais, nedelsiant

11 „Tiesa“, 1917 m. spalio 29 d.
12 Ten pat.
13 „Tiesa“, 1917 m. lapkričio 11 d.
14 „Tiesa“, 1917 m. spalio 14 d.
15 Ten pat.
16 „Tiesa“, 1917 m. lapkričio 11 d.
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jungtis j aktyvių kovotojų už socializmą gretas_ 
V. Kapsukas taip pat kalbėjosi su vietos lietuvių bol
ševikais, aiškino lietuvių rajonų reorganizavimo į sek
cijas reikšmę, atsakinėjo j gausius klausimus.

Susirinkimų metu buvo renkamos aukos „Tiesai“, 
platinama laikraščio prenumerata, komunistinė lite
ratūra.

Grįžęs V. Kapsukas parašė straipsnį „Tiesai“ — 
„Vienykime savo spėkas“, kuriame jis padarė išvadą, 
kad svyravimų laikotarpis pasibaigė, lietuvių bolše
vikų organizacijos (sekcijos), glaudžiai susirišusios 
su vietinėmis bolševikų organizacijomis, įsikūrė ir 
sėkmingai veikia daugelyje šalies miestų. Ir Mask
vos lietuviai bolševikai, pastebėjo V. Kapsukas, tvir
čiau jungiasi su vietos bolševikų organizacija. S. Ma
tulaitis ir P. Avižonis nuo bolševikų partijos buvo 
išrinkti į miesto rajonų dūmas 17 18.

Reikšmingą darbą, mobilizuojant lietuvius darbo 
žmones kovai už socializmo pergalę, atliko „Tiesa“. 
Neišėjo nė vieno laikraščio numerio, kuriame nebūtų 
aiškinamas vienu ar kitu aspektu partijos kursas į 
ginkluotą sukilimą. „Valdžios paėmimas į darbinin
kų ir vargesnių valstiečių rankas, tai vienatinis būdas 
ginti savo klasės interesus, kovoti su karo atneštomis 
nelaimėmis“,— rašė „Tiesa“ straipsnyje „Tik vienas 
kelias“ 1S. Tos pačios dienos straipsnyje „Ką daryti?“ 
„Tiesa“ rašė: „Ginkluotas sukilimas neišvengiamas 
dalykas. Visi darbininkai turi tai žinoti ir ruoštis prie 
jo... Tik organizuota kova gali atnešti laimėjimą“.

Lietuviai bolševikai kovojo prieš pažangininkus ir 
krikdemus, kurie, prisidengę Lietuvos nepriklausomy-

17 V. Kapsukas, Raštai, t. 7, p. 124.
18 „Tiesa“, 1917 m. rugsėjo 23 d.
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bes šūkiais, bergždžiai siekė izoliuoti lietuvius darbo 
žmones nuo Rusijos revoliucijos. „Jiems rūpi atskirti 
Lietuvą nuo tų kaimynų, kur gal laimėt darbininkai 
ir vargesni valstiečiai,— rašė „Tiesa“,— nes tikisi, 
kad jie patys vieni šeimininkaus Lietuvoje ir stipriai 
užsirioglys ant Lietuvos darbininkų sprando“ 19.

Lietuvių bolševikų vadovai, teisingai akcentuoda
mi Rusijos revoliucijos uždavinius, savo kasdieninėje 
revoliucinėje veikloje mažai dėmesio skyrė būsimam 
politiniam Lietuvos susitvarkymui. O klausimai, su
siję su Lietuvos likimu, revoliucinės kovos perspekty
vomis ir uždaviniais gimtinėje, jaudino lietuvius darbo 
žmones.

Menkas lietuvių bolševiką dėmesys Lietuvos atei
ties klausimams rodė, kad jie nepakankamai vertino 
lietuvių darbo žmonių specifinius uždavinius ir na
cionalinius interesus. Šia aplinkybe mėgino pasinau
doti buržuaziniai nacionalistai, vaizduodami lietuvius 
bolševikus, kaip svetimus Lietuvos nacionaliniams 
interesams.

Lietuviai bolševikai, vadovaudamiesi bendra parti
jos strategija bei taktika ir remdamiesi konkrečiais 
Rusijos gyvenimo pavyzdžiais, aiškino masėms pra
gaištingą eserų ir menševikų veiklą. Nuolaidžiaudami 
buržuazijai, jie leido siautėti kontrrevoliucijai, kuri 
net mėgino įvesti karinę diktatūrą (Kornilovo maiš
tas), paskandinti kraujyje revoliucinį judėjimą.

Eserai ir menševikai buvo smarkiai kritikuojami 
„Tiesos“ puslapiuose ir gausiuose mitinguose. Si kri
tika buvo nukreipta ir prieš jų bendrininkus — lietuvių 
socialistus liaudininkus ir dešiniuosius socialdemokra
tus. „Kam rūpi socialistinės revoliucijos pergalė, dar-

19 „Tiesa“, 1917 m. spalio 7 d.
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bininkų ir valstiečių valdžios iškovojimas, tas turi 
kovoti su pragaištinga eserų, menševikų ir mūsų liau
dininkų bei lietuviškųjų socialdemokratų įtaka,— rašė 
,,Tiesa“ straipsnyje „Dėl ko mes kovojame su liau
dininkais?“,— tas galutinai turi pertraukti su jais ry
šius ir susitelkti po vienintelės tikrai revoliucinės 
socialdemokratų darbininkų partijos vėliava“ 20.

1917 m. liepos 30 d. Petrograde įvykusioje gegu
žinėje, polemizuodamas su socialistais liaudininkais, 
karštą kalbą pasakė bolševikas J. Opanskis. Ji paliko 
gilų įspūdį darbininkams. „Darbininkai patys prade
da suprasti,— pastebėjo šia proga „Tiesa“,— kad men
ševikų, oboroncų ir eserų partijos ne gilina revoliuci
ją, o laidoja ją“ 21.

1917 m. rudenį, ypač po Kjornilovo maišto sutriuš
kinimo, politinė padėtis šalyje pasikeitė. Darbininkai 
ir valstiečiai patys įsitikino bolševikų idėjų teisingu
mu. Prasidėjo audringas tarybų bolševizavimosi pro
cesas. Vėl iškilo lozungas „Visa valdžia taryboms!“ 
„Reakcijos siautėjimas, Kornilovo maištas,— rašė 
„Tiesa“,— vėl sustiprino darbininkų eiles, ir tarybos 
iš buržuazijos tarnų pradėjo virsti darbininkų ir var
gesnių valstiečių atstovėmis“ 22.

Spartus kairėjimo procesas apėmė ir lietuvių darbo 
žmones. Jie vis labiau nusivildavo socialistais liaudi
ninkais bei dešiniaisiais socialdemokratais ir glau
džiau telkėsi apie bolševikų partiją. V. Kapsukas ir 
Z. Angarietis dar partijos VI suvažiavime atsakydami 
į specialią suvažiavimo delegatams skirtą anketą apie 
lietuvių bolševikus bei kitas socialistines partijas, pa

20 V. Kapsukas, Raštai, t. 7, p. 120.
21 „Tiesa“, 1917 m. rugpjūčio 3 d.
22 „Tiesa“, 1,917 m. rugsėjo 30 d.
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žymėjo, kad liepos 3—5 d. įvykiai padėjo darbininkų 
masėms geriau susigaudyti įvairių socialistinių par
tijų fizionomijoje; socialistų liaudininkų įtakoje esantį 
pabėgėlių valstiečių masė „linksta prie bolševikų“, 
prasidėjo „socialistų liaudininkų svyravimas ir pasiry
žimas pereiti į mūsų partiją“ 23. Aktyvesnieji iš jų 
palikdavo savo partijos eiles. Pavyzdžiui, 1917 m., 
rugpiūčio 15 d. mitingo Petrograde metu keli liaudi
ninkai viešai pareiškė, kad jie toliau nebegali būti 
buržuazijos tarnų gretose, nutraukia ryšius su savo 
partija24. 1917 m. liepos 30 d. Charkove įvykusio lie
tuvių pabėgėlių mitingo dalyviai absoliučia balsų 
dauguma priėmė bolševikų pasiūlytą rezoliuciją, nors 
tam labai priešinosi liaudininkai25. Visišką įtaką tarp 
lietuvių darbo žmonių išsikovojo Jekaterinoslavo lie
tuviai bolševikai. „Liaudininkų ir krikščionių demo
kratų organizacija čia galutinai pakriko“,—■ rašė 
„Tiesa“ 1917 m. rugsėjo 16 d. Bolševikų rengiamus 
mitingus, gegužines čia lankydavo šimtai žmonių, 
„Net ir senutės moterėlės, kurios, Lietuvoje būdamos, 
socialistą įsivaizdavo kaipo „raudoną baidyklę“ — 
noriai lanko mūsų prakalbas ir už didžiumiečius gal
vą guldo“ 26.

Aktyviai veikė Odesos lietuviai bolševikai, vado  ̂
vaujami J. Vizgirdos, Smailio ir kt. 1917 m. rugpiūčio 
mėn. įvykęs visuotinis lietuvių bolševikų kuopos su
sirinkimas priėmė nutarimą įstoti į RSDDP(b) Odesos 
organizaciją. Buvo suorganizuoti trys rajonai: Pere- 
sypskio, miesto ir stoties. Prie rajonų veikė politinio 
lavinimosi mokyklos, buvo skaitomos paskaitos.

23 Шестой съезд РСДРП (б). Протоколы, стр. 321.
24 „Tiesa“, 1917 m. rugpiūčio 23 d.
25 Ten pat.
26 „Tiesa“, 1917 m. rugsėjo 16 d.
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Lietuvių bolševikų įtakon pateko kultūros-švietimo 
draugija „Rūta“ ir Lietuvių draugijos nukentėjusiems 
nuo karo šelpti komitetas. Netrukus buvo išrinkta bene 
vienintelė Rusijoje Odesos Lietuvių darbininkų ir ka
reivių taryba, j kurios prezidiumą įėjo lietuviai bol
ševikai ir vienas socialistas liaudininkas. Tarybai buvo 
perduoti tvarkyti visi lietuvių pabėgėlių ekonominiai 
ir kultūriniai reikalai.

Spalio revoliucijos išvakarėse Odesos lietuvių bol
ševikų organizacijoje buvo iki 250 partijos narių2r.

Suiro socialistų liaudininkų kuopa Rostove prie 
Dono 2S.

Panašus procesas vyko ir tarp darbininkų, buvusių 
•dešiniųjų lietuvių socialdemokratų įtakoje. 1917 m. 
spalio mėn. pradžioje prie bolševikų partijos prisidėjo 
LSDP Tūlos organizacija. Į bolševikų pusę vis labiau 
linko LSDP Smolensko organizacija27 28 29. LSDP Petro
grado kuopa, kurioje buvo susitelkę saujelė inteligen
tų, jau seniai neturėjo jokios įtakos darbininkams.

Lietuviai darbininkai ir valstiečiai patys įsitikino, 
kad jiems nepakeliui su socialistais liaudininkais ir 
dešiniaisiais socialdemokratais. Revoliucinio judėjimo 
veikiami, jie stojo į bolševikų partiją, kūrė naujas lie
tuvių bolševikų organizacijas arba sekcijas. Per ne
pilnus tris mėnesius (1917 m. rugpiūtis—spalis) jos 
•susikūrė Kronštate, Revelyje (Taline), Tūloje, Rosto
ve prie Dono, Irkutske, Odesoje. Spalio socialistinės 
revoliucijos išvakarėse lietuvių bolševikų organizaci
jos arba sekcijos veikė dvylikoje stambiausių šalies

27 Duomenys paimti iš Smaižio pranešimo RKP(b) narių, 
kilusių iš Lietuvos ir Baltarusijos, visos Rusijos konferencijoje 
<1920.111.17). — МЫ CPA, f. 17, ap. 10, b. 1, 1. 129—130.

28 „Tiesa“, 1917 m. spalio 1,4 d.
29 „Tiesa“, 1917 m. spalio 21 d.
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miestų, daugiausia ten, kur buvo susitelkusios pa
grindinės lietuvių pabėgėlių masės. Buvo sudarytas 
vadovaujantis lietuvių bolševikų Rusijoje organas. 
Šimtai lietuvių bolševikų tiesiogiai dirbo vietinėse 
bolševikų organizacijose, nekurdami atskirų rajonų, 
arba sekcijų.

Tai rodo, kad lietuviai bolševikai sėkmingai įgy
vendino partinę statybą, idėjiškai ir organizaciniu 
požiūriu glaudžiai susijusią su bolševikų partija ir 
visiškai pajungtą socialistinės revoliucijos pergalės 
reikalui.

Lietuviai bolševikai, dirbdami revoliucingiausios 
partijos gretose, drauge su įvairių tautybių revoliu
cionieriais iš principo kovodami prieš buržuazines ir 
smulkiaburžuazines partijas ir grupes, įgijo didžiau
sią įtaką tarp lietuvių darbininkų ir apskritai darbo 
žmonių.

Tai buvo dėsninga klasių kovos vystymosi išdava. 
Revoliucijos logika, pabrėžė V. Kapsukas, verste ver
tė lietuvius darbininkus eiti kartu su Rusijos darbo- 
žmonėmis, dirbti bendros partijos eilėse, telktis po 
vienintelės revoliucinės RSDDP(b) vėliava30. Lietu
viai darbininkai, valstiečiai, kareiviai, liaudies inteli
gentijos atstovai sudarė nedidelę, bet kovingą, re
voliucijai atsidavusią daugiamilijoninės politinės ar
mijos dalį, kurią parengė Rusijos socialdemokratų 
darbininkų partija (bolševikų) kapitalizmo puolimui, 
kovai už socialistinės revoliucijos pergalę Rusijoje.

1917 m. spalio 25 d. Petrograde įvyko pergalingas 
ginkluotas sukilimas. Buvo nuversta Laikinoji vy-

30 V. Kapsukas, Rusijos lietuviai komunistai. II. Nuo 1917 m. 
Kovo revoliucijos ligi Lapkričio revoliucijos. — „Komunaras“, 
1922, Nr. 6, p. 174.
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riausybė — buržuazijos diktatūra ir įkurta Tarybų 
valdžia — proletariato diktatūra. Su reikšmingos per
galės šūkiu „Tegyvuoja revoliucija!“ išėjo pirmasis 
po Spalio perversmo „Tiesos“ laikraščio numeris. Jis 
paskelbė darbo žmonėms apie istorinę pergalę — 
V. Lenino parašytą atsišaukimą „Į Rusijos piliečius“.

Šiomis istorinėmis dienomis visur, kur didžioji re
voliucija užtiko lietuvius bolševikus ir pažangiuosius 
darbo žmones Rusijoje — darbininkų kolektyvuose, 
Raudonojoje gvardijoje, revoliucinės kariuomenės da
liniuose,— jie ranka rankon su Rusijos proletariatu 
pakilo į kovą už Tarybų valdžią. „Mes džiaugiamės, 
kad toje kovoje ne paskutinę vietą užima ir lietuviai 
proletarai ir pusiau proletarai,— rašė 1918 m. rugsėjo 
14 d. V. Kapsukas.— Ne vienas jų kovojo įvairiau
siuose frontuose, Sibire, Pavolgyje ir Šiaurėje... Ne 
vienas jų žuvo kovoj, ir mūsų pareiga pagerbti jų 
vardą ir palikti jį istorijai“ 31.

Darbo žmonės lietuviai Rusijoje buvo pasirengę 
Spalio įvykiams ir užėmė garbingą vietą bendrose 
kovotojų už naują gyvenimą gretose. Tai buvo didelis 
bolševikų partijos ir jos sudėtinio būrio — lietuvių 
bolševikų — pasiekimas.

V. Kapsukas, kaip politinis komisaras, kovėsi prieš 
generolą Krasnovą, puolusį revoliucinį Petrogradą. 
„Agitacija čia beveik visiškai nereikalinga,— kiek 
vėliau rašė jis „Tiesos“ puslapiuose,— kareiviai, ypa
tingai matrosai ir raudonoji gvardija, veržte veržiasi 
j mūšį ir kaip liūtai mušasi“ 32.

1917 m. spalio 30 d. Karinis-revoliucinis komitetas 
paskyrė V. Kapsuką Vyriausiosios iždinės pirmuoju

3! V. Kapsukas, Raštai, t. 7, p. 398.
32 Ten pat, p. 162.
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komisaru. Kontrrevoliucįngai nusiteikę iždinės tar
nautojai bandė organizuoti sabotažą. Vieną rytą. jie 
išstatė sargybas, ruošėsi sulaikyti tarnautojus, ne
leisti jiems užimti savo darbo vietų. V. Kapsukas, 
sužinojęs apie kontrrevoliucionierių užmačias, pats 
labai anksti atėjo j įstaigą, įsakė suimti sargybą. Po 
darbo buvo sušauktas eilinių tarnautojų, pripažįstan
čių Tarybų valdžią, pasitarimas. V. Kapsukas išaiš
kino Tarybų valdžios priešų kėslus, sabotažo žalą. 
Eiliniai tarnautojai, atidžiai išklausę V. Kapsuko kal
bą, priėmė sabotažą smerkiančią rezoliuciją. Taip 
V. Kapsuko dėka buvo pasmerkti antiliaudinių veiks
mų organizatoriai ir pagaliau likviduotas sabotažas, 
sudarytos sąlygos normaliai įstaigos veiklai33.

Z. Angarietis Spalio dienomis redagavo „Tiesą“, 
dalyvavo informacijos tikslais Miesto dūmos posė
džiuose, prisidėjo, malšinant junkerių maištą. Kiek 
vėliau Karinio-revoliucinio komiteto įgaliotas Z. An
garietis tyrė Miesto dūmos skundą. Dūma mėgino 
„užsistoti už buržuazijos sūnelius junkerius“, pakė
lusius maištą prieš Tarybų valdžią. Ištyręs įvykius 
Vladimiro ir Pavlovo karo mokyklose, kur pasak Dū
mos, buvo suruošta „tikra skerdynė“, Z. Angarietis 
atmetė buržuazijos pretenzijas.

Daug lietuvių revoliucionierių didvyriškai kovėsi 
Petrogrado Raudonosios gvardijos būriuose. Jonas 
Baltrūnas, karinių gydymo reikmenų fabriko darbi
ninkas, kilęs iš Zarasų, buvo fabriko raudongvardie- 
čių vadas, šturmavo Žiemos rūmus, dalyvavo nugink-

33 E. Tautkaitė, Iš V. Mickevičiaus-Kapsuko gyvenimo Petra- 
piLyje (atsiminimai apie drg. Kapsuką). — „Raudonasis artojas“, 
1937 m. vasario 19 d.; Петроградский Военно-революционный, 
комитет. Документы и материалы в трёх томах, т. 3, М., 1967, 
Док. № 187, стр. 91.
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Bernardas Latvinas

Spalio revoliucijos dalyviai Petro
grade:

luojant Vladimiro karo mokyklą, kovėsi kaip būrio 
vadas prie Pulkovo prieš Kerenskio-Krasnovo kariuo
menę 34. Aktyviai kovojo už Spalio pergalę Genovaitė 
Baltrūnaitė, partijos narė nuo 1917 m. balandžio mėn. 
Spalio ginkluoto sukilimo metu ji dirbo sanitarinėje 
draugijoje, organizavo medicinos punktus, dalijo me
dikamentus, teikė pagalbą sužeistiesiems. Karinių gy
dymo reikmenų fabriko darbininkai išrinko G. Baltrū- 
naitę j Petrogrado rajono Darbininkų atstovų tarybą', 
•o po Spalio pergalės ji tapo šios tarybos prezidiumo 
nare. Jai buvo pavesta palaikyti ryšį tarp Petrogrado 
rajono ir revoliucijos štabo Smolnyje35. Darbininkė 
Veronika Sirutytė kartu su karinių gydymo reikme-

34 Leningrado srities Valstybinis Spalio revoliucijos ir so
cialistinės statybos archyvas (toliau — LSSR archyvas), f. 5301, 
ар. 1, b. 71, 1. 4.

35 M. Junčas-Kučinskas, Revoliucionierių šeima. — „Panevė
žio tiesa“, 1965 m. rugpiūčio 27 d.
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nų fabriko raudongvardiečiais dalyvavo mūšiuose 
prieš Kerenskio kariuomenę prie Pulkovo aukštumų 35.

Raudongvardiečių gretose buržuazijos valdžios 
versti žygiavo B. Jočys, J. Karosas, M. Maksimas, 
J. Juospaitis, T. Vizgirdas. Legendarinio kreiserio 
„Auroros“, davusio signalų Žiemos rūmų šturmui, jū
reivių tarpe buvo lietuvis iš Ukmergės Antanas God- 
liauskas. Busimasis Raudonosios Armijos Vilniaus 
5-ojo šaulių pulko komisaras S. Mickevičius Spa
lio išvakarėse ėjo sargybą prie Smolnio, iš kur 
V. Leninas vadovavo revoliucijos veiksmams, o spalio 
25 d. vakare su Lebedevo fabriko raudongvardiečiais 
dalyvavo Žiemos rūmų šturme. Žiemos rūmų — pas
kutinės buržuazijos atramos Petrograde — paėmimo 36

36 V. Kulvičius, Petrogrado lietuvių komunistų veikla (1917— 
1918 m.).— VVPI Mokslo darbai, t. XII, 1960, p. 14.
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dalyviai buvo A. Penkaitis, B. Jusius, M. Miliauskas, 
B. Latvinas.

Ginkluoto sukilimo metu neliko nuošalyje ir lietu
viai kareiviai. Į aktyvią kovotojų už socialistinę re
voliuciją gretas perėjo vienas iš lietuvių kareivių 
Rusijoje organizatorių, reakcinės Lietuvių kareivių 
sąjungos Centro komiteto narys Rapolas Rasikas.

Spalio sukilime Petrograde veikliai reiškėsi revo
liucinės kariuomenės ir laivyno atstovai P. Bieliaus
kas, A. Karosas, M. Sarpalius, J. Pajarskis, J. Repšys, 
V. Penkaitis.

Neįmanoma suminėti visus žinomus ir nežinomus 
Spalio kovų Petrograde dalyvius lietuvius, kurie, bol
ševikų partijos pašaukti, didvyriškai kovėsi už Lenino 
reikalą, Tarybų valdžią, nesigailėjo jėgų revoliucijos 
iškovojimams apginti.

2 0 1



J u o z a s  J u o s p a i t i s

1917 m. spalio 25 d. vakare Smolnyje prasidėjo 
visos Rusijos Tarybų II suvažiavimas. Suvažiavimas 
priėmė pirmuosius Tarybų valdžios dekretus — dėl 
taikos ir dėl žemės, sudarė pirmąją tarybinę vyriau- 
sybę — Liaudies Komisarų Tarybą, kurios pirmininku 
buvo išrinktas Spalio revoliucijos vadas Vladimiras 
Leninas.

Istorinio suvažiavimo darbuose dalyvavo ir lietu
viai revoliucionieriai: RSDDP(b) Lietuvių sekcijų 
Laikinojo Centro Biuro pirmininkas V. Kapsukas, 
darbininkai Norbertas Kavaliukas, Jonas Kovalskis, 
Kaspijos laivyno jūreivis Viktoras Penkaitis, E. Taut- 
kaitė, E. Petniūnaitė-Vilūnienė 37. Pastaroji dalyvavo

37 E .  V i l i m i e n ė ,  Revoliucijos lopšyje. — Proletarinė revoliu
cija Lietuvoje, p. 12.
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antrajame suvažiavimo posėdyje, V. Kapsuko žo
džiais, j suvažiavimą „vogtinai“ įvesta.

Visi su nekantrumu laukė spalio 26 d. posėdžio, 
laukė Lenino kalbos. Ir štai aplodismentų audros su
tiktas Leninas skaito taikos dekretą. „Jis užkimęs, 
pailsęs, vienok, kaip ir visuomet, geležinė nepermal
daujama logika skamba jo žodžiuose“ 38,— rašė 
V. Kapsukas.

Darbo žmonių lietuvių vardu, gavęs žodį, taikos 
dekretui karštai pritarė V. Kapsukas, taip pat ėmęs 
bendradarbiauti su Tarybų valdžia lietuvių socialistų 
liaudininkų (kairiųjų eserų) atstovas P. Balys39.

Taikos dekretas priimamas vienbalsiai. Jį lydi „il
gas triukšmingas delnų plojimas,— rašė V. Kapsu
kas.— Visi sustoję gieda „Internacionalą“. Daro ova
ciją d. Leninui ir pamini žuvusius draugus — gieda 
laidotuvių maršą“ 40.

[ kovą už socialistinės revoliucijos pergalę Petro
grado proletariato pavyzdžiu pakilo visos šalies dar
bo žmonės, jų gretose ir lietuviai darbininkai, karei
viai. 1917 m. spalio 29 d. straipsnyje „Tegyvuoja 
Tarybų valdžia“ „Tiesa“ rašė: „Nematyta kova mūsų 
laukia ne tik Petrapilio, o ir kituose miestuose. 
Kova — žūt ar būt. Dėl to visi mes ir visur turime 
būti jos eilėse. Ką daro mūsų draugai Petrapily, tą 
turi daryti ir kitur: imti visą valdžią į Tarybų ran
kas“.

Spalio kovose Maskvoje aktyviai dalyvavo Jurgis 
Slekonis, Plonėnų dvaro (Joniškėlio aps.) kumečio 
sūnus. Karo pradžioje jis buvo mobilizuotas į caro.

38 V. K a p s u k a s , Raštai, t. 7, p. 160.
39 Ten pat.
40 Ten pat.
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armiją, pateko j latvių šaulių pulką. Spalio dienomis 
pulkas, išskyrus vieną kitą karininką, perėjo j revo
liucijos pusę. Patekęs į Maskvą, jaunasis kulkosvai
dininkas drąsiai kovėsi prieš baltuosius prie Didžiojo 
teatro, Miesto dūmos, Kremliaus41.

Maskvos darbininkų kovinio būrio gretose už Ta
rybų valdžią kovėsi E. Stankutė. Ji nešiojo kovoto
jams kulkosvaidžių juostas, padavinėjo šaudmenis, 
perrišinėjo sužeistuosius. „Tai buvo sunkūs mūšiai“,— 
prisimena darbininkė revoliucionierė,— tačiau „visus 
užvaldė viena mintis — nugalėti. Ir mes nugalė
jome“ 42.

Mūšiuose už socialistinės revoliucijos pergalę 
Maskvoje dalyvavo gausus būrys 1915 metais eva
kuotų ir įkurdintų Maskvoje Presnios rajone Kauno 
brolių Tilmansų ir K° sraigtų gamybos ir geležies 
valcavimo fabriko darbininkų. Raudonosios gvardi
jos būryje didvyriškai kovėsi už Lenino reikalą bol
ševikai ir nepartiniai J. Kybartas, A. Pševodskis, 
A. Mancevičius, A. Varnas, L. Narkevičius, G. Kap- 
rolaitis, M. Seklickas, T. Niemčinskas, A. Niemčins- 
kas, K. Taujanskas, A. Gerulaitis 43 ir daugelis kitų.

Jekaterinoslave lietuviai bolševikai suorganizavo 
Lietuvių kovinę draugovę — apie 40 žmonių, kuri su
darė miesto Raudonosios gvardijos penktąją kuopą. 
Jos branduolys — Briansko (dabar Petrovskio vardo) 
ketaus liejyklos darbininkai. Lietuvių draugovė, ku

41 A. Kadžiulis, Jurgio Slekonio teisybė. — „Tiesa“, 1966 m. 
liepos 10 d.

42 E. Stankutė, Maskvos barikadose. — Proletarinė revoliu
cija Lietuvoje, p. 27.

43 K• Gabdankas, Raudongvardiečiai iš Kauno, Vilnius. 
1967; J. Keršys, P. Mikuckas. Tėvų žygiai įkvepia.—• „Tiesa“, 
1967 m. sausio 12 d.
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rioje buvo K- Klorys, K. Plioplys, A. Šlekys, A. Put- 
rius, V. Ramonas, V. Dubindris, A. Poškus ir daugelis 
kitų lietuvių revoliucionierių, didvyriškai kovojo prieš 
ginkluotus ukrainiečių buržuazinių nacionalistų — 
haidamakų būrius, už Tarybų valdžią. „Rusų tarpe 
družina įgijo savo energija ir teisingumu didelį po
puliarumą“,— rašė „Tiesa“ 1918 m. vasario' 15 d.

Voroneže Tarybų valdžią kūrė Pranas Stankevi
čius. Dar besimokydamas gimnazijoje, 1915 m. jis 
įstojo į bolševikų partijos vietos organizaciją, akty
viai reiškėsi jos veikloje. Spalio dienomis vadovavo 
Voronežo tarybinei milicijai, vėliau Raudonojoje Ar
mijoje kovojo su baltagvardiečiais.

Kovoti už Tarybų valdžią Odesos lietuviai bolše
vikai suorganizavo kovinę draugovę (1918 m. sau
sio mėn.), kurioje buvo susitelkę iki 1700 vyrų. Už 
pasižymėjimą mūšiuose su revoliucijos priešais drau
govei buvo pareikštas „ypatingas dėkingumas“ 44.. 
Vien tiktai draugovės kariai lietuviai, Tarybų valdžiai 
nugalėjus, saugojo svarbiausias miesto įstaigas: par
tijos komitetą, paštą, centrinę telefono stotį, bankus 
ir kt. Vienas iš lietuvių kovinės draugovės organizato
rių buvo Juozas Vizgirda, kilęs iš Raseinių apskri
ties. Karo metais jis tarnavo caro armijoje, gavo ka
pitono laipsnį. 1917 m. J. Vizgirda aktyviai įsijungė 
į lietuvių bolševikų organizacijos veiklą Odesoje, su 
ginklu rankose kūrė čia Tarybų valdžią, vėliau — Be
sarabijoje. Pilietinio karo metais Rumunijos fronte- 
vadovavo tarybinės kariuomenės armijai, buvo Besa
rabijos TSR Laikinosios Darbininkų ir valstiečių vy
riausybės reikalų valdytojas45. * 46

44 MLI CPA, f. 17, ap. 10, b. 1, 1. 129.
46 MLI CPA, i. 17, ap. 7, b. 80, 1. 13.
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Kovose už Tarybų valdžią Sibire aktyviai dalyva
vo lietuviai darbininkai — reemigrantai iš Škotijos. 
Vien tiktai Omske buvusių Didžiosios Britanijos lie
tuvių socialistų sąjungos narių susitelkė nemažas 
būrys — apie 300 žmonių. Tarybinėje milicijoje bei 
partizanų būriuose jie triuškino kontrrevoliucijos jė
gas, tvirtino revoliucijos iškovojimus. Savo drau
gams, likusiems Didžiojoje Britanijoje, jie rašė: „Jei
gu mes krisime kovoje, atminkite štai ką — mes išpil- 
dėme savo šventą pareigą ir mirsime su didžiausiu 
džiaugsmu, nes mūsų mirtis pagreitins socializmo 
tvarkos atėjimą“ 46.

Darbo žmonės lietuviai, dalyvaudami bendroje 
ginkluotoje kovoje už socialistinės revoliucijos per
galę Rusijoje, su ja siejo savo viltis ir lūkesčius, kad 
bus užbaigtas karas, sudarytos galimybės grįžti 
1 gimtąjį kraštą, sukurta santvarka be išnaudojimo, 
grindžiama tautų lygiateisiškumu, draugyste ir bro
lišku bendradarbiavimu.

Lietuviai bolševikai, padėję partijai politiškai ir 
organizaciniu požiūriu gausiai įtraukti lietuvių darbo 
žmones į kovą už Tarybų valdžią Rusijoje, išsikovojo 
didžiausią įtaką lietuvių pabėgėlių, ypač darbininkų, 
tarpe dėl to, kad buvo be galo atsidavę socialistinei 
revoliucijai, nenuilstamai, nuosekliai kovojo už lietu
vių tautos socialinį ir nacionalinį išvadavimą, už so
cializmą. Lietuvių bolševikų, kaip ir visos partijos 
veikla, vykdoma su proletarinio internacionalizmo 
šūkiais, nulėmė tai, kad lietuvių buržuazinėms parti- 46

46 „Tiesa“, 1918 m. kovo 29 d. Plačiau apie lietuvių reemig- 
rantų iš Škotijos kovas Sibire žr. B. Vaitkevičius, Iš Škotijos 
lietuvių kovų už Tarybų valdžią Sibire istorijos. — LKP isto
rijos klausimai, t. 3, 1963, p. 45—52.



joms bei grupėms, turėjusioms palyginti didelius ma
terialinius išteklius, nepavyko atitraukti lietuvių 
darbo žmonių nuo bendros revoliucinės kovos Rusi
joje. Bendri klasiniai lietuvių ir rusų darbo žmonių 
interesai nugalėjo tautinį atskirumą bei uždarumą.

Aktyviai dalyvaudami Spalio revoliucijoje, lietu
viai darbo žmonės — bolševikai ir nepartiniai — įnešė 
savo indėlį ne tik į kovą už Tarybų valdžios pergalę 
Rusijoje, bet ir netiesiogine prasme į Lietuvos, visų 
pavergtųjų ir išnaudojamųjų išvadavimą iš klasinės 
priespaudos bei nacionalinio jungo.

Lietuvių bolševikų revoliucinių mūšių patyrimas, 
įgytas 1917 metais Rusijoje, buvo labai vertingas bū
simoms kovoms už Spalio idėjas Lietuvoje 1918— 
1919 metais.
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Socialistinės revoliucijos pergalė Rusijoje šalies 
valdžios vairą atidavė Rusijos Socialdemokratų dar
bininkų partijai (bolševikų). Lietuviai bolševikai, 
tapę valdančiosios partijos nariais, aktyviai įsijungė 
j Tarybų valstybės statybą, revoliucijos iškovojimų 
įtvirtinimą, tolesnį darbo žmonių sutelkimą apie bol
ševikų partiją ir Tarybų valdžią. Kaip ir anksčiau, 
jie idėjiškai kovojo su buržuazinėmis ir smulkiabur
žuazinėmis partijomis ir grupėmis, o kontrrevoliuci
nių lietuvių įstaigų ir organizacijų atžvilgiu, remda
miesi Tarybų valdžios organais, pavartojo ir prievar
tos priemones. To reikėjo socialistinės revoliucijos, 
Tarybų valdžios sustiprinimui.

Spalio revoliucija politiškai suaktyvino plačius dar
bo žmonių sluoksnius. Gausiuose susirinkimuose, mi
tinguose lietuviai bolševikai aiškino socialistinės 
revoliucijos reikšmę, Tarybų valdžios dekretus, de
maskavo klasinio priešo pinkles. Pažangieji lietuvių 
karo pabėgėliai sveikino Tarybų valdžią ir jai visiš
kai pritarė. Visa tai atsispindėjo gausių mitingų rezo
liucijose ir nutarimuose. Antai 1917 m. lapkričio 19 d. 
lietuviai darbo žmonės Charkove, susirinkę į Lietuvių 
kultūros centro sušauktą mitingą, priimtoje rezoliu
cijoje sveikino Tarybų valdžią, kaip tikrąją darbinin
kų, kareivių, mažažemių ir bežemių valstiečių valios 
reiškėją. „Mes pripažįstame,— buvo sakoma rezoliu
cijoje,— kad tik vykinamoji gyveniman Antroji Dar-

14. Socialistinė revoliucija Lietuvoje 1918—1919 m. 209



bininkų ir kareivių atstovų tarybų suvažiavimo pro
grama ir griežta kova su buržuazija, be kompromisų 
su kontrrevoliucionieriais, tegali duoti taiką, žemę ir 
liuosybę“ k

Naująją valdžią — Liaudies Komisarų Tarybą — 
1917 m. gruodžio 14 d. sveikino Riazanės lietuviai 
karo pabėgėliai, susirinkę apsvarstyti einamojo mo
mento1. Jie ypač griežtai pasmerkė tuos, kurie metė- 
kovos prieš Tarybų valdžią šūkį. „Dabar yra tik du, 
keliai,— pažymėta rezoliucijoje.— Vidurio nėra. Arba. 
su Kornilovais, Kaledinais, kad tęsti dabartinę sker- 
dynę, kad pavergti liaudį, kad neleisti žemių, atiduoti' 
valstiečiams, arba su darbininkais, kareiviais ir var
gesniais valstiečiais, kad greičiau karas pasibaigtų,, 
kad žemės pereitų valstiečiams, kad viešpatautų lais
vė, geresnė ateitis“. Visiems tiems, kurie atsisakė 
remti Tarybų valdžią, Riazanės lietuviai pabėgėliai, 
rūsčiai pareiškė: „Salin kontrrevoliucionieriai! Salin, 
buržuazijos tarnai!“ 1 2

Spalio revoliucija, iki pamatų sugriovusi carinį 
„tautų kalėjimą“, išlaisvino pavergtas tautas iš am
žius trukusios nacionalinės priespaudos ir sudarė- 
sąlygas jų visapusiškam vystymuisi. Pagrindiniai bol
ševikų partijos ir Tarybų valdžios nacionalinės poli
tikos principai, sprendžiant Rusijos tautų tarpusavio-, 
santykius, buvo išdėstyti „Rusijos tautų teisių dekla
racijoje“. Sj istorinės reikšmės dokumentą priėmė- 
Tarybų Rusijos vyriausybė 1917 m. lapkričio 2 d.. 
Deklaracijos punktai skelbė Rusijos tautų — didelių, 
ir mažų — lygybę ir suverenumą, visų ir visokių na
cionalinių ir nacionalinių-religinių privilegijų bei ap

1 „Tiesa“, 1917 m. gruodžio 2 d
2 LIS, t. III, p. 33.
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ribojimų panaikinimą, laisvą nacionalinių mažumų 
Ir etnografinių grupių vystymąsi3. Deklaracija sutei
kė visoms tautoms Spalio revoliucijos paskelbtas de
mokratines teises ir laisves. „Tiesa“ deklaraciją pa
skelbė 1917 m. lapkričio 11 d.

Praktiškam bolševikų partijos nacionalinės politi
kos, paskelbtos Rusijos tautų teisių deklaracijoje, 
įgyvendinimui buvo sudarytas specialus Tarybų val
džios organas — RTFSR Tautybių reikalų liaudies 
komisariatas. Komisariato vadovu partijos CK pa
skyrė J. Staliną, žymų partijos veikėją, aktyviai gy
nusį ir propagavusį marksistines pažiūras nacionali
niu klausimu.

Pagrindinė Tautybių reikalų liaudies komisariato 
grandis buvo nacionaliniai komisariatai, kuriuos su
darė atskirų tautybių politinės organizacijos, stovin
čios Tarybų valdžios pozicijose. Nacionaliniams ko
misariatams ir skyriams buvo keliami šie uždaviniai: 
1) informuoti Tarybų valdžią apie kurios nors tauty
bės reikalus; 21) informuoti tautybes apie visus Ta
rybų valdžios žingsnius ir priemones; 3) per Tarybų 
valdžios organus rūpintis tos tautybės gyventojų kul
tūros-švietimo reikalais; 4) vesti masinę agitaciją ir 
propaguoti Tarybų valdžios idėjas; 5) spręsti visus 
konfliktus, kylančius tarp Tarybų valdžios organų ir 
tautybių; 6) remiantis tarybine konstitucija, pa
rengti administracinės-teritorinės nacionalinės auto
nomijos pagrindus ten, kur yra ypatingos ekonomi
nės ir teritorinės sąlygos 4.

3 LIS, t. III, p. 27.
4 Народный комиссариат по делам национальностей. Отчет 
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Lietuvos reikalų komisariato sukūrimo iniciatoriai 
buvo RSDDP(b) Lietuvių sekcijų Laikinasis Centro 
Biuras. 1917 m. gruodžio 5 d. CB posėdyje buvo nu
tarta prašyti Tautybių reikalų liaudies komisariatą 
skubiai organizuoti Lietuvos reikalų komisariatą. Lie
tuviai bolševikai savo pasiūlymus motyvavo tuo, kad 
„Lietuvos revoliucinėms demokratinėms organizaci
joms, besilaikančioms Tarybų valdžios pozicijų, reikia 
mobilizuoti visas jėgas atkirčiui reakcionieriams, su
stiprinusiems savo veiklą ypač kariuomenėje, įvairių 
lietuviškų įstaigų kontrolei bei jų tvarkymui..., o taip 
pat ryšium su prasidėjusiu pabėgėlių grįžimu į Lie
tuvą“' 5.

Lietuvių bolševikų pasiūlymas buvo nedelsiant pri
imtas. 1917 m. gruodžio 8 d. specialiu Tarybų Rusijos 
Liaudies Komisarų Tarybos dekretu, kurį pasirašė 
V. Leninas ir Tautybių reikalų liaudies komisaras 
J. Stalinas, Lietuvos reikalų komisaru buvo paskirtas 
V. Kapsukas, jo pavaduotoju — Z. Angarietis 6. Kiek 
vėliau, 1918 m. balandžio 16 d., antruoju komisaro 
pavaduotoju buvo paskirtas S. Matulaitis 7.

Lietuviai darbo žmonės su džiaugsmu sutiko žinią 
apie įžymių lietuvių revoliucionierių paskyrimą rūpin
tis Lietuvos reikalais. Sveikinimo telegramoje V. Kap
sukui ir Z. Angariečiui Jekaterinoslavo lietuviai karo 
pabėgėliai rašė: „Sveikiname lietuvių proletarų rei
kalų ir valios reiškėjus ir pilnai su jumis solidari- 
zuojamės. Dirbkite buržuazijos galybės sutriuškini

6 J. Aničas, S. Noreikienė, Lietuvos reikalų komisariato veik
la 1917—1918 metais, Vilnius, 1959, p. 12.

6 „Tiesa“, 1917 m. gruodžio 13 d.
7 „Lietuvos reikalų komisariato žinios“, Nr. 1—2, 1918 m. 

liepos 2 d., p. 1.
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mui ir perėmimui valdžios Liaudies komisarų tary
boms, o mes visi su jumis!“ 8.

Visoje komisariato veikloje vadovaujantis vaidmuo 
priklausė lietuviams bolševikams, Centro Biurui. Ta
čiau lietuviai bolševikai, kaip ir visa partija, neneigė 
galimybės, kuriant bei vystant komisariato veiklą, 
bendradarbiauti su partijomis, kurias rėmė kai kurie 
darbo žmonių sluoksniai. Tapau buvo pripažinta, kad 
tokios partijos gali dalyvauti komisariato veikloje tik 
tuo atveju, jei jos kartu su bolševikais ir jų vadovau
jamos kovos už Tarybų valdžios įtvirtinimą.

Vadovaudamiesi šiais teiginiais, lietuviai bolševi
kai dar komisariato sudarymo išvakarėse ėmėsi ini
ciatyvos tartis dėl bendradarbiavimo su LSDP gru
pių ir Lietuvos socialistų liaudininkų partijos 
atstovais.

Pirmasis kairiųjų srovių informacinis pasitarimas 
įvyko 1917 m. lapkričio 23 d. V. Kapsukas lietuvių 
bolševikų vardu iškėlė tokias bendradarbiavimo sąly
gas: pripažinti ir remti Tarybų valdžią; pripažinti 
Rusijos revoliuciją, kaip Europos socialistinės revo
liucijos pradžią; pripažinti, jog „Lietuvos klausimas“, 
kaip to reikalauja krašto proletarų ir kaimo varguo
menės interesai, gali būti išspręstas, tik laimėjus Ru
sijos darbininkų revoliucijai ir valdžiai perėjus kai
myninėse šalyse ir Lietuvoje į darbo žmonių rankas; 
pasmerkti „tautos vienybės“ skelbėjus ir jų „diplo
matinius“ žygius dėl Lietuvos nepriklausomybės iš 
imperialistų malonės; skelbti kovą dešiniesiems so
cialdemokratams 9.

8 „Tiesa“, 1918 m. sausio 12 d.
9 „Tiesa“, 1917 m. gruodžio 2 d.
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.1917 щ. gruodžio..30 d. Lietuvos reikalų komisa
riato tarybos posėdyje A. Purenąs LSDP Petrogrado^ 
grupės vardu pareikalavo sudaryti komisariato tary
bą pariteto pagrindais, iš visų socialistinių partijų, 
įtraukiant į ją ir socialistų liaudininkų atstovus. Ta
čiau A. Pureno iškelta sąlyga buvo nepriimtina, ka
dangi socialistai liaudininkai, vadovaujami dešiniųjų 
elementų, faktiškai atsisakė pripažinti Spalio revo
liuciją, kurią jie pavadino „maištu“, ir remti Rusijos 
tarybinę vyriausybę. Bendra kalba ir bendras veiki
mas su socialistais liaudininkais bus galimas tada,, 
pareiškė lietuviai bolševikai, kai jie išsivaduos iš de
šiniųjų vadų įtakos. Kai šis reikalavimas buvo at
mestas, LSDP Petrogrado grupė atsisakė bendradar
biauti, bet pareiškė nedraudžianti atskiriems savo 
nariams dirbti komisariate.

Lietuvių bolševikų derybos su socialistais liaudi
ninkais ir socialdemokratais dėl principinių nesuta
rimų apčiuopiamų rezultatų nedavė.

Svarbiausias Lietuvos reikalų komisariato uždavi
nys buvo ginti ir stiprinti Spalio revoliucijos laimė
jimus ir skleisti Tarybų valdžios idėjas tarp lietuvių 
darbo žmonių — karo pabėgėlių. Teko griežtai kovoti 
su lietuvių buržuaziniais nacionalistais, įsitvirtinu
siais įvairiose organizacijose. Ten, kur buvo susitelkę 
daugiau lietuvių karo pabėgėlių, Lietuvos reikalų ko
misariatas kūrė savo skyrius. Tokie skyriai buvo 
įsteigti Petrograde, o 1918 m. pradžioje komisariatui 
persikėlus į Maskvą,— Voroneže, Odesoje, Smolens
ke, Samaroje, Saratove l0.

Savo politinę liniją Lietuvos reikalų komisariatas 
grindė programiniais RSDDP(b) teiginiais nacionali

10 J. Aničas, S. Noreikienė, Lietuvos reikalų komisariato veik
la 1917—1918 metais, p. 19.
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niu klausimu, o praktinėje veikloje vadovavosi Tary
binės vyriausybės direktyvomis bei partijos Lietuvių 
sekcijų Centro Biuro- nurodymais.

Po- Spalio revoliucijos pergalės lietuviai bolševikai 
daug dėmesio skyrė savo- eilių stiprinimui, aktualių 
revoliucinės veiklos uždavinių tiek Rusijoje, tiek Lie
tuvoje svarstymui. Tuo reikalu RSDDP(b) Lietuvių 
.sekcijų Centro Biuras sušaukė dvi lietuvių bolševikų 
konferencijas.

Pirmoji konferencija įvyko Petrograde 1918 m. 
sausio 5—8 d. Joje dalyvavo 36 delegatai su spren
džiamuoju balsu nuo 2400 partijos narių. Jie atsto
vavo Petrogrado, Jekaterinoslavo, Tūlos, Nižnij Nov
gorodo, Kronštato, Charkovo, Maskvos, Revelio- lie
tuviams bolševikams, taip pat Vyborgo įgulos, Siau
rės armijos ir Siaurės fronto 44-osios divizijos bolše
vikams kariams. Be to, dalyvauti konferencijoje buvo 
pakviesti LSDP Smolensko organizacijos, kurios lai
kėsi „Tiesos“ linijos,- atstovai. Dėl vienokių ar kito
kių priežasčių į konferenciją neatvyko Omsko, Irkuts
ko, Bagorodsko, Odesos bei kitų miestų, taip pat 
fronto lietuvių bolševikų delegatai. Konferencijos me
tu, 1918 m. sausio mėn., Z. Angariečio paskaičiavimu, 
lietuvių bolševikų Rusijoje, tiek susitelkusių į atski
ras sekcijas bei kuopas, tiek ir pavienių, buvo apie 
3000 ".

Konferencijos darbotvarkė buvo tokia: 1. Partijos 
Lietuvių sekcijų Laikinojo Centro Biuro ir „Tiesos“, 
taip pat vietinių organizacijų atstovų pranešimai; 
2. Einamasis momentas. Darbas Rusijoje. Organiza
cinis klausimas ir LSDP. Lietuvos reikalų komisaria
tas. Lietuvių pulkai ir Raudonoji Armija; 3. Darbas 11

11 Z. Angarietis, Lietuviai bolševikai Rusijoje, p. 118.
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Lietuvoje. Revoliucinių socialdemokratų platforma 
Lietuvoje. Grįžimas į Lietuvą. Revoliucinių socialde
mokratų darbas Lietuvoje. Politinis Lietuvos sutvar
kymas. 4. Buržuazinės ir smulkiaburžuazinės partijos 
ir organizacijos. Klerikalų partijos. Santariečiai. 
Liaudininkai. Lietuvių kareivių sąjunga. 5. Įvairūs 
klausimai. Statutas. Laikraščiai ir knygos. 6. Centro 
Biuro rinkimai. 7. Einamieji klausimai.

Laikinojo Centro Biuro ataskaitoje, kurią padarė 
Z. Angarietis, ir pranešimuose iš vietų pažymėta, kad 
išaugo lietuvių bolševikų eilės, sustiprėjo jų įtaka pla
čiosioms pabėgėlių masėms. Visi kalbėtojai pabrėžė 
glaudų ryšį ir bendrą lietuvių bolševikų darbą su 
vietinėmis partinėmis organizacijomis.

Konferencijos delegatų dauguma griežtai kritikavo 
Maskvos lietuvių bolševikų vadovų skaldytojišką tak
tiką, jų mėginimą atkurti Rusijoje LSDP. Buvo kri
tikuota taip pat maskviečių pozicija organizaciniu 
klausimu. „Jei mes būtume laikęsi „maskviečių“ tak
tikos organizacijos klausimu,— kalbėjo Z. Angarietis, 
kritikuodamas Maskvos sekcijos eilių dirbtinį išpūti
mą,— tai pas mus (Petrograde.— В.  V.)  būtų ne 400 
narių, o 4000. Marksizmo taktika ne taikintis prie 
tamsių minių, bet eiti į minias su tarptautiniais re
voliuciniais ūbaisiais (ir taikintis prie proletariato 
avangardo)“ 12. S. Turla (Rostovas prie Dono) pa
reiškė: „Maskviečiai, norėdami pritraukti lietuvių 
tremtinių minias, atsisakė nuo tikrojo bolševizmo. 
Maskviečiai eina su bolševikais, bet neša tautiškąją 
kontrabandą“ 13. B. Matusevičius (Voronežas), pa
smerkęs Maskvos lietuvių bolševikų vadovus, prane

12 Z. Angarietis, Lietuviai bolševikai Rusijoje, p. 124.
13 Ten pat, p. 123.
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šė, kad „Socialdemokratą“ boikotuoja Nižnij Novgo
rodo ir Voronežo draugai.

Konferencijos delegatai, aštriai kritikuodami Mask
vos lietuvių bolševikų vadovų veiklą, reikalavo jų lai
kytis partijos nutarimų, atsisakyti savo oportunisti- 
nės taktikos. „Mes galėtume susidėti su Maskvos lie
tuviais socialdemokratais,— kalbėjo Z. Angarietis,—• 
jei tik jie visame laikytųsi mūsų partijos nutarimų“ H.

Maskvos lietuvių bolševikų delegatai, prispirti prie 
sienos, pripažino savo klaidas ir pasisakė už visų re
voliucinių lietuvių socialdemokratų vienybę. „Mes 
eisime kartu su jumis ir norime eiti. Darbai ir keliai 
mūsų vieni“ 14 15,— pareiškė J. Smolskis (Smalstys).

Vienbalsiai priimtoje rezoliucijoje pagal Laikinojo 
CB ataskaitą ir pranešimus iš vietų konferencija pa
reikalavo, kad visos lietuvių socialdemokratų organi
zacijos, įstojusios į RSDDP(b), laikytųsi partijos nu
tarimų „tiek bendraisiais, tiek ir lietuviškaisiais klau
simais“ 16.

Apsvarsčiusi einamojo momento uždavinius, ku
riuos išdėstė Z. Angarietis, konferencija visiškai pri
tarė RSDDP(b) politikai, atvedusiai Rusijos darbo 
žmones į socialistinės revoliucijos pergalę. „Kaip vi
sų Rusijos tautų, taip ir lietuvių darbininkų prieder
mė,— sakoma rezoliucijoje „Darbas Rusijoje“,— akty
viai dalyvauti Rusijos revoliucijoje, mobilizuoti tik
rai revoliucines visų tautų darbininkų jėgas, dėtis 
prie revoliucinių Rusijos organizacijų, remti Liaudies 
komisarų valdžią, vengti ir kovoti su visu tuo, kas 
galėtų skaldyti tikrai revoliucinių darbininkų eiles“ I7.

14 Z. Angarietis, Lietuviai bolševikai Rusijoje, p. 124.
15 Ten pat, p. 123.
16 „Tiesa“, 1918 m. sausio 12 d.
17 Ten pat.
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Konferencija pabrėžė revoliucinę darbininkų kla
sės vienybės reikšmę revoliucinėje kovoje, pasisakė 
prieš atskirų lietuvių bolševikų organizacijų kūrimą. 
„Visos lietuvių socialdemokratų bolševikų sekcijos, 
rajonai, organizacijos,— pareikalavo konferencija,— 
turi įeiti į bendras RSDDP(b) eiles ir, reikalui esant, 
sudaryti sekcijas propagandos-agitacijos reika
lams“ 1S.

Konferencija, pažymėjusi, kad lietuvių socialdemo
kratų gretose yra įvairių srovių ir kad tarp jų negali 
būti jokios organizacinės vienybės, pasiūlė „visoms 
LSDP organizacijoms Rusijoje, kurios jau prisidėjo 
ar tik linksta prie bolševikų, stačiai įeiti .į RSDDP(b) 
eiles, išsižadant LSDP vardo“ 18 19. Konferencija prita
rė Laikinajam Centro Biurui, kuris buvo Lietuvos rei
kalų komisariato sukūrimo iniciatorius, vadovavo jo 
veiklai, ir kartu nurodė, kad į Komisariato tarybą gali 
įeiti tik tos organizacijos, kurios be svyravimų remia 
Tarybų valdžią Rusijoje. Konferencija iškėlė Komi
sariatui šiuos svarbiausius uždavinius: 1) padėti Ta
rybų Rusijos valdžiai įtraukti pabėgėlius iš Lietuvos 
į darbą, ginant ir stiprinant revoliucijos laimėjimus, 
2) mobilizuoti visas revoliucines jėgas ir rengtis bū
simai kovai už socialistinę revoliuciją Lietuvoje20.

Lietuviai bolševikai nutarė ir toliau kovoti prieš 
buržuazinių nacionalinių batalionų kūrimą, rūpintis 
jau sukurtus batalionus patraukti į Spalio revoliuci
jos, Tarybų valdžios pusę.

Plačiai ir išsamiai konferencija apsvarstė darbo 
Lietuvoje klausimus. Šių klausimų kėlimas ryšium su

18 „Tiesa“, 1918 m. sausio 17 d.
19 Ten pat.
20 „Tiesa“, 1918 m. sausio 24 d.
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taikos derybomis ir perspektyva grįžti j gimtąjį kraš
tą buvo savalaikis ir aktualus. Lietuvių bolševikų 
konferencija nurodė, kad revoliucinių socialdemokra
tų veikla Lietuvoje turi būti tokia pati, kaip ir Rusi
joje: organizuoti darbininkus ir kaimo varguomenę 
kovai dėl visos valdžios perėjimo į jų rankas. „Jei 
Lietuva būtų okupuota,— sakoma konferencijos nuta
rimuose,— tai tęsti revoliucijos kovą prieš Vokietijos 
buržuaziją tomis pačiomis priemonėmis, kuriomis ko
vojo prieš Rusijos buržuaziją — streikais, ginkluotu 
sukilimu ir 1.1.“ 21

Konferencija pasisakė už organizuotą lietuvių bol
ševikų grįžimą į Lietuvą, išdėstė savo pažiūras į po
litinį Lietuvos sutvarkymą, nurodė, kaip kurti ten 
partines organizacijas.

Rezoliucijoje „Buržuazinės ir smulkiaburžuazinės 
lietuvių partijos“ pažymėta, kad lietuviai bolševikai 
turi visomis jėgomis kovoti su krikdemais, pažangi- 
ninkais ir Santara, parodyti šių partijų antiliaudinį 
pobūdį. Socialistų liaudininkų atžvilgiu konferencija 
pareikalavo „nuplėšti maskę nuo Lietuvos liaudinin
kų „kairumo“ ir jų „revoliuciniškumo“, rūpintis ati
traukti kairiuosius liaudininkus nuo jų vadų, kad 
įtraukus juos į revoliucinį darbą“ 22.

Konferencija įvertino Lietuvių kareivių sąjungą 
kaip kontrrevoliucinę organizaciją, besirūpinančią 
lietuvių pulkų steigimu buržuazijos interesais. Ji iš
kėlė revoliuciniams kareiviams uždavinį pašalinti iš

21 „Tiesa“, 1918 m. sausio 17 d.
22 „Tiesa“, 1918 m. sausio 24 d.
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sąjungos reakcinius vadeivas arba, priešingu atveju, 
patiems išeiti iš jos 23.

Konferencija patvirtino partijos Lietuvių sekcijų 
statutą, nutarė leisti nedideles knygeles agitacijos 
tikslais; „Tiesą“, kaip centrinį lietuvių bolševikų or
ganą,'— leisti 2 kartus per savaitę. Laikraščio redak
cijai buvo pavesta „rūpintis tais praktikos klausimais, 
kurių rišimas naudingas būsimai kovai Lietuvoje“ 24.

Konferencija išrinko vadovaujantį organą — 
RSDDP(b) Lietuvių sekcijų Centro Biurą iš 9 narių. 
I CB įėjo Z. Angarietis, J. Dumša, J. Lenkaitis, 
V. Kapsukas, P. Mickevičius, S. Matulaitis, J. Smols- 
kis, P. Kurkulis ir S. Turla25.

Pirmoji lietuvių bolševikų konferencija žengė to
lesnį žingsnį, sujungiant visas lietuvių revoliucinių 
socialdemokratų-bolševikų jėgas, iš esmės padarė 
galą buvusiems nesutarimams. Lietuvių bolševikų 
tarpe vis labiau ėmė viršų nuosekli revoliucinė linija, 
paremta marksizmo-leninizmo mokymu.

RSDDP(b) Lietuvių sekcijų I konferencija nubrė
žė pagrindinius lietuvių bolševikų uždavinius Rusi
joje (kovoti už revoliucinių darbo žmonių jėgų vie
nybę, telkti jas Spalio revoliucijos laimėjimams plės
ti, stiprinti ir ginti) ir okupuotoje Lietuvoje (kurti 
Komunistų partiją, kaip revoliucinę naujo tipo darbi
ninkų klasės partiją, atsiriboti nuo LSDP, rengti są
lygas socialistinės revoliucijos pergalei).

Lietuviai bolševikai, apsvarstę konferencijos nuta
rimus, visiškai pritarė jiems. 1918 m. pradžioje Mask
vos lietuvių bolševikų organizacija perėjo į proleta

23 „Tiesa“, 1918 ra. sausio 20 d.
24 „Tiesa“, 1918 m. vasario 15 d.
25 „Tiesa“, 1918 m. sausio 17 d.
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riato klasinės kovos pozicijas 26. Ryšium su tuo buvo 
pertvarkytas ir periodinės spaudos leidimas. Partijos 
Lietuvių sekcijų CB, Petrogrado organizacijos Lietu
vių sekcija ir Maskvos lietuvių bolševikų organiza
cija nutarė vietoj Maskvos „Socialdemokrato“ ir Pet
rogrado „Tiesos“ leisti vieną laikraštį —■ „Tiesą“ 
Maskvoje, kuri, persikėlus iš Petrogrado Liaudies 
Komisarų Tarybai, tapo šalies politinio gyvenimo- 
centru. Pranešdama skaitytojams šią žinią, „Tiesa“ 
rašė: „Dabartiniu sunkiu laikraščiams metu nėra rei
kalo gyvuoti greta vienas kito keliems to paties kryps
nio ir to paties turinio organams... Mes tikime, kad' 
tuo būdu sutraukę į krūvą savo jėgas, ne tik geriau, 
galėsime pastatyti savo organus, bet ir daugiau ga
lėsime jais atsiekti“ 27.

„Tiesa“ nuo 22(59) numerio (1918 m. balandžio 
18 d.) pradėjo eiti kaip RKP(b) Lietuvių sekcijų CB,. 
Petrogrado Lietuvių sekcijos ir Maskvos organizaci
jos organas. į naująją laikraščio redakcinę komisiją 
įėjo V. Kapsukas, S. Matulaitis, J. Smolskis28 ir 
S. Žebrauskas.

26 Maskvos lietuvių bolševikų organizacijos veikėjai J. Smols
kis, F. Valiukas bei kiti, nors ir pareiškė, kad sutinka su revo
liucine bolševikų taktika, tačiau iš esmės neatsisakė savo opor- 
tunistinių pažiūrų, liko LSDP šalininkais. Tai rodė vėlesnė jų. 
veikla. Grįžę iš Rusijos į Lietuvą, jie įstojo ne į besikuriančią 
Lietuvos Komunistų partiją, o į LSDP. Susikūrus Tarybų val
džiai, jie buvo lojalūs jos atžvilgiu, dirbo tarybinėse įstaigose,, 
priklausė A. Domaševičiaus vadovaujamam LSDP kairiajam 
sparnui, kuris, darbininkų judėjimo veikiamas, rėmė LKP. S. Ma
tulaitis, įveikęs svyravimus, liko Komunistų partijoje, aktyviai: 
kovojo už Tarybų valdžią Lietuvoje.

27 „Tiesa“, 1918 m. balandžio 18 d.
28 J. Smolskis buvo „Tiesos“ redakcinės komisijos nariu iki 

jos 27(64) numerio— 1918 m. gegužės 25 d. (žr. PA, f. 77, ap.l,. 
b.- 3, 1. 9).
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Žurnalą „Komunistas“, kuris pasirodė Voroneže 
1918 m. balandžio 6 d., Centro Biuras nutarė leisti 
kaip mokslo populiarų Lietuvių sekcijų CB organą. 
„Komunisto“ redaktoriumi buvo patvirtintas Z. An- 
garietis.

Pirmosios lietuvių bolševikų konferencijos nutari
mai buvo' naujas akstinas vietinių sekcijų veiklai 
plėsti ir aktyvinti. 1918 m. kovo 19 d. ir balandžio 
7 d. vyko Petrogrado lietuvių bolševikų sekcijos su
sirinkimai, kuriuose nutarta atidaryti agitatorių kur
sus, socialistinį jaunimo klubą, „Darbininkų klubą“, 
rūpintis „Tiesos“ platinimu, organizuoti mitingus29,

Petrogrado lietuviai bolševikai sustiprino darbą 
tarp moterų. 1918 m. kovo 7 d. Petrograde įvyko bol
ševikų iniciatyva sušauktas lietuvių darbininkių mi
tingas. Kalbėjusios E. Tautkaitė, E. Petniūnaifė-Vi- 
lūnienė ir kitos kvietė darbininkes moteris jungtis 
į revoliucinių kovotojų gretas. Apie moterų darbi
ninkių uždavinius papasakojo V. Kapsukas 30.

1918 m. kovo 18 d. RKP(b) Smolensko organizaci
jos lietuvių sekcijos visuotinis susirinkimas nutarė 
III Internacionalo vardo klube įkurti lietuvių skai
tyklą, perkelti knygynėlį, organizuoti paskaitas, šei
myninius vakarus 31.

1918 m. vasario 1 d. Lietuvių bolševikų sekcija su
sikūrė ir pradėjo veikti Omske. Į ją susibūrė į Ru
siją grįžę reemigrantai iš Škotijos — buvę Lietuvių 
socialistų sąjungos Didžiojoje Britanijoje nariai32. 
Tokia pati sekcija įsisteigė ir Vitebske33.

29 „Tiesa“, 1918 m. kovo 23 d.; balandžio 12 d.
30 „Tiesa“, 1918 m. kovo 23 d.
31 „Tiesa“, 1918 m. kovo 29 d.
32 „Tiesa“, 1918 m. kovo 19 d.
33 „Tiesa, 1918 m. gegužės 11 d.
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£, Buržuazinių nacionalistinių lietuvių 
organizacijų Rusijoje likvidavimas

Lietuviai bolševikai, telkdami lietuvių darbo žmo
nes apie Tarybų valdžių, nė minutei nepertraukė ko
vos prieš įvairias buržuazines nacionalistines orga
nizacijas— lietuviškosios kontrrevoliucijos židinius.

Svarbų vaidmenį šioje kovoje atliko RKP(b) Lie
tuvių sekcijų CB vadovaujamas Lietuvos reikalų ko
misariatas. Kaip revoliucinei Tarybų valdžios įstai
gai, komisariatui buvo suteikta teisė tvarkyti visas, 
valstybines ir visuomenines įstaigas, taip pat įstaigas 
tremtinių reikalams. Šiuo klausimu 1918 m. sausio 
10 d. Tarybų Rusijos Tautybių reikalų liaudies ko
misariatas priėmė specialų dekretą. Visų evakuotų 
valstybinių įstaigų vadovai, priimdami nutarimus, 
susijusius su Lietuva, ir ypač liečiančius kareivius ir 
tremtinius, buvo įpareigoti visų pirma susižinoti su 
Lietuvos reikalų komisariatu L

Vienas iš svarbiausių Komunistų partijos ir Tary
bų valdžios uždavinių buvo išplėšti iš buržuazinių 
nacionalistų rankų karo pabėgėlių (tremtinių) orga
nizacijas, jų šelpimo komitetus. Partija pakvietė dar
bo žmones imti pabėgėlių reikalus į savo rankas. 
1917 m. lapkričio 25—28 d. įvykęs II Visos Rusijos 
tremtinių suvažiavimas pripažino, kad tremtinių rei
kalais turi rūpintis patys tremtiniai. Suvažiavimas, 
nutaręs panaikinti pabėgėlių šelpimo nacionalinius 
centro ir vietos komitetus, įkūrė Visos Rusijos Trem
tinių sąjungą, organizuotą internacionaliniu princi- 1

1 „Lietuvos reikalų komisariato žinios“, 1918 m'. liepos 2 d., 
Nr. 1—2, p ,;!.'
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pu. Į Tremtinių sąjungos Centro valdybą nuo lietuvių 
karo pabėgėlių buvo išrinkti V. Kapsukas, P. Micke
vičius, S. Ignatavičius ir G. Liutkevičius2. Visos Ru
sijos Tremtinių sąjungą visapusiškai rėmė Komunis
tų partija ir Tarybų valdžia.

Lietuvių pabėgėlių senosioms organizacijoms lik
viduoti buvo sudaryta Lietuvių likvidacinė ir organi
zacinė komisija. Lietuviai bolševikai j šią komisiją 
pasiūlė įeiti visų socialistinių srovių atstovams. Tuo 
reikalu 1917 m. lapkričio 30 d. buvo sušauktas lietu
vių bolševikų, LSDP ir Lietuvos socialistų liaudinin
kų partijos atstovų pasitarimas. Lietuvos socialistų 
liaudininkų lyderis M. Januškevičius, išreikšdamas 
reakcinę partijos vadovybės nuomonę, pasisakė nepri
pažįstąs II Visos Rusijos tremtinių suvažiavimo nu
tarimų, mėgino įrodinėti, kad lietuvių draugijas likvi
duoti galinti tik pačių lietuvių demokratija, reikalavo 
kurti pabėgėlių organizacijas iš apačios. Čia pat pa
sitarime griežtą atkirtį jam davė eiliniai liaudininkų 
partijos nariai darbininkai. Jie nesvyruodami pritarė 
suvažiavimo nutarimams.

Sis „incidentas“ dar kartą parodė, kad socialistų 
liaudininkų partijos „apačios“ nepritaria reakcinei 
partijos „viršūnių“ politikai, palaiko Tarybų valdžios 
priemones.

Į Lietuvių likvidacinę ir organizacinę komisiją iš 
12 narių po aštrių debatų įėjo: nuo Tremtinių sąjun
gos Centro valdybos — V. Kapsukas, G. Liutkevičius 
(pirmininkas), S. Ignatavičius, nuo lietuvių komunis
tų — Z. Angarietis, A. Bernotas, J. Opanskis, nuo 
LSDP — C. Petraškevičius, R. Rasikas, L. Vienožins-

2 „ T ie s a “ , 1917 m . g ru o d ž io  5 d .; g ru o d ž io  9 d.
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kaitė, nuo LSLP — V. Bielskis, A. Iešmantą, M. Ja
nuškevičius 3.

Lietuviai darbo žmonės, vadovaudamiesi II Visos 
Rusijos tremtinių suvažiavimo nutarimais, nedelsda
mi pradėjo kovą prieš pabėgėlių šelpimo komitetus, 
kuriuose šeimininkavo reakcionieriai, ėmė juos į savo 
rankas.

1917 m. gruodžio 3 d. G. Liutkevičius ir R. Rasi- 
kas likvidavo Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo 
karo šelpti Petrogrado komitetą4. 1917 m. gruodžio 
4 d. Įvyko Dorpato lietuvių pabėgėlių susirinkimas. 
Apie II Visos Rusijos tremtinių suvažiavimą prane
šimą padarė K. Požėla. Susirinkimas nutarė dėtis 
prie Tremtinių sąjungos ir išrinko atstovus į bendrą 
Dorpato tremtinių tarybą. Į tarybą, be kitų, buvo iš
rinkti K. Požėla, K. Stacinskas, J. Jančys, J. Venc
kus 5 6.

1918 m. sausio 17 d. karo pabėgėliai Jekaterino- 
slave, apsvarstę tremtinių įstaigų reorganizavimo 
naujais pamatais klausimą, išrinko Likvidacinę ir or
ganizacinę komisiją. Būdinga, kad j komisiją, kurią 
sudarė 11 narių, pateko visi bolševikai. „Nei už vieną 
tautininką ir kitokį kontrrevoliucionierių žmonės ne
balsavo“ Q,— pastebėjo „Tiesa“. 1918 m. vasario 3 d. 
Omske susitelkę lietuviai karo pabėgėliai komunistų 
iniciatyva pašalino visą senąjį komitetą, baisiai 
skriaudusį varguolius. Buvo išrinkti nauji žmonės, 
noriai pradėję rūpintis pabėgėlių reikalais7.

3 „Tiesa“, 1917 m. gruodžio 5 d.
4 „Tiesa“, 1917 m. gruodžio 9 d.
5 „Tiesa“, 1917 m. gruodžio 16 d.
6 „Tiesa“, 1918 m. vasario 15 d.
7 „Tiesa“, 1918 m. vasario 27 d.

15. Socialistinė revoliucija Lietuvoje 1018—1910 m. 2.25



1917 m. gruodžio 7 d. į Voronežą, kur veikė Lie
tuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti Cent
ro komitetas, atvyko Lietuvos reikalų komisaras, Lik
vidacinės ir organizacinės komisijos narys V. Kapsu
kas bei kiti komisijos nariai. Sekančią, gruodžio 8 d. 
Draugijos Centro komitetas, išklausęs komisijos narių 
pranešimą, visą savo turtą perdavė Likvidacinei ir 
organizacinei komisijai.

Likviduojant Centro komitetą, paaiškėjo', kad stam
bios pinigų sumos, skirtos pabėgėliams šelpti, buvo 
panaudotos religinei literatūrai leisti. Tuo tarpu 
mokslo populiarinimo veikalai visiškai nebuvo spaus
dinami. Vadinamoji „Lietuvių spaustuvė“, priklau
siusi Draugijos Centro komitetui, buvo panaudojama 
buržuazinių partijų reikalams, klerikalinei ir nacio
nalistinei propagandai skleisti.

Likvidavus Draugijos Centro komitetą, buržuazi
nių nacionalistų savavaliavimui buvo padarytas ryž
tingas galas. Dauguma karo pabėgėlių lietuvių, susi
telkusių Voroneže, visiškai pritarė šių organizacijų 
pertvarkymui. 1917 m. gruodžio 10 d. įvykęs susirin
kimas, kuriame dalyvavo apie 500 žmonių, išklausė 
V. Kapsuko ir kitų pranešimus, visiškai pritarė Lie
tuvių likvidacinei ir organizacinei komisijai, pripaži
no, kad pabėgėlių reikalais turi rūpintis demokratiš
kai išrinktos pačių darbo žmonių įstaigos. Susirin
kimas išrinko laikinąją lietuvių tremtinių tarybą, 
į kurią įėjo bolševikų ir socialistų liaudininkų atsto
vai, pavedė jai rūpintis vietinėmis lietuvių šelpimo 
įstaigomis ir bendradarbiauti šioje srityje su kitų tau
tų tokiomis pat įstaigomis 8.

8 „ T ie s a “ , 1917 m . g ru o d ž io  23 d.
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1917 m. gruodžio 30 d. Lietuvių likvidacinė ir or
ganizacinė komisija atleido nuo pareigų visus kuni
g u s9. 1918 m. kovo 2 d. Lietuvos reikalų komisa
riato nutarimu buvo panaikintas tikybos mokymas 
mokyklose, „Saulės“ kursus Voroneže nutarta pava
dinti Lietuvių mokytojų seminarija, M. Yčo gimnazi
j ą — Vilniaus lietuvių vyrų gimnazija. Iš „Saulės“ 
kursų vedėjo pareigų buvo pašalintas reakcionierius 
J. Vokietaitis. Visos pabėgėlių mokyklos buvo įpa
reigotos vykdyti Tarybų valdžios dekretus ir įsaky
mus I0 11. 1918 m. vasario 26 d. į Lietuvos reikalų ko
misariato žinią perėjo „Lietuvių spaustuvė“ n .

Trumpu laiku buvo1 likviduotos senosios lietuvių 
pabėgėlių šelpimo organizacijos, sukurtos naujos, be
sivadovaujančios darbo žmonių interesais. Šio svar
baus darbo iniciatoriai buvo lietuviai bolševikai, 
į tremtinių tarybas, be LSDP ir valstiečių liaudininkų 
atstovų, buvo išrinkti lietuviai bolševikai, užėmę va
dovaujančią vietą jose.

1918 m. balandžio 27 d. Tarybų Rusijos Liaudies 
Komisarų Taryba, pasibaigus karui su Vokietija, įkū
rė Centrinę kolegiją belaisvių ir tremtinių reikalams, 
kuriai pavedė derinti, vienyti ir tvarkyti visų įstaigų 
bei organizacijų, kurios rūpinosi belaisvių ir tremti
nių reikalais, veiklą. Kolegijos pirmininku buvo pa
skirtas J. Unšlichtas.

Lietuvos reikalų komisariatas palaikė glaudų kon
taktą su Centrine kolegija, nuolat informavo ją apie 
lietuvių pabėgėlius, jų susitelkimo vietas, reevakua- 
cijos galimybes. Lietuvių komunistinėje spaudoje bu

9 „Tiesa“, 1918 m. sausio 5 d.
10 „Tiesa“, 1918 m. kovo 6 d.
11 „Tiesa“, 1918 m. kovo 19 d.
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vo skelbiami Centrinės kolegijos belaisvių ir tremti
nių reikalams nutarimai ir potvarkiai.

Daug pastangų Lietuvos reikalų komisariatas pa
rodė perimdamas evakuotas iš Lietuvos valstybines 
ir visuomenines įstaigas. Šioje srityje komisariatas 
vadovavosi tuo, kad mažiausiai nukentėtų Tarybų ša
lies iždas, visas turtas būtų paimtas į įskaitą ir ne
būtų išgrobstytas, jog būtų užkirstas kelias kištis 
į šiuos reikalus lietuvių buržuaziniams nacionalis
tams 12.

Šiuo reikalu komisariatas išsiuntinėjo į vietas savo 
atstovus. Į Kazanę išvyko S. Mickevičius. Jis buvo 
paskirtas įstaigų, evakuotų iš Suvalkų gubernijos, ko
misaru. I Tūlą ir Kalugą kaip komisariato atstovas 
buvo pasiųstas A. Brazdžionis 13.

Lietuvos reikalų komisariatas šiame darbe susi
dūrė su dideliais sunkumais: nebuvo vyriausybės dek
reto, tiksliai nustatančio, evakuotų įstaigų likvidavimo 
tvarką; vietiniai Tarybų valdžios organai bei atskiros 
žinybos — vieni dėl to, kad nežinojo valdžios likvida
cinės politikos, kiti dėl siauro žinybinio patriotizmo — 
dažnai nesutikdavo perduoti į komisariato žinią.eva
kuotų įstaigų turto.

Tačiau Lietuvos reikalų komisariatui daugiau ar 
mažiau pavyko suregistruoti evakuotas įstaigas. Dau
geliui buvusių caro valdininkų buvo užkirstas kelias 
gauti atlyginimą iš evakuotų sumų. Pavyzdžiui, Tū
loje veikė evakuota Vilniaus globos įstaiga („prika- 
zas“) su nemažu kapitalu. Ji turėjo dvi vaikų prie
glaudas (Tūloje ir Kaširine), kuriose gyveno 15 vai
kų. Aptarnaujantį personalą sudarė 10—20 žmonių.

12 Народный комиссариат по делам национальностей, стр 19.
13 „Tiesa“, 1918 m. sausio 24 d.
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Jam buvo mokamos didelės pinigų sumos.. Lietuvos 
reikalų komisariatas uždarė „prikazą“, vaikus per
davė vietos prieglaudai, o pinigams uždėjo areštą. 
Pinigai buvo numatyti perduoti Vilniaus miesto rei
kalams u .

Lietuvos reikalų komisariatas ėmėsi ryžtingą prie
monių prieš vadinamąją Vyriausiąją lietuvių tarybą 
Rusijoje.

Taryba susikūrė Voroneže 1917 m. lapkričio 19 d., 
tuoj po Spalio revoliucijos pergalės. Ją sudarė reak
cingosios buržuazinės-nacionalistinės partijos ir gru
pės: Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų, San
taros, Lietuvių tautos pažangos, krikščionių demokra
tų partijos ir Lietuvių katalikų tautos sąjunga. Kiek 
vėliau prie tarybos prisidėjo Lietuvių kareivių sąjun
gos Centro komiteto reakciniai vadovai bei krikde- 
miška Liaudies sąjunga. Taryba, degdama neapykan
ta Spalio revoliucijai, nepripažino Lietuvos reikalų 
komisariato kaip Tarybų valdžios organo, kuriam bu
vo pavesta tvarkyti lietuvių pabėgėlių reikalai, laužė 
tarybinius įstatymus, slaptai ir atvirai dirbo kontrre
voliucinį darbą. Tai neginčijamai patvirtino tarybos 
dokumentinė medžiaga (protokolai, laiškai, telegra
mos), patekusi kratos metu į tarybinių organų rankas.

Vyriausioji lietuvių taryba Rusijoje užmezgė ry
šius su tokia pat kontrrevoliucine Ukrainos rada, 
įgaliojusi pastarąją ginti lietuvių buržuazijos intere
sus Bresto taikos derybose14 I5. Tarybos atstovas 
A. Voldemaras su rados delegacija lankėsi Breste ir

14 „Tiesa“, 1918 m. kovo 19 d.
18 Z. Angarietis, „Tėvynės gelbėtojų“ žygiai, Voronežas, 

1918, p. 7—8; J. Aničas, S. Noreikienė, Lietuvos reikalų komisariato 
veikla 1917—1918 metais, p. 20—28.
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ten, matyt, užmezgė ryšius su Vokietijos imperialis
tais.

Taryba buvo užsimojusi kreiptis j Vokietiją su pra
šymu leisti sudaryti iš Rusijos armijos patekusių 
į Vokietijos nelaisvę lietuvių kariuomenės dalinius 
ginti Lietuvai nuo revoliucijos. Nesiskaitydama su 
tarybiniais įstatymais, ji pradėjo savintis valdžios 
funkcijas ir ruošėsi išdavinėti begrįžtantiems į Lietu
vą pasus. Pasai buvo numatomi išduoti pirmiausia 
patikimam elementui. Taip buržuaziniai nacionalistai 
norėjo apsaugoti Lietuvą nuo aktyvių Spalio revoliu
cijos dalyvių, lietuvių bolševikų. Pasai, lietuvių kontr
revoliucionierių sumanymu, turėjo būti ne asmens do
kumentas, o ištikimybės kaizeriniams okupantams ir 
buržuazijai liudijimas. Tai išplepėjo Vyriausiosios lie
tuvių tarybos narys E. Draugelis. „Lietuvių balse'' 
jis rašė: „Iškilo lietuviškų pasų reikalas. Jį pats gy
venimas iškėlė. Ar šiaip ar taip karas su vokiečiais 
jau pasibaigė, netrukus mums teks grįžti namo. Vo
kiečiai, bijodami negeistinų jiems elementų... labai at
sargiai įsileis. Mums teks gauti mūsų politiniam 
credo rimtų išrodymų. Tokiu išrodymu, manau, ir 
bus pasai, V. L. Tarybos Rusijoje išduoti“. Toliau 
žinomas krikdemų šulas pastebėjo: „Mes turim žinių, 
kad vokiečiams žinoma ir vertinama mūsų taryba“ 1G.

Lietuvių buržuazinių nacionalistų kontrrevoliuci
nės užmačios, kaip rodo E. Draugelio prisipažinimas, 
buvo sugalvotos ne be Vokietijos valdžios. Ji buvo 
suinteresuota neįsileisti į okupuotą kraštą revoliuci
nių elementų. Z. Angarietis labai taikliai tarybą pa
vadino „Vokietijos koštuvu“.

16 „ L ie tu v ių  b a l s a s “ , 1918 m . s a u s io  I d .
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Darbo žmonės lietuviai didžiai pasipiktino kontr
revoliuciniais Vyriausiosios lietuvių tarybos žings
niais. Kairiųjų pažiūrų lietuviai pabėgėliai Simfero
polyje, 1918 m. sausio 21 d. susirinkę į visuotinį drau
gijos „Pietų žvaigždė“ susirinkimą, priėmė rezoliu
ciją, kurioje išreiškė „griežčiausią protestą Vyriau
siajai lietuvių tarybai ir ponams iš „Lietuvių balso“, 
kurie broliuojasi su vokiečių imperialistais, parduo
dami Lietuvos darbininkų ir vargesnių valstiečių rei
kalus ir statydami pinkles grįžimui į Lietuvą veik
liausiems ir karščiausiems revoliucionieriams“ 17.

Tarybų valdžios organai perspėjo Vyriausiąją lie
tuvių tarybą Rusijoje, uždraudė jai išdavinėti pasus. 
„Mūsų kontrrevoliucionieriai norėjo valstybę valsty
bėj įsteigti,— rašė V. Kapsukas „Tiesos“ puslapiuo
se,— pasisavinti sau svetimoj valstybėj ir dar karo 
metu nesamos valstybės teises; jie visiškai nesiskaitė 
su Tarybų valdžios įsakymais ir džiaugėsi jos mirti
nų priešininkų (vokiečių valdžios, Ukrainos rados) 
pritarimu“ 18. Tačiau taryba nieko nepaisė.

Siekiant užkirsti kelią kontrrevoliucinės Vyriausio
sios lietuvių tarybos veiklai, Tarybų valdžios organai 
buvo priversti griebtis represinių priemonių jos at
žvilgiu. Lietuvos reikalų komisariato pasiūlymu 
1918 m. balandžio 19 d. Vyriausioji lietuvių taryba 
Rusijoje buvo uždaryta. Tarybų Rusijos Tautybių 
reikalų liaudies komisariato dekrete, kurį pasirašė 
J. Stalinas ir V. Kapsukas, tarybos uždarymas buvo 
taip motyvuotas:

„1) vadinamoji Vyriausioji lietuvių taryba Rusi-

17 V. Kapsukas, Raštai, t. 7, p. 238—239.
18 „Tiesa“, 1918 m. kovo 19 d.
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joje yra savaime pasivadinusi organizacija, kurią su
daro reakcinės nacionalistinės lietuvių grupės;

2) ji kalba „lietuvių valdžios“ vardu ir turi ryšių 
su Tarybų valdžios priešininkais;

3) veikdama Rusijos Federacijos Tarybų respubli
koje, visiškai nesiskaitydama su Tarybų valdžia, be 
jos žinios davinėjo pasus į Lietuvą grįžti“ 19.

Kartu buvo uždarytas kontrrevoliucinis laikraštis 
„Lietuvių balsas“, padaryta krata pas tarybos narius 
Petrograde, Maskvoje, Voroneže, paimta dokumentinė 
medžiaga.

Be to, Voronežo Darbininkų atstovų tarybos kari- 
nis-administracinis skyrius kaip vietinės karinės val
džios įsakymo dėl susirinkimų pažeidėjus suėmė še
šis tarybos narius, jų tarpe M. Sleževičių, E. Drau

19 „Lietuvos reikalų komisariato žinios“, 1918 m. liepos 2 d., 
Nr. 1—2, p. 1.
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gelį, M. Yčą, ir tiek pat mokinių, savavališkai suren
gusią protesto mitingą, kai buvo uždaryta taryba, ir 
nubaudė administracine tvarka visus po 3 mėnesius 
kalėjimo. Lietuvos reikalų komisariatas, vietos Tary
bų valdžios organai parodė didelį humaniškumą su
imtųjų atžvilgiu. V. Kapsukas, sužinojęs apie suėmi
mus Voroneže, tuoj susirišo telefonu su Voronežo ta
rybos karinio-administracinio skyriaus sekretoriumi 
J. Plepiu ir pareikalavo paaiškinti suėmimo motyvus. 
Ypač jis susirūpino gimnazistų areštu. Štai kai kurios 
ištraukos iš jų pasikalbėjimo1.

V . K ap su k as. Vis tik, manau, galima būtų gimna
zistai išleisti iš kalėjimo, nepasibaigus tiems trims 
mėnesiams. Jie dėl savo jaunumo galėjo nepagalvoję 
veikti ir jokio pavojaus iš jų pusės nėra Tarybų val
džiai.

P lepys. Manau, kad juridinis skyrius jiems išimtį 
padarys.

K ap su k as. ...Be to, pasirūpinkit, kad Jablonskis 
nebūtų areštuotas, nes jo areštas būtų tolygus jo 
mirčiai.

P lepys. Jis neareštuotas ir nebus areštuotas...
K a p su k a s. Kas link Lietuvių tarybos, manau, ga

lima būtų mažesniu terminu pasitenkinti. Tikiuos, jūs 
tai geriau matote ir veiksite mūsų bendriems reika
lams — revoliucijos reikalams...20

Tarybų valdžios organai pasielgė gana nuolaidžiai: 
visi suimtieji buvo prieš laiką paleisti ir išvyko į Lie
tuvą.

Tarybų valdžios elgesys visiškai paneigė lietuvių 
buržuazinių nacionalistų prasimanymus apie bolševi

20 V. Kapsukas, Raštai, t. 7, p. 236—237.
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kų terorą, persekiojimus ir pan. V. Kapsukas šia pro
ga pastebėjo, kad buržuaziniai veikėjai tylėjo, kai 
caro valdžia šaudė ir j kalėjimus grūdo darbininkus, 
jie net padėjo jai ir kartu su aršiausiais rusų juoda
šimčiais patys „kramolą“ naikino. O dabar, pakliuvus 
keliems kontrrevoliucionieriams j kalėjimą, jie pra
dėjo šmeižti bolševikus, nors Vyriausiosios lietuvių 
tarybos Rusijoje nariai buvo įkalinti teisėtai ir visiš
kai pagrįstai21.

Svarbią lietuvių bolševikų darbo dalį sudarė ka
rinė veikla. Buvo norima išvaduoti lietuvius karei
vius iš buržuazijos įtakos, įtraukti juos į besikurian
čios Raudonosios Armijos dalis, mobilizuoti socialis
tinės revoliucijos laimėjimams ginti.

Nedrįsdamas atvirai išstoti prieš Tarybų valdžią, 
reakcinis Lietuvių kareivių sąjungos Centro komite
tas Spalio revoliucijos dienomis paskelbė vadinamąjį 
neutralitetą — lietuvių kareivių nedalyvavimą Rusi
jos revoliuciniuose įvykiuose.

Lietuviai bolševikai spaudos puslapiuose, susirin
kimuose atskleidė kontrrevoliucinius Kareivių sąjun
gos Ck darbus, tikruosius „neutraliteto“ tikslus, kvie
tė lietuvius kareivius jungtis į bendras revoliucijos 
gynėjų gretas.

Laikraštyje „Pravda“ buvo paskelbtas partijos Lie
tuvių sekcijų CB kreipimasis į kareivius, raginantis 
kovoti prieš buržuazinius nacionalistus, įsitvirtinu
sius Lietuvių kareivių sąjungos Ck, ir „eiti drauge su 
visos Rusijos revoliuciniais kareiviais ir darbinin
kais“ 22. Straipsnyje „Neutralitetas“, atspausdintame 
„Tiesoje“ 1917 m. gruodžio 9 d., Z. Angarietis rašė:

21 V. Kapsukas, Raštai, t. 7, p. 238.
22 «Правда», 4 декабря 1917 r.
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„...Kas kviečia lietuvius kareivius nedalyvauti kovoje 
su buržuazija, bet tupėti nuošaly, tas darbininkų ir 
varguolių valstiečių priešas, tas Rusijos kontrrevoliu- 
cijos draugas“. Z. Angarietis ragino lietuvius karei
vius pažinti vilką avies kailyje ir atsimesti nuo jo. 
„Visi dori lietuviai kareiviai, kurie atsikratys nuo sa
vo priešų savo eilėse,— rašė jis,— tuom dalyvaus ko
voje ne tik dėl Rusijos laisvės, bet ir dėl Lietuvos“.

Lietuvių bolševikų revoliucinis balsas pasiekė ka
reivių mases. Jie griežtai pasisakė prieš Lietuvių ka
reivių sąjungos kontrrevoliucinius darbus. 1917 m. 
gruodžio 5 d. Petrogrado lietuvių kareivių susirinki
mas balsų dauguma priimtoje rezoliucijoje pareiškė: 
„Lietuvių karininkų sąjungos Ck-tas skaldo bei ma
žina revoliucijos jėgas: didžiausias prasižengimas, 
kurį LKS Ck-tas paskutiniuoju laiku padarė — tai 
yra neutraliteto paskelbimas. Bet rusų revoliucijos 
reikalai yra sykiu ir lietuvių demokratijos reikalai. 
Į Ck-to paskelbtą „neutralumą“ turime atsakyti: Lai 
gyvuoja revoliucija! Salin mūsų tautiniai reakcionie
riai! Salin jųjų šlykštusis neutralitetas! Kiečiau su- 
šliekime savo revoliucines eiles!“ 23.

Prieš kontrrevoliucinę Lietuvių kareivių sąjungos 
Ck veiklą, už Tarybų valdžią pasisakė Maskvos, Vy
borgo įgulų, 3-ojo armijos korpuso, 5-osios armijos, 
Vakarų fronto lietuviai kareiviai24.

Visa tai rodo, kad dauguma lietuvių kareivių pri
tarė bolševikų partijos politikai, buvo pasiryžę ginti 
Spalio revoliucijos laimėjimus.

23 „Tiesa“, 1917 m. gruodžio 13 d.
24 „Tiesa“, 1917 m. gruodžio 13 d.; PA, f. 11364, ар. 1, b. 3,

1. 104; „Karo archyvas“, I, Kaunas, 1923, p. 244—245.
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Lietuviai bolševikai, be idėjinės veiklos, ėmėsi ir 
organizacinių priemonių kovoje .prieš buržuazinius 
nacionalistus kareivių tarpe. Čia daug padėjo ir Lie
tuvių kareivių sąjungos Centro komiteto nariai —- 
R. Rasikas ir M. Sarpalius, kurie, reikšdami eilinių 
kareivių nuotaikas, stojo prieš reakcinius Lietuvių ka
reivių sąjungos Ck vadeivas.

R. Rasikas pasisakė prieš sąjungos Ck nutarimą 
pasiųsti savo atstovą į 1917 m. lapkričio mėn. su
šauktą buržuazinių nacionalistų pasitarimą Vyriau
siajai lietuvių tarybai Rusijoje įkurti25. Protestuoda
mas prieš laikraščio redakcijos daugumos pasitrau
kimą nuo socializmo idealų, jis išstojo iš LRS Ck or
gano „Laisvas žodis“ redakcijos. „Aš mačiau, kad 
„L. ž.“ redakcijos dauguma toli stovi nuo socializ
mo,— rašė R. Rasikas atvirame laiške,— kaip jinai 
šalinasi nuo revoliucinio minių judėjimo, kaip jinai, 
diplomatijas bevarinėdama savo tautos klausimus 
berišant, skaldo revoliucines šalies pajėgas ir silp
nina savo tautiniu „neutralumu“ revoliuciją ir ati
traukia nuo jos menkai dar susipratusius skaityto
jus“ 26.

1917 m. gruodžio 13 d. Petrogrado įgulos lietuvių 
revoliucinių kareivių organizacinis susirinkimas iš 
7 narių išrinko Lietuvių kareivių revoliucinį komi
tetą. Į jį įėjo du Lietuvių kareivių sąjungos Ck na
riai — R. Rasikas ir M. Sarpalius, du sąjungos Pet
rogrado komiteto nariai — A. Karosas ir P. Bieliaus
kas, taip pat J. Šepetys (pirmininkas), V. Marma,

25 PA, f. 11364, ар. 1, b. 2, 1. 36.
26 R. Rasikas, Kodėl aš išstojau iš „Laisvo žodžio“ redakci

jos.— „Tiesa“, 1917 m. lapkričio 25 d. „L. ž.“ redakcija atsisa
kė atspausdinti R. Rasiko laišką.
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P. Fedaravičius. Komitetas pakvietė kitų vietų revo
liucinius kareivius atsiųsti savo atstovus27.

Lietuvių kareivių revoliucinis komitetas, vadovau
jamas partijos Lietuvių sekcijų CB, tapo revoliucinės 
kovos prieš reakcinį Lietuvių kareivių sąjungos Ck 
organu, revoliucinių kareivių organizavimo centru. 
1917 m. gruodžio 30 d. „Tiesoje“ paskelbtame krei
pimesi į lietuvius kareivius jis atskleidė kontrrevoliu
cinę Lietuvių kareivių sąjungos Ck daugumos veiklą, 
kvietė kareivius vyti reakcionierius iš kareivių komi
tetų, siųsti į šaukiamą 1918 m. sausio viduryje lietu
vių kareivių suvažiavimą Petrograde revoliucionie
rius, Tarybų valdžios šalininkus. ,

Reakcinis Lietuvių kareivių sąjungos Ck vis la
biau ir labiau neteko įtakos kareivių masėms.

Šiomis sąlygomis 1918 m. sausio 16 d. pradėjo 
darbą II Lietuvių kareivių suvažiavimas. Suvažiavi
mą atidarė Lietuvių kareivių revoliucinio komiteto 
pirmininkas J. Šepetys. Suvažiavime dalyvavo 43 de
legatai— bolševikai ir jiems prijaučiantieji28. Kartu 
su kairiaisiais socialistais liaudininkais jie sudarė su
važiavimo daugumą. Į suvažiavimo prezidiumą ne
buvo įleistas nė vienas dešiniųjų atstovas. Prezidiu
mo pirmininku buvo išrinktas kareivių revkomo narys 
R. Rasikas.

Bendri delegatų, atstovaujančių įvairioms politi
nėms srovėms, posėdžiai vyko nuo 1918 m. sausio 
16 d. iki sausio 20 d.

Suvažiavimas pasmerkė senojo Lietuvių kareivių 
sąjungos Ck veiklą, atėmė iš jo visas teises ir per

27 „Tiesa“, 1917 m. gruodžio 20 d.
28 „Tiesa“, 1918 m. sausio 24 d.
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davė jas, kol bus išrinktas vadovaujantis sąjungos 
organas, suvažiavimo prezidiumui.

Suvažiavimas pasveikino Suomijos ir Ukrainos re
voliucionierius, paskelbusius Tarybų valdžią savo 
šalyse.

Dėl Lietuvos užgrobimo suvažiavimas priėmė pro
testo rezoliuciją, reikalaujančią išvesti vokiečių oku
pantų kariuomenę, suteikti lietuvių tautai galimybę 
pačiai spręsti savo likimą. Suvažiavimas pareikalavo, 
kad lietuviai kareiviai, patekę j kontrrevoliucinius 
pulkus, skubiausiai paliktų juos, paragino karius 
„prisidėti prie bendros revoliucinės armijos ir kovoti 
su bendru priešu dėl valdžios perėjimo j darbininkų 
ir vargesnių valstiečių rankas kaip visoj Rusijoj, taip 
ir Lietuvoj“ 29.

Šio suvažiavimo rezoliucijos, ryškiai atspindinčios 
revoliucines kareivių nuotaikas, buvo priimtos bolše
vikų ir kairiųjų socialistų liaudininkų delegatų bal
sais.

Tačiau svarstant Lietuvos ateities klausimą, suva
žiavimas skilo. Kairiųjų socialistų liaudininkų rezo
liucijoje buvo reikalaujama perduoti Lietuvos likimą 
spręsti Steigiamajam susirinkimui, vadinasi, faktiš
kai pasisakoma už buržuazinės Lietuvos nepriklauso
mybę. Šią rezoliuciją priėmė kairieji socialistai liau
dininkai ir dešinieji. Suvažiavimo delegatai bolševi
kai, vadovaudamiesi lietuvių bolševikų Rusijoje I kon
ferencijos nutarimais, negalėjo sutikti su šia iš esmės 
nacionalistine rezoliucija ir apskritai dalyvauti su
važiavimo darbuose su buržuazinėmis ir smulkiabur
žuazinėmis grupėmis. Savo deklaracijoje bolševikų

29 „Kareivis-socialistas“, 1918 m. vasario 16 d.
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frakcija pasmerkė kairiuosius socialistus liaudinin
kus, suėjusius j bloką su dešiniaisiais. Protestuodama 
ji pasitraukė iš suvažiavimo.

„Suvažiavimas skilo—  lai gyvuoja suvažiavi
mas“ 30,— rašė „Tiesa“. Lietuvių bolševiką ir jiems 
prijaučiančiųjų frakcija, atstovaujanti lietuvių karei
vių daugumai, 1918 m. sausio 21 d. konstituavosi kaip 
suvažiavimas ir tęsė darbą toliau. Suvažiavimas, 
kuriam pradėjo vadovauti vieni bolševikai, priėmė 
naują rezoliuciją Lietuvos, taip pat nutarimą Lietu
vos kariuomenės klausimais. Lietuvos klausimu su
važiavimas, atspindėdamas tuometinį lietuvių bolše
vikų nusistatymą, pasisakė už krašto autonomiją 
Tarybų Rusijos sudėtyje.

Suvažiavimas pripažino būtina, kad, karui pasi
baigus, Lietuvos darbininkai ir valstiečiai turėtų savo 
ginkluotas pajėgas. Tam reikalui visi lietuviai karei
viai buvo pakviesti dėtis prie Rusijos darbininkų ir 
valstiečių Raudonosios Armijos31.

Suvažiavimas išrinko vadovaujantį organą — Lie
tuvos kareivių atstovų Centro tarybą iš 15 žmonių. 
\  tarybą įėjo: Audickas Juozas, Bieliauskas Petras, 
Butėnas Alfonsas, Fedaravičius Petras, Grybas Vin
cas, Karosas Alfonsas, Krupšas Ignas, Marma Vaclo
vas, Miliauskas Mikas, Pisarskis Juozas, Rasikas Ra
polas, Sarpalius Motiejus, Stašelis Jonas, Šepetys 
Jonas ir Venckus Povilas. Buvo sudarytas tarybos 
prezidiumas. 1918 m. sausio 24 d. jo nariai pasiskirs
tė pareigomis taip: J. Šepetys — pirmininkas, R. Ra
sikas— jo pavaduotojas, V. Marma — sekretorius,

30 „Tiesa“, 1918 m. sausio 24 d.
31 „Kareivis-socialistas“, 1918 m. vasario 16 d.
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V. Grybas — jo pavaduotojas, J. Staselis — iždinin
kas 32.

Lietuvos kareivių atstovų Centro taryba sudarė 
Lietuvos revoliucinės kariuomenės organizavimo ko
misiją, ūkio komisiją, išrinko atstovus į Lietuvos rei
kalų komisariatą.

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos kareivių atstovų 
Centro taryba vietoj senojo Lietuvių kareivių sąjun
gos Ck organo „Laisvas žodis“ pradėjo leisti savait
raštį „Kareivis-socialistas“. Laikraštis kėlė uždavinį 
„skleisti lietuvių kareivių tarpe gryną socialistinį su
sipratimą, kurio pamatan bus dedama klasių kovos 
principai“, padėti revoliuciniams kareiviams „organi
zuotis į raudonąją socialistų armiją“, kovoti „už nau
ją socializmo tvarką“. Laikraštį redagavo kolegija — 
J. Šepetys, R. Rasikas, J. Stašelis, V. Marma, V. Gry
bas.

Lietuvių kareivių suvažiavimas, praėjęs su bolše
vikų partijos lozungais, buvo reikšmingas įvykis ko
voje už lietuvių kareivių mases. Lietuviai bolševikai 
pasiekė svarbią pergalę prieš nacionalistinius lietu
vių kareivių vadovus. Nustojo gyvavusi Lietuvių ka
reivių sąjunga, kuriai dirigavo reakciniai karininkai 
ir karo valdininkai. Suvažiavimas parodė, kad lietu
vių kareivių dauguma palaiko Tarybų valdžią, eina su 
bolševikais. V. Kapsukas, kuris tuo metu buvo Bresto 
taikos derybose, gavęs žinią apie lietuvių bolševikų 
pergalę suvažiavime, atsiuntė šiltą sveikinimo laišką. 
Lietuvių bolševikų pergalę suvažiavime V. Kapsukas 
laikė „dideliu laimėjimu“. „Tai aiškiai rodo,—- rašė 
jis,— kad ne veltui praėjo ir lietuviams karininkams 
(kareiviams.— В .  V.) ta didžioji revoliucija, kurioje

a2 „Kareivis socialistas“, 1018 m. vasario 28 d.
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mes gyvename“ 33. Revoliucinių kovų veteranas pa
linkėjo kareiviams bolševikams ir toliau ryžtingai 
darbuotis proletarinės revoliucijos labui. „Dabar rei
kia toliau žengti: reikia pasirūpinti,— rašė V. Kapsu
kas,— kad suvažiavimo priimtomis idėjomis persiimtų 
visi lietuviai kareiviai, kad tie lietuvių pulkai, kurie 
jau yra organizuojami, būtų tikri socialistinės armi
jos pulkai, kad juose revoliucinė tvarka būtų, kad jie 
pasiryžę būtų kovot pirmutinėse revoliucijos eilėse, 
kaip yra pasiryžę latvių ir estų bolševikiniai pul
kai“ 34.

Pagrindinė lietuvių kareivių masė pritarė suvažia
vimo nutarimams, rėmė revoliucinę kareivių vadovy
bę— Centro tarybą. Tai atsispindėjo Petrogrado 
įgulos, Vyborgo lietuvių kareivių ir pabėgėlių rezo
liucijose, 12-osios armijos, 3-ojo Kaukazo korpuso ka
reivių atstovų nutarimuose35.

Lietuvos kareivių atstovų Centro taryba, Lietuvos 
reikalų komisariatas, glaudžiai bendradarbiaudami 
su Tarybų Rusijos Karo reikalų liaudies komisariatu, 
ėmėsi konkrečių žygių pertvarkyti lietuvių batalionus, 
kuriuos sukūrė senoji Lietuvių kareivių sąjunga, 
įtraukti lietuvius kareivius į Raudonąją Armiją, ga
lutinai izoliuoti buržuazinius nacionalistus nuo ka
reivių masių. Netrukus lietuvių batalionų reorgani
zuoti išvyko Centro tarybos nariai: P. Bieliauskas, 
J. Audickas — į Smolenską, M. Miliauskas — į Vi
tebską 36.

33 „Kareivis-socialistas“, 1918 m. vasario 16 d.
34 Ten pat.
35 „Kareivis-socialistas“, 1918 m. vasario 16 d., 23 d.; kovo 

3 d.; „Tiesa“, 1918 m. kovo 6 d.
33 „Kareivis-socialistas“, 1918 m. kovo 3 d.
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Lietuviai bolševikai šaukė kareivių susirinkimus, 
skaitė paskaitas, organizavo pokalbius, steigė karei
viams bibliotekėles, platino tarp jų komunistinę lite
ratūrą. Daug medžiagos kareiviams išspausdino „Tie
sa“ ir „Kareivis-socialistas“. Lietuvos reikalų komi
sariato karinis skyrius nutarė nemokamai išplatinti 
kariuomenėje „Kareivio-socialisto“ Nr. 1 1500 egz., 
sekančių numerių — po 1000 egz., „Tiesos“ laikraš
čio— 500 egz.; nupirkti už 100 rublių brošiūrų karei
vių bibliotekėlėms 37.

Lietuvos kareivių atstovų Centro taryba ryšium su 
senosios armijos demobilizavimu 1918 m. kovo 3 d. 
priėmė nutarimą nutraukti savo veiklą. Rūpintis lie
tuvių kareivių įtraukimu į Raudonąją Armiją ėmė 
Lietuvos reikalų komisariato karinis skyrius. Jam per
ėjo visas tarybos turtas ir dokumentacija38. Nustojo 
ėjęs ir laikraštis „Kareivis-socialistas“ (išėjo 3 nr.).

Lietuviai bolševikai dirbo didelį politinį ir organi
zacinį darbą tarp lietuvių kareivių. Sis darbas netru
kus davė savo vaisių. Petrograde pradėta formuoti 
lietuvių komunistinė kuopa. 14 kuopos kareivių 
1918 m. vasario 24 d, išvyko į Vitebską, arčiau fron
to 39. 12-osios armijos 5-osios kavalerijos divizijos 
1-asis lietuvių eskadronas visas perėjo į besikuriančią 
Raudonąją Armiją40. Vitebsko atskiras lietuvių bata
lionas, nepavykus jo, kaip karinio vieneto, įtraukti

37 TSRS Centrinis Valstybinis Spalio revoliucijos, valstybinės 
valdžios ir valstybinio valdymo aukščiausių organų archyvas 
Maskvoje (toliau CVSRA), f. 1318, ар. 1. b. 14516, 1. 37—38; 
/. Aničas, S. Noreikienė, Lietuvos reikalų komisariato veikla 
1917—1918 metais, p. 60.

38 „Tiesa“, 1918 m. kovo 6 d.; PA, f. 11364, ар. 1, b. 5, 1. 9.
39 „Kareivis-socialistas“, 1918 m. kovo 2 d.
40 „Kareivis-socialistas“, 1918 m. vasario 16 d.; „Tiesa“, 

1918 m. vasario 27 d.
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į Raudonąją Armiją, buvo išformuotas. Iš bataliono 
kareivių buvo organizuojamas Raudonosios Armijos 
lietuvių būrys41. Didelė kareivių dalis įstojo į Raudo
nąją Armiją, reorganizavus Smolensko 1-ąjį atsargos 
batalioną. 40 bataliono kareivių įstojo į 1-ąją morty
rų bateriją, apie 150 lietuvių karių susitelkė Smolens
ko tarybos 1-ojoje lengvosios artilerijos diviziono ba
terijoje. Į sargybos savanorių batalioną įstojo apie 
250 žmonių42. 1919 m. lapkričio mėn. į Tarybų val
džios pusę perėjo Vytauto Didžiojo vardo Sibiro lie
tuvių batalionas.

Šimtai lietuvių darbininkų, valstiečių, bolševikų 
partijos pašaukti, stojo į bendras Raudonosios Armi
jos dalis.

Istorikų J. Aničo ir S. Noreikienės surinktais duo
menimis, 1919—1920 metais įvairiuose Raudonosios 
Armijos ir laivyno daliniuose tarnavo apie 4000 lie
tuvių darbo žmonių 43. Lietuviai kareiviai didvyriškai 
kovėsi įvairiuose pilietinio karo frontuose, gindami 
Spalio revoliucijos laimėjimus. Daugelis iš jų tapo 
žymiais vadais, pilietinio karo didvyriais, amžiams 
įrašiusiais savo vardą į kovų už Tarybų valdžią isto
riją. Neblėstančia šlove apgaubti lietuvių liaudies 
sūnų, Raudonosios Armijos vadų Jeronimo Uborevi- 
čiaus ir Vytauto Putnos koviniai žygdarbiai.

Rusijos Komunistų partijos ir jos kovingo lietuvių 
komunistų būrio pastangomis lietuviškųjų buržuazi
nių nacionalistų planai atitraukti lietuvius kareivius 
nuo revoliucinės kovos Rusijoje, panaudoti jų karines

41 „Tiesa“, 1918 m. balandžio 5 d,
42 „Komunaras“, 1922, NT. 11, p. 349; J. Aiiičas, S. Norei- 

kienė, Lietuvos reikalų komisariato veikla 1917—1918 metais, 
p. 63.

43 Ten pat, p. 64.
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formuotes savo kontrrevoliuciniais tikslais sužlugo. 
Geriausieji lietuvių darbo žmonių atstovai įvykdė 
savo internacionalinę pareigą, kaudamiesi Raudono
sios Armijos gretose už Tarybų valdžios įtvirtinimą 
Rusijoje.

O Lietuvių komunistų pozicija 
Brest-Litovsko taikos kiaušiniu., 

Lietuvių komunistų Rusijoje 
II k o n f e r e n c i j a

Vienas iš svarbiausių politinių klausimų, kuriuos 
reikėjo spręsti 1918 m. pradžioje Komunistų partijai, 
buvo taikos su Vokietija sudarymas.

Savo požiūrį šiuo klausimu, tiesiogiai liečiančiu 
Lietuvą, reikėjo išreikšti ir lietuvių komunistams.

Tarybų Rusijos vyriausybė 1917 m. gruodžio 2 d. 
pasirašė paliaubas su Vokietija ir pradėjo derybas su 
ja dėl taikos sudarymo. Derybų metu paaiškėjo, kad 
Vokietijos imperialistai pasiūlytomis taikos sąlygo
mis siekia pajungti jų užimtas teritorijas — Lenkiją, 
Lietuvą, dalį Latvijos ir Baltarusijos, atplėšti nuo Ta
rybų Rusijos Ukrainą. Susidariusiomis tiek vidaus, 
tiek tarptautinėmis aplinkybėmis reikėjo nusileisti 
stipriam ir pavojingam plėšikui — Vokietijos imperia
listams, priimti sunkias ir žeminančias taikos sąlygas. 
Tai puikiai suprato V. Leninas.

Tarybų šalis neturėjo armijos. Senoji kariuomenė, 
susidėjusi daugiausia iš valstiečių, išvarginta ketvc- 
rių metų karo, iro. Reikėjo sukurti Raudonąją Armiją,
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kuri galėtų apginti revoliuciją, Tarybų valstybę. 
O tam reikėjo laiko, atokvėpio,

Tačiau partijoje ne visi suprato taikos pasirašymo 
būtinumą. Daugelis partinių darbuotojų pasidavė re
voliucinei frazei, reikalavo paskelbti revoliucinį karą 
Vokietijai, nedaryti jai jokių nuolaidų.

Susidarė antipartinė „kairiųjų“ komunistų grupė, 
kuri, remdamasi nieko bendro su marksizmo-leniniz
mo mokymu neturinčia teorija, reikalaujančia sukelti 
ir revoliuciniu karu skatinti pasaulinę revoliuciją, iš
vystė aršią kovą prieš taikos pasirašymą.

Kokią gi poziciją taikos klausimu užėmė lietuviai 
komunistai, RKP(b) Lietuvių sekcijų Centro Biuras? 
CB, vadovaujantieji lietuvių bolševikų veikėjai Z. An- 
garietis, V. Kapsukas ir kiti nesuprato taikos pasira
šymo svarbos Tarybų šaliai, griežtai pasisakė prieš 
nuolaidas Vokietijai. Tai matyti iš 1918 m. sausio 
24 d. paskelbtos CB rezoliucijos bei eilės straipsnių 
„Tiesoje“. „Lietuviai bolševikai žiūri į mažiausius nu
sileidimus taikos sąlygose,— sakoma rezoliucijoje,—- 
...kaip į Europos reakcijos, kaip į imperializmo politi
kos laimėjimą. Tokie nusileidimai tik sustiprintų reak
ciją Lietuvoje, perkirstų bręstančią revoliuciją Austri
joj, Vokietijoj ir kitose šalyse“. Atsižvelgdamas į tai, 
CB reikalavo, kad Bresto taikos derybose „nebūtų 
padaryta jokių nusileidimų imperialistams, net jei tas 
neštų su savim taikos derybų pertraukimą“ L

CB rezoliuciją pasirašė Z. Angarietis, J. Lenkaitis, 
P. Mickevičius, S. Turla. V. Kapsukas tuo metu buvo 
Breste, kur jis, kaip tarybinės delegacijos konsultan
tas, dalyvavo taikos derybose. Jis irgi pasisakė prieš 1

1 „Tiesa“, 1918 m. sausio 24 d.
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taiką Vokietijos pateiktomis sąlygomis. „Jei negalima 
garbingos ir teisingos taikos padaryt, — rašė jis 
1918 m. sausio 20 d. „Tiesoje“— turi būti tęsiamas 
revoliucinis karas. Tiek kovojom, tiek kentėjom — pa
kentėsim dar kiek ir arba laimėsim, arba kovodami 
žūsim. Kito kelio mums nebėr“.

Lietuvių bolševikų vadovybės pozicija taikos klau
simu buvo panaši j „kairiųjų“ komunistų poziciją.

Ypač lietuviai komunistai skaudžiai pergyveno tai, 
kad Vokietijos užgrobta Lietuva, kaip ir kitos šalys, 
remiantis taikos sąlygomis, buvo paliekama vokiečių 
imperialistų ir lietuvių buržuazijos valdžioje ir sau
valėje. Jie klaidingai manė, kad tokios Tarybų šalies 
pozicijos nesupras okupuotųjų šalių darbininkai ir 
dėl to smarkiai pasunkės komunistų darbas okupuo
tose šalyse.

Taip iš dalies galima paaiškinti, kodėl Z. Angarie- 
tis gana griežtai kritikavo partijos Centro Komitetą, 
1918 m. vasario 23 d. priėmusį nutarimą pasirašyti 
grobikiškas taikos sąlygas 2. Tačiau Z. Angarietis pa
kluso partinei drausmei ir 1918 m. vasario 24 d. Vi
sos Rusijos Tarybų Centro Vykdomojo Komiteto po
sėdyje, kaip CVK narys, balsavo už Lenino pasiūlymą 
pasirašyti taiką.

1918 m. kovo 3 d. taikos sutartis tarp Tarybų Ru
sijos ir Vokietijos buvo pasirašyta. RKP(b) VII su
važiavimas (1918 m. kovo 6—9 d.) patvirtino lenininę 
partijos liniją taikos klausimu. 1918 m. kovo 14 d. 
taikos sutartį ratifikavo ir Visos Rusijos Tarybų IV 
suvažiavimas.

2 Z. Angarietis, Darbininkų partija ir taika. — „Tiesa“, 
1918 m. vasario 27 d.
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„Kairiųjų“ komunistų linija, siekianti sužlugdyti 
Bresto taikos sutartį, pralaimėjo.

Bresto taikos sudarymas sustiprino tarptautines 
Tarybų šalies pozicijas; sutvirtėjo Tarybų valdžia ir 
šalies viduje. Tai buvo svarbiausias Bresto taikos su
darymo rezultatas.

Lietuviai komunistai, pasisakydami prieš Bresto 
taiką, parodė nepakankamą politinį subrendimą ir 
įžvalgumą. Jie nesuprato lenininio teiginio, kad bū
tina atsitraukti, jei priešas pavojingas, jog reikia iš
saugoti svarbiausią revoliucijos laimėjimą — Tarybų 
valdžią ir ruoštis atremti naujus imperializmo puo
limus.

Lietuvių komunistų vadovai nors ir pasisakė prieš 
Bresto taikos sąlygas, tačiau svarbiausias jų princi
pas buvo visų revoliucinių jėgų vienybė. „Kad ir kai 
kuriuos klausimus mes kitaip suprantame,— rašė vė
liau, 1918 m. kovo 23 d., „Tiesa“,— neturime ardyti 
bendro darbininkų ir vargingųjų valstiečių kovos 
fronto, o jį remti“.

Dar tais pačiais metais, kiek vėliau jie pripažino 
savo klaidas. 1918 m. rugsėjo 16 d., šešiems mėne
siams praslinkus po Brest-Litovsko taikos pasirašy
mo, V. Kapsukas rašė: „Opozicija tuomet išreiškė 
teisingą protestą prieš kardu brukamas vokiečių plė
šikų „taikos“ sąlygas. Vienok ji perdėjo, vertindama 
Rusijos atsparumo stiprumą: jis pasirodė tuo metu 
nedidelis. Plačios valstiečių minios ranka pamojo, 
o darbininkai nepasitikėjo savo spėkomis ir buvo už 
taiką, kad bent kiek atsikvėpti gavus ir savo spėkas 
surinkus, geriau susiorganizavus. Reikia pripažinti, 
kad Leninas, stodamas už „atsikvėpimo“ politiką, 
geriau įvertino gyvenamą momentą, negu opozicija,
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norint rašąs šituos žodžius buvo pastarosios pu
sėje“ 3.

Lietuvių komunistai, ištikimi socialistinės revoliu
cijos idėjoms, ir toliau su negęstančia energija dirbo 
partijos gretose revoliucinį darbą, stiprino Spalio 
revoliucijos laimėjimus Rusijoje, ruošė dirvą Tarybų 
valdžiai Lietuvoje.

1918 m. pradžioje lietuvių bolševikų gretose ėmė 
reikštis kai kurie dideli sunkumai. Žymiai sumažėjo 
narių skaičius. Vieni lietuviai bolševikai įstojo į Rau
donąją Armiją, kiti aktyviai įsijungė į revoliucinių 
įstaigų darbą, nutraukdami ryšius su lietuvių sekcijo
mis. Treti pradėjo grįžti į Lietuvą. Buvo ir tokių, 
kurie, ekonominių ir politinių sunkumų paveikti, iš
stojo iš partijos. Kai kuriose sekcijose susilpnėjo po
litinis darbas, smuko partinė disciplina.

Lietuvių komunistų Rusijoje tolesnės veiklos klau
simai buvo plačiai apsvarstyti lietuvių komunistų II 
konferencijoje, kuri buvo sušaukta Maskvoje 1918 m. 
gegužės 26—27 d. Dėl to, kad lietuvių sekcijose labai 
sumažėjo narių, 1918 m. gegužės 12 d. Centro Biuras 
nustatė tokias atstovavimo normas: vienas delegatas 
nuo 30 narių; sekcijos, kuriose buvo nuo 10 iki 30 na
rių, taip pat renka vieną delegatą su sprendžiamuoju 
balsu; nuo mažiau kaip 10 narių renkamas delegatas 
su patariamuoju balsu.

Konferencijoje dalyvavo 16 delegatų (iš Petrogra
do, Maskvos, Smolensko, Vitebsko, Tūlos, Voronežo 
ir Nižnij Novgorodo) su sprendžiamuoju balsu 
(V. Kapsukas, K. Giedrys, G. Liutkevičius, E. Taut- 
kaitė, P. Fedaravičius, J. Stašelis, F. Norvydas, 
A. Bernotas, K. Klorys ir kiti), atstovavę beveik 600

3 V. Kapsukas, Raštai, t. 7, p. 536.
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partijos narių lietuvių4, ir 8 delegatai su patariamojo 
balso teise: Z. Angarietis, J. Lenkaitis, S. Matulaitis, 
P. Mickevičius ir J. Smolskis nuo Centro Biuro, 
S. Žebrauskas nuo „Tiesos“ redakcijos, J. Tarvainis 
nuo Nižnij Novgorodo ir V'. Jasaitis nuo okupuotos 
Rygos lietuvių komunistų.

Lietuvių komunistų II konferencija, kaip ir pirmoji, 
apsvarstė CB ir vietinių sekciją ataskaitas bei visų 
eilę klausimų, susijusių su darbu Rusijoje („Dabar
tinis momentas ir organizacijos klausimai“, „Lietuvos 
reikalų komisariatas“) ir būsimu darbu Lietuvoje 
(„Organizacinis klausimas“, „Taktikos klausimai“, 
„Santykiai tarp Rusijos ir Lietuvos komunistų orga
nizacijos“, „Literatūra Rusijai ir Lietuvai“, „Grįži
mas Lietuvon“).

RKP(b) Lietuvių sekcijų CB vardu konferenciją 
atidarė V. Kapsukas. Jos darbui vadovauti buvo iš
rinktas prezidiumas — V. Kapsukas, Z. Angarietis ir 
J. Lenkaitis.

Konferenciją pasveikino RKP(b) Latvių sekcijų 
CB atstovas A. Karklinis. Jis pažymėjo, kad lietuvių 
ir latvių darbininkai jau seniai vaisingai bendradar
biauja ir išreiškė įsitikinimą, kad užmegzti revoliu
ciniai ryšiai ateityje dar labiau tvirtės.

RKP(b) Lietuvių sekcijų CB ataskaitinį pranešimą 
padarė Z. Angarietis ir V. Kapsukas, o apie vietinių 
sekcijų darbą — delegatai iš vietų.

Vietinės sekcijos, kaip rodė delegatų pranešimai, 
per ataskaitinį laikotarpį atliko tam tikrą organiza
cinį ir politinį darbą tarp lietuvių darbo žmonių. Veik
liai dirbo Petrogrado lietuvių bolševikų sekcija, va
dovaujama K. Giedrio. Ji palaikė glaudžius ryšius

4 „Tiesa“, 1918 m. gegužės 18 d.; birželio 1 d.
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su miesto partine organizacija. Sekcijos iniciatyva 
buvo suorganizuota apie 10 mitingų, lavinimosi kur
sai suaugusiems, pradėtas steigti choras, darbininkų 
klubas5. Kartu konferencija pažymėjo, kad sekcijose 
sumažėjo narių skaičius. Dalis partijos narių, pasi
rašius 1918 m. kovo 3 d. Brest-Litovsko taiką, pa
traukė j pafrontės miestus, tikėdamiesi greičiau pa
tekti j gimtinę. Ūkinė suirutė, maisto stoka, bedarbė 
neigiamai atsiliepė ir karo pabėgėlių nuotaikoms.

Visa tai sunkino lietuvių bolševikų veiklą. Kai 
kuriose sekcijose buvo partinės drausmės pažeidimo 
faktų, nelaiku mokamas partinis mokestis, nepakan
kamai energingai platinama komunistinė literatūra, 
maža terengiama mitingų. Nepakankamai glaudūs 
ryšiai buvo tarp RKP(b) Lietuvių sekcijų Centro Biu
ro ir vietinių sekcijų.

Konferencija paragino visas lietuvių bolševikų sek
cijas ir atskirus jų narius ryžtingai šalinti trūkumus 
ir kuo „energingiausiai imtis darbo, ypatingai dabar
tiniu svarbiu momentu, kuomet iš visų pusių gresia 
pavojus Rusijos darbininkų ir vargingųjų valstiečių 
revoliucijos laimėjimams ir kuomet prieš mus stovi 
vienas svarbiausių uždavinių — perkelt proletarų re
voliucijos gaisrą Lietuvon“ 6. Konferencija atkreipė 
CB dėmesį į tai, kad reikia geriau vadovauti vieti
nėms lietuvių bolševikų sekcijoms.

Konferencijoje vėl iškilo Maskvos lietuvių komu
nistų organizacijos reikalai. Pastarosios vadovai, ig
noruodami pirmosios lietuvių komunistų konferenci
jos nutarimus, neatsisakė lietuvių socialdemokratų 
vardo, vengė vadintis komunistais, jos veikloje vis

5 „Tiesa“, 1918 m. birželio 8 d.
0 „Tiesa“, 1918 m. birželio 1 d.
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dar reiškėsi separatizmo tendencijos. Svyravo Tuios 
organizacija. Po Z. Angariečio pranešimo „Dabarti
nis momentas ir organizacijos klausimai“, kuriame 
buvo plačiai paliesti ir maskviečių reikalai, įvyko gy
vos konferencijos delegatų diskusijos. Jose dalyvavo 
net 10 konferencijos dalyvių. Kai kurie delegatai 
(A. Bernotas, Petrogrado sekcija) apgailestavo', kad 
buvo susijungta su Maskvos lietuvių komunistų or
ganizacija, kurios vadovai dar vis laikėsi nacionalis
tinių, reformistinių pažiūrų. A. Bernotas priekaištavo 
V. Kapsukui, kuris, kaip žinoma, buvo susijungimo 
su maskviečiais šalininkas. „Jei ne d. Kapsuko laiškas 
iš Bresto,— kalbėjo jis,— veikiausiai nebūtų įvykęs 
pereitoj konferencijoje susijungimas“ 1.

Konferencijos delegatams, taigi ir V. Kapsukui, 
nekilo abejonės dėl Maskvos lietuvių komunistų kai 
kurių vadovų tikrosios pozicijos. „Dalykas ne var
de,— kalbėjo V. Kapsukas konferencijoje,— o pačioje 
vienų ir kitų esmėje. Jei Maskvos draugai taip laikosi 
Lietuvos socialdemokratų vardo ir vengia komunistų 
vardo-, tai ne dėl to, kad tas pirmasis vardas jiems 
taip patiktų, o dėl to, kad tame varde yra tam tikras 
jiems artimas turinys: jiems artimesni Lietuvos so- 
cialpatriotai, negu Rusijos komunistai,— va kame vi
sas dalykas“ 7 8.

Maskvos lietuvių komunistų vadovų pažiūros buvo 
aiškios ir pirmosios konferencijos metu, kai įvyko su
sijungimas. Ir tai, kaip pabrėžė Kapsukas, pasitei
sino. „...Ir dabar džiaugiuosi, kad tas susijungimas 
įvyko,— kalbėjo jis.— Džiaugiuosi, nes mes jau, be 
abejonės, dabar turime ir Maskvos, ir kitų vietų so

7 „Tiesa“, 1918 m. birželio 8 d.
8 V. Kapsukas, Raštai, t. 7, p. 312.
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cialdemokratus darbininkus vienoj organizacijoje — 
komunistų partijos eilėse, ir jau nepabėgs nuo mūsų. 
Jei pabėgs, tai gal tik vienas kitas inteligentas, kuris 
ne dėl įsitikinimų atsirado mūsų eilėse...“ 9.

Konferencija, visiškai pritardama V. Kapsukui, 
įpareigojo lietuvius komunistus ir toliau dirbti tarp 
pasiliekančių Rusijoje lietuvių darbo žmonių, traukti 
juos į Komunistų partijos eiles, „panaikinti visas at
skiras lietuvių organizacijas, kur jos dar yra užsili- 
kusios, atmesti Lietuvos s.d. organizacijos vardų, kaip 
neatitinkantį Rusijos Komunistų partijos (bolševikų) 
vardui, jos programai ir taktikai“ I0.

Konferencija pripažino, kad Lietuvos reikalų ko
misariatas, rūpindamasis įtraukti lietuvių darbo žmo
nes į Tarybų valdžios stiprinimą Rusijoje ir kovoda
mas su lietuvių kontrrevoliucionieriais, eina teisingu 
keliu ir pakvietė jį ir toliau aktyviai vystyti savo revo
liucinę veiklą liaudies labui.

Po Bresto taikos pasirašymo (1918 m. kovo 3 d.) 
pradėjo grįžti į gimtąsias vietas lietuviai karo pabė
gėliai, jų tarpe ir komunistai. Iškilo gyvas reikalas 
konkrečiau nusakyti, kokie bus revoliucinio darbo 
okupuotoje Lietuvoje uždaviniai, kaip bus kuriama 
partinė organizacija, teikiama parama vietos revoliu
cionieriams. Šie klausimai konferencijoje vyravo.

Konferencijos nuomone, busimoji, komunistų orga
nizacija Lietuvoje turės užmegzti glaudžius ryšius su 
kitų, ypač kaimyninių šalių, komunistinėmis ir revo
liucinėmis organizacijomis (Rusija, Vokietija, Latvi
ja, Lenkija). „Susijungę, sudarę vieną tvirtą revoliu
cinių socialdemokratų, komunistų partiją, gali daug

9 V. Kapsukas, Raštai, t. 7, p. 312.
10 „Tiesa“, 1918 m. birželio 1 d.
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ką atsiekti. Tas visų šalių komunistų susirišimas kuo 
tvirčiausiais ryšiais būtinai reikalingas kovai su tarp
tautiniais imperialistiniais grobuonimis ir kovai dėl 
socializmo“ n ,— aiškino konferencijoje V. Kapsukas.

Konferencija iškėlė uždavinį: kurti Lietuvoje kla
sines darbininkų profsąjungas, populiarinti Darbinin
kų atstovų tarybas kaip darbininkų organizavimo ir 
kovos įrankį ir, reikalui esant, steigti tokias tarybas, 
nesidėti su LSDP, kaip smulkiaburžuazine partija, 
o siekti atitraukti nuo jos revoliucinius elementus 
į bendras komunistų organizacijas, griežtai kovoti 
su dešiniaisiais LSDP, Bundo ir kitų smulkiaburžua
zinių partijų veikėjais, kelti aikštėn kontrrevoliucinį 
buržuazinės Lietuvos tarybos-vaidmenį11 12.

Santykiams tarp Rusijos ir Lietuvos komunistų 
palaikyti konferencija nutarė įkurti Laikinąjį infor
macinį biurą. Informacinis biuras kartu su CB turė
jo': a) rūpintis komunistiniu darbu Lietuvoje; b) leisti 
Lietuvos darbininkams raštus (lietuvių, lenkų, žydų 
ir kitomis kalbomis); c) organizuoti literatūros siun
timą į Lietuvą; d) parinkti ir siųsti partijos darbuo
tojus į Lietuvą organizaciniam darbui13.

Konferencija visapusiškai apsvarstė grįžimo į Lie
tuvą klausimą. Rezoliucijoje „Dėl grįžimo Lietuvon“ 
pažymėta, kad konferencija pavedė sekcijoms skleisti

11 V. Kapsukas, Raštai, t. 7, p. 314.
12 „Tiesa“, 1918 m. birželio 1 d.
13 Konferencijos nutarimas dėl Laikinojo informacinio biuro 

pasirodė neveiksmingas. Kaip rodo 1918 m. RKP(b) Lietuvių 
sekcijų CB protokolai, toks biuras buvo sudarytas, bet veikė 
gana neilgai. Yra žinomi du jungtinio CB ir LIB posėdžiai 
(1918.VI.21 ir VII.15). Vėlesniuose CB protokoluose LIB jau nemi
nimas; vyko tik CB posėdžiai. Matyt, buvo nuspręsta, kad du 
organai, kuriems buvo keliami iš esmės tie patys uždaviniai, ne
reikalingi (žr. PA, f. 77, ар. 1; b. 3, 1.4, 6).
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tarp grįžtančiųjų komunizmo idėjas, siųsti j pabėgė
lių susitelkimo punktus savo atstovus revoliuciniam 
darbui, platinti literatūrą, rengti mitingus, rūpintis, 
kad grįžtantieji darbo žmonės būtų parengti kovai 
už Tarybų valdžią Lietuvoje.

Konferencija pripažino', kad reikia komunistams 
grįžti į Lietuvą. Buvo- pažymėta, jog kai kurie parti
jos nariai nesilaikė I konferencijos nutarimo dėl or
ganizuoto grįžimo1. Visų išvykstančių komunistų ir 
prijaučiančių pareikalauta užsiregistruoti vietinėse 
sekcijose, šaukti grįžtančiųjų partiečių susirinkimus 
aptarti darbo Lietuvoje klausimams 14 15.

Konferencija nutarė sudaryti RKP(b) Lietuvių 
sekcijų CB iš 5 narių ir 5 kandidatų į narius. Į Cent
ro Biurą buvo išrinkti V. Kapsukas, J. Lenkaitis, 
P. Mickevičius, R. Rasikas, S. Matulaitis 1,r>.

Konferencijoje iškilo Brest-Litovsko taikos klausi
mas, nors jis dienotvarkėje nebuvo įrašytas. Vorone
žo sekcijos delegatas K. Klorys pranešė, kad „sekci
jos narių didžiuma stoja už d. Lenino taktiką taikos 
klausimu“ 16, Rygos lietuvių komunistų atstovas 
V. Jasaitis (jis atvyko į Maskvą 1918 m. gegužės 
mėn.) pareiškė, kad visi „stovi už revoliucinį Rusijos 
karą su imperialistais“ 17.

Lietuvių komunistų II konferencija netarė savo žo
džio, neišanalizavo ir neįvertino Lietuvių sekcijų CB 
pozicijos Brest-Litovsko taikos klausimu. O tai rei
kėjo padaryti, kadangi pačioje konferencijoje, kaip 
rodo K- Klorio ir V. Jasaičio pasisakymai, nebuvo vie
ningos nuomonės.

14 „Tiesa“, 1018 m. birželio 1 d.
15 PA, f. 77, ар. 1, b. 3,1.2.
ie „Tiesa“, 1918 m. birželio 1 d.
17 „Tiesa“, 1918 m. birželio 8 d,
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Baigiamajame žodyje V. Kapsukas teigiamai įver
tino konferencijos ir apskritai lietuvių Jcomunistų Ru
sijoje darbo rezultatus. „Nežiūrint tūlų trūkumų, ku
rie iki šiol dar yra matomi įvairiose vietose, vis tik, 
apskritai imant, žymus žingsnis nužengtas pirmyn: 
kitos lietuvių darbininkų socialdemokratų organiza
cijos Rusijoj nebėra, tik viena mūsų partijos (Rusijos 
Komunistų partijos) organizacija; ji kartu su visa 
partija vis tvirčiau stoja revoliucinio komunizmo pa
matais; vis tvirtyn eina ryšiai tarp mūsų sekcijos ir 
partijos organizacijų“ I8,— kalbėjo jis.

Aštri, principinė kova dėl įtakos tarp lietuvių dar
bininkų Rusijoje baigėsi lietuvių komunistų, nuosek
lių ir ištvermingų kovotojų už liaudies interesus, per
gale.

Kai pabėgėliai pradėjo grįžti į gimtąjį kraštą, lie
tuviams komunistams labai aktualūs pasidarė klau
simai, kaip reikės dirbti Lietuvoje. Ten buvo žengia
mi tik pirmieji revoliucinės veiklos žingsniai. Laukė 
be galo sunkus darbas, aršūs ir klastingi priešai. 
„Vienok, nežiūrint to, kaip Rusijoj mes išėjome per
galėtojais,— kalbėjo V. Kapsukas, giliai tikėdamas 
darbo žmonių revoliucinėmis jėgomis,— taip pat bū
sime jais ir Lietuvoje. Mūsų konferencija šiuo žvilgs
niu turės istorinę vertybę“ 19.

Lietuvių komunistų II konferencija Rusijoje padėjo 
galutinai išgyvendinti separatizmo reiškinius, lietu
vių komunistų vietines sekcijas glaudžiau susieti su 
Lietuvių sekcijų CB, sutelkti partijos narius lietuvius 
vieningose RKP(b) gretose.

18 V. Kapsukas, Rasiai, t. 7, p. 315.
19 Ten pat.
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1918 m. birželio 9 d. Maskvos lietuvių komunistų 
susirinkimas, vykdydamas II konferencijos nutari
mus, nutarė pasivadinti RKP(b) Maskvos organiza
cijos Lietuvių sekcija. Kitas susirinkimas (1918 m. 
rugpiūčio 11 d.) patvirtino ankstesnį nutarimą, iš
rinko naują sekcijos biurą, numatė priemones komu
nistų veiklai suaktyvinti, politiniam darbui plėsti20.

Tūlos lietuviai bolševikai, kurie konferencijoje bu
vo kritikuoti, 1918 m. liepos 30 d. nutarė galutinai 
prisijungti prie RKP(b) vietos organizacijos, sušaukti 
susirinkimą būsimam darbui Lietuvoje apsvarstyti2V.

Po konferencijos lietuvių bolševikų sekcijos susi
kūrė Saratove22, Kurske, Permėje23, Oriole24, kūrėsi 
Tambove25.

Vykstantiems į Lietuvą pogrindinio partinio darbo 
dirbti komunistams II konferencija parengė aiškią ir 
konkrečią revoliucinės veiklos programą, numatė bū
dus, kaip teikti pagalbą Lietuvos revoliucionieriams.

Konferencija nubrėžė principinį partinės organiza
cijos, besiremiančios marksizmo-leninizmo pagrin
dais, sukūrimo Lietuvoje kelią, atkreipė dėmesį į tai, 
kad reikia nuolat stiprinti ryšius ir bendrai veikti su 
kaimyninių šalių komunistais.

20 ,,Tiesa“, 1918 m. rugpjūčio 17 d.
21 Ten pat.
22 „Tiesa“, 1918 m. birželio 29 d.
23 „Tiesa“, 1918 m. spalio 12 d.
24 „Tiesa“, 1918 m. spalio 19 d.
25 „Tiesa“, 1918 m. spalio 12 d.
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4 Lietuvių komunistų Rusijoje 
leidybinė veikla

Svarbią reikšmę, skleidžiant marksizmo-leninizmo 
idėjas tarp lietuvių darbo žmonių, kovojant prieš 
buržuazinius nacionalistus, turėjo lietuvių komunisti
niai leidiniai — periodika bei brošiūros. Į šį veiklos 
barą partijos Lietuvių sekcijų Centro Biuras nuolat 
kreipė dėmesį.

Nuo 1918 m. balandžio 18 d. „Tiesa“ iš Petrogra
do buvo perkelta į Maskvą. Tai buvo masiškiausias 
lietuvių komunistinis laikraštis. Maskvoje jis buvo 
leidžiamas kas savaitę 4000 egz. tiražu L 1918 m. 
gegužės 28 d. Lietuvių sekcijų CB nutarė „stengtis, 
kad „Tiesa“ eitų pilno didumo, o ne pusės“ 1 2, patvir
tino V. Kapsuką, S. Matulaitį ir S. Žebrauską redak
cinės kolegijos nariais3. 1918 m. rugpiūčio 17 d. CB, 
atsižvelgdamas į revoliucinio darbo vystymo uždavi
nius Lietuvoje, įpareigojo laikraščio redakciją „kuo 
daugiausia vietos „Tiesoje“ pavesti Lietuvos reika
lams“ 4.

1918 m. išėjo 54 „Tiesos“ numeriai. Laikraštis 
daug aiškino lietuviams darbo žmonėms Spalio revo
liucijos reikšmę bei vietą išnaudojamųjų ir engiamųjų 
išsivadavimo kovoje, kvietė juos nagrinėti Rusijos 
proletariato revoliucinių kovų patyrimą, skelbė ir 
propagavo Tarybų valdžios dekretus.

1 V. Stonienė, RKP(b) Lietuvių sekcijų Centro Biuro ir Lietu
vos reikalų komisariato leidybinė veikla 1917—1918 m. — Biblio
tekininkystės ir bibliografijos klausimai, IV, 1964, p. 54.

2 PA, f. 77, ар. 1, b. 3, 1. 3.
3 Ten pat.
4 Ten pat, 1. 28.
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Ryžtingą kovos balsą „Tiesa“ pakėlė prieš užsie
nio ir vidaus kontrrevoliucijos kėslus pasmaugti Ta
rybų valdžią, kraujyje paskandinti socialistinės revo
liucijos laimėjimus. Ji kvietė darbo žmones lietuvius 
jungtis j bendrą kovą Spalio revoliucijai ginti. 
„Kontrrevoliucija vis labiau kelia galvą...— rašė 
„Tiesa“ straipsnyje „Į kovą draugai!“— susijungė 
visų tautų ir tikybų... išnaudotojai, kad sugrąžintų 
savo viešpatavimą... Dėl to juo labiau turi jungtis 
įvairių tautų ir kraštų darbininkai ir visi turi stoti 
į atkaklią kovą ne tik su atvirais savo priešais iš 
buržuazijos pusės, bet ir su jos talkininkais iš tų, ku
rie save socialistais vadina“ 5. Jei visi darbo žmonės 
be tautybių skirtumo stos j ryžtingą kovą prieš už
sienio ir vidaus kontrrevoliuciją, pabrėžė laikraštis, 
pergalė bus užtikrinta, Spalio iškovojimai apginti.

„Tiesos“ puslapiuose, ypač nuo 1918 m. pavasario, 
pradėjus grįžti pabėgėliams į Lietuvą, plačiai buvo 
nušviečiamas okupuotos Lietuvos gyvenimas. Laik
raštis įvedė atskirą skyrelį „Žinios iš Lietuvos“, ku
riame buvo spausdinama įvairi informacinė me
džiaga.

Reikšmingos medžiagos buvo paskelbta „Laiškuose 
iš Vilniaus“, kur A. Drabavičiūtė, P. Eidukevičius 
marksistinio mokslo šviesoje, iš revoliucinių pozicijų 
nušvietė Lietuvos ekonominę padėtį, klasių santykius, 
antiliaudinę buržuazinės Lietuvos tarybos veiklą. 
Gausiuose V. Kapsuko ir Z. Angariečio straipsniuose 
buvo atskleistas Lietuvos nepriklausomybės lozungo, 
kurį kėlė buržuazinės partijos, klasinis turinys, 
iškeliami revoliucinio judėjimo uždaviniai Lietuvoje, 
Komunistų partijos kūrimo keliai. Laikraštis skatino

5 V. Kapsukas, Raštai, t. 7, p. 286, 288.
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darbininkus ir Visus darbo žmones pasitikėti sayo jė
gomis, skelbė įsitikinimu, kad Lietuvos liaudis nuvers 
„visas tas uzurpatorių tarybas’ su voldemaraįs, Sme
tonomis ir kitais kontrrevoliucionieriais, o jų vietoj 
pastatys Darbininkų atstovų tarybas“ 6.

Lietuvių komunistu teorinis žurnalas „Komunis
tas“ plačiai ir populiariai supažindino darbo žmones 
su revoliucinio marksizmo pagrindais, materialistiš
kai aiškino istorijos reiškinius, klasių bei partijų vaid
menį visuomenėje.

Reikšmingą darbą atliko žurnalas, skelbdamas 
marksizmo klasikų veikalus. Antai 1918 metais „Ko
munisto“ puslapiuose pasirodė V. Lenino kūriniai: 
„Apie badą“ (laiškas Petrapilio darbininkams; 
Nr. 12—13), „Pranašingi žodžiai“ (Nr. 18—19), 
„Laiškas Amerikos darbininkams“ (Nr. 28/29—31/32).

Eile straipsnių („Karlas Marksas“, „Marksas ir 
Internacionalas“, „Karolis Marksas ir moterų klau
simas“) žurnalas pažymėjo šimtąsias K. Markso gi
mimo metines. Juose buvo populiariai, liaudžiai su
prantama kalba apžvelgtas didžiojo darbininkų klasės 
teoretiko gyvenimas ir kovos kelias, atskleistas jo 
vaidmuo revoliuciniame proletariato judėjime.

Daug dėmesio „Komunistas“ skyrė socialistinės 
revoliucijos dėsningumams pagrįsti, naujos tarybinio 
gyvenimo Rusijoje reiškinių, RKP(b) nacionalinės 
politikos aiškinimui.

„Komunisto“ žurnale aktyviai reiškėsi Z. Angarie- 
tis, B. Matusevičius, J. Norkus (J. Kalvelis).

Tarybų Rusijos valstybinių organų, ypač Lietuvos 
reikalų komisariato, veiklai įvairiausiais aspektais 
nušviesti ir populiarinti buvo skirtos „Lietuvos rei

6 „Tiesa“, 1918 m. lapkričio 16 d.
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kalų komisariato žinios“, kurių pasirodė 5 numeriai 
(1918 m. liepos 2 d.— rugpjūčio 15 d.).

Lietuvių komunistai Rusijoje dar iki Spalio revo
liucijos, be „Tiesos“ laikraščio1, ėmėsi žygių leisti 
darbininkams skirtą literatūrą. Šiam darbui surinkti 
lėšas prie Lietuvių sekcijų CB buvo pradėta organi
zuoti speciali partinė bendrovė. Jos uždavinys buvo: 
„1) leist partijos raštus ir visokias knygas darbinin
kams reikalingas, 2) remt mūsų partijos laikraš
čius“ 7. Po Spalio revoliucijos pergalės, kai komunis
tinius leidinius to sunkaus meto sąlygomis kiek galė
dama rėmė Tarybų valdžia, bendrovės įkūrimo rei
kalas tapo nebeaktualus.

Nepaisant to, kad nebuvo tvirtos leidybinės bazės 
ir labai stokojo materialinių išteklių, lietuviai komu
nistai jau 1917 m. pradėjo leisti „Darbininkų knygy
nėlio“ seriją. Dėl to, kad pirmąsias dvi knygutes pa
rengė ir išleido Petrogrado Lietuvių rajonas, kuris, 
kaip žinia, buvo perorganizuotas į sekciją 1917 m. 
rugsėjo mėn., galima spręsti, kad jos pasirodė dar 
iki Spalio revoliucijos pergalės. Visas kitas knygeles 
leido Lietuvių sekcijų Centro Biuras.

1917—1918 m. „Darbininkų knygynėlio“ serijos 
išėjo 16 knygučių. Be to, Centro Biuras kaip neseri
jinį leidinį 1918 m. išleido J. Janonio „Eiles“ 8. „Dar
bininkų knygynėlio“ serija tai daugiausia visuomeni- 
nio-politinio pobūdžio, skiriamos plačiausioms lietu
vių darbininkų ir apskritai darbo žmonių masėms,

7 „Tiesa“, 1917 m. spalio 13 d.
8 E. Mertinienė, Komunistinės literatūros leidimas lietuvių 

kalba 1917—1940 metais. — LKP istorijos klausimai, t. 4, 1964, 
p. 206; V. Stonienė, RKP(b) Lietuvių sekcijų Centro Biuro ir 
Lietuvos reikalų komisariato leidybinė veikla 1917—1918 m. —• 
Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai, t. IV, 1964, p. 60.
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nedidelio formato brošiūros. Jas sudarė originalūs ir 
verstiniai kūrinėliai.

,,Darbininkų knygynėlio“ serijoje vyravo lietuvių 
autoriai. Joje pasirodė V. Kapsuko „Trumpa Lietuvos 
socialdemokratų partijos istorija (1895—1905 m.)“ 
ir knygelės, atskleidžiančios reakcinį dvasiškuos 
vaidmenį visuomeniniame-politiniame gyvenime, nu
šviečiančios komunistų, Tarybų valdžios poziciją 
bažnyčios atžvilgiu („Bažnyčios atskyrimas nuo 
valstybės“, „Kaip kunigai rūpinasi darbininkais?“, 
„Kunigai ir caro valdžia“). Tris originalias knygeles 
parengė Z. Angarietis. Jose buvo aiškinamos komu
nistų pažiūros, jų siekiai („Ko nori socialdemokratai 
bolševikai?“), atskleidžiama lietuvių komunistų veik
la Rusijoje 1917 metais, jų bolševizavimosi procesas, 
įtakos lietuvių darbo žmonėms augimas („Lietuviai 
bolševikai Rusijoje 1917 metais)“, išdėstoma lietu
vių bolševikų pozicija Lietuvos nepriklausomybės 
klausimu („Nepriklausomybė ir Lietuvos darbinin
kai“). Be to, Z. Angarietis išvertė ir pritaikė lietuvių 
skaitytojui V. Lenino veikalą „Politinės partijos Ru
sijoje ir proletariato uždaviniai“, išėjusį „Mūsų 
partijos ir jų reikalavimai“ pavadinimu.

„Darbininkų knygynėlio“ serijoje buvo išleistos 
taip pat dvi poeto bolševiko J. Janonio „Tautininkai 
ir darbininkai“, „Praeivis.— Tautos šulas“ knygelės.

Reikšmingą leidybinį darbą nuveikė Lietuvos rei
kalų komisariato kultūros-švietimo skyrius. 1918 m. 
kovo 2 d. apsvarstęs knygų leidimo klausimą, skyrius 
nutarė „atkreipti kuo didžiausią domę į mokslo popu- 
liarizaciją ir dienos klausimu knygų leidimą“ 9. Buvo 
sudaryta redakcinė komisija, kuri tvarkė visą komi-

9 „Tiesa“, 1918 m. kovo 6 d.
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šariato leidybinį darbą. Per palyginti neilgą laiką 
(8—9 mėnesiai) Lietuvos reikalų komisariatas išlei
do 71 knygelę. 24 knygelės buvo užplanuotos išleisti. 
Ryšium su prasidėjusia socialistine revoliucija Lietu
voje viso to nebespėta padaryti.

Komisariato, kaip ir Lietuvių sekcijų CB, leidinių 
tematika daugiausia buvo visuomeilinė-politinė, „die
nos klausimų“ tematika. Ją apsprendė revoliucinio 
judėjimo, darbo žmonių idėjinio-politinio auklėjimo, 
pasirengimo kovai už Tarybų valdžią Lietuvoje už
daviniai.

Nemažai dėmesio komisariatas skyrė mokslo popu
liarinimo, grožinės, pedagoginės literatūros leidimui.

Lietuvos komisariato leidybinio darbo kryptį nu
brėžė partijos Lietuvių sekcijų Centro Biuras. V. Kap
sukas, darydamas 1919 m. liepos 15 d. CB posėdyje 
pranešimą apie komisariato leidžiamas knygas, pa
žymėjo, kad jos „privalo būti CB kontroliuojamos“ 10.

Ypač kruopščiai CB reikalavo leisti marksizmo kla
sikų kūrinius, atsisakant dažnai nuo nepagrįsto ko
mentavimo. „Verčiant knygas, rūpintis,— sakoma 
minėto CB posėdžio nutarime,— kad pamatingosios 
nebūtų lietuvinamos; pranešti d. Aleksai, kad F. En
gelso knygos (turima galvoje F. Engelso knyga „Šei
mos, privatinės nuosavybės ir valstybės kilmė“.— 
В.  V.) vertimas būtų be paaiškinimų tekste“ u .

1918 m. atskirais leidiniais išėjo K. Markso ir 
F. Engelso knyga „Komunistų partijos manifestas“, 
F. Engelso „Šeimynos, privatinės nuosavybės ir vals
tybės atsiradimas“, K- Markso „Piliečių karas Pran
cūzijoje“, V. Lenino „Laiškas Amerikos darbinin-

10 PA, f. 77, ар. 1, b. 3, 1. 9.
11 Ten pat.
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kams“, „Apie badą“. Pastarasis buvo išspausdintas 
straipsnių rinkinyje „Brangumas. Maisto stoka. Spe
kuliacija“.

Komisariato išleistos knygelės — straipsnių rinki
nys „Drg. V. Leninas (V. I. Uljanovas)“, P. Orlovs- 
kio „Karolis Marksas“ supažindino lietuvių skaitytoją 
su didžiųjų revoliucionierių gyvenimo ir veiklos bruo
žais.

Ne vienas leidinėlis aiškino ir populiarino moks
linio socializmo pagrindus. Iš jų pažymėtini P. La- 
fargo „Socializmas“, A. Panekuko „Grobio dalybos“, 
Z. Angariečio „Filosofiniai istorinių pažiūrų keliai 
ir K. Marksas“, J. Šepečio „Turtas ir darbas“.

Nemažai knygelių buvo skirta buržuazinių ir smul
kiaburžuazinių partijų politinių pažiūrų kritikai, 
antiliaudiškai, antidarbininkiškai veiklai demaskuoti.

Z. Angariečio knygelėje antireligine tema „Darbi
ninkai ir bažnyčia“ buvo keliamas uždavinys kriti
kuoti ne tik pačius kunigus, bet, remiantis mokslo 
pasiekimais, atskleisti krikščionybės mokymo esmę. 
„Kas nori, kad kapitalistai nebenaudotų,— rašė jis,— 
tas turi rūpintis nuversti kapitalizmo tvarką. Lygiai 
taip ir su kunigais. Kam rūpi apsaugoti darbininkai 
nuo nuodingos kunigų įtakos, tas turi iš šaknų griauti 
bažnyčios mokslą“ 12.

Šia prasme buvo reikšmingos mokslo populiarini
mo knygelės, kuriose materialistiškai aiškinami gam
tos reiškiniai. Iš lietuvių autorių šioje srityje dau
giausia reiškėsi gydytojas P. Avižonis, išleidęs tris 
knygeles — „Gyvybė ir jos atsiradimas ant žemės“,

12 Z. Angarietis, Darbininkai ir bažnyčia, Voronežas, 1918, 
p. 19—20.
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„Žemė ir žmogus“ (II pataisytas leid.), „Sis tas iš 
mokslo istorijos“.

Taigi, kaip matyti, lietuvių komunistų Rusijoje 
leidybinė veikla, atsižvelgiant j sunkias ano meto są
lygas, buvo gana plati ir vaisinga.

Be pagrindinių periodinių leidinių — laikraščio 
„Tiesa“ ir žurnalo „Komunistas“, partijos Lietuvių 
sekcijų CB ir Lietuvos reikalų komisariatas išleido, 
remiantis iki šiol surinktais duomenimis, 88 visuome
ninės-politinės, mokslo populiarinimo ir grožinės li
teratūros knygeles. (Be to, Lietuvos reikalų komisa
riatas išleido keturis „Vaikų knygynėlio“ serijos 
beletristikos žanro leidinėlius vaikams.) Lietuviai 
darbo žmonės gimtąja kalba galėjo susipažinti su 
reikšmingais K- Markso, F. Engelso, V. Lenino vei
kalais.

Komunistiniai leidiniai, įvairiais keliais patekę 
į Lietuvą, formavo darbo žmonių materialistinę pa
saulėžiūrą, kėlė jų politinį sąmoningumą, padėjo 
orientuotis ano meto situacijoje, geriau pažinti savo 
klasinius priešus bei kovos prieš vokiečių okupantus 
būdus, suprasti Tarybų valdžios Lietuvoje iškovojimo 
kelius bei perspektyvas.

Svarbiausias lietuvių komunistinės spaudos ir lite
ratūros vaidmuo buvo tas, kad ji padėjo idėjiškai pa
rengti pirmąją proletarinę revoliuciją Lietuvoje 
1918—-1919 metais.



IV

SPALIO REVOLIUCIJOS IDĖJŲ PLITIMAS 
LIETUVOJE IR DARBININKŲ JUDĖJIMO

PAGYVĖJIMAS. 
LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS

SUSIKŪRIMAS

| Pirmieji komunistinio judėjimo
žingsniai.

Lietuvos revoliucinių socialdemokratų 
1918 m. rugpjūčio 14 d. pasitarimas



Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos perga
lė Rusijoje buvo persilaužimo momentas ir lietuvių 
tautos istorijoje. Revoliucija atvėrė jai aiškią, realią 
socialinio ir nacionalinio išsivadavimo perspektyvą.

Socialistinės revoliucijos vystymasis Lietuvoje su
sidūrė su vokiečių okupantų sudaryta buržuazine Lie
tuvos taryba, kuri visomis jėgomis stengėsi apsau
goti kraštą nuo galingos Spalio revoliucijos įtakos. 
Kontrrevoliucinius siekius lietuvių buržuazija dangs
tė nacionaline vėliava, kovą dėl savo klasinių inte
resų paskelbė visos tautos reikalu. 1917 m. gruodžio 
11 d. taryba priėmė vadinamąjį buržuazinės Lietu
vos nepriklausomybės aktą. Saujelė buržuazinių na
cionalistų paskelbė atkurianti Lietuvos valstybę ir 
nutraukianti visus valstybinius ryšius, kuriuos ji yra 
turėjusi su kitomis tautomis.

Buržuazinė Lietuvos taryba atvirai metėsi į kaize
rinės Vokietijos glėbį. „Krašto taryba... prašo Vokie
tijos apsaugos ir pagalbos,— deklaravo 20 buržuazi
nių veikėjų.— Turėdama galvoje gyvybinius Lietuvos 
interesus, kurie reikalauja greito nuolatinių ir glau
džių santykių su Vokietija užmezgimo, Krašto taryba 
stoja už Lietuvos valstybės amžinus, tvirtus, sąjungi
nius ryšius su Vokietija, kurie pirmiausia turėtų pa
sireikšti karine konvencija, susisiekimo konvencija, 
muitų ir valiutos bendrumu“ k 1

1 LIS, t. III, p. 92—93.
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Šis kaizerinės tarybos aktas, užnėręs Lietuvos 
liaudžiai kilpą ant kaklo, nebuvo atsitiktinis reiški
nys to meto Lietuvos politiniame gyvenime. 1917 m. 
spalio 25 d. (lapkričio 7 d.) Rusijoje laimėjo socia
listinė revoliucija, gimė darbininkų ir valstiečių vals
tybė ■— Tarybų Rusija. Tautų apsisprendimo teisės 
šūkis, liečiąs pirmiausia carinės Rusijos pavergtas 
tautas, stiprino Lietuvos darbo žmonių išsivadavimo 
kovą bei viltis. Taikos sudarymo Rytuose perspektyva 
privertė Vokietijos imperialistus paskubėti „spręsti“ 
okupuotų Rytų kraštų likimą.

Vokietijos imperialistai žūt būt norėjo išlaikyti 
savo rankose užgrobtą Lietuvos teritoriją, tačiau tie
sioginės aneksijos forma čia netiko. Jiems reikėjo pa
čios lietuvių tautos „sutikimo“ prisijungti prie Vokie
tijos. Toks „sutikimas“ ir buvo 1917 m. gruodžio 11 d. 
aktas.

Lietuvių buržuaziniai nacionalistai, deklaruodami 
buržuazinės Lietuvos nepriklausomybę, svarbiausia 
vadovavosi savo klasiniais sumetimais. Dangstyda
miesi Lietuvos „nepriklausomybės“ bei „savarankiš
kumo“ skraiste, jie siekė pirmiausia atplėšti Lietuvą 
nuo Tarybų Rusijos. 1917—1918 m. sąlygomis Lietu
vos „nepriklausomybė“ reiškė, kaip teisingai paste
bėjo laikraštis „Izvestija“, „dvarininkų ir buržuazijos 
nepriklausomybę nuo liaudies masių ir, žinoma, nuo 
Rusijos, o priklausomybę nuo Vokietijos“ 2.

Ilgametį liaudies masių siekimą nepriklausomo 
gyvenimo buržuaziniai nacionalistai stengėsi panau
doti kovai prieš darbo žmonių revoliucinį ir naciona
linio išsivadavimo judėjimą, po Spalio revoliucijos

2 «Известия ЦИК», 25 мая 1918 г.
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pergalės jgijusį Tarybų valdžios Lietuvoje sukūrimo 
perspektyvą.

Vokietijos imperialistai, gavę buržuazinės Lietu
vos tarybos 1917 m. gruodžio 11 d. deklaraciją, ne
skubėjo pripažinti Lietuvos nepriklausomybės net 
deklaracijoje išdėstytomis vergiškomis sąlygomis. 
Tačiau jie suspėjo pasinaudoti šiuo aktu, neva liudi
jančiu lietuvių tautos apsisprendimą, Brest-Litovsko 
derybose. 1917 m. gruodžio 11 d. deklaraciją derybose 
jie iškėlė kaip „argumentą“ prieš Tarybų Rusijos 
delegacijos reikalavimą suteikti lietuvių tautai tikrąją 
laisvę ir nepriklausomybę.

Taip Vokietijos imperialistai, lietuvių buržuazinių 
nacionalistų padedami, nepaisė šalies darbo žmonių 
nuomonės ir apiformino faktišką Lietuvos pajungimą 
kaizerinei Vokietijai.

Lietuvos reikalų komisariato atstovas Vincas Kap
sukas, dalyvavęs Brest-Litovsko derybose, griežtai ir 
argumentuotai pasisakė prieš Vokietijos imperialistų 
ir saujelės Lietuvos buržuazijos bei dvarininkų atsto
vų mėginimus uzurpuoti suverenias Lietuvos liaudies 
teises. „Prieš tai kuo griežčiausiai protestuoja lietu
vių darbininkai ir valstiečiai Lietuvoje ir Latvijoje, 
tremtiniai Rusijoje, išeiviai Amerikoje ir liuosai ten 
savo pažiūras skelbiančios socialdemokratų ir socia
listų organizacijos. Daugybėje rezoliucijų jie sako, 
kad Lietuvos darbo žmonės neįgaliojo lietuvių bur
žuazijos ir žemvaldžių atstovų saujelės kalbėti jų 
vardu“ 3,— sakoma deklaracijoje4. Tikrajam lietuvių 
tautos apsisprendimui, nurodė V. Kapsukas, nesuda-

3 V. Kapsukas, Raštai, t. 7, p. 528.
4 Deklaracija buvo įteikta konferencijai 1918 m. vasario 10 a. 

ir prijungta prie dervbų protokolų (žr. „Tiesa“, 1918 m. kovo 
29 d.).
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rytos jokios sąlygos. Lietuvoje viešpatauja griežtas 
karinis-kolonijinis režimas, užgniaužtos elementarios 
laisvės.

Derybose V. Kapsukas pasipiktinęs atmetė Vokie
tijos atstovų įžeidžiamus išpuolius lietuvių tautos at
žvilgiu, kad ji dar neva nesubrendusi savivaldai, 
griežtai sukritikavo jų pasirengimą ir, visuotinę tai
ką sudarius, palikti kariuomenę užgrobtuose kraštuo
se. „Kadangi okupacija jokiu laiku nėra apriboja
ma,— pabrėžė V. Kapsukas,— lietuvių liaudis mato 
šiame paslėptos aneksijos formą“ 5. Lietuvos likimo 
sprendimas priklauso, pasakyta deklaracijoje, ne Vo
kietijos ar Rusijos respublikos valdžiai, ne buržuazi
nei Lietuvos tarybai, bet „Lietuvos, be tautos skirtu
mo1, demokratiniams sluoksniams — pirmiausia Lietu
vos darbininkams ir vargingiesiems valstiečiams“ 6. 
V. Kapsukas visiškai pritarė septynioms Tarybų Ru
sijos iškeltoms sąlygoms, kurios galėjo užtikrinti 
laisvą Lietuvos apsisprendimą. Šios sąlygos buvo įra
šytos į Lietuvos reikalų komisariato atstovo dekla
raciją.

„L Taiką su Rusija pasirašius, tuč tuojau privalo 
būti išgabenta iš užimtosios Lietuvos vokiečių ka
riuomenė ir žandarai ir panaikintos visos vokiečių 
okupacijos įgyventos įstaigos. 2. Visa valdžia turi 
būti atiduota vietos gyventojams. 3. Pilnos žodžio, 
spaudos, susirinkimų ir organizacijų laisvės garan
tija darbo minioms. 4. Visi varu išvarytieji, iškeltieji 
arba išbėgusieji iš karo lauko Lietuvos gyventojai 
tuojaus turi būti grąžinti senojon savo gyvenamon 
vieton. 5. Visi Lietuvos emigrantai turi teisę grįžti

5 V. Kapsukas, Raštai, t. 7, p. 530.
6 Ten pat.
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ir naudotis lygiomis su visais Lietuvos gyventojais 
teisėmis. 6. Labiausiai nukentėjusios dėl karo sritys 
privalo būti atstatytos iš tam tikro tarptautinio fon
do, sudaryto iš ančdėlio ant turtingųjų visų kariau
jančiųjų valstybių sluoksnių. 7. Visos valstybinės, ad- 
ministratyvinės ir kitos įstaigos privalo būti grąžin
tos Lietuvon evakuavusios valstybės lėšomis“ 1.

Lietuvos reikalų komisariato atstovo V. Kapsuko 
deklaracija yra reikšmingas kovinis dokumentas. Jis 
rodo, kas iš tiesų rūpinosi lietuvių tautos reikalais. 
Lietuviai bolševikai, spręsdami tautų laisvės klausi
mą, reikalavo remtis liaudies nuomone. Tokių teisių 
neturėjo ir negalėjo turėti nuo liaudies atitrūkusi ir 
veikianti už jos nugaros susikompromitavusi bendra
darbiavimu su okupantais lietuvių buržuazijos poli
tikų grupelė.

Kai kilo klausimas kreiptis į Vokietijos vyriausybę 
pripažinti Lietuvos nepriklausomybę 1917 m. gruo
džio 11 d. nutarimo pagrindu,— buržuazinėje tary
boje prasidėjo aštri diskusija. Liberalinės vidutinės 
ir smulkiosios buržuazijos interesų reiškėjai — socia
listai liaudininkai ir dešinieji socialdemokratai, vi
suomenės nuotaikų veikiami, nepritarė vergiškoms są
lygoms, kurios nesuteikė tarybos deklaruotai krašto 
nepriklausomybei realaus pagrindo. Tačiau reakciniai 
tarybos nariai, visiškai ignoruodami jų nuomonę, pri
mygtinai gynė 1917 m. gruodžio 11 d. nutarimą kaip 
pagrindą nepriklausomybei pripažinti. „Mūsų orien
tacija negali mainytis,— įrodinėjo A. Smetona.— Mes 
neprivalome mainyti gruodžio 11 d. nutarimų“ 8.

' \
7 V. Kapsukas, Raštai, t. 7, p. 530—531.
8 LTSR CVA, f. 384, 1918, ap. 3 (buržuazinės Lietuvos tary

bos protokolai), b. 1, 1. 49.



J. Šaulys 1918 m. sausio 26 d. buržuazinės Lietuvos 
tarybos posėdyje kalbėjo: „Jei mes atsisakysime nuo 
gruodžio 11 d. nutarimo ir neduosim Vokietijai jokių 
garantijų, tai Vokietijoje nieks, net socialdemokratai, 
mūsų neparems. Mes nueiname nuo kelio, nurodyto 
konferencijos. Tas kelias veda mus j prapultį“ 9. 
V. Mironas, palaikydamas A. Smetoną ir J. Šaulį, 
pabrėžė: „Mūsų laimė, kad mes vokiečiams reikalingi, 
bet pas kai kuriuos lietuvius išdygo negalomanijai 
Jei per daug reikalausim, tai nieko neteksim“ 10 11. Pa
galiau A. Smetona griebėsi paskutinio argumento: 
„Anuliuojant gruodžio 11 d. nutarimą, anuliuojama 
Taryba. Jei mano ir Saulio įnešta formulė nebus pri
imta, tai būti Tarybos pirmininku atsisakau“ n .

Pagaliau buržuazinė Lietuvos taryba dvylikos bal
sų dauguma, penkiems nariams balsavus prieš, trims 
susilaikius, 1918 m. sausio 26 d. priėmė A. Smetonos 
ir J. Saulio pasiūlytą rezoliuciją. Joje pakartojamas 
1917 m. gruodžio 11 d. tarybos nutarimas ir dar įra
šomas teiginys, jog „galutiniai nustatyti Lietuvos 
valstybės pamatus ir jos santykius su kaimyninėmis 
valstybėmis privalo Steigiamasis seimas“ 12. Rezoliu
cija buvo įteikta Vokietijos Užsienio reikalų ministe
rijos pareigūnui Nadolniui, su kuriuo buvo vedamos 
derybos Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo klau
simu. Nadolnis, kaip Vokietijos vyriausybės įgalioti
nis, užtikrino Lietuvos tarybą, kad Lietuvos valstybė 
bus pripažinta, remiantis 1917 m. gruodžio 11 d. 
nutarimu 13. Dėl santykių su kitomis valstybėmis Na-

9 LTSR CVA, f. 384, 1918, ap. 3, b. 1, 1. 70.
10 Ten pat.
11 Ten pat, 1. 72.
12 Ten pat, 1. 70.
13 Ten pat, 1. 75.
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dolnis pastebėjo, kad seimas šiuo klausimu „galės 
įnešti tik smulkmenas“ u . Tokio Vokietijos emisaro 
užtikrinimo reakciniams lietuvių buržuazijos veikė
jams pakako. „Nadolnio atsakymas,— kalbėjo džiū
gaudamas A. Smetona,— mane visiškai patenkino“ 14 15. 
Tačiau buvo nepatenkinti socialistinių partijų atsto
vai. Jie net pasitraukė iš tarybos.

Buržuazijos stovykloje, kaip rodo šie įvykiai, ne
buvo visiškos vienybės. Dešinieji elementai, gindami
1917 m. gruodžio 11 d. aktą, buvo pasirengę paminti 
po kojomis Lietuvos nacionalinius interesus. Tačiau 
jie gerai suprato „kairiųjų“ vaidmenį, palaikant smar
kiai pašlijusį tarybos autoritetą. Reakcinė tarybos 
dauguma negalėjo neatsižvelgti į liaudies, didžiai pa
sipiktinusios 1917 m. gruodžio 11 d. aktu, nuotaikas. 
Tokiomis sąlygomis gimsta naujas vadinamasis
1918 m. vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės 
aktas, kuriame nieko nekalbama apie konvencijas su 
Vokietija. Šiuo dokumentu, kurį buržuazinė Lietuvos 
taryba priėmė be okupacinės valdžios sutikimo, bu
vo siekiama stiprinti lietuvių buržuazijos politines ir 
ekonomines klasinio viešpatavimo pozicijas.

Tačiau buržuazinė Lietuvos taryba, priėmusi 
1918 m. vasario 16 d. deklaraciją, kurioje atsispin
dėjo buržuazijos siekimas politinės valdžios krašte, 
neparodė nė mažiausių pastangų, kad šio dokumento 
pagrindu būtų pripažinta Lietuvos nepriklausomybė. 
Ir kai Vokietijos kancleris G. Hertlingas 1918 m. va
sario 21 d. pranešė, kad jo vyriausybė galinti pripa
žinti Lietuvos „nepriklausomybę“, tačiau 1918.m. va
sario 16 d. aktas negali tapti tokio pripažinimo pa-

14 LTSR CVA, f. 384, 1918, ap. 3, b. 1, 1. 69.
15 Ten pat.
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grindų, nes jame neminima glaudi, konvencijose iš
reikšta sąjunga su Vokietija, buržuazinės Lietuvos 
tarybos prezidiumas 1918 m. vasario 28 d. paskubėjo 
atsakyti:

Tarybos vasario 16 d. nutarimas jokiu būdu 
neprieštarauja 1917 m. gruodžio 11 d. nutarimui.

2. Tarybos 1917 m. gruodžio 11 d. nutarimas, kaip 
pagrindas būsimiems Lietuvos ir Vokietijos santy
kiams, nėra jokių kitų nutarimų panaikintas ir tebe
galioja“ 16.

Tokiu atveju Vokietijos vyriausybė 1918 m. kovo 
23 d. imperatoriaus Vilhelmo II aktu pripažino Lie
tuvą „nepriklausoma“ Lietuvos tarybos 1917 m. gruo
džio 11 d. nutarimo pagrindu.

Ta proga Vokietijos imperializmo vadeiva lietuvių 
buržuaziniams politikams priminė, kad, sudarant su
tartis, numatytas 1917 m. gruodžio 11 d. nutarime, 
būtų atsižvelgta j Vokietijos interesus ir kad Lietuva 
prisiimtų „dalį vokiečių karo sunkenybių“, dėl kurių 
ji neva įgijo laisvę.

Si „nepriklausomybė“ visiškai patenkino lietuvių 
buržuaziją. Vokietijos „apsauga ir parama“ buržua
zijai buvo reikalinga darbo žmonių revoliuciniam ju
dėjimui slopinti, kapitalistinei išnaudojimo santvar
kai išsaugoti, prasibrauti prie politinės valdžios vairo.

Lietuvos nepriklausomybė buvo „tuščias garsas ir 
fikcija“ 17, ją paskelbus šalyje niekas nepasikeitė. 
Centrinė ir vietos administracija, paštas ir telegrafas, 
visas susisiekimas liko okupantų rankose. Grobimo 
politika dar labiau sustiprėjo. „Nepriklausoma Lietu
va yra tokia karvutė,— rašė „Tiesa“,— kurią Vil

18 LIS, t. III, p. 95—96.
17 «Известия ЦИК», 3 августа 1918 г.
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niaus taryba laiko už ragų, o vokiečių žandarai 
melžia“ 18.

Buržuazijos klasinius interesus atitiko tarybos 
mėginimas primesti Lietuvai monarchinę valdymo 
formą. Monarchijoje lietuvių buržuazija matė dar pa
tikimesnę garantiją išsigelbėti nuo bręstančios revo
liucijos. „Mūsų kraštui reikalinga disciplina“ 19,— 
kalbėjo viename tarybos posėdyje kunigas V. Miro
nas. Kitas tarybos narys — K. Bizauskas savo simpa
tijas monarchijai aiškino anarchijos baime „nesu- 
brendusioje visuomenėje“ 20; tokia jis laikė Lietuvos 
visuomenę. Į Lietuvos sostą 1918 m. liepos 11 d. ta 
ryba nutarė pakviesti vokiečių kunigaikštį Vilhelmą 
fon Urachą 21. Busimasis Lietuvos monarchas buvo 
pavadintas Mindaugo II vardu. Štai kokiais keliais 
lietuvių buržuazija veržėsi prie politinės valdžios 
vairo krašte. Tačiau šiuos reakcinius buržuazinių na
cionalistų planus nebuvo lemta įgyvendinti.

Lietuvos darbo žmonės rengėsi ryžtingam atkir
čiui. Rusijos darbininkų ir valstiečių pavyzdžiu savo 
socialinio ir nacionalinio išsivadavimo jie ieškojo 
proletarinės revoliucijos keliuose. Žinią apie Rusijos 
darbininkų ir valstiečių pergalę prieš išnaudotojus, 
įvairiais kanalais pasiekusią Lietuvą, nepaprastai 
džiaugsmingai sutiko Lietuvos darbo žmonės. Su šia 
pergale jie siejo geriausias savo viltis ir laisvės lū
kesčius.

18 „Tiesa“, 1918 m. liepos 27 d.
19 LTSR CVA, f. 384, ap. 3, b. 1, 1. 33.
20 Ten pat.
21 P. Klimas, Lietuvos valstybės kūrimasis 1915—1918 metais 

Vilniuje. — Pirmasis Nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis. 
1918—1928, Kaunas, 1930, p. 20.
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Pirmieji pranešimai apie „bolševikų perversmą“ 
pasiekė Lietuvos darbo žmones iš okupacijos metais 
leidžiamos spaudos. Laikraščiai „Dabartis“, „Lietu
vos aidas“, „Darbo balsas“ spausdino įvairias žinias 
apie įvykius Rusijoje, kurias pateikdavo užsienio 
spaudos agentūros. Taip, pavyzdžiui 1917 m. lapkri
čio 10 d. „Lietuvos aidas“, pranešdamas apie valdžios 
Rusijoje perėjimą į Darbininkų ir kareivių tarybų 
rankas, rašė, kad ir „Petrapilio garnizonas perėjo 
Lenino pusėn“. 1917 m. lapkričio 13 d. „Dabartis“ 
išspausdino straipsnį „Kaip įvyko bolševikų pervers
mas“, kuriame aprašomas Žiemos rūmų šturmas, Lai
kinosios vyriausybės narių suėmimas. Čia pat laik
raštis rašė, jog Visos Rusijos Tarybų II suvažiavi
mas nutarė visą valdžią perduoti Darbininkų ir karei
vių atstovų taryboms, kad suvažiavimas pasiūlė vi
soms kariaujančioms valstybėms nutraukti karą, su
daryti demokratinę taiką. Plačiai spaudoje buvo ap
rašoma taikos derybų tarp Tarybų Rusijos ir Vokie
tijos Brest-Litovske eiga. Žinoma, visos šios žinios 
buvo pateikiamos su neslepiamu priešiškumu, gau
siais šmeižikiškais išpuoliais prieš Tarybų valdžią.

Lietuvos darbo žmonės, nepaisant to, kad buržua
zinės spaudos informacija buvo ribota, tendencinga, 
pilna prieštaravimų, jautė ir suprato, kad „bolševikų 
perversmas“ įvyko liaudies interesais. Jiems buvo ar
timi ir suprantami Tarybų valdžios taikos siekimai. 
Didžiojo Spalio idėjos, prasiskverbusios per fronto 
užtvaras, pasiekė pačius tolimiausius Lietuvos kam
pelius ir, suprantama, buvo įvairių visuomenės sluoks
nių sutinkamos gana įvairiai. Vertingi šia prasme 
yra vieno iš komunistinio judėjimo vadovų Lietuvoje 
Karolio Požėlos atsiminimai.

2 75



Kai 1918 m. kovo 10 d .22 K- Požėla grįžo iš Dorpa
to į tėviškę — Bardiškių kaimą Žeimelio valsčiuje, čia 
ėmė rinktis aplinkiniai valstiečiai, kurių tarpe buvo 
nemažai ir buožių. „Jie jau buvo girdėję,— rašė K. Po
žėla,— kad valdžią Rusijoje paėmė bolševikai, kad 
tie bolševikai tokie „razbaininkai“ — nepripažįsta 
dievo, griauna bažnyčias, atima „šventą nuosavybę. 
Lietuvoje, girdi, taip pat jau tokių bolševikų atsira
do“ 23. Visai kita kalba buvo su darbininkais ir 
mažažemiais. „Jie ieškodavo patvirtinančių pasa
kojimų apie tas linksmas žinias, kurias jiems jau 
teko patirti: ar tiesa, kad bolševikai — tai patys dar
bininkai, kad Rusijoje visi dvarininkai išvyti, kad že
mės atiduotos darbininkams ir valstiečiams?.. Ir žinios 
apie darbininkų laimėjimą Rusijoje sukeldavo jų gi
liuosius troškimus — išsivaduoti iš gaspadorių valios. 
Jie ne tik laukė bolševikų ateinant, bet tikėjosi vieni 
patys įveikti ūkininkus, jei tik vokiečiai išsikraustys. 
„Mes gaspadorius įveiktume, jei vokiečių nebūtų“, 
sakydavo bernai“ 24,— prisimena K- Požėla.

„Lietuvos aidas“ rašė, kad žinia apie Rusijos revo
liuciją „sujudino mūsų sodžių iki pat gilumos... Rusų 
revoliucionierių visoms tautoms pripažintoji apsi
sprendimo teisė negalėjo nepatraukti net pačių pik
tųjų rusų priešininkų“. „Jei dar pirma buvo žmonių, 
kurie laukė ruso sugrįžtant, tai dabar iš tikro yra ko 
laukti“ 25,— sakė jie.

1918 m. kovo 3 d. pasirašius Brest-Litovsko taikos 
sutartį, į gimtąjį kraštą pradėjo grįžti karo pabėgė
liai — darbininkai, valstiečiai ir demobilizavęsi karei-

22 K. Požėla, Raštai, Vilnius, 1966, p. 73.
23 Ten pat.
24 Ten pat, p. 74—75.
25 „Lietuvos aidas“, 1918 m. sausio 8 d.
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viai. Pirmasis pabėgėlių ešelonas (apie 800 žmonių) 
atvyko į Vilnių 1918 m. balandžio 9 d.26 Vien tik nuo 
1918 m. birželio 7 d. iki liepos vidurio per Vakarų 
srities kolegiją belaisvių ir pabėgėlių reikalams per
ėjo 13 257 pabėgėliai, iš kurių 4630 žmonių išvyko 
j Lietuvą 27.

Daugelis iš sugrįžusiųjų — aktyvūs Vasario ir 
Spalio revoliucijos dalyviai. Lietuvoje jie tapo gyvi 
Tarybų valdžios idėjų skleidėjai, savo pasakojimais 
apie Rusijos darbo žmonių žygdarbį įkvėpę Lietuvos 
darbininkams ir valstiečiams greito išsivadavimo 
viltį.

Vokiečių okupantų laikraštis „Dabartis“, pripaži
nęs, kad bolševizmo idėjos Lietuvoje smarkiai plinta, 
rašė, jog šiam griežtam socialistiniam judėjimui dar 
daugiau maisto suteikė šimtai tūkstančių pabėgėlių 
iš Tarybų Rusijos, kurie grįžo pailsę, suvargę, be 
turto, tik bolševikų idėjų apimti28. Tarp jų buvo ne
mažai komunistų, pasiryžusių kelti darbo žmones 
į kovą prieš okupantus, už Tarybų valdžią.

Lietuvos darbo žmonių revoliucinis aktyvumas 
1918 metais, veikiamas Spalio revoliucijos idėjų, di
dėjo. Kaimo vietovėse, kaip ir anksčiau, plačiai reiš
kėsi „miško broliai“. Jų tarpe, ypač po Bresto taikos 
pasirašymo^, kai galėjo grįžti į Rusiją buvusieji karo 
belaisviai, vyraujančią vietą užėmė vietos gyventojai. 
Dažnai „miško broliai“ pradeda vadinti save bolševi
kais.

Nauja 1918 m., palyginus su praėjusiais metais, 
buvo tai, kad į aktyvią kovą už savo teises įsijungė

?6 „Lietuvos aidas“, 1918 m. balandžio 11 d.
27 TSRS CVSR archyvas, f. 1235, ap. 94, b. 100, 1. 151.
28 „Dabartis“, 1918 m. spalio 3 d.; LIS, t. III, p. 86.
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darbininkų klasė. Jų tarpe Spalio revoliucijos idėjos 
rado plačiausią atgarsį ir pritarimą.

Jau pačioje 1918 m. pradžioje darbininkų judėji
mas Lietuvoje pagyvėjo. 1918 m. sausio mėn. Spalio 
revoliucijos įtakoje kilęs politinis streikas Vokietijoje, 
Lenino pavadintas Vokietijos darbininkų „grandio- 
ziškiausiu išstojimu“, politiniai streikai Lenkijoje ra
do atgarsį ir Lietuvoje.

Labai pagyvėjo Vilniaus darbininkų profsąjungų 
veikla. Jos pradėjo reikalauti pagerinti darbininkų 
darbo sąlygas, sutrumpinti darbo dieną. Darbininkai 
tikėjo, kad po Brest-Litovsko derybų baigsis vokiečių 
okupacija Lietuvoje ir čia susikurs Tarybų valdžia. 
Vilniaus darbininkai pradėjo masiškai užsirašinėti 
į miliciją. „Nuotaika buvo labai pakili,— kiek vėliau 
rašė Vilniaus profsąjungų veikėjas S. Girinis.— 
l  „raudonąją miliciją“ užsirašinėdavo šimtai. Beveik 
nieks neabejojo, kad taikos derybos baigsis vokiečių 
kariuomenės išvedimu iš Lietuvos — Baltarusijos 
krašto“ 29.

Tačiau vokiečių okupantai griebėsi represijų. Vil
niaus fabrikuose buvo patvirtinta 12 valandų darbo 
diena su valandos pertrauka pietums ir pusės valan
dos — pusryčiams. Buvo uždrausti ne tik profsąjungų 
narių susirinkimai, bet ir profsąjungų valdybų posė
džiai, suiminėjami aktyvūs Vilniaus darbininkų va
dovai. Lietuvių buržuaziniai nacionalistai baisiausiai 
šmeižė bolševikus, Tarybų Rusiją.

Bet visa tai negalėjo sulaikyti darbininkų kovos.
1918 m. gegužės mėn. kai kurių Vilniaus fabrikų 

darbininkai atsisakė vykdyti okupacinės valdžios po

29 C. Гиринис, Канун.и сумерки Советской власти в Литве,— 
«Пролетарская революция», 1922, № 8, стр. 74.
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tvarkį dėl 12 vai. darbo dienos. Atsakydami į tai, 
okupantai pradėjo suiminėti aktyvesnius darbininkus. 
Buvo suimti ir apie mėnesį išlaikyti kalėjime penki 
darbininkai elektrikai. Į darbą jie nebebuvo priimti. 
1918 m. birželio pabaigoje visą savaitę streikavo 
spaustuvių darbininkai ir privertė savininkus pakelti 
darbo užmokestį 50%.

Atkakliai kovojo už ekonominės padėties pageri
nimą miesto batsiuviai. Daliai iš jų pavyko išsiko
voti darbo užmokesčio padidinimą, tačiau kitų at
žvilgiu savininkai panaudojo lokautą. Apie 300 dar
bininkų, nesutikę su uždarbio sumažinimu, atsidūrė 
gatvėje. Buvo paskelbtas streikas, savininkai pri
versti nusileisti, panaikinti lokautą, atstatyti seną už
darbį.

Atkakliai kovodami pagerino savo padėtį statybi
ninkai, siuvėjai bei kitų kategorijų darbininkai30.

Lietuvos darbininkų judėjimo priešakyje stojo vie
tos revoliuciniai socialdemokratai, grįžę iš Rusijos 
lietuviai komunistai, besikuriančios Lietuvos Komu
nistų partijos kuopelės.

Reikšmingą darbą, parengiant dirvą LKP susikū
rimui ir Tarybų valdžiai Lietuvoje, atliko RKP(b) 
Lietuvių sekcijų Centro Biuras, leidžiama Rusijoje 
lietuvių komunistinė spauda, žymūs lietuvių revoliu
cionieriai V. Kapsukas ir Z. Angarietis.

Tuoj po Spalio revoliucijos pergalės lietuviai ko
munistai Rusijoje pradėjo ieškoti kelių ryšiams su 
okupuota Lietuva užmegzti. 1917 m. gruodžio 23 d. 
pradėjus veikti Tarybų Rusijos—Vokietijos paliaubų 
sutarčiai, V. Kapsukas „Tiesoje“ rašė: „Gal būt šis 
„Tiesos“ numeris pasieks ir Lietuvos darbininkus. Per

30 PA, f. 77, ар. 1, b. 29, 1. 43.
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tai — tiesiam mes savo ranką Lietuvos darbininkams 
ir kviečiame juos prisidėti prie mūsų kovos dėl dar
bininkų klasės laimėjimo, dėl socializmo“. V. Kapsu
kas ragino Lietuvos darbo žmones žengti Tarybų Ru
sijos keliu, rengtis aktyviai kovai už Tarybų valdžią. 
„Rusijos revoliucija neša laisvę visų kraštų darbinin
kams. Rusijos darbininkai, kareiviai ir vargesni vals
tiečiai nuvertė kapitalistų, turtuolių ir jų sėbrų val
džią ir visus šalies reikalus ima į savo rankas. Tą 
pat turi atlikti ir Lietuvos darbininkai“ 31.

Lietuviai komunistai ragino Lietuvos darbininkus 
organizuotis, kurti komunistines kuopeles, aiškino, 
kad tik organizuota, Komunistų partijos vadovauja
ma kova gali duoti laukiamų rezultatų. „Tiesa“, 
„Komunistas“ kiekviename numeryje populiarino le
nininius darbininkų klasės partijos ideologinius, or
ganizacinius ir taktinius pagrindus, mokė taikyti juos 
kovoje už naujo tipo partijos, be oportunizmo ir susi- 
taikėliškumo, sukūrimą Lietuvoje.

Lietuviai komunistai Rusijoje aiškino bolševikų 
partijos nesutaikomą kovą prieš visokią priespaudą, 
taip p.at oportunistines sroves, jos politinius siekius, 
vaidmenį darbininkų judėjime, kovoje už Spalio re
voliucijos pergalę. Šiuo atžvilgiu buvo vertingas 
„Tiesoje“ išspausdintas Z. Angariečio straipsnis „Ko 
nori socialdemokratai bolševikai?“ 32

Lietuvių komunistų periodiniai leidiniai kėlė re- 
formistinę ir susitaikėlišką dešiniųjų lietuvių social
demokratų veiklą, kuri darė daug žalos darbininkų 
klasiniam susipratimui, ugdė juose „tautinės vieny
bės“ su aršiausiais reakcionieriais dvasią.

31 „Tiesa“, 1917 m. gruodžio 23 d.
32 „Tiesa“, 1918 m. vasario 23 d.; vasario 27 d.
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Visas lietuvių komunistų ideologinis ir organizaci
nis darbas Rusijoje, susietas su busimąja veikla 
Lietuvoje, buvo kupinas gyvybingų proletarinio in
ternacionalizmo idėjų. Besikurianti partija Lietuvoje, 
aiškino komunistinė spauda, turi jungti savo gretose 
geriausius įvairių šalyje gyvenančių tautybių darbo 
žmones.

Lietuvių revoliucinė spauda padėjo komunistinių 
organizacijų kūrėjams Lietuvoje įsisavinti mokslinio' 
komunizmo idėjas, užsigrūdinti kovoje prieš viso
kiausius buržuazinius nacionalistus, parengti sąly
gas Lietuvos Komunistų partijos susikūrimui. Partijos. 
Lietuvių sekcijų Centro Biuras, vadovaujamas- 
RKP(b) CK, organizavo komunistinės literatūros — 
spaudos, brošiūrų — gabenimą į okupuotą Lietuvą,, 
siuntė į pagalbą vietos revoliucionieriams partinius 
darbuotojus, svarstė ir sprendė konkrečius LKP kū
rimo kelius.

Lietuviai komunistai Rusijoje, Centro1 Biuras į bū
simą kompartiją Lietuvoje žiūrėjo kaip į sudėtinę 
RKP(b) dalį ir šia linkme kreipė visą savo veiklą. 
1918 m. sausio mėn. Petrograde įvykusi Lietuvių bol
ševikų I konferencija rezoliucijoje šiuo klausimu už
rašė: „L Lietuviai socialdemokratai bolševikai, su
grįžę į Lietuvą, nesudaro atskiros partijos, bet kartu 
su vietos revoliuciniais socialdemokratais, taipogi su 
kitų tautų bolševikais sustato RSDDP Lietuvos orga
nizaciją, kuri naudojasi autonomijos teisėmis“ 33.

Tačiau po Brest-Litovsko taikos tarp Tarybų Ru
sijos ir kaizerinės Vokietijos pasirašymo sąlygos 
kiek pasikeitė. Tarybų Rusija buvo priversta atsisa
kyti vokiečių okupuotų teritorijų. Rusijos komunistų

33 „Tiesa“, 1918 m. sausio 20 d.
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partija negalėjo turėti savo organizacijų Lietuvoje.
Atsižvelgdama j tai, lietuvių komunistų II konfe

rencija, įvykusi 1918 m. gegužės mėn. Maskvoje, 
lanksčiau suformulavo nutarimą LKP įkūrimo klau
simu. „Rusijos Komunistų partijos (bolševikų) Lie
tuvių sekcijų nariai, kartu su kitais komunistų par
tijos nariais, persikėlusiais iš Rusijos į Lietuvą, ir 
Lietuvos revoliuciniais socialdemokratais sudaro 
Lietuvos Komunistų organizaciją, kuri vadovautų 
revoliuciniam Lietuvos darbininkų darbui, priimdama 
pamatinius dėsnius RKP(b) programos ir taktikos“ 34.

Šioje rezoliucijoje, skirtingai nuo pirmosios konfe
rencijos nutarimo, nieko nepasakyta apie Lietuvos 
Komunistų partijos organizacinius ryšius su RKP(b). 
Tai buvo padaryta politiniais sumetimais. Negalima 
buvo duoti preteksto vokiečių imperialistams apkal
tinti RKP(b) ir Tarybų Rusijos vyriausybę Brest- 
Litovsko taikos sąlygų pažeidimu.

Rusijos lietuviai komunistai kėlė uždavinį sukurti 
internacionalistinę, marksistinę-lenininę partiją Lie
tuvoje, besiremiančią Rusijos bolševikų ilgametėje 
veikloje sukurtais strategijos ir taktikos pagrindais. 
Lietuviai komunistai, kaip ir anksčiau, manė, kad ku
riama Lietuvoje darbininkų klasės partija įeis į vie
ningos RKP(b) sudėtį.

Pirmosios komunistinės kuopelės Lietuvoje pradė
jo kurtis 1918 m. pavasarį. Jų steigėjai buvo vietos 
revoliuciniai socialdemokratai, revoliucingai nusitei
kę darbininkai, valstiečiai, liaudies inteligentijos 
atstovai ir grįžę į gimtąjį kraštą iš Rusijos lietuviai 
komunistai. Kuopelėms sukurti pastarieji čia rado 
gana palankią dirvą. Daugelyje vietų veikė revoliuci

34 „Tiesa“, 1918 m. birželio 1 d.
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nių socialdemokratų rateliai ar atskiri revoliuciniai 
socialdemokratai, kurie pritarė Rusijos Komunistų 
partijai, Tarybų valdžiai.

1918 m. kovo 10 d. j gimtąjį Bardiškių kaimą (dab. 
Pakruojo raj.) grįžo K. Požėla. Nuo 1916 m. jis pri
klausė bolševikų partijai, veikliai dirbo jos gretose. 
Jis buvo išrinktas partijos Dorpato miesto komiteto 
nariu, dalyvavo čia socialistinėje revoliucijoje. Į Lie
tuvą jis parvyko jau turėdamas revoliucinės kovos 
patyrimą ir čia iš karto pasireiškė kaip talentingas 
organizatorius.

1918 m. pavasarį K- Požėlos iniciatyva buvo su
kurta komunistinė kuopelė Joniškėlio apskrities. 
Lauksodžio apylinkėje. Be K. Požėlos, jai priklausė 
I. Gaška, P. Strepeika, K. Bartašiūnas35. Netrukus 
komunistinės kuopelės įsisteigė Vaškuose ir Linkuvo
je. Čia prie šio darbo daug prisidėjo senas darbininkų 
judėjimo veikėjas, 1905—1907 m. revoliucijos dalyvis 
Juozas Gegeckas. K. Požėlos liudijimu, J. Gegeckas- 
iškart pasisakė, kad esąs bolševikas. Per jį pavyko 
susirišti su kitais bolševikinių pažiūrų žmonėmis36.

Vilniuje — partinio ir apskritai revoliucinio darbo- 
centre — komunistinės kuopelės kūrėsi kiek kitaip.

Jau 1917 m. pabaigoje tarp LSDP Vilniaus orga
nizacijos narių, Spalio idėjoms veikiant, ėmė reikš
tis didelis nepasitenkinimas oportunistine partijos, 
vadų politika. Pastarieji kartu su reakciniais buržua
zijos veikėjais dirbdami buržuazinėje Lietuvos tary
boje iš esmės tarnavo okupantams. LSDP Vilniaus- 
organizacija, ypač darbininkiškoji jos dalis, parei
kalavo, kad partijos lyderiai S. Kairys ir M. Bir

35 K. Požėla, Raštai, p. 76.
36 Ten pat, p. 77—78.
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žiška išeitų iš Lietuvos tarybos, nutrauktų bendra
darbiavimą su okupantais. M. Biržiška ir S. Kairys 
nesutiko su vilniečių socialdemokratų reikalavimu. 
Pirmasis pareiškė, kad jis pats išeinąs iš partijos, 
o antrasis buvo pašalintas 37 38, bet nepakluso organi
zacijos nutarimui.

1918 m. kovo' 22 d. įvyko LSDP Vilniaus orga
nizacijos konferencija, kuri balsų dauguma priėmė 
nutarimą išstoti iš LSDP ir pradėti kurti naują par
tiją — Lietuvos ir Baltarusijos socialdemokratų par
tiją 3S.

Tokios partijos sukūrimo klausimu prasidėjo de
rybos tarp įvairių socialdemokratinių organizacijų.

Tuo metu, 1918 m. balandžio mėn., iš Tarybų Ru
sijos, RI<P(b) Lietuvių sekcijų Centro Biuro pasiųsta 
organizuoti Lietuvoje komunistinių kuopelių, į Vilnių 
atvyko Aleksandra Drabavičiūtė (Ona). Komunisti
nės organizacijos čia nebuvo. A. Drabavičiūtė su
sirišo su revoliucingai nusiteikusiais darbininkais, 
išėjusiais iš LSDP, ir sukūrė „iniciatyvinę grupę“, 
kuri ir buvo pirmoji Vilniaus komunistinė kuopelė. 
Kuopelei priklausė 5 žmonės: A. Drabavičiūtė, 
K. Kernovičius, J. Lickevičius, B. Verbickas ir Z. Ma- 
siukevičius 39.

Taip 1918 m. balandžio mėn. Vilniuje prasidėjo ko
munistinis darbas ir kartu principinė kova tarp bol
ševikų ir menševikų už revoliucinės darbininkų par
tijos sukūrimą.

37 PA, f. 77, ap. 29, b. 4, 1. 1.
38 „Komunistą“, Nr. 1—2, listopad 1918 r.
39 В. Мицкевич-Капсукас, Истоки и зарождение Коммуни

стической партии Литвы,— «Пролетарская революция», 1929. 
№ 1 (84), стр. 172.
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Netrukus, 1918 m. gegužės mėn., į komunistinę 
veiklą čia įsitraukė Lietuvos darbininkų judėjimo ve
teranas P. Eidukevičius. Iki 1918 m. pradžios, kaip
1924 m. kovo 24 d. yra rašę V. Kapsukas ir Z. Anga- 
rietis 40, P. Eidukevičius neišsiskyrė iš bendros LSDP 
oportunistinės srovės, nors ir buvo vienintelis senas 
LSDP veikėjas, kuris kaizerinės okupacijos metais 
nenutraukė ryšių su darbininkų masėmis, gerai žino
jo jų nuotaikas ir siekius. Kai Vilniuje prasidėjo ko
munistinė veikla, P. Eidukevičius tuč tuojau įsitraukė 
į ją. P. Eidukevičius autobiografijoje, datuotoje
1925 m. spalio 11 d., prisimindamas pirmuosius savo 
komunistinės veiklos žingsnius, rašė: „Šiuo metu 
(1918 m. pavasarį.— В.  V.)  man jau pavyko šiek tiek 
surinkti žinių apie revoliuciją Rusijoje ir bolševikų 
liniją joje. Tada aš nutraukiau Lietuvos SD partijoje 
bet kokius ryšius su visais susitaikėliais ir vėl pra
dėjau partijos narius darbininkus organizuoti revo
liucijos ir proletariato diktatūros linija“ 41.

Šiltai apie P. Eidukevičių atsiliepė ir labai vertino 
jo tuometinę revoliucinę veiklą A. Drabavičiūtė. Laiš
ke Lietuvių sekcijų CB 1918 m. lapkričio mėn. ji rašė: 
„Draugas Edmundas (Eidukevičius) buvo vienintelis 
iš Jūsų nurodytų asmenų, su kuriuo galima buvo 
bendradarbiauti. Jis dirbo labai intensyviai. Nuo pir
mojo asmeninio pokalbio laikėsi klasinės, tarybinės 
platformos. Taip jis pasisakydavo ir vėliau. Be drg. 
Edmundo intensyvios organizacinės veiklos neįsi
vaizduoju čia darbo*...“ 42

40 PA, f. 8627, ар. 1, b. 1, 1. 20.
41 Ten pat, 1. 21.
42 PA, f. 77, ар. 1, b. 29, 1. 68.
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Komunistinės kuopelės nariai (A. Drabavičiūtė, 
P. Eidukevičius, revoliuciniai darbininkai) uoliai pra
dėjo veikti, ruošdami dirvą marksistinei-lenininei par
tijai Lietuvoje įkurti.-

Komunistiniam darbui Vilniuje buvo du keliai: 
1. kurti grynai komunistinę organizaciją ir agitacija 
bei organizaciniu darbu plėsti jos gretas; 2. dirbti 
senų nacionalinių socialdemokratinių organizacijų 
viduje, kurti vieną internacionalistinę organizaciją, 
jungiančią įvairių tautybių darbininkus, paskiau eiti 
prie skilimo idėjiniu pagrindu, patraukti komunistų 
pusėn revoliucinius darbininkus 43.

Buvo nutarta eiti antruoju keliu.
Kurti vieną internacionalistinę Lietuvos ir Balta

rusijos socialdemokratų organizaciją sutarė atskilusi 
nuo LSDP Vilniaus organizacijos dalis, tame tarpe 
ir pirmosios komunistinės kuopelės nariai, ir RSDDP 
menševikinė Vilniaus grupė. Bundas, atmetus jų siū
lytą federalinj partijos kūrimo principą, kurį palaikė 
ir LSDP vadovai inteligentai, atsisakė dalyvauti mi
nėtos organizacijos kūrime.

Pirmajame laikinojo organizacinio komiteto posė
dyje buvo atmestas A. Drabavičiūtės pasiūlymas 
kuriamą organizaciją pavadinti Komunistų partija ir 
priimtas nutarimas pavadinti ją Lietuvos ir Baltaru
sijos socialdemokratų partija. Taip pat šiame posėdy
je buvo pasiūlyta neradusi pritarimo revoliucinių so
cialdemokratų politinė platforma ir RSDDP Vilniaus 
grupės, kuri laikėsi menševikinių pozicijų, platforma.

Šiuo metu, A. Drabavičiūtės, P. Eidukevičiaus

43 PA, f. 77, ар. 1, b. 29, 1. 66 (A. Drabavičiūtės laiškas 
RKP(b) Lietuvių sekcijų CB, 1918 m. lapkričio mėn.).

286



nuomone, skilimas buvo per ankstyvas. Reikėjo: 
1) stipriau susitelkti revoliuciniams socialdemokra
tams, P. Eidukevičiaus žodžjais, „patiems susiorga
nizuoti viduje“ 44, 2) apie save surinkti vienminčius. 
Tam tikslui buvo nutarta iškelti ir pasvarstyti abi 
platformas bendrame socialdemokratų susirinkime, 
išvystyti agitaciją ir jos pagrindu telkti apie komu
nistinę platformą jai simpatizuojančius darbininkus 
socialdemokratus 45.

Kokia gi buvo šių platformų esmė?
RSDDP menševikinė Vilniaus grupė (R. Ginsbur- 

gas—S.Girinis) manė, kad Lietuva ir Baltarusija dar 
nepribrendusios socialistinei revoliucijai. Ji reikalavo 
nepriklausomos buržuazinės-demokratinės Lietuvos ir 
Baltarusijos respublikos, pasisakė už Steigiamojo 
susirinkimo sušaukimą bei kitus buržuazinius demo: 
kratinius reikalavimus 46

Tai buvo smulkiaburžuazinė, reformistinė platfor
ma, kuria buvo norima nutolinti bręstančią socialis
tinę revoliuciją Lietuvoje.

Revoliuciniai socialdemokratai savo politinę plat
formą grindė revoliuciniais reikalavimais. Vilniečių 
politinės pozicijos iš esmės nesiskyrė nuoRKP(b) Lie
tuvių sekcijų CB pažiūrų. Tai matyti iš P. Eidukevi
čiaus laiško, rašyto 1918 m. vasarą Centro Biurui, 
kuriame jis išdėstė klausimus, turėjusius atsispin
dėti busimajame laikraštyje Lietuvai47. Vilniaus re

44 PA, f. 77, ар. 1, b. 29, 1. 30.
45 Ten pat, 1.31.
46 Ten pat, 1. 30.
47 Laikraštį, skirtą Lietuvai, Vilniaus revoliuciniai socialde

mokratai buvo sumanę leisti Rusijoje. Jo išleidimo klausimu 
buvo kreiptasi pagalbos į RKP(b) Lietuvių sekcijų СВ, V. Kap
suką (žr. PA, f. 77, ар. 1, b. 3, 1. 17).
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voliucinių socialdemokratų vardu P. Eidukevičius 
pageidavo, kad laikraštis nušviestų kuriamos parti
jos uždavinius, pasirengimą socialistinei revoliucijai. 
Pagrindiniai laikraščio lozungai turėjo būti tokie: 
Salin okupantus!; Salin buržuazinę Lietuvos tarybą!; 
Tegyvuoja proletariato ir kaimo varguomenės val
džia!

Be to, laikraštis turėjo kelti esamos politinės san
tvarkos panaikinimo ir socialistinės santvarkos bei 
proletariato diktatūros įvedimo klausimus.

Kaip pereinamąsias priemones į socialistinę revo
liuciją vilniečiai siūlė reikalauti suvisuomeninti žemę 
(nacionalizacija), žemės ūkio organizavimą perduoti 
Darbininkų, bernų ir mažažemių taryboms, įvesti dar
bininkų kontrolę fabrikuose ir gamyklose, nacionali
zuoti ir centralizuoti bankus, įvesti 8 vai. darbo die
ną, bedarbių socialinį šelpimą48.

Vilniaus revoliucinių socialdemokratų platforma, 
kaip ją vertino V. Kapsukas, buvo aiškiai komunisti
nė, atspindėjo pagrindinius RKP(b) reikalavimus49.

1918 m. liepos 19 d. įvyko Vilniaus revoliucinių 
socialdemokratų — buvusių LSDP nariųs kurie laikėsi 
komunistinės platformos, organizacinis susirinkimas. 
Buvo atmesta menševikinė RSDDP Vilniaus grupės 
platforma ir jos siūlomos susijungimo sąlygos ir pri
imtas nutarimas įkurti Lietuvos ir Baltarusijos so
cialdemokratų darbininkų partiją. \  šią partiją įstojo 
beveik visi Vilniaus revoliuciniai socialdemokratai

48 PA, f. 77, ар. 1, b. 29, 1. 56; R. Šarmaitis, Lietuvos Ko
munistų partijos pirmojo suvažiavimo sušaukimo istorijos klau
simu, Vilnius, 1954, p. 32.

49 V. Kapsukas, Pirmoji Lietuvos proletarinė revoliucija ir 
Tarybų valdžia, p. 75.
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darbininkai50. Netrukus buvo sudarytas partijos 
Centro Komitetas, į kurį įėjo P. Eidukevičius, J. Lic- 
kevičius, K. Kernovičius, R. Pileris 5l. Komunistų var
do buvo atsisakyta tuo pretekstu, kad, esą, jis atstu- 
miąs kitų socialdemokratinių organizacijų darbinin
kus.

Vilniaus revoliuciniai socialdemokratai, vadovau
jami P. Eidukevičiaus, pavadindami naują darbinin
kų klasės politinę organizaciją socialdemokratų par
tijos vardu, pasielgė neteisingai.

V. Leninas dar „Balandžio tezėse“ pasiūlė pakeisti 
partijos pavadinimą. Proletarinės partijos pavadini
mas turi būti moksliškai teisingas, tiksliai išreikšti 
jos pobūdį ir istorinį tikslą — komunizmo sukūrimą. 
Bolševikų partijos VII suvažiavimas, V. Lenino pa
siūlymu, nutarė pavadinti partiją — Rusijos Komu
nistų partija (bolševikų). Šiuo nutarimu buvo 
atkurtas senasis proletarinės partijos pavadinimas, 
K. Markso ir F. Engelso duotas „Komunistų partijos 
manifeste“.

RKP(b) Lietuvių sekcijų CB, 1918 m. vasarą už
mezgęs tiesioginius ryšius su Lietuva, atidžiai sekė 
partinį darbą Lietuvoje, dėjo pastangas, kad Vilniaus 
revoliucionieriai laikytųsi teisingų pozicijų ir organi
zaciniu klausimu, primygtinai reikalavo, jog kuriama 
organizacija pasivadintų Komunistų partija, kad būtų

50 RSDDP Vilniaus grupė, atskilę nuo LSDP lenkų dešinieji 
socialdemokratai A. Zaštovtas, Godvudas, S. Baginskis, patraukę 
paskui save nedidelę lenkų darbininkų spaustuvininkų dalį, su
darė menševikinę Lietuvos ir Baltarusijos socialdemokratų partiją, 
kiek vėliau, išėjus iš jos lenkų socialdemokratams, pasivadinusią 
Lietuvos ir Baltarusijos socialdemokratų darbininkų (internacio
nalistų) partija.

51 В. Мицкевт-Капсукас, Истоки и зарождение Коммуни
стической партии Литвы, стр. 175.
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nutraukti ryšiai su socialdemokratų organizacijomis. 
1918 m. liepos 25 d. CB posėdyje V. Kapsukas, pa
daręs pranešimą apie darbo kryptį Lietuvoje, pareiš
kė, kad „kairiųjų įtaka (Vilniaus. — В.  V.) organi
zacijoje didelė ir jų obalsiai jau priimtini“ 52. CB 
pritarė vilniečių sumanymui leisti Lietuvai laikraštį 
ir patvirtino V. Kapsuką ir J. Bartkų laikraščio re
dakcinės komisijos nariais“ 53.

1918 m. rugpiūčio 3 d. CB, atmetęs negatyvią kai 
kurių lietuvių bolševikų veikėjų (Z. Angarietis) pa
žiūrą į susikūrusią Vilniuje organizaciją, savo rezo
liucijoje rašė: „Konstatuoti, kad Lietuvos ir Baltaru
sijos socialdemokratų [darbininkų] partijos Vilniaus 
organizacija yra pastačiusi bolševikų obalsius ir kad 
ji, jeigu dar ir ne visai atsikračiusi nuo menševikų 
įtakos, visgi yra nepalyginamai artimesnė bolševi
kams. Rūpintis, kad kuo greičiausiai ji virstų komu
nistine ir kreiptis į [RKP(b)] CK, kad bendrai apta
rus jos reikalus“ 54.

Sis V. Kapsuko iniciatyva priimtas RKP(b) Lietu
vių sekcijų CB nutarimas pasirodė esąs visiškai 
teisingas. Lietuvos ir Baltarusijos socialdemokratų 
darbininkų partijos vadovai — P. Eidukevičius bei ki
ti,— draugiškos kritikos veikiami, atsisakė savo anks
tesnių pažiūrų partijos pavadinimo klausimu.

1918 m. rugpiūčio 14 d. Vilniuje įvyko nelegalus 
Lietuvos ir Baltarusijos socialdemokratų darbininkų 
partijos CK, partijos Vilniaus komiteto, atstovų nuo 
Žemaitijos komunistinių kuopelių ir RKP(b) Lietu

52 PA, f. 77, ар. 1, b. 3,1. 16.
53 Ten pat, 1. 17.
64 Ten pat, 1. 21; R. Šarmaitis, Lietuvos Komunistų partijos 

pirmojo suvažiavimo sušaukimo istorijos klausimu, p. 33.
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vių sekcijų CB atstovo pasitarimas, kuris priėmė nu
tarimą pavadinti partiją Lietuvos ir Baltarusijos Ko
munistų partijos vardu.

Pasitarimas pasiskelbė Partijos taryba, kuri ne
trukus buvo pavadinta Laikinuoju Centro Biuru. 
Laikinasis CB iki Steigiamojo suvažiavimo sušauki
mo buvo vadovaujantis partijos organas55.

Pasitarimas pasveikino Rusijos proletariatą, pasie
kusį pergalę prieš buržuaziją, ir išreiškė solidarumą 
su kovojančia prieš kontrrevoliuciją Tarybų Rusijos 
vyriausybe.

Apsvarstę LSDP klausimą bei komunistų santykius 
su socialdemokratiniu „Darbo balsu“, pasitarimo da
lyviai pripažino LSDP jau neegzistuojančia partija, 
o laikraščio atžvilgiu priėmė tokią rezoliuciją: „Lie
tuvos ir Baltarusijos SDDP nariai neturi teisės daly
vauti redakcijoje ir apskritai atsakingame bet kurio 
nepartinio organo darbe. Atsižvelgiant į tai, laikraštį 
„Darbo balsas“ būtų galima panaudoti tik tuo at
veju, jei būtų reorganizuota šio organo redakcija, t. y. 
jei šis organas pereitų į Lietuvos ir Baltarusijos 
SDDP pusę“ 56.

Pasitarimo nutarimuose neatsispindėjo konkretūs 
partinio darbo klausimai, kovos prieš vokiečių oku
pantus ir buržuazinę Lietuvos tarybą ir apskritai 
pasirengimo proletarinei revoliucijai Lietuvoje užda
viniai. Nebuvo pakankamai užaštrinta kova prieš 
dešiniuosius socialdemokratus. Pasitarimo dalyviai 
klaidingai manė, kad LSDP nustojo egzistavusi, To
dėl ir „Darbo balsą“ jie laikė nepartiniu laikraščiu,

65 PA. f. 77, ар. 1, b. 4, 1. 1.
56 Ten pat.
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nors jis iš tikrųjų buvo oportunistinės LSDP orga
nas.

1918 m. rugpiūčio 14 d. pasitarimas paskelbė 
Lietuvos Komunistų partijos sukūrimą; buvo suda
rytas partinis centras, kuris ėmėsi iniciatyvos su
jungti komunistines organizacijas, susikūrusias 
Vokietijos vadinamosios pirmosios okupacijos terito
rijoje57, j vieningą Komunistų partiją.

Beveik tuo pačiu metu, kai buvo paskelbtas Lie
tuvos Komunistų partijos sukūrimas, 1918 m. rugpiū
čio 8—11 d. Smolenske RKP(b) Siaurės vakarų 
srities komiteto iniciatyva buvo sušaukta Baltarusi
jos ir Lietuvos pogrindinių komunistinių organizacijų 
konferencija. Joje buvo atstovaujamos tik Baltarusi
joje veikusios partinės organizacijos. Su Lietuvos 
komunistinių organizacijų atstovais konferencijos or
ganizatoriai tuo metu jokių ryšių neturėjo. Tik kiek 
vėliau sutinkamai su konferencijos nutarimais buvo 
sudarytas Baltarusijos ir Lietuvos Komunistų partijos 
Krašto komitetas, kuris buvo užsimojęs vadovauti ko
munistinei veiklai okupuotosios Baltarusijos ir Lietu
vos teritorijose.

Lietuvių sekcijų Centro Biuro atstovu j Krašto 
komitetą 1918 m. rugpiūčio 15 d. buvo paskirtas CB 
narys R. Rasikas 58. Nuo Lietuvos komunistinių orga
nizacijų į komitetą įėjo P. Eidukevičius, K. Kerno-

57 Vokietijos pirmosios okupacijos teritoriją sudarė kaizerinės 
kariuomenės 1915 m. užimta Lietuva ir Vakarų Baltarusijos rajo
nai. Ryšium su tuo ir besikurianti partija buvo pavadinta Lietu
vos ir Baltarusijos Komunistų partija, nors pagrindinį dėmesį ji 
skyrė komunistinei veiklai organizuoti Lietuvoje. Todėl iki П 
(jungtinio) Lietuvos ir Baltarusijos komunistų partijų. suvažia
vimo (1919.III.4—6) Lietuvoje susikūrusią darbininkų klasės par
tiją reikėtų vadinti Lietuvos Komunistų partija.

58 PA, f. 77, ар. 1, b. 3, 1. 24.
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vičius, J. Lickevičius59. Tačiau vadovaujančio vaid
mens, kuriant Lietuvoje komunistines organizacijas 
bei vystant jų veiklų, Baltarusijos ir Lietuvos Komu
nistų partijos Krašto komitetui neteko suvaidinti60. 
1918 m. spalio 29 d. RKP(b) Siaurės vakarų srities 
komiteto nutarimu jis buvo paleistas61.

Tuoj po rugpiūčio 14 d. pasitarimo, paskelbusio 
Lietuvos Komunistų partijos susikūrimą, P. Eiduke
vičius išvyko j Maskvą susitikti su lietuvių komunistų 
vadovais Rusijoje ir kartu aptarti pogrindinio parti
nio darbo klausimus. Čia jis dalyvavo penkiuose CB 
posėdžiuose (1918 m. rugpiūčio 31 d.— rugsėjo 9 d.), 
kur išsamiai supažindino CB narius su darbu Lie
tuvoje ir partinio centro sukūrimu, pasisakė aktua
liais revoliucinės veiklos klausimais. Po to V. Kapsu
kas pareiškė: „Paskutinis taškas ant i pastatytas. Jeigu 
pas mus anksčiau būta įvairių nuomonių, abejonių 
ir kalbų dėlei rėmimo Vilniaus organizacijos ir darbo

69 Очерки истории Коммунистической партии Белоруссии, 
ч. I (1883—1920 гг.), Минск, 1961, стр. 341.

60 Paskutiniu metu istorinėje literatūroje atsirado klaidinga 
nuomonė, kad 1918 m. rugpiūčio 8—11 d. Smolenske įvykusi par
tinė konferencija davė akstiną komunistinių organizacijų kūri
muisi Lietuvoje, kad Baltarusijos ir Lietuvos Komunistų parti
jos Krašto komitetas vadovavo komunistiniam darbui ne tik Bal
tarusijoje, bet ir Lietuvoje. Taip teigia istorikas G. Nikolnikovas 
straipsnyje «Первая конференция коммунистических организа
ций оккупированных Германией областей (октябрь 1918 г,)» 
(žr. «Вопросы истории КПСС», 1965, № 11). Autorius, giliai 
ir visapusiškai neišstudijavgs klausimo, rašė, kad „partiniam dar
bui okupuotuose rajonuose (Baltarusijos ir Lietuvos. — В. V.) va
dovavo Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos pogrindinis 
Krašto komitetas, suformuotas sutinkamai su pogrindinių partinių 
organizacijų konferencijos (1918 m. rugpiūčio 8—11d.) Smolens
ke nutarimais“ (p. 79).

61 Партархив Института истории партии при ЦК КП Бе
лоруссии, ф. 59, оп. 1, д. 11, л. 97.
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Lietuvoje, tai dabar to nebebus. Mes darysime ir 
darome viską, kad jus paturėjus“ 62.

1918 m. rugsėjo 7 d. CB posėdyje, kuriame, be 
CB narių, dalyvavo P. Eidukevičius ir Z. Angarietis, 
apsvarsčius CB ir partinio centro Vilniuje santykius, 
buvo nutarta: „CB susineša su Lietuva ir daro visą 
darbą per L ir B KP Centro Komitetą 63, kuris atsakys 
sekretoriatui prie RKP(b) CK“ 64.

Lietuviai komunistai Rusijoje, kaip rodo aukščiau 
pateiktieji RKP(b) Lietuvių sekcijų CB nutarimai, 
pritarė Lietuvos komunistų veiklai, kuriant darbinin
kų klasės partiją, ir pripažino Lietuvos Komunistų 
partijos Laikinąjį Centro Biurą vadovaujančiu viso 
partijos darbo Lietuvoje centru.

62 PA, f. 77, ар. 1, b. 3,1. 32.
63 Vadovaujantis besikuriančios Lietuvoje partijos organas tuo 

metu vadinosi Laikinuoju Centro Biuru. — В. V.
64 PA, f. 77, ар. 1, b. 3, 1. 44. Okupuotų kraštų komunistų 

organizacijų sekretoriatas prie Rl\P(b) CK buvo pradėtas kurti 
lietuvių ir lenkų komunistų Rusijoje iniciatyva 1918 m. rugpjūčio 
15 d. pasitarime RKP(b) Centro Komitete. Jame dalyvavo 
RKP(b) CK sekretorius J. Sverdlovas, V. Kapsukas— nuo Lie
tuvių sekcijų CB, Lenkijos karalystės bei Lietuvos socialdemo
kratijos grupių Rusijoje ir Baltarusijos ir Lietuvos Komunistų 
partijos atstovai. Sekretoriato uždaviniai, kaip nurodė V. Kapsu
kas 1918 m. rugpiūčio 17 d. Lietuvių sekcijų CB posėdyje, buvo: 
rūpintis partiniu darbu okupuotuose kraštuose; rinkti ir kon
centruoti žinias apie padėtį juose; leisti įvairiomis kalbomis 
laikraštį (žr. PA, f. 77, ар. I, b. 3, 1. 27). Tačiau galutinai sekreto
riatas sukurtas nebuvo. 1918 m. rugpiūčio pabaigoje susirinkę lie
tuvių, latvių, estų, žydų ir lenkų komunistų atstovai vietoj sekre
toriato sudarė Organizacinį Biurą. 1918 m. rugsėjo 15 d. jis buvo 
pavadintas okupuotų kraštų komunistinių organizacijų Laikinuo
ju Centro Biuru prie RKP(b) CK, kuriam buvo keliami tie patys 
uždaviniai, kaip ir sekretoriatui [žr. PA, f. 77, ар. 1, b. 8, 1. 14).

2.94



LKP I konferencija

1918 m. vasarą ir rudenį komunistinių kuopelių 
kūrimasis Lietuvoje žymiai išsiplečia. Jos atsiranda 
ir pradeda veikti Panevėžyje, Kaune, Šiauliuose, Su
valkijoje, šiaurės rytų Lietuvos apskrityse, pagausėja 
jų Žemaitijoje.

1918 m. birželio pradžioje A. Drabavičiūtės inicia
tyva komunistinė kuopelė buvo sukurta Mažeikiuose. 
Ją sudarė Povilas Peštenis (pirmininkas), Ernstas 
Skudris (sekretorius), Antanas Taurinskas, Sofija 
Juzumaitė, Antanas Juodžius L A. Drabavičiūtė Že
maitijoje įsteigė dar 4 komunistines kuopeles1 2. Jas 
čia sudarė daugiausia jaunimo kuopų nariai — dva
rų ir dirbtuvių darbininkai. Tokių jaunimo kuopų, 
kaip matyti iš P. Eidukevičiaus pranešimo 1918 m. 
rugpiūčio 29 d. Lietuvių sekcijų CB posėdyje, veikė 
vien tik Sedos apskrityje trylika. Su jaunimo kuo
pomis buvo palaikomi ryšiai, platinama komunistinė 
literatūra. „Mūsų obalsiai,— pabrėžė P. Eidukevi
čius,— turi pasisekimo“ 3. Pirmosiose Žemaitijos ko
munistinėse kuopelėse aktyviai reiškėsi Adomas Mi
ką, Antanas Seputa, Klemas Juodka, Antanas Vitalis, 
Jonas Cypas. A. Miką, kaip Žemaitijos komunistinių 
kuopelių atstovas, dalyvavo 1918 m. rugpiūčio 14 d. 
pasitarime Vilniuje. 1918 m. birželio 10 d. A. Draba
vičiūtės veikla buvo nutraukta: kartu su A. Taurinsku 
ir P. Pešteniu ji buvo vokiečių žandarų suimta Ma
žeikiuose. Iš kalėjimo jai pavyko išeiti tik po Lapkri
čio revoliucijos Vokietijoje.

1 PA, f. 3377, ap. 23, b. 258, 1. 2.
2 В. Мицкевич-Капсукас, Истоки и зарождение Коммуни

стической партии Литвы, стр. 175.
3 PA, f. 77, ар. 1, Ь. 3, 1. 32.
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Panevėžyje pirmoji komunistinė kuopelė susikūrė 
1918 m. liepos pabaigoje. Iki tol čia veikė siuvėjo 
Stasio Lukšio vadovaujama revoliucinių socialdemo
kratų grupė, kurios nariai pritarė Spalio revoliucijai. 
Netrukus su Lukšiu susirišo liepos pradžioje iš Rusi
jos grįžęs komunistas K. Klorys. S. Lukšio bute 
įvyko vietos revoliucionierių susirinkimas, kuriame 
K. Klorys papasakojo apie įvykius Rusijoje, komu
nistų uždavinius Lietuvoje. Čia pat S. Lukšio pa
siūlymu buvo sukurta komunistinė kuopelė, davusi 
pradžią komunistinei veiklai mieste ir apskrityje, 
į ją, be S. Lukšio ir K- Klorio, įėjo batsiuvys Pranas 
Aitmanas, geležinkelininkas Vladas Motiekaitis, ma
lūno darbininkas Kazys Sliburys, mokytojas Vincas 
Petraitis ir dar du gimnazijos mokiniai4.

1918 m. rugsėjo pradžioje į Panevėžį atvyko And
rius Brazdžionis, aktyvus Tūlos lietuvių bolševikų 
darbuotojas, ir čia visa galva pasinėrė į partinį darbą.

Suvalkijoje, Marijampolės apskrityje, pirmosios ko
munistinės kuopelės pradėjo kurtis 1918 m. birželio 
mėn. Jas sudarė daugiausia darbininkai. Rugsėjo 
20 d. pradėjo veikti partijos Marijampolės rajono ko
mitetas 5.

Komunistinės veiklos Suvalkijoje pradininkai buvo 
broliai Vincas ir Juozas Janušauskai, Julius Zonelis, 
Juozas Gabrys (Marijampolės aps.), Pranas Svote
lis, Balys Mickevičius, Jonas Ziurkus, Karolis Burai- 
tis, Kazys Kačenauskas, S. Kirvelaitis (Vilkaviškio 
aps.), Vytautas Aleksa, Bronius Pušinis (Kalvarija), 
Juozas Adomaitis (Naumiesčio aps,).

4 K. Klorys, Tarybiniame Panevėžyje. — Proletarinė revoliu
ciją Lietuvoje, Vilnius, 1960, p. 245—246.

5 Z. Angarietis, LKP įsikūrimas ir proletarinė revoliucija Lie
tuvoje, Vilnius, 1962, p. 68; PA, f. 5421, ар. 1, b. 89, 1. 18.
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Šiauliuose vienas iš pirmųjų komunistines kuopeles 
pradėjo kurti aktyvus lietuvių bolševikų veikėjas Ru
sijoje Juozas Dumša, 1918 m. rugsėjo pradžioje at
vykęs j Šiaulius, mokytojai Simonas Grybas, Stasys 
Brašiškis.

Rokiškio aps., Obeliuose, komunistinė kuopelė su
sikūrė apie 1918 m. rugsėjo mėn. Vienas iš jos stei
gėjų buvo mokytojas Edvardas Tiekus; kuopelei pri
klausė Juozas Pagirys, Jonas Macijauskas ir k t.6

Daug pasidarbavo, kuriant komunistines kuopeles 
Rokiškio apskrityje, Vladas Baškys, kuris čia atvyko 
LKP CK pavedimu, ir Petras Kirstukas.

Kauno rajone komunistinės kuopelės pradėjo steig
tis 1918 m. rudenį. Aktyviai čia reiškėsi Petras Na
ruševičius, Viktoras Griškelis bei kiti.

Komunistinėms organizacijoms, susikūrusioms 
įvairiuose Lietuvos kampeliuose, iškilo gyvas reikalas 
nustatyti tarpusavio ryšius, sudaryti bendrą vado
vaujantį centrą bei nubrėžti vieningo darbo gaires.

Svarbus žingsnis, sprendžiant šį uždavinį, buvo 
LKP I konferencija, įvykusi 1918 m. rugsėjo 15 d. 
Užbalių kaime (dab. Kapsuko raj.). Jos sušaukimo 
iniciatoriai buvo Panevėžio ir Suvalkijos komunistai. 
Kaip teigia K. Klorys, vienas iš konferencijos orga
nizatorių, joje dalyvavo 14 delegatų ir 6 svečiai7, 
atstovavę Panevėžio, Kupiškio, Subačiaus, Gelažių, 
Šeduvos, Marijampolės, Pilviškių, Gižų, Gelgaudiš
kio, Lukšių, Višakio Rūdos, Užbalių, Baltrušių, Šackų 
komunistinėms kuopelėms8.

6 R. Šarmaitis, LKP I suvažiavimas. — Revoliucinis judėjimas 
Lietuvoje, Vilnius, 1957, p. 190.

7 K. Klorys, Tarybiniame Panevėžyje. — Proletarinė revoliu
cija Lietuvoje, p. 251.

8 „Darbininkas-komunistas“, 1918, Nr. 1, p. 26.
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Paminėtini šie konferencijos dalyviai: K. Klorys, 
A. Brazdžionis, P. Aitmanas, P. Pajuodis, P. Kaz- 
laučiūnas, B. Mickevičius, S. Kirvelaitis, P. Lingys, 
V. Grybas, J. Bartuška, P. Bepirštis-Daumantas, 
J. Janušauskas, J. Voveraitis, J. Lietuvaitis, J. Zone- 
lis, J. Gabrys, J. Galeckas ir kiti, taip pat vilnietis 
komunistas, atsitiktinai patekęs j konferenciją, J. Glo
vackis.

Konferencijos nutarimai yra labai glausti, lako
niški, bet kupini revoliucinės dvasios, kovos entuziaz
mo ir ryžto. Aktualius Lietuvos politinio gyvenimo 
klausimus konferencija sprendė teisingai, pagal re
voliucinio marksizmo principus.

Konferencija priėmė Rusijos Komunistų partijos 
(bolševikų) programą, o jos taktiką nutarė taikyti, 
atsižvelgdama į Lietuvos sąlygas. Šiuo nutarimu 
buvo iškeltas kovos už socialistinę revoliuciją Lietu
voje uždavinys.

Apsvarsčiusi einamąjį momentą bei organizacinio 
darbo gaires, konferencija nutarė „kuoveikiausiai 
pradėti revoliucinį darbą Lietuvoj: organizuoti kuo
pas, steigti rajonus, dėtis tarptautinėn komunistų or- 
ganizacijon, kuri vienintelė veda prie galutinio tarp
tautinio proletariato išliuosavimo, prie galutinio 
laimėjimo — komunizmo“ 9.

Konferencija pasmerkė buržuazinę Lietuvos tary
bą kaip vokiečių imperializmo įrankį darbo žmonėms 
pavergti, paskelbė kovą visoms buržuazinėms* ir 
smulkiaburžuazinėms nacionalistinėms partijoms, jų 
tarpe ir oportunistinei LSDP.

9 „Darbininkas-komunistas“, 1918, Nr. 1, p. 27,
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Delegatai pasmerkė įvairių tautybių darbininkų 
skaldymų, atitraukiant juos nuo kovos už savo klasės 
interesus.

Konferencija, iš vilniečio komunisto J. Glovackio 
sužinojusi apie partinio centro — Lietuvos Komunis
tų partijos Laikinojo Centro Biuro susidarymą Vil
niuje, nutarė „dėtis prie to centro, jei jis laikysis tų 
pačių idėjinių pozicijų“ 10.

Konferencija praturtino Panevėžio apskrities ir 
Suvalkijos komunistus partinio darbo patyrimu, nu
brėžė tolesnės veiklos gaires.

Si LKP pirmoji konferencija buvo svarbi gairė 
marksistinei-lenininei partijai mūsų krašte sukurti. 
Netrukus po konferencijos Panevėžio ir Suvalkijos 
komunistai užmezgė tiesioginius ryšius su Lietuvos 
Komunistų partijos Laikinuoju CB Vilniuje. Dar 
1918 m. rugpiūčio mėn. tokius ryšius per K. Požėlą 
buvo užmezgę Joniškėlio apskrities komunistai.

Komunistinių organizacijų susikūrimas Lietuvoje, 
išryškėjęs jų politinis veidas ir pozicija, įvairių vie
tovių komunistų tarpusavio ir su partiniu centru Vil
niuje ryšių užmezgimas sudarė sąlygas sušaukti Lie
tuvos Komunistų partijos I, Steigiamąjį, suvažiavimą.

3 LKP I suvažiavimas ir jo istorinė reikšmė

Lietuvos Komunistų partijos pirmasis suvažiavi
mas, sušauktas Laikinojo Centro Biuro iniciatyva, 
įvyko 1918 m. spalio 1—3 d. Vilniuje.

Kaizerinės okupacijos sąlygomis suvažiavimas dir
bo nelegaliai. Konspiracijos sumetimais jis posėdžia

10 „Darbininkas-komunistas“, 1918, Nr. 1, p. 27.
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vo skirtingose vietose, komunistų arba jiems prijau
čiančių butuose b Visi suvažiavimo posėdžiai vyko 
sėkmingai, be sutrikimų.

Suvažiavime dalyvavo 34 delegatai, atstovavę 59 
komunistinėms kuopelėms. Partijoje tuo metu iš viso 
buvo 800 narių 1 2.

Suvažiavime atstovaujamas partines kuopeles iš 
įvairių Lietuvos vietų atspindi Partijos istorijos insti
tute prie LKP CK esami šie duomenys:

Ei
l. 

N
r. Vietovės

pavadinimas

K
uo

pe
lė

s

N
ar

ia
i

D
el

eg
at

ų
sk

ai
či

us Delegatų pavardės

1 Vilnius, Naujoji 
Vilnia

16 200 5 P. Eidukevičius, R. Pi- 
leris, K. Kernovičius, 
J. Lickevičius, Rada- 
vičius

2 Kaunas, Kaišia
dorių, Ukmer
gės aps.3

5 4 Pr. Naruševičius, 
J. Mickevičius, 
A. Jakševičius, 
P. Meilus

1 Pirmasis suvažiavimo posėdis vyko dabartiniame Petro 
Cvirkos skersgatvyje, name Nr. 9. Namas priklausė komunis
tams prijaučiančiai Olgai Smirnovai. Kitas posėdis buvo K. Ker- 
novičiaus bute (dab. Tarybų gatvė, Nr. 38). Trečiasis posėdis 
vyko Subačiaus gatvėje. Namo iki šiol nepavyko nustatvti 
(žr. PA, f. 3377, ap. 19, b. 12, 1. 37—39, 70—71).

2 V. Kapsukas, Pirmoji Lietuvos proletarinė revoliucija ir 
Tarybų.valdžia, p. 81—82, 204—205; R. Šarmaitis, LKP I suva
žiavimas. — Revoliucinis judėjimas Lietuvoje, p. 192.

3 V. Kapsuko knygoje „Pirmoji Lietuvos proletarinė revoliu
cija ir Tarybų valdžia“, p. 81 pateiktas komunistų kuopelių (10) 
ir jų narių (150) Kaune skaičius, kaip pažymi autorius, buvo 
perdėtas. Tai įvyko, matyt, per nesusipratimą. Kaune LKP 
I suvažiavimo metu veikė 3 kuopelės (Šančiuose, Karmelituose 
ir miesto centre), kuriose buvo susitelkę daugiau kaip 30 žmo
nių (žr. PA, f. 5421, ар. 1, b. 85, 1. 20). Kaišiadoryse, A. Jak- 
ševičiaus liudijimu, buvo 25 komunistai. Ukmergės apskrityje 
veikė P. Meilaus sukurta komunistinė kuopelė Žemaitkiemyje. 
Kiek buvo joje narių, — nustatyti nepavyko.
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us Delegatų
pavardės

3 Šiauliai, Joniš
kėlio aps.

5 — 3 J. Dumia, S. Grybas, 
K. Požėla

4 Panevėžys, Še
duva, Rokiškis

8 150 3 A. Brazdžionis, P. 2ė- 
kas, A. Liaudanskas

5 Žemaitija (Se
dos aps.)

15 200 6 A. Miką, A. Šeputa, 
K. Juodka, A. Vitalis 
M. Mačernis (moks
leivis), S. Juzumaitė 
(moksleivė)

6 Suvalkija (Vil
kaviškio, Ma
rijampolės ir 
Naumiesčio 
aps.)

10 95 13 B. Mickevičius, J. Zo- 
nelis, J. Lietuvaitis, 
J. Glovackis, P. Lin
gys, V. Skrinska, 
J. Krašauskas, A. Ra
manauskas, P. Boty- 
rius, Strimaitis, Kli
mavičius

Dviejų suvažiavimo delegatų iš Suvalkijos iki šiol 
nepavyko išaiškinti. Be to, suvažiavime dalyvavo 6 
svečiai, jų tarpe E. Tautkaitė, moksleiviai N. Dargy
tė, A. Gedvilaitė.

Suvažiavimą atidarė P. Eidukevičius. Į darbo pre
zidiumą buvo išrinkti P. Eidukevičius, A. Jakševi- 
čius, pirmininkavęs suvažiavimui, ir R. Pileris. Pasta
rasis kartu su E. Tautkaitė sudarė suvažiavimo sekre
toriatą.

Dienotvarkėje buvo šie klausimai: Laikinojo Centro 
Biuro ataskaita, pranešimai iš vietų, partijos kom
petencijos, programos ir pavadinimo klausimas, ei
namasis momentas, partijos taktika, santykiai su 
kitomis partijomis, organizacinis klausimas, įstatai,
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CK rinkimai. Visais klausimais pagrindinius prane
šimus ir rezoliucijų projektus parengė P. Eidukevi
čius.

Partijos programos ir pavadinimo klausimu suva
žiavimas patvirtino 1918 m. rugpiūčio 14 d. ir LKP 
I konferencijos nutarimus pasivadinti Lietuvos Komu
nistų partija ir savo veikloje vadovautis RKP(b) 
programa.

Suvažiavimas pažymėjo „proletariato atbudimą 
krašte ir jo pasirodymą klasių kovos arenoje“, prita
rė Vilniaus proletariato, kaip krašto revoliucinių jė
gų avangardo, kovai prieš oportunizmą, už Komunis
tų partijos sukūrimą Lietuvoje4.

Rezoliucijoje apie einamąjį momentą suvažiavi
mas atskleidė pirmojo pasaulinio karo priežastis, 
imperialistinį, grobikišką karo pobūdį bei sunkią tiek 
kariaujančiųjų, tiek ir užgrobtųjų šalių darbo žmonių, 
ypač darbininkų, būklę. Suvažiavimas parodė bur
žuazinės Lietuvos tarybos, kaip klusnaus okupantų 
įrankio pavergti kraštą, reakcinį vaidmenį, kuri, 
„uzurpuodama krašto atstovybės teises, parduoda 
krašto gyventojų reikalus ir pirmų pirmiausia — dar
bininkų reikalus“ 5. Išsivaduoti iš buržuazijos prie
spaudos ir karo negandų darbo žmonės gali tik kovo
dami už socialistinę revoliuciją. „Ekonominės sąlygos, 
šio karo pagimdytos, klasių priešingumų padidėjimas 
būtinai verčia proletariatą kirsti paskutinį smūgį 
buržuazijos kapitalistinei tvarkai ir paimti politinę 
valdžią į savo rankas, baigti karą visuotina santaika 
ir imti gyvenimą kurti socializmo pamatais“ 6.

4 Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos pirmojo suva
žiavimo rezoliucijos, 1918, p. 7, 8.

5 Ten pat, p. 3.
0 Ten pat, p. 4,
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Suvažiavimas pasveikino Rusijos proletariatą, pa
kėlusį pergalingos socialistinės revoliucijos vėliavą, 
ir pakvietė Lietuvos darbo žmones, Rusijos pavyz
džiu, stoti į kovą dėl socialinio ir nacionalinio išsiva
davimo.

Rezoliucija apie einamąjį momentą, nepaisant jos 
gana bendro ir nepakankamai konkretaus krašto są
lygoms pobūdžio, rodo, kad Lietuvoje kūrėsi marksis
tinė darbininkų klasės partija, kurios svarbiausias 
uždavinys buvo kova už socialistinį visuomenės per
tvarkymą Lietuvoje.

Dar labiau besikuriančios partijos revoliucinis po
būdis išryškėjo iš suvažiavimo rezoliucijos apie tak
tiką. „Suvažiavimas pripažįsta,—• sakoma rezoliuci
joje,— 1) jog darbininkų klasė savo idealus ir tikslus 
vykina revoliucijos būdu. Socializmo tvarką, kaip 
paskutiniausį savo tikslą, darbininkų klasė įkurs, už
kariavusi politinę valdžią; 2) jog proletariato dik
tatūra visiškai nėra jos tikslas, bet tik priemonė ka
pitalizmo tvarkai panaikinti ir socializmui įvesti ir 
3) jog šisai revoliucinis perėjimas iš kapitalizmo į 
socializmą yra tęsiamas procesas, kurio variklis 
yra proletariatas...“ 7 Ir toliau: „Keldama revoliuci
nius partijos lozungus (proletariato diktatūra, Dar
bininkų atstovų tarybų valdžia, socialistinė pasaulio 
revoliucija) ir revoliucionizuodama darbininkų klasę, 
partija telkia ją aplink šiuos lozungus plačiai klasių 
kovai“ 8. '

Santykių su kitomis partijomis klausimu suvažia
vimas įvertino LSDP, Bundą, Lietuvos revoliucinių

7 Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos pirmojo suva
žiavimo rezoliucijos, p. 7.

8 Ten pat.
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socialistų liaudininkų partijų, anarchistus kaip smul
kiaburžuazines, nacionalistines partijas, kurios, besi- 
dangstydamos socializmo vardu bei revoliucinėmis 
frazėmis, skaldo darbininkų klasės jėgas, ardo prole
tarinį solidarumą — galingiausią klasių kovos gink
lą. „Dėlei to,— nutarė suvažiavimas,— Lietuvos ir 
Baltarusijos Komunistų partija kovos su jomis“ 9.

Atsiribojęs nuo smulkiaburžuazinių partijų, taigi 
ir nuo oportunistinės LSDP, suvažiavimas pareiškė, 
kad besikurianti partija yra geriausių darbininkų 
klasės kovinių tradicijų paveldėtoja ir tęsėja. „Ko
munistų partija yra įpėdinė tarptautinės revoliucinės 
socialdemokratijos,— sakoma rezoliucijoje apie san
tykius su kitomis partijomis,— kurios programą ir 
taktiką darbininkų klasė per amžius išdirbo klasių 
kovoje“ 10 11.

Rezoliucijoje organizaciniu klausimu suvažiavi
mas iškėlė uždavinį „organizuoti Lietuvos ir Balta
rusijos darbininkų klasės jėgas ir vadovauti jai klasių 
kovoje“ n . Šiam uždaviniui įgyvendinti suvažiavimas 
pripažino, jog reikia kurti partines kuopeles kiekvie
name fabrike, gamykloje, dirbtuvėje, kaime ir dvare, 
sudaryti partijos valsčių, apskričių ir miestų rajonų 
komitetus. „Partijos organizacijos varo organizavi
mo ir agitacijos darbą ir vadovauja darbininkų mi
nioms jųjų klasių kovoje“ I2.

Suvažiavimas nutarė rūpintis darbininkų klasės 
kultūros-švietimo reikalais, steigti klubus, skaityklas,

9 Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos pirmojo suva
žiavimo rezoliucijos, p. 9.

10 Ten pat.
11 Ten pat, p. 8.
12 Ten pat.
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bibliotekas, įvairius lavinimosi kursus, kadangi „kla
sinis darbininkų susipratimas kietai yra surištas su 
jųjų kultūrinio laipsnio aukštumu“ 13.

Atsižvelgdamas į svarbų profsąjungų vaidmenį 
darbininkų klasės ekonominėje ir politinėje kovoje, 
suvažiavimas paskelbė, jog reikia „įtempti visas jė
gas, kad įkūrus darbininkų organizacijas pavidale 
tarptautinių, klasinių profesinių sąjungų ir koopera
tyvų, kurie dabartiniu laiku, kovodami su spekulia
cija ir eksploatacija, organizuotų proletariato jėgas 
galutinai kapitalizmo pergalei ir ruoštų jį paimti 
į savo rankas visą ekonominį aparatą“ I4.

Suvažiavimo1 iškeltas ir patvirtintas internaciona
linis, klasinis masinių darbininkų organizacijų kūri
mo principas, įsigalėjęs Lietuvoje, padėjo sutelkti 
įvairių tautybių darbininkus bendrai kovai už jų eko
nominius ir politinius interesus.

Legalios darbininkų organizacijos ir įstaigos, ku
rių kūrimui suvažiavimas teikė daug dėmesio, buvo 
svarbi priemonė partijos ryšiams su plačiosiomis dar
bo žmonių masėmis plėsti ir stiprinti.

Suvažiavimas priėmė Lietuvos ir Baltarusijos Ko
munistų partijos įstatus. Įstatai nustatė kandidato 
į partijos narius institutą, nario mokestį, nusakė kuo
pelės, kaip partijos pirminės organizacijos, valsčių, 
apskričių ir miestų rajonų komitetų kompetenciją, tei
ses ir pareigas, vidaus tvarką, tarpusavio santykius. 
Taip pat įstatai numatė visų partijos grandžių vado
vaujančių organų komitetų rinkimo tvarką, komitetų 
narių pasiskirstymą pareigomis (pirmininkas, sekre
torius, kasininkas, bibliotekininkas ir technikas), api-

13 Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos pirmojo suva
žiavimo rezoliucijos, p. 5.

14 Ten pat, p. 6.
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LKP CK Prezidiumas (1918 m.):

Pirmininkas P. Eidukevičius

brėžė pareigas. „Kuopelės komiteto nariai,— sakoma 
įstatų skyriaus „Kuopelės“ § 11,— taip pasiskirsto 
pareigomis: a) pirmininkas yra organizatorius — jis 
šaukia komiteto posėdžius ir vadovauja jiems; b) sek
retorius rašo protokolus, parengia ataskaitas, susi
rašinėja su kitomis partijos organizacijomis, taip pat 
rašo korespondencijas į partijos organą; c) kasinin
kas renka nario mokestį, saugo kasą ir kas mėnesį 
daro piniginę apyskaitą; d) technikas priima litera
tūrą iš valsčiaus arba miesto rajono techniko ir iš
dalija kuopelės nariams išplatinti, o taip pat saugo 
neišplatintąją; e) bibliotekininkas tvarko kuopelės 
biblioteką, veda knygų katalogą, išduoda ir priima 
perskaitytas knygas iš kuopelės narių ir yra atsakin
gas už knygų išsaugojimą“ 15.

15 PA, f. 77, ар. 1, b. 9, 1. 1.
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Sekretorius R. Piteris

Pirmasis partijos suvažiavimas išrinko vadovau
jantį organą — Centro Komitetą. \  jį įėjo 7 žmonės — 
Eidukevičius Pranas, Pileris Romanas („Romual
das“), Kernovičius Konstantinas, Jakševičius Alek
sandras, Grybas Simonas, Brazdžionis Andrius ir Lie
tuvaitis Jonas (pastarasis vėliau, 1921 m., iš revoliu
cinio judėjimo pasitraukė).

Suvažiavimas buvo sušauktas gana skubotai. Jam 
parengti, P. Eidukevičiaus liudijimu, organizatoriai 
teturėjo 8 dienas. Suprantama, per tokį trumpą laiką 
sunku buvo gerai pasirengti suvažiavimui. Kai ku
rioms suvažiavimo rezoliucijoms, kaip jau yra pažy
mėję LKP istorijos tyrinėtojai1б, stokojo konkretumo; 
be to, suvažiavimo nutarimuose atsispindėjo ir netei- * I

16 V. Kapsukas, Pirmoji Lietuvos proletarinė revoliucija ir 
Tarybų valdžia, p. 81—87; Z, Angarietis, LKP įsikūrimas ir pro
letarinė revoliucija Lietuvoje, p. 30—31; R. Šarmaitis, LKP
I suvažiavimas. — Revoliucinis judėjimas Lietuvoje, p. 198.
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Iždininkas К■ Kernovičius

singi teiginiai, atsiradę dėl nepakankamo suvažiavi
mo organizatorių teorinio subrendimo, susiję su so
cialdemokratinių pažiūrų liekanomis, nesugebėjimu 
įsisavinti Spalio revoliucijos patyrimo.

Bręstančioje socialistinėje revoliucijoje suvažiavi
mas nepripažino revoliucinio valstiečių vaidmens, ne
suprato darbininkų klasės ir vargingosios valstietijos 
sąjungos būtinumo joje. Todėl suvažiavimo rezoliu
cijose neatsispindėjo partijos uždaviniai agrariniu 
klausimu. Suvažiavimas orientavosi tik į darbininkų 
klasę, laikė ją vienintele varomąja revoliucijos jėga. 
Dėl to ir rezoliucijose visur yra kalbama apie Darbi
ninkų atstovų tarybų valdžią.

Šios klaidingos pažiūros laikėsi to meto lietuviai 
komunistai tiek Rusijoje, tiek Lietuvoje.

Su valstiečių vaidmens neįvertinimu glaudžiai su
sijusi ir neigiama suvažiavimo pažiūra į gaivališką 
Lietuvos kaimo darbo žmonių kovą prieš okupantus, 
vadinamąjį „miško brolių“ judėjimą. Rezoliucijoje
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apie taktiką yra pasakyta: „Visokie, žygiai pavidale 
patriotinių sukilimų ir teroro aktų veda prie darbi
ninkų klasės dezorganizacijos ir drūtina priešą; dėl 
to komunistų partija kovoja su panašiais reiškiniais 
darbininkų klasėje“ 17.

Gaivališkam darbo žmonių pasipriešinimui oku
pantams komunistų pareiga buvo, nurodė dar 1918 m. 
liepos 27 d. V. Kapsukas, suteikti revoliucingumo, 
organizuotumo, „klasinės sąmonės ir organizacijos 
drausmės“, paversti nesugedusius „miško brolių“ bū
rius idėjiniais revoliucijos kovotojais 18.

Pirmasis Lietuvos Komunistų partijos suvažiavi
mas, nepaisant kai kurių jo trūkumų ir klaidingų tei
ginių, atliko reikšmingą darbą, sutelkiant komunisti
nes jėgas Lietuvoje. Jis sujungė veikiančias Lietuvoje 
komunistines organizacijas, galutinai įkūrė Lietuvos 
Komunistų partiją, išrinko vadovaujantį jos organą.

Lietuvos Komunistų partija susikūrė šalies vidaus 
revoliucinių jėgų—-darbininkų klasės ir kaimo var
guomenės revoliucinio judėjimo dirvoje, tiesiogiai 
veikiama sparčiai plintančių Didžiojo Spalio idėjų.

Didelę paramą vietos revoliucionieriams teikė 
RKP(b) Lietuvių sekcijų Centro Biuras, kuris per 
savo spaudos organus („Tiesa“, „Komunistas“) nu
brėžė Lietuvos Komunistų partijos kūrimo kelius, pa
dėjo apspręsti ideologinį kuriamos partijos, kaip re
voliucinio priešakinio darbininkų klasės avangardo, 
veidą, nusikratyti oportunistinių, nacionalistinių ele
mentų.

17 Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos pirmojo suva
žiavimo rezoliucijos, p. 7.

18 V. Kapsukas, Lietuvos keršytojai. — „Tiesa“, 1918 m. liepos 
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Pirmasis LKP suvažiavimas apvainikavo pergale 
Lietuvos revoliucinių socialdemokratų kovą prieš 
oportunizmą ir nacionalizmą, kovą, prasidėjusią dar 
XIX a. paskutiniame dešimtmetyje, įtvirtino marksis
tinės-lenininės ideologijos, proletarinio internaciona
lizmo principus Lietuvos darbininkų judėjime.

Lietuvos Komunistų partija paveldėjo geriausias 
darbininkų klasės, kaimo varguomenės revoliucinės 
kovos prieš carizmą, kapitalistinį išnaudojimą tradi
cijas.

LKP pirmasis suvažiavimas, pasisakęs už prole
tariato diktatūrą ir Tarybų valdžią, kaip valstybinę 
šios diktatūros formą, šio uždavinio įvykdymą pa
skelbė pagrindine komunistų organizacijų veiklos li
nija. Jis turėjo didelę reikšmę, mobilizuojant revoliu
cines šalies darbo žmonių jėgas kovai prieš vokiečių 
okupantus ir vietinę buržuazinę-nacionalistinę kontr- 
revoliuciją, už socialistinės revoliucijos pergalę Lie
tuvoje.



v
LIETUVOS TARYBŲ SOCIALISTINĖS 

RESPUBLIKOS ĮKŪRIMAS

Revoliucinės situacijos subrendimas
Lietuvoje.

Komunistų parfinis-organizacinis 
ir politinis darbas



Lietuvos Komunistų partija, vos tik baigusi telkti 
savo gretas, atsidūrė svarbių revoliucinių įvykių sū
kuryje. 1918 m. rudenį Lietuvoje, kaip ir kituose vo
kiečių okupuotuose kraštuose, vidaus bei išorinių 
veiksnių smarkiai veikiamas, sparčiai augo išsivada
vimo judėjimas. Į kovą prieš vokiečių okupantus ir 
vietos buržuaziją bei dvarininkus kilo platūs darbi
ninkų ir darbo valstiečių sluoksniai. Lietuvos komu
nistai visą dėmesį skyrė patiems pasiruošti ir pa
rengti darbo žmones šiai kovai. Jie sugebėjo įtikinti 
pastaruosius, kad jų socialinis ir nacionalinis išsiva
davimas yra galimas, tik kovojant už socialistinę re
voliuciją, už Tarybų valdžią.

Socialistinė revoliucija Lietuvoje plėtojosi tada, 
kai Tarybų Rusiją iš visų pusių supo užsienio karinė 
intervencija ir pačioje šalyje siautėjo pilietinis karas. 
Tarybų šalis neteko svarbiausių maisto, žaliavų, kuro 
šaltinių. Pramonės įmonės užsidarydavo, miestų dar
bininkai badavo. Baltagvardiečiai organizavo maiš
tus, diversijas, terorą.

Rusijos Komunistų partija (bolševikų) sukėlė liau
dį į tėvynės karą prieš jungtines užsienio ir vidaus, 
kontrrevoliucijos jėgas. Tarybų respublika buvo pa
skelbta karo stovykla, Partija iškėlė lozungą „Mirtis 
arba pergalė!“



Greitu laiku buvo sukurta ištikima revoliucijos gy
nėja— darbininkų ir valstiečių Raudonoji Armija. 
1918 m. rudenį ji pasiekė rimtas pergales frontuose. 
Rugsėjo mėnesį Raudonoji Armija išvadavo Simbirs- 
ką (dab. Uljanovskas) ir Kazanę. Pietuose, Caricyno 
rajone, raudonarmiečiai, rodydami nematytą didvy
riškumą, atmušė generolo Krasnovo atakas. Buvo su
laikytas interventų ir baltagvardiečių puolimas šalies 
šiaurėje.

Pirmieji Tarybų Rusijos liaudies laimėjimai karo 
frontuose stiprino okupuotų kraštų darbo žmonių ko
vą prieš kaizerinius pavergėjus. Šiai kovai plėstis bei 
gilėti padėjo taip pat revoliucijos artėjimas Vokieti
joje, kuri, kaip pažymėjo 1918 m. spalio 22 d. 
V. Leninas, brendo ne dienomis, o valandomis *, an
tikarinių, revoliucinių nuotaikų augimas vokiečių 
okupacinėje kariuomenėje.

Tarybų Rusija, suvaržyta Brest-Litovsko taikos 
sąlygų, negalėjo atvirai teikti paramos okupuotų ša
lių darbo žmonėms. Tačiau ji taip pat negalėjo sto
vėti besivystančios kovos prieš okupantus ir buržua
ziją nuošalyje. RKP(b) CK, pats V. Leninas atidžiai 
sekė nacionalinio išsivadavimo judėjimą ir, vykdyda
mi savo internacionalinę pareigą, teikė komunisti
niam pogrindžiui visokeriopą paramą, mokė kovos 
patyrimo.

1918 m. spalio mėn. pradžioje V. Leninas priėmė 
okupuotų kraštų komunistinių organizacijų atstovus 
ir su jais aptarė revoliucinės kovos bei komunistinio 
pogrindžio organizavimo klausimus ir uždavinius.

Vladimiras Leninas labai atidžiai pažiūrėjo į mū
sų pareiškimus dėl tų sunkumų, kalbėjo Vokietijos V.

V. /. Leninas, Raštai, t. 28, Vilnius, 1954, p. 94-
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okupuotų kraštų komunistinių organizacijų konferen
cijoje 1918 m. spalio mėn. Rapolas Rasikas, su ku
riais tenka susidurti okupuotų kraštų revoliucionie
riams. Jis pasisakė už tai, kad pogrindiniam darbui 
būtų pritraukta daugiau aktyvių darbuotojų, net atlei
džiant juos iš atsakingų pareigų Tarybų Rusijoje. 
V. Leninas atkreipė dėmes] į būtinumų sustiprinti 
darbą tarp vokiečių kareivių. Mes turime padaryti 
viską, pasakė jis, kad būtų patenkinti vokiečių karei
vių poreikiai komunistinei literatūrai. Leninas paža
dėjo artimiausiame partijos CK posėdyje šiuos klausi
mus iškelti ir palaikyti jų sprendimą teigiama 
prasme2.

V. Leninas pasidalijo savo mintimis ir revoliucinės 
taktikos okupuotuose kraštuose klausimais. Geriausia 
politinės valdžios forma, kalbėjo jis, yra tarybos. Pa
lankiomis sąlygomis reikia laikytis kovos už Tarybų 
valdžią kurso. Tačiau tuose rajonuose, kur yra ne
gausus ir silpnas proletariatas, kur turi įtakos opor- 
tunistinės, susitaikėliškos partijos, galima sueiti į lai
kiną bloką su šiomis partijomis ir net panaudoti rin
kimus į Steigiamąjį susirinkimą3.

Okupuotų kraštų komunistus V. Leninas mokė, 
ypač parenkant ginkluoto sukilimo laiką, griežtai at
sižvelgti į konkrečias istorines vidaus ir tarptautinės 
padėties sąlygas. Labai reikšmingas buvo jo prane
šimas jungtiniame VRCVK, Maskvos tarybos, fabri
kų bei gamyklų komitetų ir profsąjungų posėdyje 
1918 m. spalio 22 d.

Socialistinės revoliucijos vadas giliai išanalizavo 
Tarybų šalies tarptautinę padėtį, susidariusią 1918 m.

2 PA, f. 77, ар. 1, b. 8, 1. 17.
3 Ten pat, 1. 53.
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rudenį. Būdinga tai, kad tuo metu ypač buvo jaučia
mas pasaulinės proletarinės revoliucijos artėjimas, 
ir — kita, sustiprėjo pavojus Tarybų šaliai iš Antan
tės imperialistų pusės. Reikėjo sutelkti visas jėgas 
Antantės imperialistų puolimui kaip svarbiausiam 
pavojui atremti ir kartu palaikyti taikę su Vokietija. 
Brest-Litovsko taikos sąlygų pažeidimas galėjo duoti 
Vokietijos militaristams pretekstą pradėti karą, su
daryti bendrą frontą su Antantės imperialistais. To
mis sudėtingomis vidaus ir tarptautinėmis sąlygomis 
V. Leninas, kalbėdamas apie Ukrainos komunistų tak
tiką, perspėjo juos dėl priešlaikinių veiksmų prieš 
okupantus, nurodė, kad aktyvią kovą prieš vokiečių 
imperialistus galima pradėti tik sutvirtėjus valdžiai 
Rusijoje4, jog reikia eiti „koja į koją su vokiečių re
voliucija“ 5, visokeriopai padedant subręsti pastara
jai. „...mes turime būti labai atsargūs; gal būt, rytoj 
reikės, kad mes įtemptume visas jėgas, ir reikės viską 
statyti ant kortos vardan kovos prieš imperializmą 
ir Vokietijos kariuomenę. Gal būt, taip bus rytoj, bet 
ne šiandien...“ 6.

Sprendžiant klausimą, kada pradėti visuotinę 
ginkluotą kovą prieš vokiečių okupantus, mokė 
Leninas, reikia būti internacionalistais, žiūrėti į tai 
„ir Rusijos, ir Vokietijos požiūriu“ 7.

V. Leninas čia pateikė Ukrainos pavyzdį, tačiau 
šios jo mintys tiko visų okupuotų kraštų komunistų, 
pogrindinių partinių organizacijų veiklai.

Reikia pažymėti, kad VRCVK, Maskvos tarybos, 
fabrikų bei gamyklų komitetų ir profsąjungų posėdy

4 V. /. Leninas, Raštai, t. 28, p. 101.
5 Ten pat, p. 104.
6 Ten pat, p. 101.
7 Ten pat.
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je dalyvavo Vokietijos okupuotų kraštų, taigi ir Lie
tuvos, komunistinių organizacijų atstovai, kurie su 
didžiausiu dėmesiu išklausė V. Lenino pranešimą.

RKP(b) ir Tarybų respublikos vadovo patarimai 
padėjo pogrindinėms komunistų organizacijoms visa
pusiškai apmąstyti nacionalinio išsivadavimo judė
jimo klausimus, nubrėžti taktinę liniją bręstančioje 
kovoje už socialistinės revoliucijos pergalę savo ša
lyse.

Kai okupuotose šalyse sustiprėjo išsivadavimo 
kova, labai svarbu pasidarė koordinuoti pogrindinių 
partinių organizacijų veiklą. Tai apsprendė vienodos 
okupuotų kraštų komunistų darbo sąlygos ir bendri 
uždaviniai.

1918 m. rugsėjo 15 d. pasitarime, vadovaujant 
RKP(b) CK sekretoriui J. Sverdlovui, buvo sudary
tas koordinacinis centras — okupuotų kraštų komu
nistinių organizacijų Laikinasis Centro Biuras prie 
RKP(b) CK- LCB pirmininku buvo paskirtas lenkų 
komunistas Stanislovas Pestkovskis, sekretoriumi — 
Rapolas Rasikas. Vienas iš svarbiausių LCB uždavi
nių buvo sušaukti okupuotų šalių komunistinių orga
nizacijų konferenciją bendrų veiksmų programai ap
tarti.

Konferencija posėdžiavo Maskvoje 1918 m. spalio 
19—24 d. Joje dalyvavo Lenkijos, Baltarusijos, Lie
tuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos komunistų atsto
vai. Paskutinę konferencijos dieną atvyko Ukrainos 
komunistų delegatai.

Lietuvos komunistų organizacijoms konferencijoje 
atstovavo V. Kapsukas, Z. Angarietis ir kiek vėliau 
atvykę iš Lietuvos P. Eidukevičius ir K. Kernovičius. 
Be to, konferencijoje dalyvavo aktyvūs lietuvių
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komunistų darbuotojai Rusijoje — R. Rasikas, 
K. Giedrys, P. Fedaravičius, B. Matusevičius, J. Bart
kus, P. Mickevičius, P. Bliūdžius. Į konferencijos pre
zidiumą buvo išrinkti S. Pestkovskis, V. Kapsukas, 
F. Rozinas. Sekretoriatą sudarė J. Bartkus, B. Matu
sevičius, P. Bliūdžius. Mandatų komisijon įėjo 
V. Knorinas, R. Rasikas s.

Konferencijoje kalbėjęs J. Sverdlovas nurodė par
tinio darbo sustiprinimo ir komunistų organizacijų 
okupuotose šalyse susitelkimo svarbą tolesnės revo
liucinės kovos vystymui. Milžinišką reikšmę, pasakė 
J. Sverdlovas, turi pogrindinių partinių organizacijų 
glaudūs ir tvirti ryšiai su RKP(b) CK8 9.

Konferencija apsvarstė einamąjį momentą, partijos 
taktiką ir lozungus okupuotuose kraštuose, ekonominį 
ir nacionalinį klausimą, pasiruošimą ginkluotam su
kilimui, darbą vokiečių kariuomenėje, išvežtų į Vokie
tiją darbininkų padėtį bei priemones jiems grąžinti 
į gimtinę ir kt.

„Tezėse apie einamąjį momentą, mūsų taktiką ir 
lozungus“, priimtose pagal S. Pestkovskio praneši
mą, konferencija išanalizavo tarptautinę ir vidaus 
padėtį, pažymėjo, kad tiek kapitalistinėse Europos 
šalyse, tiek okupuotuose kraštuose Didžiosios Spalio 
socialistinės revoliucijos įtakoje bręsta socialistinė 
revoliucija. Dėl to visų šalių imperialistai jungiasi 
į kovą prieš revoliuciją ir jos židinį — RTFSR. Ry
šium su tuo konferencija ypač pabrėžė, kad reikia 
visokeriopai remti Tarybų Rusiją — visų pavergtųjų 
ir išnaudojamųjų atramą. Okupuotų kraštų darbinin
kai, buvo rašoma „Tezėse“, turi „glaudžiau susitelkti

8 MLI C PA, f. 333, ар. 1, b. 3, 1. 3—4.
9 PA, f. 77, ар. 1, b. 8, 1. 40—41,
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ir teikti visokeriopą paramą priešakiniam komunisti
nės revoliucijos būriui RTFSR, iš visų pusių apsuptai 
aršių priešų. Rusijos revoliucijos reikalas — bendras 
reikalas“ I0 11.

Konferencija atmetė parlamentinės kovos būdą 
(Steigiamasis susirinkimas), negalintį išspręsti nė 
vieno pagrindinio revoliucijos klausimo, ir pripažino 
vienintelę teisingą kovą už proletariato diktatūrą, 
kuri, komunistų organizacijų vadovaujama, turi iš
augti į klasinę ginkluotą kovą, o ne atskirus sąmoks
lus ar teroristinius aktus u . Proletariato diktatūra 
turi būti. įgyvendinta, buvo sakoma „Tezėse“, per 
Darbininkų atstovų tarybas.

Klausimas, kaip pavadinti tarybas, buvo principi
nis, nes jis lietė proletariato sąjungininką — valstie
čių varguomenę, kurios.įtraukimas į kovą buvo labai 
svarbus socialistinės revoliucijos baigčiai. Tik vienas 
konferencijos delegatas V. Kapsukas busimosios val
džios organus pasiūlė pavadinti Darbininkų ir maža
žemių valstiečių atstovų tarybomis, ir, motyvuoda
mas savo siūlymą, nurodė, kad mažažemiai valstie
čiai sudarė, ypač Lenkijoje, Lietuvoje ir Estijoje, 
gana didelį gyventojų skaičių 12. Tačiau V. Kapsuko 
pasiūlymas nebuvo priimtas. Okupuotų kraštų komu
nistų organizacijos, kurių atstovai dalyvavo konfe
rencijoje, dar buvo veikiamos socialdemokratizmo 
liekanų, nebuvo pakankamai įsisavinusios bolševizmo 
pagrindų, nesuprato proletariato ir valstietijos są
jungos vaidmens socialistinėje revoliucijoje.
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Neįvertino konferencija ir nacionalinio klausimo 
reikšmės socialistinėje revoliucijoje. Okupuotų kraštų 
komunistų organizacijų atstovai laikėsi R. Liuksem- 
burg pažiūrų. O ji iš esmės neigė tautų apsisprendi
mo teisę, pasisakė prieš savarankiškų nacionalinių 
valstybių kūrimų.

„Tezėse“ buvo iškelti lozungai: „Salin okupan
tus!“, „Salin radas, tarybas ir landratus!“, „Tegy
vuoja Darbininkų atstovų tarybos!“, „Tegyvuoja 
susijungimas su RTFSR!“.

Rezoliucijoje ekonominiu klausimu konferencija iš
kėlė socialistinio pobūdžio reikalavimus, nurodė, kad 
būtina suvisuomeninti pagrindines gamybos priemo
nes. Kaip parengiamoji priemonė pastarajam uždavi
niui įgyvendinti buvo darbininkų kontrolės įvedimas 
pramonės ir prekybos įmonėse I3. Buvo atkreiptas dė
mesys į tai, kad reikia pagerinti ekonominę darbinin
kų padėtį.

Rezoliucijoje apie ginkluotą sukilimą atsispindėjo 
Lenino pažiūra į sukilimą, kaip į meną. Ypatingas 
dėmesys buvo atkreiptas į rimtą, kruopštų ginkluoto 
sukilimo prieš vokiečių okupantus parengimą, „...su
kilimai neturi būti blokistinių sąmokslų dirbtinai su
keliami,— sakoma rezoliucijoje,— bet, priešingai, jie 
turi tapti masine klasine ginkluota kova, orientuo
jantis ir einant drauge, iš vienos pusės, su Tarybų 
Rusija, iš kitos — su besiplečiančia revoliucija Vidu
rio Europoje“ 14. Visą paruošiamąjį darbą ginkluotai 
kovai privalo atlikti vietinės partinės organizacijos.

Konferencija pažymėjo1, kad bręstančios revoliuci
jos Vokietijoje ir Austrijoje—Vengrijoje sąlygomis

13 PA, f. 77, ар. 1, b. 8, 1. 115.
14 MLI CPA, f. 333, ар. 1, b. 3, 1. 147.
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revoliucinis darbas — agitacinis ir organizacinis —=• 
okupacinėje kariuomenėje „yra nepaprastai svarbus 
ir labai reikalingas“ ’5. Ji nutarė sudaryti specialų 
skyrių prie Centro Biuro darbui tarp kareivių ir įpa
reigojo partines organizacijas plačiai skleisti gyven
tojų tarpe broliavimosi su revoliucingai nusiteiku
siais vokiečių kareiviais idėjas, leisti literatūrą vo
kiečių kalba, stengtis patraukti kareivius į revoliucijos 
pusę, pasiekti, kad pastarieji padėtų vietos revoliu
cionieriams ginklais ir šaudmenimis 16.

Konferencija, V. Kapsuko pasiūlymu, priėmė svei
kinimą Vladimirui Leninui — kovotojui už tarptau
tinę revoliuciją ir proletariato išvadavimą.

Konferencija parengė bendrą okupuotų kraštų ko
munistų partinės veiklos kryptį, nubrėžė taktinę liniją 
artėjančioje revoliucijoje, padėjo sustiprinti tarpusa
vio ryšius ir pagalbą, taip pat vietos partinių orga
nizacijų ryšius su RKP(b) CK.

Konferencija išrinko okupuotų kraštų komunistų 
partijų ir organizacijų idėjinio vadovavimo ir revo
liucinių veiksmų vietose koordinavimo centrą — 
Centro Biurą.

V. Kapsukas, įvertindamas konferencijos darbo 
rezultatus, 1918 m. spalio 24 d. baigiamajame posė
dyje pasakė: „Čia įvykęs pasikeitimas nuomonėmis 
praturtino mus revoliuciniu patyrimu. Tačiau tai dar 
ne visi konferencijos rezultatai. Ji padės mums su
stiprinti ryšius, koordinuoti darbą ir teikti paramą 
vieni kitiems revoliucinėje tarptautinėje kovoje...“ 17.

16 PA, f. 77, ар. 1, b. 8, 1. i 16.
18 Ten pat. 1. 116—117.
17 МЫ CPA, f. 333, ар. 1, b. 3, 1. 140.
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Konferencija suaktyvino okupuotų kraštų komu
nistų veiklų, mobilizuojant darbo žmones kovai prieš 
vokiečių okupantus, už socialistinę revoliuciją. Centro 
Biuras atliko nemažą darbą, aprūpinant okupuotus 
kraštus komunistine literatūra, parenkant darbuoto
jus pogrindiniam partiniam darbui.

Kaip buvo numatęs V. Leninas, bolševikai Vokie
tijos bloko valstybėse įvyko revoliucinis sprogimas. 
1918 m. lapkričio 3 d. Vokietijoje prasidėjo revoliu
cija. Per savaitę ji laimėjo visoje šalyje. Lapkričio 
9 d. kaizeris Vilhelmas II pabėgo į Olandiją. Vokie
tija pralaimėjo karą.

1918 m. lapkričio revoliucija Vokietijoje buvo bur- 
žuazinė-demokratinė. Ji galėjo peraugti j pergalingą 
socialistinę revoliuciją. Si aplinkybė būtų iš esmės 
pakeitusi jėgų santykį Europoje socializmo naudai. 
Tačiau dėl nepakankamo vokiečių proletariato sąmo
ningumo ir revoliucinio patyrimo stokos bei dešiniųjų 
socialdemokratų išdavystės Vokietijoje buržuazinė- 
demokratinė revoliucija neperaugo į socialistinę.

Naujoji Vokietijos vyriausybė — Liaudies įgalioti
nių taryba, susidedanti iš F. Seidemano ir K. Kauts- 
kio šalininkų, gynė buržuazijos interesus, ėmėsi prie
monių kapitalistinei santvarkai išsaugoti. Ji ieškojo 
Antantės imperialistų paramos spartakininkų — nuo
seklių Vokietijos revoliucionierių — kovai malšinti 
šalies viduje ir revoliuciniam judėjimui slopinti oku
puotuose kraštuose.

Po buržuazinės-demokratinės revoliucijos Vokieti
joje pasikeitė Tarybų šalies tarptautinė padėtis.

1918 m. lapkričio 13 d. Tarybų Rusija anuliavo 
grobikišką Brest-Litovsko sutartį. „Prievartinė ir gro
bikiška Brest-Litovsko taika tuo būdu žlugo nuo Vo-
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kietijos ir Rusijos proletarų revoliucionierių bendrų 
smūgių“ 18 19,— sakoma Visos Rusijos Centro Vykdo
mojo Komiteto nutarime.

Tarybų Rusijos vyriausybė dabar galėjo suteikti 
tiesioginę politinę ir karinę pagalbą okupuotų šalių 
darbo žmonėms jų kovoje už Tarybų valdžią. „Svei
kindama visų išvaduotų iš vokiškojo imperializmo 
jungo sričių gyventojus,— sakoma VRCVK nutari
me,— Rusijos Tarybų Federatyvinė Socialistinė Res
publika šaukia tų sričių darbo žmonių mases į bro
lišką sąjungą su Rusijos darbininkais ir valstiečiais 
ir žada joms pilnutinę, iki galo einančią paramą jų 
kovoje už socialistinės darbininkų ir valstiečių val
džios įvedimą jų žemėse“ 1S.

Skubiai buvo formuojami Raudonosios Armijos 
daliniai teikti pagalbą Pabaltijo ir Baltarusijos darbo 
žmonėms. Be to, RTFSR teritorijoje formavosi lietu
vių, lenkų ir baltarusių nacionalinės karinės dalys.

Tačiau siekiant, kad kova už Tarybų valdžią būtų 
sėkminga, lemiamą reikšmę turėjo vidaus sąlygos, 
t. y. santykis klasinių jėgų, kovojančių, viena, už re
voliuciją, kita,— už išnaudojimu paremtos santvarkos 
išsaugojimą.

Kokia buvo vidaus padėtis Lietuvoje 1918 m. ru
denį?

Lietuvoje tuo metu subrendo revoliucinė situaci
ja. Istorinių sąlygų analizė, besiremianti V. Lenino 
mokymu apie revoliucinę situaciją, rodo, kad socia
listinė revoliucija ir Tarybų valdžia Lietuvoje buvo 
dėsningas istorijos reiškinys. Revoliucinė situacija 
mūsų šalyje susidarė, veikiama objektyvių sąlygų ar-

18 LIS, t. III, p. 44.
19 Ten pat.
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ba pakitimų, susidėjusių nepriklausomai nuo atskirų 
klasių ir partijų valios.

Kas gi suformuoja revoliucinę situaciją?
Revoliucinę situaciją, moko V. Leninas, apspren

džia trys svarbiausi veiksniai: „1) Viešpataujančiųjų 
klasių negalėjimas išlaikyti nepakeistu pavidalu savo 
viešpatavimą; vienokia ar kitokia „viršūnių“ krizė, 
viešpataujančiosios klasės politikos krizė, sukelianti 
plyšį, pro kurį prasiveržia engiamųjų klasių nepasi
tenkinimas ir pasipiktinimas. Revoliucijai kilti pa
prastai nepakanka, kad „apačios nebenorėtų“, bet dar 
reikia, kad „viršūnės nebegalėtų“ gyventi po senovei. 
2) Didesnis, negu paprastai, engiamųjų klasių skurdo 
ir vargų paaštrėjimas. 3) Žymus dėl nurodytųjų prie
žasčių aktyvumo padidėjimas masėse, kurios „taikio
je“ epochoje ramiai leidžiasi apiplėšiamos, o audrin
gais laikais tiek visų krizės aplinkybių, t ie k  ir  p a č ių  
, ,v i r š ū n i ų "  yra įtraukiamos į savarankišką istorinį 
išstojimą“ 20.

1918 metais, ketvirtaisiais karo metais, Lietuvos 
darbo žmonių ekonominė padėtis nepaprastai pablo
gėjo. Kaizeriniai okupantai organizuotai grobstė 
maisto produktus, dažnai atimdami net paskutinę 
karvę. Jie nebepasitikėjo net seniūnais. Valsčių vir
šininkai — amtsforštėjeriai patys apžiūrinėdavo lau
kus, aprašydavo derlių ir pagal tuos duomenis visą 
jį paimdavo. Gyventojus slėgė dideli mokesčiai. Visa 
tai žlugdė žemės ūkį. „Gyvas inventorius, arkliai, 
karvės vietomis visai baigiami. Javai per rekvizicijas 
išplėšti, ūkis didokai nualintas“ 2I,— rašė „Tiesa“ 
laiške iš Vilniaus.

20 V. 1. Leninas, Raštai, t. 21, p. 189—190.
21 „Tiesa“, 1918 m. birželio 8 d.
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Darbo žmones, ypač miestų gyventojus, kankino 
badas. 1918 m. birželio 1 d. „Lietuvos aidas“ kores
pondencijoje iš Šiaulių pranešė, kad „sąlygos pragy
venimui eina kas kartą blogyn. Jau ketvirta savaitė, 
kai miesto gyventojai negauna iš kepyklų duonos ir 
nežinia ar kas beduos“. Vilniuje 1918 m. lapkričio 
mėn. maisto norma buvo sumažinta iki l3/ 4 svaro 
duonos ir D/4 svaro bulvių per savaitę22. Nepapras
tai sunkiai gyveno kaimo varguomenė, žemės ūkio 
darbininkai. Dirbantiesiems okupantų sekvestruotuo
se dvaruose nuo 1918 m. pavasario buvo nutrauktas 
maisto davinys. Gaudami po dvi markes per dieną, 
jie negalėjo mokėti buožių reikalaujamų kainų — po 
100—120 markių už pūdą rugių. Sumažino ordinari- 
jas darbininkams nuo 170 pūdų iki 60—70 pūdų duo
ninių javų per metus 23 dvarininkai ir buožės. Po Lap
kričio revoliucijos okupantai, jausdami neišvengiamą 
krachą, demontavo fabrikus, išvežiojo įrengimus. 
Darbininkai, kurie turėjo šiokį tokį darbą, buvo išme
tami į gatvę. Maisto produktų rekvizicijos virto atvi
ru plėšimu. „...Dabar, laike „revoliucijos“, pasidarė 
tikras chaosas — vokiečiai be jokios sistemos plėšia, 
spekuliantai superka“ 24,— pažymėjo LKP CK 1918 m. 
lapkričio mėn. ataskaitoje.

Karo pralaimėjimas ir kilusi Lapkričio revoliucija 
pakirto Vokietijos imperialistų valdžią okupuotuose 
kraštuose. Karinis-kolonijinis režimas pradėjo irti. 
Pairo karinė drausmė, sustiprėjo revoliucinis bruzdė
jimas kariuomenėje.
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1918 m. lapkričio 10 d., vos tik atėjo žinia apie 
revoliuciją Vokietijoje, Vilniaus įgulos kareiviai su 
raudonomis vėliavomis išėjo į manifestaciją, kurioje 
dalyvavo ir vietos darbininkai. Buvo kareivių susidū
rimų su reakcingais karininkais. Ne vienam iš jų bu
vo nuplėšti antpečiai 25. Nedelsiant vokiečių kareiviai, 
dislokuoti Vilniuje, išrinko Zoldatenratą — Kareivių 
tarybą. Tačiau į ją pateko daugiausia reakcingi ele
mentai. Kareivių taryba ėmė persekioti tiek revoliu
cinius vokiečių kareivius, tiek ir revoliucinius vietos 
darbininkus.

Irstant kariniam-kolonijiniam režimui, Vokietijos 
imperialistai negalėjo valdyti Lietuvos, kaip ir kitų 
okupuotų kraštų, po senovei. Kadangi vis labiau aiš
kėjo, jog, vokiečių kariuomenei pasitraukus, darbo 
žmonės paims valdžią į savo rankas, okupantai buvo 
priversti manevruoti. Norėdami išlaikyti grobį savo 
rankose jie turėjo panaudoti lankstesnius metodus: 
sudaryti marionetinę lietuvių buržuazijos vyriausybę, 
kuri, padedama krašto engėjų, paskelbtų kovą bręs
tančiai socialistinei revoliucijai, įtvirtintų savo val
džią, šlietųsi prie Vokietijos.

1918 m. lapkričio 9 d. buvo sudaryta laikinoji Lie
tuvos vyriausybė su žinomu germanofilu A. Volde
maru priešakyje26. Po dviejų dienų, lapkričio 11 d., 
buržuazinė Lietuvos taryba ir laikinoji vyriausybė pri
ėmė atsišaukimą „Lietuvos piliečiai!“, kuriame buvo 
kviečiama palaikyti krašte „vienybę, ramybę ir tvar
ką“, sudaryti kiekvienoje parapijoje ir apskrityje ko

26 „Tiesa“ 1918 m. gruodžio 6 d.
26 Laikinąją buržuazinę vyriausybę sudarė, be ministro pir

mininko A. Voldemaro, M. Yčas, V. Stašinskis, P. Leonas, J. Tū
belis, J. Yčas (žr. „Lietuvos aidas“, 1918 m. lapkričio 13 d.).
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mitetus, kurie imtų vietos valdžią į savo rankas 27.
Tačiau lietuvių buržuazijos, susikompromitavusios 

bendradarbiaujant su vokiečiais, darbo žmonės nerė
mė. A. Voldemaro vyriausybė, liaudies priešiškai su
tikta, neturėjo jėgų sulaikyti beaugantį revoliucinį 
judėjimą, bręstančią revoliuciją. Vos tik susitvėrusi, 
ji atsidūrė tarsi ant kunkuliuojančio vulkano, kuris 
kiekvienu momentu galėjo išsiveržti plačia darbo 
žmonių revoliucinių veiksmų banga. Štai dėl ko 
A. Voldemaro vyriausybė blaškėsi, tai apeliavo į gy
ventojų savaveiksmiškumą ir didvyriškumą, jų na
cionalinius jausmus, tai ieškojo pagalbos Berlyne, 
taip pat Antantės ir JAV imperialistų stovykloje.

Ir vienu, ir kitu atveju lietuvių buržuazija elgėsi, 
tik žiūrėdama savo klasinių interesų.

Ano meto sąlygomis „viršūnių“ krizė pasireiškė, 
mūsų supratimu, tuo, kad sparčiai iro Vokietijos oku
pacinis režimas (Lapkričio revoliucija ir karo pralai
mėjimas), lietuvių buržuazija nesugebėjo (politiškai 
buvo visiškai bejėgė) naudotis realia valdžia šalies 
viduje.

„Viršūnių krizė“, didesnis, negu paprastai, išnau
dojamųjų klasių skurdo ir vargų paaštrėjimas labai 
suaktyvino Lietuvos darbo žmonių kovą prieš oku
pantus ir vietinius išnaudotojus. Darbo žmonės nu
ginkluodavo ir išvarydavo vokiečių žandarus, atim
davo iš okupantų prisiplėštą turtą (grūdus, gyvu
lius) ir net užimdavo dvarus, kur šeimininkavo 
okupantai. Atskiri šios kovos epizodai atsispindi net 
buržuazinėje spaudoje. 1918 m. lapkričio 15 d. Bal
ninkuose (Ukmergės aps.), pranešė „Lietuvos aidas“, 
varguomenė ryžtingai pasipriešino okupantų mėgini

27 „Lietuvos aidas“, 1918 rn. lapkričio 13 d.
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mui išvežti grūdus. Susirinkusi minia šaukė: „Mes 
neduosim! Salin okupantus!“ Kunigas Jusys, ėjęs 
ranka rankon su okupantais, bandė raminti susirin
kusius, remtis buržuazinės Lietuvos tarybos autori
tetu. Varguomenė pasipiktinusi atsakė: „Kas tary
ba — tai ponai, o mes, darbininkai, nieko nežinom“. 
Laikraštis reikšmingai pastebėjo: „Minioje buvo iš 
Rusijos sugrįžusių bolševikų“. Okupantai žiauriai su
sidorojo su Balninkų beturčiais: 1 žmogus buvo už
muštas vietoje, 7 sužeisti28. Kaimo varguomenė už
puolė Užuguosčiu dvarą (Kaišiadorių aps.) ir, išvai
kiusi vokiečių sargybą, gyvulius pasidalijo tarp 
savęs. Seinų aps. Veisiejų valsčiaus Gudelių ir Civo- 
nių kaimų valstiečiai 1918 m. lapkričio 15 d. parei
kalavo iš okupantų, kad pastarieji „paliktų neiššvais
tytą jų turtą“ 29. Kareiviai buvo priversti pasitraukti. 
Tačiau po dviejų dienų sustiprintas okupantų būrys 
grįžo ir surengė kruviną egzekuciją. Valstiečius, da
lyvavusius užpuolant kareivius, smarkiai sumušė, 
vieną Civonių kaimo valstietį nušovė; kaimo mokyto
ją Jurgį Mitkų už „atviro maišto organizavimą“ karo 
teismas nuteisė mirti30. Darbininkų susirėmimai su 
okupantais įvyko Vilkaviškio aps. Gutkaimio dvare, 
Kalvarijos aps. Orijos dvare31, Šiaulių aps. Naisių ir 
Gavėnaičių dvaruose32. Šiuose dvaruose aktyviai vei
kė darbininkų komitetai. Okupantai griebėsi repre
sijų: du Naisių dvaro komiteto nariai buvo apkaltinti

28 „Lietuvos aidas“, 1918 m. gruodžio 31 d.
29 Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko v. universiteto Moks

linė biblioteka, Rankraščių skyrius (toliau — VVU MB RS), 
i. KR, b. 493, 1. 507.

30 VVU MB RS, f. KR, b. 493, 1. 507.
31 PA, f. 3377, ap. 3377, b. 149, 1. 2—3.
32 „Tiesa“, 1918 m. gruodžio 17 d.
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„bolševizmo šalininkais“ ir suimti33. Platų užmojį 
kova prieš okupantus 1918 m. lapkričio mėn. įgavo 
Alytaus apskrityje. Visgirdonių dvaro darbininkai už
puolė ir išvaikė vokiečių sargybą. Grūdus ir gyvulius 
pasiėmė sau; Punios miestelyje buvo nuginkluoti 
6 vokiečių kareiviai; prie Druskininkų vietos gyven
tojai apšaudė vokiečių garlaivį ir užmušė puskari
ninkį; apskrityje 8 kartus buvo suardytos ryšių lini
jos; prie Birštono buvo nuginkluotas ir sumuštas giri
ninkas— vokiečių kareivis. Ypač išgąsdino okupantus 
tai, kad „žmonės turėjo tikslą ne tiek iš dvarų san
dėlius naikinti, kiek paimti juos (dvarus.— В. V .) iš 
okupacinės valdžios į savo rankas“ 34 (Alytaus aps. 
viršininko Fričės parodymai).

Apskrityje okupantai įvedė apgulos stovį, išleido 
griežčiausią įsakymą, kuris grasino už mažiausią pa
sipriešinimą okupantams „kiekvieną nedelsiant su
šaudyti“, o vietovę sudeginti.

Okupantų baudžiamasis būrys, specialiai pasiųs
tas malšinti nepaklusniųjų, Daugų valsčiaus Geidu- 
konių kaime sudegino 7 valstiečių sodybas, Paručių 
kaime — 3, Visgirdonių kaime — 1 sodybą. Daugelis 
pasipriešinusių buvo sužaloti, Pranckevičius užmuš
tas, 7 žmonės nuteisti 10 metų katorgos 35.

Darbo žmonės užpuolė stotį Kybartuose, kur buvo 
pakrauti vagonai okupantų prigrobto turto36; Amalių 
stotyje (Kauno aps.) 1918 m. gruodžio 3 d. 100 žmo
nių minia išmėtė iš vagono maišus su grūdais. Atvy

33 „Darbo balsas“, 1918 m. gruodžio 17 d.
34 LTSR CVA, f. 923, ар. 1, b. 60,1. 104.
35 Ten pat, 1. 24, 25, 41, 121, 122.
36 „Darbo balsas“, 1918 m. gruodžio 20 d.
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kę žandarai išvaikė maištaujančius. 4 žmonės buvo 
suimti ir perduoti karo lauko teismui37.

Miestų varguomenės būriai gaudė spekuliantus, 
atiminėjo maisto produktus, jėga neleisdavo jų iš
vežti iš miesto1. 1918 m. lapkričio 19 d. Panevėžyje 
vokiečių kareiviai apsupo maištaujančią minią, suėmė 
18 žmonių38. 1918 m. gruodžio 6 d. Šiaulių miesto 
varguomenė apsupo prekių stotį, kur vietos pirkliai, 
okupantų padedami, mėgino išvežti į Vokietiją sė
menis. Prie minios prisidėję geležinkelininkai, iškėlė 
raudoną vėliavą 39. Darbo žmonės nepaprastai suak
tyvėjo, žiūrėdami ne tik savo ekonominių interesų, bet 
svarbiausia norėdami panaikinti išnaudotojišką san
tvarką.

V. Leninas savo socialistinės revoliucijos teorijoje 
ypač pabrėžė subjektyvaus faktoriaus vaidmenį, kaip 
tai revoliucinės partijos, ginkluotos revoliucine teo
rija, buvimas ir jos sugebėjimas vadovauti revoliuci
niam visuomenės pertvarkymui, priešakinės klasės 
įsitikinimas revoliucijos būtinumu, jos sąmoningu
mas ir organizuotumas, pasiryžimas pereiti prie atvi
rų revoliucinių veiksmų.

Lietuvos Komunistų partija, kuriai revoliucinės 
situacijos susidarymas iškėlė svarbius ir atsakingus 
uždavinius, savo visapusiška veikla padėjo subręsti 
subjektyvioms revoliucijos sąlygoms.

Svarbiausia visų komunistų pareiga revoliucinės 
situacijos sąlygomis, nurodė V. Leninas, buvo „at
skleisti masėms revoliucinės situacijos buvimą, išaiš
kinti jos platumą ir gilumą, žadinti proletariato revo

37 „Darbo balsas“, 1918 m. gruodžio 17 d.
38 „Darbo balsas“, 1918 m. gruodžio 13 d.
39 „Darbo balsas“, 1918 m. gruodžio 17 d.
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liucinę sąmonę ir revoliucinį ryžtingumą, padėti jam 
pereiti į revoliucinius veiksmus ir kurti revoliucinę 
situaciją atitinkančias organizacijas darbui šia link
me“ 40.

Lietuvos Komunistų partija po pirmojo suvažiavi
mo (1918 m. spalio 1—3 d.) pradėjo plačiai ir inten
syviai dirbti partinį-organizacinį ir politinį-masinį 
darbą, rengti savo narius ir darbo žmones kovai prieš 
okupantus, už socialistinės revoliucijos pergalę mūsų 
krašte.

Konkretūs partijos veiklos klausimai bei artimiausi 
uždaviniai buvo apsvarstyti LKP CK plenume, ne
legaliai posėdžiavusiame 1918 m. spalio 3—4 d. Vil
niuje.

Neatidėliotiniems partijos veiklos klausimams ope
ratyviai spręsti iš LKP CK narių, dirbusių Vilniuje, 
plenumas išrinko partijos Centro Komiteto prezidiu
mą. [ prezidiumą įėjo P. Eidukevičius (pirmininkas), 
R. Pileris (sekretorius) ir K. Kernovičius (kasinin
kas) .

Plenumas priėmė nutarimą sudaryti partijos CK 
specialias komisijas (skyrius), kurioms pavedė tvar
kyti tam tikrą partinio darbo sritį, numatė komisijų 
funkcijas. Komisijų veiklą apsprendė pogrindinės 
veiklos sąlygos ir būsimos kovos už Tarybų valdžią 
uždaviniai. Kiekvienai komisijai vadovavo CK narys, 
kuris turėjo atsiskaityti už savo darbą Centro Komi
tetui.

Buvo sudarytos šios komisijos:
agitacinė-organizacinė, kuri turėjo rūpintis agita

ciniu darbu, partinių bibliotekų komplektavimu, agi
tatorių ir propagandistų paskirstymu, jų aprūpinimu

40 V. /. Leninas, Raštai t. 21, p. 192.
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literatūra, propagandistų mokyklų bei kursų organi
zavimu;

technikos-transporto — partijos technikai, spaustu
vėms, transportui, partijos sandėliams, literatūros 
pristatymui j rajonus organizuoti ir visam tam vado
vauti;

karinė — rūpintis kariniu revoliucionierių apmoky
mu, instruktorių kariniams reikalams rengimu, gink
lų įsigijimu, jų saugojimu bei paskirstymu;

redakcinė — vadovauti literatūros-spaudos orga
nams, brošiūrų, atsišaukimų leidimo darbui;

finansinė — partijos piniginiams reikalams tvar
kyti;

Raudonasis kryžius, kuriam buvo pavesta rūpintis 
materialinės ir juridinės pagalbos teikimu suimtie
siems revoliucionieriams ir jų šeimos nariams41.

Plenumas paskirstė partines jėgas darbui j peri
feriją ir į masines darbininkų organizacijas: Pane
vėžio rajonui — CK narį A. Brazdžionį ir K. Klorį; 
Šiaulių rajonui, kuris apėmė ir Žemaitiją,— CK narį 
S. Grybą, J. Dumšą, K- Požėlą, I. Gašką. Dirbti Su
valkijoje buvo pavesta CK nariui J. Lietuvaičiui, 
B. Mickevičiui, J. Glovackiui, J. Zoneliui; Ukmergė
j e — P. Meilui, Švenčionėliuose — L. Verbliugevičiui. 
Į Kauno rajoną ir Kaišiadoris buvo paskirti Pr. Na
ruševičius, J. Mickevičius, P. Jasiūnas.

Dirbti į profsąjungas ir darbininkų kooperatyvus 
buvo nukreipti J. Lickevičius, Z. Masiukevičius, 
K. Karneckis, A. Eidukevičiūtė; j Raudonąjį kryžių — 
V. Matulaitienė, kultūros-švietimo srityje — S. Matu
laitis, K- Matulaitytė42.

41 PA, f. 77, ар. 1, b. 10,1.2.
42 Ten pat, 1. 1, 4, 5.

331



LKP CK plenumas, atsižvelgdamas į 1 suvažiavi
mo nutarimus, pavedė partinėms organizacijoms pa
jungti partijos įtakai veikiančias masines darbininkų 
organizacijas (profsąjungas, kooperatyvus) Vilniuje 
ir kurti naujas, vystyti kultūros-švietimo darbą43.

Plenumas įpareigojo redakcinę komisiją, nedelsiant 
pradėti leisti komunistinę literatūrą (proklamacijas, 
lapelius) lietuvių, lenkų ir pagal galimybę rusų ir 
žydų kalbomis, rinkti ir apdoroti medžiagą lietuvių 
komunistinei periodinei spaudai Tarybų Rusijoje. 
Buvo nutarta išleisti LKP I suvažiavimo medžiagą 44.

Pirmasis LKP CK plenumas apžvelgė partines jė
gas, paskirstė jas po svarbiausius revoliucinio darbo 
barus, nubrėžė artimiausius veiklos uždavinius. Ple
numo nužymėtos daugiausia organizacinės priemo
nės padėjo mobilizuoti Lietuvos komunistus LKP I 
suvažiavimo nutarimams įgyvendinti.

1918 m. spalio mėn. Lietuvoje buvo suorganizuoti 
šeši partiniai rajonai: Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Pa
nevėžio, Marijampolės ir Vilkaviškio. Visuose rajo
nuose LKP CK iniciatyva įvyko steigiamosios parti
nės konferencijos, kuriose buvo aptariama, kaip pa
sirengti socialistinei revoliucijai Lietuvoje.

1918 m. spalio 13 d. buvo sušaukta pirmoji Pane
vėžio rajono komunistų konferencija. Joje dalyvavo 
10  delegatų ir 10  svečių; jie atstovavo 80 partijos na
rių. Be to, konferencijoje dalyvavo svečiai iš Mari
jampolės rajono45. Ji priėmė nutarimus pagal LKP I 
suvažiavimo rezoliucijas. Konferencija paskelbė 
griežtą kovą visoms buržuazinėms partijoms, atsiri

43 PA, f. 77, ар. 1, b. 10, 1. 2.
44 Ten pat.
45 Ten pat, b. 24, 1. 1.
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bojo nuo LSDP kaip oportunistinės partijos, iš esmės 
tarnaujančios buržuazijai, ir nutarė pavadinti savo 
organizaciją komunistine. Veiklos pagrindu buvo pa
imta RKP(b) programa. „Laikydamiesi tos progra
mos principų,— sakoma rezoliucijose apie organiza
cijos pavadinimą ir svarbiausius jos principus,— 
eisime revoliucijos keliu, aukštai iškėlę vėliavą, prie 
socializmo“ 46. Laikraščio „Darbo balso“ atžvilgiu 
konferencija, pažymėjusi, kad laikraštis leidžiamas 
smulkiaburžuazine dvasia, į rezoliuciją įrašė: „Jeigu 
jis („Darbo balsas“.— В . V.) užimtų kitokią poziciją 
ir stotų darbininkų reikalų gynėju, tik tuomet mes jį 
remtume ir platintume...“ 47 48. Priešingu atveju jam 
skelbiamas boikotas.

Konferencija priėmė nutarimą organizuoti Raudo
nąjį kryžių, stiprinti partinę drausmę, kurti naujas 
komunistines kuopeles, partijos valsčių ir apskričių 
komitetus ir, reikalui esant, „Darbininkų, valstiečių 
ir kareivių tarybas, profesines sąjungas ir kitas dar
bininkiškas organizacijas, kurios stovėtų ant klasinės 
kovos pamatų“ 4S.

LKP Panevėžio rajono komiteto pirmininku buvo 
išrinktas A. Brazdžionis, sekretoriumi — K. Klorys.

1918 m. spalio 20 d. įvyko Marijampolės rajono 
partinė konferencija. Ji atstovavo šešioms komunisti
nėms kuopelėms 49. Konferencija pritarė LKP I suva
žiavimo nutarimams, paskelbė boikotą „Darbo bal
sui“, nutarė mokytis vartoti ginklus, aktyviai rengtis 
socialistinei revoliucijai. Buvo išrinktas rajono ko-

«  PA, f. 77, ap. 1, b. 24, 1. 2.
47 Ten pat, 1. 4.
48 Ten pat, 1. 5.
49 PA, f. 77, ap. 2, b. 3, 1. 148.
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mitetas (pirmininkas J. Lietuvaitis, sekretorius — 
B. Segevičius) iš penkių narių50.

1918 m. lapkričio 1 d. posėdžiavo partijos Kauno 
rajono konferencija. Joje dalyvavo 15 delegatų ir 
6 svečiai, atstovavę 58 partijos nariams ir 15 kandi
datų į partijos narius51. Teritoriniu požiūriu konfe
rencija atstovavo Kauno miesto ir apskrities, Ukmer
gės ir Kaišiadorių apskričių komunistams. Ją organi
zavo partijos Kauno miesto komitetas, išrinktas 
1918 m. spalio 25 d. visuotiniame miesto komunistų 
susirinkime 52.

Konferencija, atsižvelgdama j ginklavimosi ir ka
rinio mokslo svarbą socialistinėje revoliucijoje, įpa
reigojo rajono komitetą šiuo klausimu „parengti pro-

60 PA, f. 5421, ар. 1, b. 89, 1. 13; Z. Angarietis, LKP įsikū
rimas ir proletarinė revoliucija Lietuvoje, p. 68.

51 PA, f. 5421, ар. 1, b. 85, 1. 36.
52 Ten pat, 1. 20.
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Kazys Klorys, LKP Panevėžio 
rajono komiteto sekretorius

- A

jektą ir duoti reikalingus nurodymus jam priklausan
čioms grupėms“ 53. Teisingą poziciją konferencija 
užėmė „miško brolių“ klausimu. Ji nutarė artimiausiu 
metu užmegzti su kovotojais prieš okupantus ryšius, 
kad „reikalui esant, galima būtų jais pasinaudoti“ 54.

Konferencija nusprendė, kad netikslinga yra tu
rėti du vadovaujančius organus — miesto ir rajono 
komitetus, išrinko partijos Kauno rajono komitetą, 
kuriam pavedė vadovauti partinei veiklai mieste ir 
artimiausiose apskrityse55. Kauno rajono komiteto 
nariais buvo išrinkti: Pr. Naruševičius (1921 m. iš

63 PA, f. 5421, ар. 1, b. 85, 1. 36; Z. Angarietis, LKP įsikū
rimas ir proletarinė revoliucija Lietuvoje, p. 56.

54 Ten pat.
55 PA, f. 5421, ар. 1, b. 85, 1. 20. Kaip rodo archyvinė me

džiaga, partijos Kauno rajoną 1918 m. rudenį sudarė Kauno, 
Ukmergės, Kaišiadorių ir Kėdainių apskritys (žr. PA, f. 5421, 
ар. 1, b. 85, L 20, 22, 36).
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partijos pasitraukė, perėjo pas socialdemokratus), 
J. Mickevičius, V. Griškelis, Petras Naruševičius.

1918 m. lapkričio 1 d. buvo sušaukta partijos Šiau
lių rajono konferencija. Joje dalyvavo 15 delegatų ir 
5 svečiai iš tų vietovių, kur dar nebuvo susikūrę ko
munistinės kuopelės 56.

Konferencija apsvarstė einamąjį momentą, santy
kius su kitomis politinėmis organizacijomis, organi
zacinį klausimą ir kt. (ginklavimasis, buržuazinė ka
riuomenė ir policija, buržuazinės Lietuvos tarybos 
šaukiama konferencija ir Steigiamasis seimas).

Rezoliucijoje apie einamąjį momentą (pranešėjas 
S. Brašiškis) konferencija pažymėjo, kad Lietuvos 
laisvė, t. y. darbininkų ir valstiečių išvadavimas iš 
ekonominio ir politinio jungo, nepaisant to, ar tai bū
tų svetimų imperialistų, ar savosios buržuazijos prie
spauda, priklausys ne nuo klerikalinės-buržuazinės 
Lietuvos tarybos sandėrių su Vokietijos imperialis
tais, ne nuo V. Vilsono skelbiamos Tautų Sąjungos 
įkūrimo, o tik nuo socialistinės revoliucijos pergalės. 
Todėl partinių organizacijų uždavinys šviesti ir or
ganizuoti darbo žmones, kad jie būtų pasirengę „pa
imti visą šalies valdymą į savo rankas“ 57 *.

Konferencija pasmerkė dešiniuosius socialdemo
kratus, kurie taikstosi su buržuazija, temdo proleta
riato klasinę sąmonę. „Komunistų partija...,— sako
ma rezoliucijoje dėl santykių su kitomis partijomis,— 
neprivalo eiti į jokius kompromisus su dešiniuoju 
socialistiniu sparnu. Ji turi aiškiai vesti proletariatą 
prie socialės revoliucijos ir socialistinės tvarkos“ 5S.

66 PA, f. 77, ар. 1, b. 25, 1. 1.
57 Ten pat, 1. 2.
68 Ten pat.
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Svarbius nutarimus konferencija priėmė kariniais 
klausimais. Ji pavedė rajono komitetui „kuo grei
čiausiai sudaryti revoliucinį štabą, kuris turėtų suži
noti ir sutvarkyti ginklus ir žmones, mokančius ir no
rinčius vartoti ginklus, nemokančius turi pamoky
ti“ 59. Kuriamąją buržuazinę kariuomenę ir policiją 
nuspręsta boikotuoti ir ardyti.

Šiaulių rajono komunistai pasisakė prieš konferen
ciją, kurią ruošėsi šaukti buržuaziniai nacionalistai, 
ir Steigiamąjį seimą, nutarė rūpintis „steigimu dar
bininkų ir kaimo' biednuomenės tarybų“ 60. Tuo atve
ju, jeigu konferencija buržuazinei Lietuvos tarybai 
perrinkti ir Steigiamasis seimas bus šaukiami, komu
nistai dalyvaus rinkimuose agitacijos ir propagandos 
tikslais61. Konferencijos nutarimas buržuazinių įstai
gų atžvilgiu rodo, kad Šiaulių komunistai parodė 
lanksčią taktiką, jie buvo pasiryžę panaudoti visas 
veiklos formas ■— legalias ir nelegalias — komunizmo 
idėjoms skleisti, partijos politikai aiškinti.

Organizaciniu klausimu (pranešėjas J. Dumša) 
konferencija nusprendė kurti komunistines kuopeles 
iki 10 narių. Kelios apylinkės kuopos sudaro para- 
jonę, išrenka’ parajonės komitetą, kuris tvarko visus 
vietos reikalus. Kuopelės su parajonės komitetu, 
o pastarasis su rajono komitetu palaiko ryšius per 
specialiai išskirtus ryšininkus 62.

Konferencija išrinko partijos rajono komitetą (pir
mininkas — J. Dumša), revizijos komisiją ir Raudo
nojo kryžiaus sekciją.

59 PA, f. 77, ар. 1, b. 25, 1. 2.
c0 Ten pat.
61 Ten pat.
62 Ten pat, 1. 1.
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LKP rajonų konferencijosб3, kurioms vadovavo 
LKP CK nariai (Šiauliai, Panevėžys, Marijampolė) 
ar partijos organizatoriai (Kaunas), baigė sukurti 
rajonų partines organizacijas, išrinko vadovaujančius 
organus.

Rajonų partinės konferencijos padidino komunis
tų organizuotumų ir politinį aktyvumą; jos buvo svar
bus etapas partijos kovoje už socialistinės revoliuci
jos pergalę Lietuvoje.

Lietuvos komunistai, vykdydami LKP I suvažia
vimo ir rajonų konferencijų nutarimus, labai pagy
vino partinį-organizacinį darbą. Sparčiau kūrėsi ko
munistinės kuopelės, išaugo partijos eilės. Apytikriai 
per pusantro-du mėnesius, praėjusius po LKP I su
važiavimo, komunistų skaičius Lietuvoje, išskyrus 
Marijampolės rajoną, apie kurį nėra duomenų, padi
dėjo 600 žmonių. 1918 m. lapkričio pabaigoje parti
jos gretose buvo apie 1400 partijos narių ir kandida
tų 64. Atsižvelgiant į sunkias pogrindžio sąlygas, tai 
didelis Lietuvos komunistų laimėjimas.

I Lietuvos Komunistų partiją stojo priešakiniai 
miesto ir kaimo darbininkai, vargingieji valstiečiai, 
amatininkai, pažangūs vidutinės valstietijos atstovai, 
revoliucingai nusiteikę inteligentai.

Kaip gi išaugo minimu laikotarpiu (1918 m. spa
lio—lapkričio mėn.) rajonų partinės organizacijos?

Didelį dėmesį LKP CK skyrė Vilniaus — stam
biausio šalies ekonominio ir politinio centro — komu
nistų organizacijos veiklai. Vilniuje komunistinės 
kuopelės susikūrė ne teritoriniu-gamybiniu principu,

63 Dokumentinių žinių apie Vilniaus ir Vilkaviškio rajonų 
komunistų konferencijas iki šiol nepavyko surasti. — В. V.

64 LIS, t. III, p. 88—89.
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o pagal profesijas. Profsąjungose, kaip žinia, buvo 
susitelkę dauguma miesto darbininkų, dirbančių ga
myboje, ir dėl ekonominės suirutės laikinai netekusių 
darbo. Partinių kuopelių steigimas profesinėse sąjun
gose pradiniu komunistinio judėjimo laikotarpiu, t. y. 
tuo metu, kai vyko arši kova prieš oportunistus, už 
Lietuvos Komunistų partijos sukūrimą, pasiteisino. 
Tokia organizacinė forma, rašė viena iš pirmųjų LKP 
organizatorių A. Drabavičiūtė65, padėjo paskleisti 
komunistines idėjas į darbininkų mases, izoliuoti 
oportunistinius vadeivas, patraukti revoliucinius dar
bininkus komunistų pusėn.

Tačiau naujomis sąlygomis, kai svarbiausia buvo 
tiesioginis pasirengimas socialistinei revoliucijai, 
Vilniaus komunistų organizavimosi forma jau neati
tiko laiko reikalavimų. 1918 m. spalio 10 d. LKP CK 
specialiai apsvarstė šį klausimą. Buvo pasiūlyta 
miestą padalyti į rajonus ir sudaryti teritorines par
tines organizacijas66.

Vilniaus komunistai, kaip rodo trumpa LKP CK 
1918 m. lapkričio mėn. ataskaita, pertvarkė savo gre
tas. Vilniaus mieste buvo sudaryti keturi partiniai 
rajonai. Partinį darbą kiekviename rajone tvarkė par
tijos miesto komitetas. Partijos Vilniaus rajonas 
(Vilniaus miestas ir jo apylinkės) buvo labiausiai 
organizuotas rajonas Lietuvoje. 1918 m. lapkričio 
mėn. jam priklausė daugiau kaip 250 partijos narių 
ir kandidatų 67.

Gerai buvo susiorganizavęs partijos Kauno rajo
nas, ypač miesto komunistai. Visuose stambiuose fab-

65 PA, f. 77, ар. 1, b. 29, 1. 68.
66 Ten pat, b. 10, 1. 3.
67 LIS, t. III, p. 88.
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rikliose buvo sukurtos komunistinės kuopelės. „Iki 
suvažiavimo Kauno mieste faktiškai jokios komunis
tų organizacijos nebuvo,— rašė LKP CK 1918 m. lap
kričio mėn. ataskaitoje,— buvo tik nedidelė kuopelė, 
bet praėjus kelioms savaitėms po suvažiavimo', ši ne
žymi kuopelė pavirto gana didele organizacija“ 68. 
Lapkričio mėn. Kauno rajone buvo apie 160 komu
nistų.

1918 m. lapkričio 11 d. susiorganizavo partijos 
Kauno rajono Kaišiadorių parajonė. Tą dieną įvykęs 
Kaišiadorių ir jo apylinkės komunistų susirinkimas 
nutarė rengtis Darbininkų atstovų tarybos rinkimui, 
taip pat ginkluotis, sudaryti kovinius penketukus ir 
dešimtukus 69.

Šiaulių rajono partinė organizacija buvo gausiau
sia. Jai priklausė 480 narių70. Komunistinėse kuope
lėse, ypač šiaurinėse rajono vietovėse, buvo daug lie
tuvių ir latvių — buvusių Latvijos socialdemokratų 
partijos narių. Buvo susikūrusios net atskiros latvių 
komunistų kuopelės. 1918 m. lapkričio pabaigoje to
kia gerai organizuota ir drausminga latvių komunis
tų kuopelė iš 8 narių prisijungė prie LKP Žagarės 
organizacijos 7l.

Partijos Panevėžio rajone veikė 8 kuopelės su 
180 narių72. Kiek daugiau kaip per mėnesį po rajo
no I konferencijos organizacija padaugėjo 100 žmo
nių73. „Mūsų organizacija auga, kaip grybai po lie

68 LIS, t. IIt, p. 88.
69 PA, f. 5421, ар. 1, b. 86, 1. 78.
70 LIS, t. III, p. 88.
71 PA, f. 77, ар. 1, b. 25, 1. 19.
72 LIS, t. III, p. 89.
73 PA, f. 77, ар. 1, b. 24, 1. i; LIS, t. III, p. 89.
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taus“ 74,— rašė 1918 m. lapkričio mėn. 18 d. LKP 
Centro Komitetui raikomo sekretorius K. Klorys.

Partijos Vilkaviškio rajone dirbo 30 kuopelių, jun
gusių savo’ gretose 300 komunistų. Ypač stipri buvo 
Virbalio organizacija, kuri palaikė ryšius su komu
nistais, dirbančiais Rytų Prūsijoje75.

Partijos Marijampolės rajonas, kaip nurodoma 
LKP CK ataskaitoje, palyginus su kitais rajonais, 
veikė silpniausiai; čia organizacinis darbas šlubavo. 
Pirmojoje konferencijoje išrinktas rajono komitetas 
nerodė didelio aktyvumo'. Buvo nepatenkinami ryšiai 
su centru 76.

1918 m. lapkričio 13 d. j Suvalkiją LKP CK pa
siuntė S. Eimutį. Susipažinęs beveik su visų kuopelių 
veikla Marijampolės ir Vilkaviškio rajonuose, jis apie 
tai informavo CK. Jam talkininkaujant, 1918 m. lap
kričio pabaigoje buvo sušaukta Marijampolės rajono 
komunistų II konferencija, kuriai atstovavo 13 parti
nių kuopelių. „Konferencijai pasibaigus,— rašė kiek 
vėliau, 1919 m. kovo 11 d., S. Eimutis,—- darbas ėjo 
geriau. Organizacijos ir kuopelės stiprėjo“ 77. 1918 m. 
gruodžio mėn. Marijampolės rajone jau veikė 30 ko
munistinių kuopelių 78.

1918 m. spalio—lapkričio mėn. Lietuvos komunis
tai atliko didelį darbą, telkdami ir stiprindami savo 
gretas. To darbo vaisiai buvo gana akivaizdūs — Lie
tuvos komunistai tvirtai stojo' darbo žmonių revoliu
cinio judėjimo priešakyje.

74 PA, f. 77, ар. 1, b. 24, 1. 11.
75 LIS, t. III, p. 89.
76 Ten pat.
77 PA, f. 5421, ар. 1, b. 89, 1. 15.
78 Ten pat.
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Lietuvos Komunistų partijos Centro Komitetas, 
vadovaudamas pogrindinei partinei veiklai, palaikė 
glaudžius ryšius su RKP(b) Lietuvių sekcijų Centro 
Biuru, su V. Kapsuku, Z. Angariečiu. Centro Biuras 
buvo ta jungiamąja grandimi, per kurią RKP(b) CK 
teikė Lietuvos partinei organizacijai paramą, ypač 
patardamas principiniais revoliucinės kovos Lietuvoje 
klausimais.

Nuo 1918 m. rudens beveik visa RKP(b) Lietuvių 
sekcijų Centro Biuro veikla buvo susieta su pogrin
diniu partiniu darbu okupuotoje Lietuvoje. 1918 m. 
spalio 3 d. Centro Biuras nutarė surinkti žinias apie 
darbuotojus, tinkamus darbui Lietuvoje79.

1918 m. lapkričio 10 d. gavęs pirmąsias žinias 
apie Lapkričio revoliuciją, Centro Biuras išklausė 
V. Kapsuko pranešimą apie įvykius Vokietijoje ir 
apsvarstė CB uždavinius bei veiklą Lietuvoje naujo
mis sąlygomis. Ypatingas dėmesys buvo atkreiptas 
j darbą su vokiečių kareiviais, patraukiant juos j re
voliucijos pusę. „Reikalinga kuo daugiau siųsti agi
tatorių, mokančių vokiečių kalbą,— nurodė V. Kapsu
kas,—...vokiečių kareiviai turi būti mūsų rankose“ 80. 
R. Rasikas pranešė, kad Vilniuje ir Kaune, M. Jone
laičio surinktais duomenimis, tarp vokiečių kareivių 
veikia Vokietijos nepriklausomosios socialdemokratų 
partijos 81 82 organizacijos ir todėl, esą, galima tikėtis 
susitarti su revoliucingai nusiteikusiais kareiviais S2. 
Centro Biuras priėmė nutarimą: L siųsti žmones

79 PA, f. 77, ар. 1, b. 3, 1. 49.
80 Ten pat, 1. 69.
81 VNSDP, susikūrusi 1917 m. balandžio mėn., buvo neviena

lytė partija. Be centristų — K. Kautskio šalininkų, joje veikė kai
rysis sparnas. Be to, j partiją buvo įėjusi ir „Spartako“ grupė.

82 PA, f. 77, ар. 1, b. 3, 1. 69.
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į Lietuvą; 2. siųsti agitatorius j vokiečių okupacinę 
kariuomenę; 3. rūpintis ginkluotos jėgos, skirtos pa
dėti Lietuvos revoliucionieriams, rengimu 83.

Lietuvių komunistų sekcijų CB ir Lietuvos reikalų 
komisariatas daug dėmesio skyrė Raudonosios Armi
jos nacionalinei daliai — 5-ajam Vilniaus šaulių pul
kui, kuris buvo pradėtas formuoti 1918 m. liepos 2 d. 
Maskvoje. Tarybų Rusijos kariniai organai pulkui 
padėjo ginklais, apranga. Lietuvių komunistų darbui 
karinėje srityje organizuoti ir apskritai rūpintis ka
riniais reikalais buvo sudarytas karinis skyrius prie 
RKP(b) Lietuvių sekcijų Centro Biuro. Skyriaus ko
legiją sudarė: skyriaus organizatorius R. Rasikas, 
CB atstovas K- Giedrys, 5-ojo pulko komisaras S. Mic
kevičius, skyriaus sekcijų vadovai — agitacijos-ver- 
bavimo — F. Norvydas, spaudos — J. Šepetys, ūkio — 
K. Stasiulis. Lietuvos Komunistų partijos Centro Ko
miteto atstovu kolegijoje buvo laikinai paskirtas 
J. Lenkaitis 84.

CB ir vietinės lietuvių komunistų sekcijos organi
zavo mitingus, leido atsišaukimus, steigė verbavimo 
punktus Maskvoje, Petrograde, Smolenske, Tūloje, 
Kazanėje, Saratove, Samaroje85. „Tiesa“ skelbė atsi
šaukimus —„Visi į Vilniaus pulką!“, pasirašytus pul
ko pirmojo komisaro S. Mickevičiaus86, kvietė kilu

83 PA, f. 77, ар. 1, b. 3,1. 69.
84 PA, f. 77, ар. 1, b. 3, 1. 75—76. 1918 m. lakpričio 24 d., kai 

buvo sudarytas karinis skyrius, F. Norvydas, J. Šepetys ir K. Sta
siulis dar nebuvo atleisti nuo užimamų pareigų Tarybų Rusijoje, 
todėl negalėjo dalyvauti skyriaus darbe. 1918 m. gruodžio 4 d. 
vietoj jų CB paskyrė laikinai eiti sekcijų vadovų pareigas P. Fe- 
daravičių, Z. Valaitį ir Paulauską (žr. PA, f. 77, ар. 1, b. 3,1. 104).

85 PA, f. 77, ар. 1, b. 39, 1. 8.
86 Iš pradžių pulko vadu buvo paskirtas M. Saitanovas. 1918 m. 

lapkričio 24 d. RKP(b) Lietuvių sekcijų CB vietoj M. Saitanovo 
pulko vadu patvirtino A. Zenkevičių (žr. PA, f. 77, ар. 1, b. 3, 
1. 76).
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sius iš Lietuvos darbininkus ir valstiečius stoti į jo 
gretas.

Saratovo lietuviai komunistai ir prijaučiantieji, su
sirinkę 1918 m. spalio 20 d. j mitingą, nutarė: „Ak
tyviai imtis organizuoti 5-ąjį Vilniaus pulką, kad juo 
parėmus Rusijos revoliuciją, o patogiai progai pasi
taikius — pasiųsti jį Lietuvon Tarybų valdžią tverti 
ir ją palaikyti“ 87 88.

I lietuvių komunistų šūkį „Visi į 5-ąjį Vilniaus 
pulką!“ atsiliepė darbininkai, valstiečiai, buvę karei
viai. I Maskvą rinkosi savanoriai iš įvairių Rusijos 
miestų. 1918 m. lapkričio 12 d. pulko komisaras 
S. Mickevičius CB posėdyje pranešė, kad pulkas ga
vo 30 kulkosvaidžių, 2400 šautuvų ir aprangos8S. 
Pulke susikūrė komunistų kuopelė. Lapkričio 19 d. 
įvykęs komunistų susirinkimas aptarė einamojo mo
mento uždavinius, politinio darbo klausimus pulke. 
Partinės kuopelės pirmininku buvo išrinktas S. Mic
kevičius, jo pavaduotoju P. Deltuva, sekretoriumi 
A. Karosas 89.

Veiksmingą paramą CB teikė Lietuvos partinei 
organizacijai literatūra. Į Lietuvą buvo siunčiama 
„Pravda“, „Izvestijos“, lietuvių komunistinė periodi
ka —„Tiesa“, „Komunistas“. Lietuvos darbo žmonės 
gavo V. Lenino veikalą „Valstybė ir revoliucija“, 
taip pat „Darbininkų knygynėlio“ serijos bei Lietu
vos reikalų komisariato leidinius, jų tarpe V. Kapsu
ko, Z. Angariečio raštus, lietuvių proletarinio poeto 
J. Janonio eiles.

87 „Tiesa“, 1918 m. lapkričio 6 d.
88 PA, f. 77, ар. 1, b. 3, 1. 71.
89 „Tiesa“, 1918 m. lapkričio 23 d.
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Komunistinė literatūra turėjo didelį ideologinį po
veikį Lietuvos darbo žmonėms. Ji padėjo jiems su
prasti klasinius interesus, įsisąmoninti, kad reikia 
kovoti ne tik prieš vokiečių okupantus, bet ir prieš 
lietuvių buržuaziją, kuri, irstant okupaciniam reži
mui, stengėsi užkarti liaudžiai išnaudojimo jungą, 
demagogiškai dangstydamasi tautinėmis spalvomis.

1918 m. lapkričio mėn. Voroneže pradėjo eiti Lie
tuvai skirtas laikraštis ,,Darbininkas-komunistas“ 90. 
Jis išspausdino korespondencijas apie padėtį okupuo
toje Lietuvoje, medžiagą apie partines konferencijas, 
straipsnius, kuriuose smulkiai išdėstyti kovos už lais
vę uždaviniai, Lietuvos darbo žmonės raginami reng
tis į lemiamą mūšį. „Proletarų revoliucijos kibirkštys, 
lekia iš Rusijos į visas šalis,— rašė „Darbininkas- 
komunistas“.— Jos pašvaistė jau ir Lietuvoje matyt. 
Ir Lietuvos proletarai ir pusiau proletarai jau mato, 
kad be komunistinės revoliucijos nesą jiems išgany
mo-. Artinasi seniai laukiamoji valanda. Būkime pasi
rengę!“ 91.

Rimta pagalba Lietuvos partinei organizacijai bu
vo partiniai, tarybiniai, kariniai ir literatūros darbuo
tojai, kuriuos sistemingai į Lietuvą siuntė, ypač po 
Lapkričio revoliucijos Vokietijoje, Centro Biuras. Jų 
turtingas patyrimas Tarybų Rusijoje, įgytas Spalio 
revoliucijos kovose ir taikios statybos metu, buvo ypač 
vertingas Lietuvai. Tik per vieną mėnesį (1918 m. 
lapkričio vidurys — gruodžio vidurys) į Lietuvą buvo-

90 „Darbininkas-komunistas“ buvo pradėtas leisti kaip Lietu
vos Komunistų partijos Centro Komiteto organas. Išėjo vienas- 
numeris. Prasidėjus Lietuvoje socialistinei revoliucijai ir laikraš
čio leidėjams persikėlus dirbti į Lietuvą, jo leidimas buvo su
stabdytas.

91 „Darbininkas-komunistas“, Nr. 1, 1918, p. 4.
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nusiųsta apie 40 žmonių, jų tarpe J. Opanskis, B. Ma
tusevičius, A. Vainšteinas-Branovskis, V. Visockis, 
F. Norvydas, J. Vitkauskas, J. Tarvainis, V. Brigma- 
nas, J. Lukošius, T. Vizgirdas, J. Bartkus, R. Rasikas 
ir kt.

RKP(b) Lietuvių sekcijų Centro Biuras, atsižvelg
damas į daugianacionalinę Lietuvos gyventojų, ypač 
miestuose, sudėtį, ėmėsi žygių siųsti į Lietuvą kitų 
tautybių komunistus.

Lenkijos ir Lietuvos socialdemokratijos grupių Ru
sijoje Centro Vykdomasis Komitetas, atkreipdamas 
dėmesį į Lietuvių sekcijų CB pasiūlymą, sutiko išsiųsti 
į Lietuvą kai kuriuos lenkų komunistus: K. Cichovskį, 
Janą Kulikovskį (Olskį), Propę 92 ir kitus.

Tuo pat metu buvo susitarta ir su žydų komunis
tais. RKP(b) Žydų sekcijų Centro Biuras sutiko iš
skirti 15 žmonių 93. Netrukus į Lietuvą išvyko žydų 
komunistų Rusijoje vadovas, žydų reikalų komisaras 
S. Dimanšteinas, aktyvus žydų komunistų veikėjas 
J. Simelevičius.

1918 m. lapkričio mėn. pabaigoje į Vilnių atvyko 
V. Kapsukas ir Z. Angarietis, kurie ėmė vadovauti 
visai Lietuvos komunistų veiklai.

Lapkričio revoliucija Vokietijoje nors ir smarkiai 
sukrėtė visą okupacinį režimą, tačiau Lietuvos Ko
munistų partijai visiškai legalizuotis nepavyko. Vo
kiečių okupantai, kaip ir anksčiau, visaip trukdė re
voliucinę veiklą. Tačiau komunistai, nepaisydami 
trukdymų ir net persekiojimo, Vilniuje, Kaune, Šiau
liuose, Panevėžyje ir kt. beveik kasdien organizuo
davo pusiau legalius mitingus ir susirinkimus, rengė

92 PA, f. 77, ар. 1, b. 3, 1. 72.
93 Ten pat.
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paskaitas ir pasikalbėjimus, vedė agitaciją fabrikuose 
ir dvaruose.

Pirmasis Vilniaus darbininkų mitingas komunistų 
iniciatyva įvyko 1918 m. lapkričio 10 d. Darbininkų 
klube. „Skaitlinga darbininkų minia,— rašė „Komu
nistas“,— pirmą kartą viešai išgirdo komunistų už
davinius ir karštai sveikino“ 94.

Tą pačią dieną vakare susirinkę Vilniaus komunis
tai aptarė einamojo momento uždavinius, priėmė re
zoliuciją, raginančią skubiai rengtis Darbininkų at
stovų tarybos rinkimams 95.

1918 m. lapkričio 12 d. Miesto salėje (dabar Vals
tybinė filharmonija) įvyko bendras mitingas, kuriame 
dalyvavo miesto proletariato ir varguomenės atstovai. 
Salė buvo pilnut pilnutėlė96. Su dideliu dėmesiu su
sirinkusieji išklausė LKP CK nario A. Jakševičiaus 
kalbą.

A. Jakševičiaus pastangomis Vilniuje buvo įkurta 
nedidelė spaustuvė (dab. Pionierių g., Nr. 3), kurioje 
jau 1918 m. spalio mėn. buvo išspausdinti atsišauki
mai. Spausdinant komunistinius leidinius, daug rū
pesčio ir išradingumo parodė darbininkai A. Toma- 
ševskis ir V. Zenkevičius 97.

Politiniame darbe veikliai reiškėsi Kauno rajono 
komunistai. 1918 m. lapkričio—gruodžio mėn. (duo
menų pagal atskirus mėnesius nėra) Kauno fabri
kuose jie suorganizavo 31 mitingą: Tilmanso fabri
ke — 4, geležinkelio vagonų dirbtuvėse — 4, Smidto

94 „Komunistas“, 1918 m. gruodžio 22 d.
96 Ten pat.
96 „Darbo balsas“, 1918 m. lapkričio 15 d. Laikraščio teigimu,, 

mitinge dalyvavo apie 4000 žmonių.
97 A. Jakševičius, Valdžia pereina j Tarybų rankas. — Proleta

rinė revoliucija Lietuvoje, p. 94.
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fabrike — 4, senajame marmelado fabrike—3, nau
ja jam e— 1, Arsenale — 5, geležinkelyje- -3 ,  miesto 
kanalizacijos dirbtuvėje-— 2, degtukų fabrike — 2, 
Aleksoto lentpiūvėje— 1 , Soloveičiko lentpiūvėje — 2 
mitingus 98 99. Per tą patį laiką partijos Kauno rajono 
komitetas pravedė bendrus mitingus: Parodos aikš
tėje— 1, Miesto dūmos salėje — 2, Liaudies namuo
s e — 4 ir „Saulės“ namuose Šančiuose — 2. Be to, 
9 politiniai mitingai buvo suorganizuoti kaimo vieto
vėse: Kaišiadoryse — 2, Vilkijoje — 2, Babtuose — 2 
ir po vieną Jonavoje, Pakuonyje ir Kėdainiuose".

Nedidelę spaustuvėlę Šunskų kaime, kur buvo 
spausdinami atsišaukimai, įsirengė Marijampolės ko
munistai. Vienas iš spaustuvėlės įrengimo iniciato
rių buvo J. Janušauskas. Jie leido net laikraštėlį I0°. 
Deja, nė vieno jo numerio, matyt, neišliko.

Lietuvos komunistai mitinguose ir susirinkimuose, 
taip pat per atsišaukimus 101, laikraščius „Tiesa“, 
„Darbininkas-komunistas“, žurnalą „Komunistas“, 
platinamus Lietuvoje, skleidė darbo žmonėse Spalio 
revoliucijos idėjas, aiškino politinį momentą, Rusijos 
darbininkų ir valstiečių pavyzdžiu ragino nusimesti 
vokiečių okupantų ir vietinės buržuazijos jungą, imti 
šalies likimą į savo rankas. „Jau bunda darbininkai! 
Jau griūva sostai tironų! — sakoma partijos CK 
1918 m. spalio mėn. išleistame atsišaukime j darbi
ninkus ir varginguosius valstiečius,— Rusijos darbi
ninkai pirmieji pradėjo kovą ir davė mirtiną smūgį

98 PA, f. 5421, ар. 1, b. 85, 1. 20—21.
99 Ten pat, 1. 22.

100 PA, f. 77, ар, 1, b. 3, 1. 51.
101 1918 m. spalio—lapkričio mėn. Lietuvos Komunistų parti

jos Centro Komiteto vardu Lietuvoje buvo išplatinti 5 atsišauki
mai lietuvių ir lenkų k. (žr. Lietuvos Komunistų partijos atsišau
kimai, t. 1, Vilnius, 1962, p. 28—39).
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savam kapitalizmui, paskui juos eina ir kitų šalių 
darbininkai. Pasaulinės revoliucijos atgarsis aiškiai 
girdimas! Renkitės, draugai, nes greit ateis atmoni- 
jimo valanda! Ir jūs privalote būt pasirengę, kad 
stoti į kovą su savo kapitalizmu!“ 102

Komunistai demaskavo kontrrevoliucinę buržuazi
nės Lietuvos tarybos politiką, atskleidė tikrąją bur
žuazinių nacionalistų propaguojamą Lietuvos nepri
klausomybės lozungo prasmę. Buržuazija, aiškino ko
munistai, spekuliuoja nepriklausomybės lozungu, kad 
galėtų suklaidinti darbo žmones, užkrauti ant jų pe
čių „savųjų“ išnaudotojų jungą, o svarbiausia, už
sienio imperialistams padedant, nuslopinti revoliucinį 
judėjimą, sutvirtinti savo klasines pozicijas.

Lietuvos Komunistų partija demaskavo smulkia
buržuazines partijas, kurių vadovai, dangstydamiesi 
socializmo vardu, skaldė darbininkų jėgas, temdė jų 
sąmonę, faktiškai pasisakė prieš socialistinę revoliu
ciją Lietuvoje. „Reikia nesiduoti suvedžioti įvairiems 
kapitalo liokajams,— kvietė darbininkus komunis
tai,— vis tiek ar tai bus lietuviai, ar lenkai, žydai, 
vokiečiai ar rusai. Visur jų pilna ir visur mes turime 
juos kuo griežčiausiai atmesti...“ 103

Ryžtingai komunistai kovojo prieš nacionalisti
nius ir oportunistinius elementus darbininkų profsą
jungose. 1918 m. vasarą Vilniuje veikė 10 darbininkų 
profesinių sąjungų, kuriose buvo susitelkę 5000 žmo
nių 104. Tačiau beveik visos profsąjungos veikė pagal 
nacionalinį ir net religinį principą. Gyvavo vadina
mosios žydų ir krikščionių sąjungos. Kai kurios iš

102 LKP atsišaukimai, t. I, p. 30
103 Ten pat, p. 37.
104 ..Tiesa“, 1918 m. liepos 13 d.
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jų — gana smulkios, cechinės. Vilniaus profsąjungų 
jungtiniame organe — Centro Biure — buvo oportu- 
nistinių elementų. Panašiai buvo ir darbininkų koope
ratyvuose.

Nacionalinis ir cechinis profsąjungų organizavimo 
principas, įsigalėjęs dėl kai kurių istoriškai susiklos
čiusių sąlygų Vilniuje, skaldė darbininkų klasės jė
gas, silpnino jų susitelkimą kovoje prieš kapitalą.

Profsąjunginio ir kooperatinio judėjimo Lietuvoje 
problemas plačiai ir dalykiškai aptarė, dalyvaujant 
LI\P CK atstovams P. Eidukevičiui ir K. Kernovičiui, 
RKP(b) Lietuvių sekcijų Centro Biuras 1918 m. spa
lio 24 d.

Ypač reikšmingas buvo V. Kapsuko pasisakymas. 
Jis griežtai sukritikavo profsąjungų „neutralumo“ 
teoriją, kurią skelbė oportunistai. Si menševikų teo
rija neigė vadovaujantį partijos vaidmenį profsąjun
giniame judėjime. Darbininkų sąjungos negali sto
vėti politinės kovos nuošalyje, kalbėjo V. Kapsukas. 
Priešingai, jos turi aktyviai kovoti ne tik už kasdie
ninius, ekonominius reikalavimus, bet ir prieš visą 
išnaudotojišką santvarką, siekti pertvarkyti ją socia
lizmo pagrindais. Profsąjungos turi būti glaudžiau
siai susijusios su komunistų organizacijomis, turi pri
pažinti jas savo vadovu. Tik Komunistų partijos 
vadovavimas gali užtikrinti profsąjunginio judėjimo 
sėkmę.

Lietuvių sekcijų CB pasmerkė nacionalinį ir cechi- 
nį darbininkų sąjungų kūrimo principą, pritarė LKP 
CK taktinei linijai ir iškeltiems uždaviniams: kurti 
komunistines kuopeles gyvuojančiose profesinėse są
jungose, paimti jas į savo įtaką, organizuoti naujas 
miesto ir kaimo darbininkų profsąjungas, reorgani-
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zuoti senąsias, o naujai steigiamas kurti internacio
naliniu ir gamybiniu principu 105.

Komunistų darbas Vilniaus profsąjungose buvo 
sunkus ir sudėtingas. Giliai buvo įleidusios šaknis 
senos organizacinės formos. Jas visokeriopai palaikė 
nacionalistinis oportunistinis žydų Bundas, ypač tu
rėjęs įtakos kai kurių amatų darbininkams, bei kitos, 
partijos.

Tačiau komunistų pastangos davė pirmuosius vai
sius. Partijos įtakon perėjo eilė profsąjungų — meta
listų, odininkų ir kt. Vilniaus komunistai sukūrė nau
jas profsąjungas: geležinkelio darbininkų, statybinin
kų, maistininkų, skalbėjų, namų darbininkių 106.

Kaune per pirmąją savaitę po Lapkričio revoliuci
jos Vokietijoje visose įmonėse buvo išrinkti fabrikų 
darbininkų komitetai iš komunistų ir jiems prijau
čiančių 107. Didelę įtaką įgijo komunistai ir profesi
nėse sąjungose. Partijos Kauno rajono komitetas or
ganizavo geležinkelio darbininkų profsąjungą ir pa
ėmė savo įtakon žydų Bundo sukurtą metalistų prof
sąjungą. „Tos dvi profsąjungos visur ir visuomet 
stovėjo už mus“ I08,— rašė 1919 m. pradžioje Kauno 
raikomo narys P. Naruševičius. Nemažą įtaką Kauno- 
komunistai išsikovojo ir kitose profsąjungose, kaip tai,, 
adatos, statybos darbininkų, odininkų, kepėjų, tar
nautojų, vaistininkų, mokytojų, į kurių valdybas,. 
Pr. Naruševičiaus liudijimu, komunistams pavyko pra
vesti pusę savųjų kandidatų 109.

105 PA, f. 77, ар. 1, b. 3, 1. 91—95.
106 „T iesa“, 1918 m. gruodžio 17 d.
107 PA, f. 5421, ар. 1, b. 85, 1. 21.
108 Ten pat, 1. 22.
109 Ten pat.
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Lietuvos Komunistų partija kovojo, kad profesinės 
sąjungos taptų tikrąja proletariato klasinės kovos 
mokykla. Partinių rajonų centruose komunistai įstei
gė bibliotekas, skaityklas, darbininkų klubus, kurie 
tapo ne tik kultūros-švietimo1, bet ir partinio-politinio 
darbo centrais.

Lietuvos komunistai, sumaniai derindami legalią 
ir nelegalią veiklą, išjudino darbininkų mases, padėjo 
pakelti jų politinį aktyvumą, pasitikėjimą savo jėgo
mis. „Darbininkų nuotaika paskutinėmis dienomis la
bai pakili. Mūsų autoritetas darbininkų masių tar
p e — didžiulis“ no,— rašė LKP CK sekretorius R. Pi
teris 1918 m. lapkričio mėn.

1918 m. spalio—lapkričio mėn. darbininkų kova 
už ekonominius ir politinius interesus sustiprėjo, tapo 
organizuotesnė. Spalio 15 d. streikavo kai kurių šakų 
darbininkai Panevėžyje. Tuo pat metu kilo darbinin
kų streikas Kupiškyje111. Išsikovojo 8 vai. darbo die
ną ir darbo užmokesčio padidinimą 30—50% Kauno 
fabrikų darbininkai U2. Didelis nuopelnas čia priklau
so fabrikų darbininkų komitetams, kurie ryžtingai 
stojo į kovą prieš kapitalą. Komunistų vadovaujami, 
išsikovojo 8 vai. darbo dieną (iki tol dirbo po 10— 
12 vai.) kai kurių Vilniaus fabrikų darbininkai 113. 
Ryžtingai kovai rengėsi Vilniaus ir Naujosios Vilnios 
geležinkelininkai. Jie įteikė okupantams šiuos ekono
minius ir politinius reikalavimus: padidinti darbo 
užmokestį 150%, įvesti 8 vai. darbo dieną, priimti ir

110 LIS, t. III, p. 90.
111 Laikinosios Revoliucinės Lietuvos darbininkų ir vargingų

jų valstiečių valdžios žinios, 1919 m. sausio 11 d., Nr. 1, p. 12.
‘ 110 111 112 PA, f. 5421, ар. 1, b. 85, 1.21.

113 LIS, t. III, p. 90.
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atleisti darbininkus tik per profsąjungą, suteikti su
sirinkimų ir organizacijų laisvę 114.

Vilniaus spaustuvių darbininkai, kaip pranešė 
„Darbo balsas“, taip pat pasiekė, kad būtų pagerinta 
jų ekonominė padėtis. Be to, visose spaustuvėse dar
bininkų interesams ginti buvo išrinktos Darbo komi
sijos, kurios pareikalavo gana didelių teisių: palai
kyti vidaus tvarką, spręsti kilusius nesusipratimus 
tarp darbininkų ir savininkų, nustatyti darbininkams 
kategorijas, darbo užmokesčio dydį; tarpininkauti, 
priimant ir atleidžiant darbininkus. Savininkai buvo 
priversti sutikti su Darbo komisijomis. Nuo 1918 m. 
gruodžio 1 d. Vilniaus spaustuvės pradėjo dirbti pa
gal naują, darbininkų išsikovotą tvarką 115.

Darbo komisijos buvo darbininkų spaustuvininkų 
savaveiksmiška kūryba revoliucinio judėjimo pakili
mo sąlygomis. Jos faktiškai kontroliavo spaustuvių 
veiklą, sprendė svarbius darbo organizavimo klausi
mus. Darbo komisijos, kaip rodo jų iškelti ir įgyven
dinami reikalavimai, buvo darbininkų kontrolės užuo
mazga.

Labai suaktyvėjo žemės ūkio, ypač dvarų, darbi
ninkai. Dvaruose komunistų iniciatyva organizavosi 
darbininkų komitetai — koviniai kaimo proletariato 
organai. Būdinga buvo tai, kad dvarų darbininkai, 
kovodami prieš okupantus ir spekuliantus, ėmė dva
rus į savo rankas, tapo jų šeimininkais.

Svarbus revoliucinio darbo baras buvo okupacinė 
vokiečių kariuomenė. „Reikia jungtis su vokiečių ka
reiviais, kol dar jie nėra iškeliavę iš mūsų kraš-

114 LIS, t. III, p. 90.
115 „Darbo balsas“, 1918 m. gruodžio 10 d.
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to...“ п6,— rašė LKP CK 1918 m. lapkričio mėn. atsi
šaukime. Komunistai agitavo žodžiu, platino atsišau
kimus vokiečių kalba, kvietė kareivius į bendrą kovą. 
Buvo užmegzti ryšiai su „Spartako“ sąjungos na
riais, kurie agitavo kareivius padėti okupuotų kraštų 
darbininkams apsiginkluoti, kurti darbininkų organi
zacijas, malšinti kontrrevoliucinius išpuolius n7. 
1918 m. gruodžio 2 d. V. Kapsukas laiške J. Sverdlo- 
vui rašė: „Darbas čia plečiasi... Jau esame užmezgę 
ryšius su kareiviais. Tikimės, kad artimiausioje atei
tyje žymi jų dalis (daugiau tūkstančio su visų rūšių 
ginklais) bus visiškoje mūsų žinioje. Jų padedami, 
mes pradedame organizuoti „miliciją“, t. y. mūsų. 
raudonąją gvardiją“ 11S. Žinoma, V. Kapsuko prog
nozė buvo per daug optimistiška. Tokio didelio vo
kiečių kareivių būrio nepavyko patraukti j revoliuci
jos pusę. Tačiau neginčytina tai, kad revoliuciniai 
vokiečių kareiviai, spartakininkai arba buvę „Spar
tako“ sąjungos įtakoje parėmė vietos revoliucionie
rius ginklais. Nemaža jų dalis kovėsi už Tarybų val
džią Lietuvoje.

Revoliucinio judėjimo pakilimo sąlygomis partijai 
iškilo klausimas, kaip parengti ginkluotą sukilimą. 
Buvo aišku, kad be ginkluotos kovos prieš okupantus 
ir vietos buržuaziją, kuri karštligiškai kūrė savo 
kontrrevoliucinę kariauną, nepavyks išspręsti pagrin
dinio revoliucijos klausimo — politinės valdžios iško- 116 117 118

116 LKP atsišaukimai, t. I, p. 38.
117 PA, f. 1770, ар. 1, b. 6, 1. 7.
118 К истории борьбы Коммунистической партии за установ

ление Советской власти в Литве и Белоруссии (1918—1920 гг.). 
Документы ИМЛ при ЦК КПСС.— «Исторический архив», 
1957, № 6, стр. 8.
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vojimo. Todėl LKP CK nedelsdamas ėmėsi žygių šia 
linkme.

1918 m. lapkričio 10 d. bendrame LKP CK ir Vil
niaus rajono komiteto posėdyje buvo sudarytas Ka- 
rinis-revoliucinis komitetas, kuriam pavesta rengti 
ginkluotą sukilimą. Lapkričio 11 d. šis komitetas pri
ėmė nutarimą „apginkluoti pagal galimybę visus 
partinius draugus, pavesti rajonams organizuoti ko
vines draugoves, įsigyti ginklų...“ 119

Didžiuosiuose krašto miestuose, apskričių centruo
se, kaimo vietovėse, partinėms organizacijoms vado
vaujant, visokiais būdais buvo įsigyjami ginklai. Kū
rėsi įvairiai vadinami (milicija, partizanai, raudon
armiečiai) Raudonosios gvardijos būriai, kuriuose 
telkėsi jauni vyrai — darbininkai ir darbo valstiečiai, 
kupini revoliucinio ryžto ir kovos.

1918 m. gruodžio pradžioje buvo sukurtas Vilniaus 
raudongvardiečių būrys, vadovaujamas komunisto 
V. Visockio. Stiprų ir kovingą F. Baltušio-Zemaičio 
vadovaujamą būrį, vėliau peraugusį į Raudonosios 
Armijos Žemaičių pulką, sukūrė Šiaulių komunistai. 
Panevėžyje susiorganizavo būrys, vadovaujamas 
P. Zėko.

Raudongvardiečių būriai buvo sukurti Mažeikiuose 
(Mažeikių kuopa), kurios vadu buvo J. Kopūstas, 
Kuršėnuose — vadas D. Budinąs, Rokiškyje — vadas 
P. Kirstukas, Gruzdžiuose (Šiaulių aps.)— vadas 
J. Varašinskas, Kalvarijoje, Kupiškyje, Panevėžio 
apskrities Gelažių, Subačiaus, Naujamiesčio vals
čiuose ir daugelyje kitų Lietuvos vietovių.

Daug kur komunistai užmezgė ryšius su „miško 
broliais“, panaudojo juos kovai prieš okupantus. Par

119 PA, f. 77, ар. 1, b. 11, 1. 48.
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tijos Panevėžio rajono komitetas, rašo savo atsimini
muose K. Klorys, per Piniavos kuopelės narį J. Krapą 
susirišo su dviem „miško brolių“ grupėmis, veikusio
mis apskrityje. „Miško broliai“ politikoje mažai ką 
išmanė,— rašė K. Klorys,— tačiau komunistų lozun
gam s— taika, žemė, duona — jie nuoširdžiai pritarė 
ir pareiškė, kad visada pasiruošę padėti išvyti oku
pantus, atimti dvarininkų žemes“ 120.

Geriausioji „miško brolių“ dalis įsijungė į komu
nistų organizuotus raudongvardiečių būrius, daly
vavo socialistinės revoliucijos kovose. Gaivališka kai
mo darbo žmonių kova prieš okupantus ir vietinius 
išnaudotojus, komunistų veikiama, peraugo į sąmo
ningą kovą.

Raudongvardiečių ir partizanų būriai drąsiai už
puldavo okupantus ir vijo juos iš dvarų ir miestelių.

Visame Panevėžio rajone išgarsėjo talentingo or
ganizatoriaus ir drąsaus kario K- Karecko būrio par
tizanai.

K. Kareckas — Naujamiesčio Karpio dvaro kume
čio sūnus, kilus karui, buvo mobilizuotas į caro ar
miją, paskiau dalyvavo Spalio revoliucijoje. Grįžęs 
į gimtinę, susirišo su vietos komunistų kuopele. Nau
jamiesčio komunistai jam pavedė suorganizuoti rau
donųjų partizanų būrį. Netrukus jis sutelkė 20 gerai 
mokančių valdyti ginklą vyrų, sudarė drausmingą 
būrį, kuris, jo paties žodžiais tariant, pradėjo „duoti 
pipirų žandarams ir dvarininkams“ 121. K. Karecko 
būrio partizanai 1918 m. gruodžio pradžioje užpuolė

120 K. Klorys, Kovų ugny užgrūdinti. — „Panevėžio tiesa“, 
1957 m. spalio 23 d.

121 „Raudonasis artojas“, 1927 m. rugpiūčio 12 d.
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Minkinių dvarą, kur spietėsi dvarininko organizuoja
ma gauja.

Partizanai staigiai „aplankydavo“ apylinkės dva
rus, išvydavo vokiečių kareivius iš jų, atimdavo iš 
dvarininkų paslėptus ginklus. Neišvengdavo partiza
nų antpuolių ir ištisos vokiečių okupantų gurguolės, 
vežančios prisiplėštą valstiečių turtą.

Ginkluotų raudongvardiečių būrių sukūrimas buvo 
didelis Lietuvos komunistų laimėjimas. Šie būriai tu
rėjo svarbios reikšmės kovoje už darbininkų ir vals
tiečių valdžią.

1918 m. spalio-lapkričio mėn. Lietuvos komunis
tai atliko dideli revoliucinį darbą. Partija pirmiau
sia sutelkė savo gretas idėjiniu ir organizaciniu po
žiūriu, numatė aiškią kovos perspektyvą.

Komunistų dėmesys buvo nukreiptas į tai, kad dar
bo žmonės persiimtų socialistinės revoliucijos idėjo
mis. Jie juos telkė ir kovai prieš vokiečių okupantus 
(nacionalinis išsivadavimas) ir prieš vietos išnau
dotojus— buržuaziją ir dvarininkus (klasinis po
būdis) .

LKP CK 1918 m. lapkričio mėn. ataskaitoje, api
būdindamas partijos padėtį šalyje, rašė: „Mūsų par
tijos padėjimas gana geras. Darbininkai ir vargin- 
gesnieji valstiečiai su mumis. Narių skaičius auga 
kasdien... Provincijoje mūsų partija viešpatauja, nes 
ten kitų partijų, apart mūs, veik nėra ir tik kai ku
riuose miestuose konkuruoja bundiečiai, o kaimuose 
revoliuciniai socialistai liaudininkai. Kaune mūsų 
partija vienintelė ir labai tarpe darbininkų popu
liari“ 122.

122 „Tiesa“, 1918 m. gruodžio 6 d.
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Lietuvos Komunistų partijos įtaką ir autoritetą 
apsprendė tai, kad ji nuosekliai kovojo už Spalio re
voliucijos idėjas, gynė darbininkų klasės ir kaimo 
varguomenės interesus, nešė aukštai iškėlusi nesu
taikomos kovos vėliavą prieš užsienio pavergėjus — 
vokiečius okupantus, už nacionalinę lietuvių tautos 
laisvę.

2  Tarybų valdžios paskelbimas Vilniuje. 
1918 m. gruodžio 16 d. Manifestas — 
Tarybų Lietuvos gimimo dokumentas

Lietuvos Komunistų partija, atsižvelgdama į dar
bo žmonių revoliucinį pakilimą, 1918 m. lapkričio pa
baigoje viešai iškėlė Tarybų valdžios sukūrimo šūkį 
Lietuvoje. Ji kreipėsi į miesto ir kaimo darbininkus, 
darbo valstiečius, ragindama išrinkti darbininkų, 
bežemių ir mažažemių atstovų tarybas, imti politinę 
valdžią vietose į savo rankas. „Sekdami socialistine 
Rusija ir Vokietija,— buvo sakoma 1918 m. lapkričio 
23 d. partijos CK atsišaukime,— privalome visur su
tverti darbininkų atstovų tarybas..., kurios kiekvienoj 
vietoj pasiims visą valdžią.

Mes kviečiame visus miesto ir sodžiaus darbo žmo
nes juo veikiausiai organizuotis, visur tverti darbi
ninkų tarybas, kurių atstovai, suvažiavę Vilniuje, su
tvers mūsų šaliai darbininkų valdžią, kurios uždavi
nys bus drauge su Rusijos ir Vokietijos proletariatu 
įvesti mūsų šaly socializmo tvarką, kurioj visi bus 
laisvi, kur nebus turtuolių ir neturtėlių“ *. 1

1 LKP atsišaukimai, t. 1, p. 32.
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Lietuvos Komunistų partijos kreipimasis atitiko 
darbo žmonių lūkesčius. Jie karštai palaikė Tarybų 
valdžios organų kūrimo šūkį. Antai Kauno darbinin
kai, susirinkę į mitingą 1918 m. lapkričio 24 d. Šan
čiuose, savo rezoliucijoje įrašė: „...darbininkų padėji
mą gali pagerinti tik darbininkų valdžia, organu 
kurios bus Darbininkų atstovų tarybos, nes tik jos 
gali ginti darbininkų reikalus ir išgelbėti nuo gre
siančio bado“ 2. Rezoliucija buvo priimta 300 balsų 
prieš du 3 4.

Sekančią dieną, lapkričio 25-ąją, Kauno fabrikų ir ' 
gamyklų komitetų visuotinis susirinkimas vienbalsiai į 
nutarė „tuojau organizuoti Darbininkų atstovų tary- j  
bą, nes tik ji, paėmus valdžią savosna rankosna, mo
kės pagerinti padėjimą“ L

1918 m. lapkričio 28 d. daugiau kaip 800 Šiaulių į 
darbininkų, susirinkę į mitingą Liaudies namuose, 
pirmininkaujant komunistui J. Dumšai, nutarė iš
rinkti miesto valdžios organą — Darbininkų atstovų 
tarybą5. Gruodžio 1 d. Šiaulių darbininkai surengė j 
manifestaciją. Jų kolona, kurios pirmosiose gretose 
žengė geležinkelininkai, žygiavo iškėlusi raudonas 
vėliavas, giedojo marselietę ir kitas revoliucines dai
nas 6.

Vilniaus geležinkelio mazgo darbininkų visuotinis 
susirinkimas 1918 m. gruodžio pradžioje vieningai 
pareiškė, kad „tik Darbininkų tarybos, ginančios dar
bininkų klasės interesus, yra mūsų pilnateisiai orga-

2 „Darbo balsas“, 1918 m. gruodžio 3 d.
3 Ten pat.
4 Ten pat.
6 „Tiesa“, 1918 m. gruodžio 17 d.; „Darbo balsas“, 1918 m. 

gruodžio 6 d.
6 „Darbo balsas“, 1918 m. gruodžio 10 d.
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nai ir gali tikėtis mūsų paramos. Už jas mes kovo
sime be tautybės skirtumo“ 1.

1918 m. lapkričio 25 d. apie 300 Kaišiadorių darbo 
žmonių, susirinkę j mitingų, priėmė tokią rezoliu
ciją: „Kadangi ekonominis Lietuvos padėjimas kla
siniams darbininkų reikalams apginti verčia griebtis 
griežtų priemonių, kurios gali būti pilnai įvykdintos 
tik darbininkų ir vargingųjų valstiečių Tarybų val
džiai esant, Kaišiadorių proletarija kviečia visus 
Lietuvos darbininkus ir varginguosius valstiečius 
j griežtą kovą už valdžią prieš buržuaziją, sėdinčią 
Taryboj su savo ministerijomis...“ 7 8

Rezoliucijos, vieningai priimtos mitinguose ir su
sirinkimuose, rodė, kad politinės valdžios perėjimas 
Lietuvoje j darbo žmonių rankas yra pribrendęs. 
1918 m. lapkričio mėn. prasidėjusi aktyvi darbininkų 
ir darbo valstiečių kova su buržuazija, palaikoma oku
pantų, renkant vietinius buržuazinės valdžios orga
nus —apskričių ir parapijų komitetus ir radas (pasta
rąsias bandė kurti lenkų buržuaziniai nacionalistai 
Vilniaus krašte), tai dar kartą patvirtino.

Lietuvos Komunistų partija vietinių buržuazinės 
valdžios organų atžvilgiu, paskelbė boikotą. Tačiau 
boikoto taktika, kaip vėliau pažymėjo Z. Angarietis 9, 
buvo neteisinga. Nepaisant to, kad krašte reiškėsi 
revoliucinio judėjimo pakilimas, komunistams reikė
jo dalyvauti šių organų rinkimuose ir panaudoti juos 
komunistinėms idėjoms skleisti, partijos įtakai plėsti.

7 „Новая эра“, 11 декабря 1918 r.; R. Šarmaitis, Spalio revo
liucijos įtaka Lietuvoje.—'Revoliucinis judėjimas Lietuvoje, 
p. 172.

8 „Darbo balsas“, 1918 m. gruodžio 3 d.
9 Z. Angarietis, LKP įsikūrimas ir proletarinė revoliucija Lie

tuvoje, p. 17.



Partijos nuostata j boikotą, nesant normalių susisie
kimo priemonių ir ryšių, nepasiekė visų partinių or
ganizacijų.

Rokiškio, Utenos, Švenčionių apskričių komunistai 
dalyvavo rinkimuose į buržuazinės valdžios organus 
ir net kai kuriuose valsčiuose gavo daugumą vietų 
juose. Tokie komitetai iš kontrrevoliucijos organų 
virsdavo revoliucijos, darbininkų ir valstiečių valdžios 
organais. Rokiškio apskrityje, pavyzdžiui, komunis
tai ir jiems prijaučiantieji išsikovojo daugumą Pane
munėlio, Kazliškio, Jūžintų, Svėdasų ir Obelių vals
čių komitetuose 10 11. Į Švenčionėlių parapijos komitetą 
buvo išrinkti 4 komunistai ir 1 buržuazijos atstovas n .

Tose apskrityse ir valsčiuose, kur komunistai buvo’ 
veiklesni, jie sugebėjo sutrukdyti buržuaziniams na
cionalistams sudaryti savo valdžios organus. Joniš
kėlio apskrities Žeimelio valsčiuje, kurį sudarė dvi 
parapijos — Žeimelio ir Lauksodžio, klerikalams ne
pavyko sudaryti parapijų komitetų. Buvo išrinkta 
valsčiaus Darbininkų ir valstiečių atstovų taryba. 
Į Tarybos Vykdomąjį komitetą, susidedantį iš 9 na
rių, buvo išrinkti 5 komunistai, kurie ir užėmė vado
vaujančias pareigas jame. Komiteto pirmininku tapo 
J. Bušmanas, pavaduotoju —■ L. Vaidelauskas, sekre
toriumi— I. G aška12.

Darbininkų ir valstiečių atstovų tarybą 1918 m. 
lapkričio 11 d. išrinko Kalvarijos darbo žmonės. Jos. 
pirmininku tapo komunistas V. Aleksa. Taryba pra-

10 Proletarinė revoliucija Lietuvoje, p. 430.
11 PA, f. 77, ap. 2, b. 41, 1. 11.
12 I. Gaška, Kovų augintiniai, Vilnius, 1965, p. 25, 26. I. Gaš

ka mini J. Bušmaną, kaip artimą komunistams žmogų. Iš tiesų 
jis buvo komunistas, j partiją įstojęs 1917 m. gruodžio mėn. Ru
sijoje ir iš ten pasiųstas partiniam darbui j Lietuvą. — В. V.
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2. A n gar ietis

dėjo veikti kaip revoliucinės valdžios organas. Lap
kričio 15 d. buvo sudaryta milicija, suorganizuota 
demonstracija ir mitingas. Taryba ėmė kontroliuoti 
dvarą ir malūną, taip pat sandėlį, priklausiusį oku
pacinei valdžiai. Lapkričio 25 d. Taryba perėmė paštą 
ir telegrafą. Vokiečių žandarai iš Kalvarijos pasi
traukė 13 14.

1918 m. lapkričio 29 d. buvo išrinkta Sedos apskri
ties Darbininkų ir valstiečių atstovų taryba, pirmi
ninkaujama komunisto J. Cypo u.

1918 m. gruodžio mėn., kurį Z. Angarietis vaiz
džiai pavadino „darbininkų kovos pavasariu“, revo
liucinė situacija Lietuvoje peraugo į socialistinę re-

13 B. Pušinis, Kalvarijos darbo žmonių kova už Tarybų val
džią 1918—1919 m. — Revoliucinis judėjimas Lietuvoje, p. 268; 
„Lietuvos aidas“, 1918 m. gruodžio 6 d.

14 A. Vitalis, Kaip kūrėsi Tarybų valdžia Sedoje. — Proleta
rinė revoliucija Lietuvoje, p. 313.
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voliuciją. Prasidėjo masiniai darbo žmonių veiksmai 
prieš okupantus ir buržuaziją. Revoliucija vyko su 
komunistų šūkiais: „Salin pardavikišką Lietuvos ta
rybą ir dvarininkišką Lenkų komitetą!“, „Salin dva
rininkų ir kapitalistų valdžią!“, „Tegyvuoja Tarybų 
valdžia!“.

Socialistinės revoliucijos pergalei pasiekti Lietu
voje buvo palanki socialinė dirva. Krašto gyventojų 
daugumą sudarė darbininkai, bežemiai, mažažemiai 
valstiečiai, smulkūs amatininkai, kuriems Tarybų val
džia buvo artima, sava valdžia.

Kiek buvo pramonės darbininkų Kauno guberni
joje ir Vilniaus bei Suvalkų gubernijų lietuviškose 
apskrityse 15 1912 metais, rodo šie duomenys 16: Kauno 
gub. (Kaune ir apskrityje — 4909, Šiauliuose ir ap
skrityje— 2565, Panevėžyje ir apskrityse— 1095, Ra
seinių, Ukmergės, Telšių, Zarasų aps.— 2713) — 
11282, Vilniaus gub. (Vilniuje ir apskrityje — 8166, 
Trakų aps.— 488, Švenčionių aps.— 423) — 9037, Su
valkų gub.— 1449.

Taigi pirmojo pasaulinio karo išvakarėse šiose gu
bernijose iš viso buvo 21 769 darbininkai. Dauguma 
jų — 16 675, arba 76,6%, buvo susitelkę stambiuose 
pramonės centruose — Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Pa
nevėžio miestuose bei apskrityse. Didelę darbininkų 
klasės dalį sudarė geležinkelininkai, taip pat žemės 
ūkio darbininkai. Vien tik Suvalkų gub. lietuviškose

15 Vilniaus gubernija — Vilniaus, Trakų ir Švenčionių apskri
tys, Suvalkų gubernija — Marijampolės, Kalvarijos, Naumies
čio, Seinų (Lazdijų) ir Vilkaviškio apskritys.

10 M. Meškauskienė, Ekonominė Lietuvos padėtis pirmojo pa
saulinio karo išvakarėse (1900—1913 m.). — LTSR MA Ekono
mikos institutas, Mokslo darbai, t. XIV, sąs. 2, Vilnius, 1963, 
p. 50, 52.
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apskrityse 1909 m. 362 dvaruose dirbo 6449 žemės 
ūkio darbininkai17 18. Nemažai buvo žemės ūkio dar
bininkų Kauno ir Vilniaus gubernijose.

Gausūs buvo tokie darbininkų klasės būriai, kaip 
grioviakasiai, akmenskaldžiai bei kiti, kurie dirbdavo 
daugiausia statybose ir kelių darbuose 1S. Didelė gy
ventojų dalis vertėsi amatais. Kauno gubernijoje 
1912 m. buvo 38 136 amatininkai — meistrai, darbi
ninkai ir mokiniai19, Vilniaus gubernijoje — 44 664 
žmonės 20.

Karas ir vokiečių okupacija, kaip matėme, išretino 
pramoninio proletariato gretas. Tiksliai nustatyti 
darbininkų skaičių Lietuvoje 1918, paskutiniais karo 
metais, neturint atitinkamų duomenų, sunku. Vilniu
je, stambiausiame krašto centre, jų skaičių iš dalies 
atspindi miesto profesinių sąjungų Centro biuro 
duomenys apie profsąjungų narius. Antai tik septy
niose profsąjungose (metalo, odos, chemijos, maisto, 
miško pramonės, kailiadirbių ir statybininkų) 1919 m. 
balandžio pradžioje buvo užregistruota daugiau kaip 
6000 žmonių, kurių didžiąją daugumą sudarė darbi
ninkai 2l.

17 Памятная книжка Сувалкской губернии на 1910 год, Су- 
валки, 1910, Приложение, стр. 8—51.

18 Šių kategorijų darbininkų skaičius iki šiol nėra nustatytas. 
Tiktai yra žinoma, kiek jų išvykdavo uždarbiams į kitas Rusijos 
gubernijas. Pavyzdžiui, pagal Tolimųjų Rytų apgyvendinimo ko
miteto žinias vien tik 1911 metais laikinam uždarbiui iš Vilniaus 
gubernijos išvyko 20 984, Kauno gub. — 10 051, Suvalkų gub.— 
2974 darbininkai (žr-Движение рабочих на заработки в 1911 го
ду. Строительные и дорожные рабочие, С.-Петербург, 1911 г., 
стр. 31, 32, 38).

19 Обзор Ковенской губернии за 1912 год, б.у.г., Приложе
ние.— «Ведомость», № 2.

20 Обзор Виленской губернии за 1912 год, Вильиа, 1913 г., 
стр. 20.

21 LIS, t. III, p. 205—206.
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Okupacinio laikotarpio sunkumai nepalaužė dar
bininkų revoliucinės dvasios. Lietuvos pramoninis ir 
žemės ūkio proletariatas, turįs daugiametį klasinės 
kovos patyrimą, aktyviai dalyvavęs kartu su Rusijos 
darbininkų klase politinėje kovoje prieš carizmą, 
buvo svarbiausia revoliucijos jėga ir suvaidino vado
vaujantį vaidmenį kovoje už Tarybų valdžią mūsų 
krašte.

Vystantis kapitalistiniams santykiams, pirmojo pa
saulinio karo išvakarėse klasinė kaimo gyventojų di
ferenciacija buvo labai ryški. Štai kaip atrodė vals
tiečių žemėvalda pagal 1912 m. duomenis22 Kauno 
gubernijoje, kuri, kaip žinia, apėmė didesnę Lietuvos 
teritorijos dalį:

Okiai, turintieji žemės (dešimtinėmis)
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137 575 31 027 22,5 41 454 30,1 34 076 24,8 31018 22,5

Vadinasi, iš 137 575 valstiečių ūkių daugiau kaip 
pusę — 72 481 ūkį, arba 52,6%, sudarė smulkūs vals
tiečiai, turėję iki 10 dešimtinių žemės.

Panašiai buvo Vilniaus ir Suvalkų gubernijose.
Gausų kaimo darbo žmonių sluoksnį sudarė beže

miai valstiečiai. Pastarųjų Kauno gubernijoje 1912 
metais buvo 225 57723, Vilniaus gubernijoje--114 908

22 Памятная книжка Ковенской губернии на 1914 год, Ков- 
но, 1914 г., Приложение, стр. 8.

23 Ten pat.
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(1907 m.), o Suvalkų gub.— 113 229 žmonės
(1901 m.) 24.

Klasinę kaimo gyventojų sudėtį atspindi ir traukia
mosios jėgos pasiskirstymas valstiečių ūkiuose. 
1912 m., karinio arklių surašymo duomenimis, Kauno 
gubernijoje buvo 36 545 valstiečių ūkiai, arba 27,5%, 
neturintieji arklių, Vilniaus gubernijoje tokių ūkių 
buvo 44 192!, arba 25,3%. Gausus buvo vadinamųjų 
vienaarklių ūkių skaičius: Kauno gubernijoje —
56 102, arba 42,1%, Vilniaus gubernijoje— 102 052, 
arba 58,3% 25.

Tuo metu, kai dauguma valstiečių šeimų kentė nuo 
bežemystės ir mažažemystės, dvarininkai valdė mil
žiniškus žemės plotus. Vien tik Kauno gubernijoje 
dvarininkams, turėjusiems 100 ir daugiau dešimtinių, 
priklausė 40% visos žemės. Buvo ir gana stambių 
žemvaldžių. Antai 245 feodaliniai magnatai valdė nuo 
1000 iki 10 000 dešimtinių, o 9 žemvaldžiai net 10 000 
ir daugiau dešimtinių 26. Stiprias ekonomines pozici
jas turėjo Lietuvos buožija.

Išspręsti žemės klausimą buvo labai suinteresuoti 
darbo valstiečiai, ypač vargingieji. Tai buvo galima 
atlikti tik revoliucinės kovos keliu, sąjungoje su dar
bininkų klase ir jos vadovaujamai.

Vadinasi, miesto ir kaimo proletariatas ir valstie
čių varguomenė — bežemiai ir mažažemiai valstie
čiai — buvo socialistinės revoliucijos Lietuvoje varo
mosios jėgos.

24 A. Rimka, Lietuvos ūkis. Statistikos tyrinėjimai, II leid., 
Kaunas, 1922, p. 50.

25 Военно-конская перепись 1912 года, Петроград, 1914, 
стр. 4, 8, 324, 326.

28 A. Rimka, Lietuvos ūkis, p. 47; Lietuvos TSR istorija, t. III, 
Vilnius, 1965, p. 27.
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Istorinės sąlygos, kai prasidėjo socialistinė 
revoliucija Lietuvoje, turėjo kai kurias specifines 
ypatybes, kurias apsprendė eilė vidinių ir išorinių
veiksnių.

Pirma, proletariatas ir kaimo varguomenė, pakilę 
j kovą už socialistinės revoliucijos pergalę, turėjo 
ne tik nuversti kapitalistų viešpatavimą, paimti poli
tinę valdžią į savo rankas, bet ir išvyti vokiečių oku
pantus, išsikovoti nacionalinę laisvę. Si aplinkybė 
patraukė j socialistinę revoliucijos stovyklą viduri
nius visuomenės sluoksnius, svarbiausia vidutinius 
valstiečius, kurie taip pat labai kentėjo nuo oku
pantų.

Antra, socialistinė revoliucija mūsų krašte prasi
dėjo ir vyko tuo metu, kai Rusijos darbo žmonės jau 
buvo išsikovoję politinę valdžią. Tarybų šalis, ištiki
ma proletarinio internacionalizmo principams, teikė 
didelę paramą kovojantiems už socialinį ir naciona
linį išsivadavimą Lietuvos darbininkams ir valstie
čiams.

Trečia, socialistinė revoliucija Lietuvoje beveik iš 
pat pradžių susidūrė su ginkluota užsienio imperia
listinių valstybių intervencija. Bijodamos Spalio idė
jų plitimo, jos buvo suinteresuotos išlaikyti Lietuvoje, 
kaip ir kitose Pabaltijo šalyse, išnaudotojišką san
tvarką, rėmė vietos kontrrevoliucinių jėgų telkimosi 
centrus — buržuazinę Lietuvos tarybą ir Lenkų komi
tetą, bandžiusį plėsti savo veiklą Vilniaus krašte. 
Geografinė Lietuvos padėtis (pasienis) imperialis
tams buvo labai patogi kištis į lietuvių tautos vidaus 
reikalus. Tai labai sunkino darbo žmonių kovą už Ta
rybų valdžią.
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Lietuvos Komunistų partija, mobilizuodama miesto 
ir kaimo darbo žmones socialistinės revoliucijos per
galei pasiekti, svarbiausią kovos smūgį kreipė į vo
kiečių okupantus kaip ginkluotą vietos išnaudotojų 
atramą ir į buržuazines-dvarininkiškas partijas, ku
rios visomis jėgomis stengėsi išlaikyti kapitalistinę 
santvarką, vadovavo aršios kovos prieš darbo žmones 
frontui.

Pagrindinės buržuazinės-dvarininkiškos partijos 
buvo: krikščionys demokratai — reakcinės klerikali
nės miesto ir kaimo buržuazijos partija, glaudžiai 
susijusi su katalikų dvasiškija; pažangininkai (bu
simieji tautininkai) — reakcinė stambiosios buržuazi
jos ir dvarininkų partija; socialistai liaudininkai de
mokratai — liberalinė vidutinės ir smulkiosios bur
žuazijos partija; santarininkai — lietuvių liberalinės 
buržuazijos partija.

Minėtų partijų, sudariusių buržuazinę Lietuvos 
tarybą, gretas papildė grįžę iš Tarybų Rusijos veikė
jai, bergždžiai mėginę varyti kontrrevoliucinį darbą 
lietuvių pabėgėlių masėse.

Vilniuje ir Vilniaus krašte veikė buržuazinės-dva
rininkiškos ir klerikalinės partijos bei organizacijos, 
reiškusios lenkų buržuazijos ir dvarininkų interesus. 
Svarbiausia iš jų buvo Nacionalinės demokratijos 
partija (Demokracja narodowa, endecja).

Lenkų buržuaziniai nacionalistai, besigrupuojan- 
tieji apie Lenkų komitetą Vilniuje, orientavosi į bur- 
žuazinę-dvarininkinę Lenkiją ir rėmėsi ja, o pastaroji 
pretendavo į lietuvių, baltarusių, ukrainiečių žemes.

Nepaisant rimtų nesutarimų ir net atviro priešiš
kumo tarp lietuvių ir lenkų buržuazinių-dvarininkiškų 
partijų, svarbiausiu klausimu — kovos prieš socialis
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tinę revoliuciją, Tarybų valdžią — jų interesai visiš
kai sutapo.

Idėjinių kapitalizmo išsaugojimo pozicijų iš esmės 
laikėsi smulkiaburžuazinės partijos, kurių, ypač Vil
niuje, veikė gana daug. Žymesnės iš jų buvo: žydų 
Bundas, Lietuvos socialdemokratų partija, Lietuvos 
ir Baltarusijos socialdemokratų darbininkų partija 
(menševikai internacionalistai), Lietuvos revoliucinių 
socialistų liaudininkų partija (kairieji eserai), Žydų 
socialdemokratų darbininkų partija („Poalei Cijon“).

Šioms partijoms ir grupėms daugiausia imponavo 
neproletariniai darbo žmonių sluoksniai: miestuo
s e — amatininkai, smulkūs prekybininkai, tarnauto
jai, inteligentija, laisvų profesijų žmonės ir iš dalies 
darbininkai; kaime tam tikros įtakos tarp valstiečių 
turėjo revoliuciniai socialistai liaudininkai.

Viduriniai visuomenės sluoksniai, užimdami tarpi
nę padėtį tarp pagrindinių kapitalistinės visuomenės 
klasių, vis labiau stiprėjančios proletarizacijos vei
kiami, turėjo revoliucinių sugebėjimų. Svarbiausias 
skiriamasis smulkiosios buržuazijos, kaip pereinamo
sios klasės, bruožas, nurodė marksizmo-leninizmo 
klasikai, yra jos dvilypumas ir ekonomikoje, ir poli
tikoje. Viena, jie savininkėliai, „begėdiškiausi ir go
džiausi samdomųjų darbininkų išnaudotojai“ 27, viso
mis priemonėmis siekią „išeiti į žmones“, prasimušti 
į aukščiausius kapitalistinius visuomenės sluoksnius. 
Kita vertus, smulkūs buržua yra darbo žmonės, ku
riuos negailestingai išnaudoja kapitalas. Jie nesuge
ba atsispirti stambiajai mašininei gamybai, kuri laips
niškai susmukdo, nuskurdina, išstumia juos į proleta
riato eiles. * 24

27 V. I. Leninas, Raštai, t. 28, p. 250.
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Karo ir okupacijos metais, ūkinės suirutės sąlygo
mis neproletarinių, ypač miestų, sluoksnių Lietuvoje 
ekonominė padėtis nepaprastai pasunkėjo. Didesnė jų 
dalis pateko į bedarbių gretas. Dėl to dar labiau pa
didėjo jų nepasitenkinimas ir revoliucingumas.

Viduriniai sluoksniai dėl savo dvilypės ekonomi
nės padėties buvo nenuoseklūs, nuolatos svyravo tarp 
proletariato ir buržuazijos. Jie daugiausia rūpinosi 
savo, kaip savininkėlių, gyvavimu, nesiekė panaikinti 
žmogaus išnaudojimo.

Smulkiaburžuazinės partijos ir grupės atspindėjo* 
smulkiosios buržuazijos nuolatinį svyravimą, neryž
tingumą bei nenuoseklumą. Politiškai jos atstovavo 
tarpiniams visuomenės sluoksniams, ir pagal šių par
tijų blaškymąsi, V. Lenino pasakymu, galima buvo* 
spręsti apie smulkiosios buržuazijos svyravimus28.. 
Šių partijų socialistinės programos, įkyrios kalbos 
apie išnaudojimo panaikinimą ir socializmo kuriamąjį 
darbą buvo tik žodinė skraistė, dengianti jų smulkia
buržuazinę esmę, keliaklupsčiavimą prieš buržuaziją.

Žydų Bundas, Lietuvos ir Baltarusijos socialdemo
kratų darbininkų partija, LSDP manė, kad Lietuvoje, 
silpnai kapitalistiniu požiūriu išsivysčiusioje šalyje, 
sąlygos socialistinei revoliucijai nėra pribrendusios;, 
socializmą įgyvendinti būsią galima tik tada, kai vi
suomenės proletarizacija tapsianti visuotiniu reiški
niu. Šių partijų vadovai pasisakė už buržuazinę-de- 
mokratinę respubliką.

Todėl neatsitiktinai Bundas 1918 m. spalio 31 d. 
iškėlė Vilniaus miesto atstovybės, į kurią turėjo įeiti 
visų tautybių kairiųjų, vidurinių ir dešiniųjų politinių 
srovių atstovai, sudarymo klausimą. Atstovybė turėjo

28 V. I. Leninas, Raštai, t. 26, Vilnius, 1954, p. 177.
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pasirūpinti sušaukti Steigiamąjį susirinkimą, kuris, 
Bundo manymu, turėsiąs nuspręsti politinės santvar
kos pobūdį Lietuvoje29.

Dešiniųjų lietuvių socialdemokratų politinę pozici
ją ryškiai atspindėjo 1918 m. lapkričio 10—17 d. 
įvykusi LSDP konferencija. Rezoliucijoje „Einamojo 
momento apibūdinimas ir Lietuvos darbininkų arti
miausi uždaviniai“, sąmoningai ignoruodama Spalio 
revoliuciją Rusijoje, jos idėjų poveikį Lietuvos dar
bininkams, konferencija orientavo pastaruosius į „vi
suotinąją Europos revoliuciją“, kvietė sekti „socialis
tinį Vakarų Europos avangardą“, kitaip tariant, 
Vokietijos dešiniaisiais socialdemokratais — šeidema- 
nais, noskėmis ir pan. Konferencija pasisakė už Lie
tuvos demokratinės respublikos sukūrimą, iškėlė, kaip 
ir žydų Bundas, Steigiamojo seimo sušaukimo klau
simą 30.

Tačiau Spalio revoliucijos idėjos, nepaisant prie
šiškos smulkiaburžuazinių partijų vadovų pozicijos, 
plito tarp Lietuvos darbo žmonių. Lietuvos Komunis
tų partijos iškeltam Darbininkų atstovų tarybų kūrimo 
lozungui, kurį karštai palaikė darbininkų klasė, pri
tarė ir didelė vidurinių visuomenės sluoksnių dalis.

Kairėjimo, revoliucionizavimo procesas apėmė eili
nius smulkiaburžuazinių partijų narius. Jie simpati
zavo ryžtingai Lietuvos komunistų kovai prieš 
okupantus, įstūmusius kraštą į baisios ekonominės 
suirutės bedugnę, ir jų vietinius talkininkus.

Smulkiaburžuazinių partijų vadovai, atsižvelgda
mi į revoliucines darbo žmonių nuotaikas, pasisakė 
prieš buržuazinę Lietuvos tarybą, susikompromitavu-

29 „Dziennik W ilenski“, 2 listopada 1918 r.
30 „Darbo balsas“, 1918 m. lapkričio 26 d.
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šią bendradarbiavimu su okupantais, ir kontrrevoliu
cinį Lenkų komitetą Vilniuje ir net pritarė populiariai 
liaudyje Darbininkų atstovų tarybos sudarymo idėjai. 
Tačiau į Darbininkų atstovų tarybas jie žiūrėjo ne 
kaip į sukilimo ir revoliucinės valdžios organus, o tik 
kaip į priemonę organizuoti tuos darbininkų klasės 
elementus, kurie „iki šiol dar neorganizuoti“ 31 (men
ševikai internacionalistai), kvalifikavo tarybas tik 
kaip „revoliucinės demokratijos centrus“ 32 (LSDP). 
Smulkiaburžuazinių partijų vadovų pažiūrose į tary
bas ryškiai atsispindėjo Rusijos menševikų dvasia.

Net po to, kai smulkiaburžuazinės partijos pritarė 
Darbininkų atstovų tarybų idėjai, jos buvo nenuosek
lios, svyravo tarp tarybų ir Steigiamojo susirinkimo. 
Antai LSDP organas „Darbo balsas“, 1918 m. gruo
džio 3 d. skelbdamas darbininkų susirinkimų rezoliu
cijas, palaikančias Tarybų valdžios kūrimo lozungą, 
redakcijos prieraše pastebėjo: „...mesti šalin Steigia
mojo seimo obalsį — tai reiškia aplenkti Berlyną, kur 
Steigiamojo seimo obalsis dar neskaitomas nudėvėtu, 
nors ten darbininkų tarybos yra pilnai susiorganiza
vusios ir darbininkų susipratimas aukštesnis, negu 
Lietuvoje“.

Nors ir negausios smulkiaburžuazinės partijos ir 
grupės turėjo tam tikros įtakos smulkių, amatininkiš
kų dirbtuvių darbininkams, miesto varguomenei, ypač 
Vilniuje, taip pat ir kaimo darbo žmonėms.

Dėl to, kad darbininkų judėjime dalyvavo įvairios 
partijos, taigi ir smulkiaburžuazinės, proletariato 
avangardas — Komunistų partija turėjo griebtis la
viravimo, kompromisų, susitarimų su įvairiomis dar

31 «Новая эра», 7 декабря 1918 г.
32 „Darbo balsas“, 1918 m. lapkričio 26 d.

372



bininkų grupėmis, įvairiomis darbininkų ir smulkiųjų 
savininkėlių partijomis, panaudoti jų svyravimus ir 
pagaliau patraukti smulkiaburžuazinius elementus į 
proletariato pusę. „Tai — ilgalaikis procesas,— rašė 
V. Leninas,— ir skubotu „sprendimu“: „jokių kom
promisų, jokio laviravimo“ galima tik pakenkti revo
liucinio proletariato įtakos sustiprėjimui ir jo jėgų 
padidėjimui“ 33.

Lietuvos Komunistų partija, atsižvelgdama į šią 
aplinkybę, stojo į laikiną susitarimo su smulkiabur
žuazinėmis partijomis ir grupėmis kelią. Tačiau tai 
nereiškė, kad komunistai atsisakė kovos prieš smul
kiaburžuazinę ideologiją ir politiką darbininkų judė
jime. Komunistai matė skirtumą tarp oportunistinių 
smulkiaburžuazinių partijų lyderių ir eilinių narių bei 
esančių šių partijų įtakoje darbo žmonių. Smulkia
buržuazinių partijų svyravimų, nenuoseklumo, pu- 
sinumo politikos kritika, jų lyderių, kaip kontr
revoliucinės buržuazijos pagalbininkų, veiklos de
maskavimas padėjo pakelti politinį eilinių darbininkų, 
valstiečių, inteligentijos sąmoningumą, įtraukti juos 
į aktyvių kovotojų už Tarybų valdžią Lietuvoje 
gretas.

LKP politinio susitarimo su smulkiaburžuazinėmis 
partijomis, pasisakiusioms už Darbininkų tarybas, 
rezultatas buvo komisijos Vilniaus Darbininkų atstovų 
tarybai išrinkti sudarymas ir jos veikla.

Vilniaus miesto proletariatas visuomet turėjo di
delę įtaką visam revoliucinio judėjimo vystymuisi 
Lietuvoje. Dėl to skubiai išrinkti Darbininkų atstovų 
tarybą mieste, kur aštriausiai susidūrė priešiškų kla-

33 V. L Leninas, Raštai, t. 31, p. 54.
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šių politiniai interesai ir kuris vaidino avangardinį 
revoliucinį vaidmenį Lietuvoje, buvo labai aktualus 
ir neatidėliotinas uždavinys.

Jau 1918 m. lapkričio pabaigoje komunistų inicia
tyva Vilniaus darbininkai pradėjo rengtis Tarybos 
rinkimams. Kaip minėta, rinkimams organizuoti 
buvo sudaryta speciali komisija. Be socialistinių par
tijų (Lietuvos socialdemokratų partija, Lietuvos ir 
Baltarusijos socialdemokratų darbininkų partija, 
Bundas, Lietuvos revoliucinių socialistų liaudininkų 
partija, Žydų socialdemokratų darbininkų partija 
Poalej Cijon bei kitos žydų socialistinės grupės), į ko
misiją įėjo ir Lietuvos Komunistų partija. Komisija 
parengė laikinuosius Vilniaus darbininkų atstovų ta
rybos įstatus, paskelbė juos spaudoje, paragino dar
bininkus visame krašte, remiantis įstatais, išrinkti 
Darbininkų atstovų tarybas 34. „Vilniaus Darbininkų 
atstovų tarybos tikslas,— sakoma įstatuose,— yra 
jungti ir organizuoti darbininkų mases revoliucijos 
laimėjimams sustiprinti, apginti ir pagilinti“. Tarybas 
vietose galėjo sudaryti profesinių sąjungų, fabrikų, 
dirbtuvių darbininkų kolektyvų bei socialistinių par
tijų atstovai. „Atstovybės teise Taryboje naudojasi,— 
pasakyta 6-ajame įstatų paragrafe,— profsąjungos ir 
socialistinės partijos, kurios vadovaujasi klasiniu 
požiūriu“.

Įstatai suteikė Vilniaus Darbininkų atstovų tary
bai iki viso krašto Tarybų suvažiavimo sušaukimo' 
centrinio organo funkcijas Lietuvoje.

Rinkimai į Vilniaus Darbininkų atstovų tarybą 
vyko sudėtingomis politinėmis sąlygomis. Įvairiausi

34 „Darbo balsas“, 1918 m. lapkričio 29 d.
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buržuaziniai nacionalistai šmeižė komunistus, fabri
kų administracija visaip trukdė darbininkams rinkti 
savo atstovus, baugino juos; okupantai draudė ko
munistų šaukiamus mitingus ir susirinkimus. Smul
kiaburžuazinės partijos rinkiminėje kampanijoje pa
naudojo legalius spaudos organus: LSDP — „Darbo 
balsą“, menševikai internacionalistai „Novaja era“ —- 
(„Naująją erą“). Kontrrevoliucinę agitaciją tarp len
kų darbininkų vedė klerikalai ir jų laikraštis „Dzien- 
nik Wilenski“ 35. Komunistai tuo metu dar neturėjo 
savo laikraščio.

Tačiau komunistai nepabūgo sunkumų bei trukdy
mų. Jie prasiskverbdavo į mitingus ir susirinkimus, 
-organizuojamus kitų partijų, patys šaukė darbininkų 
susirinkimus be okupacinės valdžios leidimo. Antai 
komunistų iniciatyva sušauktas grafo Tiškevičiaus 
stambiame mechaniniame malūne darbininkų susirin
kimas j Tarybą išrinko du delegatus — komunistus36. 
.Masinis Vilniaus geležinkelininkų susirinkimas pa
siuntė į Tarybą 40 komunistų ir jiems prijaučiančiųjų. 
Tarp išrinktųjų buvo ir Z. Angarietis 37.

Nepaisant okupantų ir fabrikų administracijos 
Trukdymų, šmeižto, 1918 m. gruodžio pradžioje Vil
niaus Darbininkų atstovų taryba buvo išrinkta. Tai 
:buvo puiki miesto proletariato pergalė. Komunistai 
ir jiems prijaučiantieji, palyginus su kitomis partijo
mis, laimėjo daugiausia vietų ir į Tarybą pasiuntė 
96 atstovus iš bendro 202 atstovų skaičiaus38. Jie iš 
Įkarto užėmė vadovaujančią padėtį Taryboje.

35 К. Циховский, Виленский Совет рабочих депутатов. — 
-«Звезда», 14 января 1920 г.

36 „Komunistas“, 1918 m. gruodžio 31 d.
37 PA, f. 5421, ар. 1, b. 35, 1. 36.
38 „Darbo balsas“, 1918 m. gruodžio 20 d.
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1918 m. lapkričio pabaigoje—gruodžio pradžioje 
pradėjo rengtis Darbininkų atstovų tarybų rinkimams 
Kauno, Šiaulių, Panevėžio darbininkai.

Revoliucinės kovos stiprėjimas smarkiai gąsdino 
lietuvių buržuaziją, kuri buvo bejėgė prieš savus 
darbininkus ir valstiečius. Dėl to ji kreipėsi pagalbos 
į Vakarų Europos ir JAV imperialistus. „Pirmasis 
sudarytos vyriausybės žygis,— rašė kiek vėliau 
M. Yčas,— tai buvo kreipimasis j sąjungininkų kon
ferenciją, posėdžiavusią „Spaa“, kur mūsų ministeris 
pirmininkas ir užsienio reikalų ministeris prof. Vol
demaras pasiuntė per radijo pranešimą apie susida
rymą vyriausybės, išaiškindamas bendrą mūsų padėtį 
ir prašydamas pagalbos apsigynimui nuo bolševi
kų“ 39.

Vakarų imperialistai, žiūrėdami j Pabaltijį kaip 
į patogų placdarmą Tarybų Rusijai pulti, ėmėsi prie
monių, kad čia nejsigalėtų darbininkų ir valstiečių 
valdžia. Tam reikalui jie bandė panaudoti okupacinę 
vokiečių kariuomenę. 1918 m. lapkričio 11 d. Komp- 
jene pasirašytų paliaubų sutartyje buvo nurodyta, kad 
vokiečių kariuomenė iš Rytų turi grįžti į Vokietiją tik 
tada, kai sąjungininkai pripažins, jog tai galima.

Tačiau paaiškėjo, kad okupacinė kariuomenė šiam 
reikalui nėra patikima. „Mūsų kareiviai,— rašė savo 
dienoraštyje vokiečių generolas M. Hofmanas 1918 m. 
gruodžio 16 d.,— nenori daugiau kariauti ir nepareiš
kia bolševikams jokio pasipriešinimo“ 40. Todėl An
tantės ir JAV imperialistai pradėjo planuoti karinį

39 M. Yčas, Lietuvos vyriausybės sudarymo etapai ir jos pir
mieji žingsniai. — Pirmasis Nepriklausomos Lietuvos dešimtme
tis, 1918—1928, Kaunas, 1930, p. 87.

40 LIS, t. III, p. 103.
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desantą į Pabaltijį. JAV valstybės departamentas ir 
jo atstovai Europoje, kurie užmezgė ryšius su Lietu
vos buržuazinės vyriausybės atstovais, intensyviai 
susirašinėjo pagalbos Lietuvos buržuazijai suteikimo- 
klausimais. Pavyzdžiui, prie JAV valstybės departa
mento atstovo Šveicarijoje A. Stovalio laiško- 
(1918. XI. 20) pridėtame memorandume sakoma: „Ge
nerolas Pershingas yra prašomas suteikti karinę pa
jėgą iš 10 000 Amerikos lietuvių karių. Kelias tokių 
jėgų transportui į Liepoją yra atviras... Vien žinoji
mas, kad tokia jėga turima, padrąsins ir sustiprins- 
tvarką palaikančius žmones ir suvaldys išdavikiškai 
nusistačiusius. Šie kariai atstatytų ramybę, palaiky
tų tvarką ir nuslopintų netvarką iki to laiko, kai 
Lietuvos vyriausybė galės susiorganizuoti ir prisi
imti tas pareigas“ 41.

1918 m. gruodžio 1 d. Didžiosios Britanijos lai
vyno žvalgybiniai laivai, vadovaujami admirolo- 
Senklero, atplaukė į Baltijos vandenis. Į Liepoją, 
kur buvo sustojęs admirolas Senkleras, išskubėjo- 
A. Stulginskio vadovaujama Lietuvos buržuazinės 
vyriausybės delegacija42. Tačiau Senklero ji jau ne
rado. Buvo pareikalauta suteikti žinių apie padėtį 
Lietuvoje, vėl atsiųsti delegaciją, nes anglų laivai 
greit sugrįšiu. 1918 m. gruodžio 15 d. lietuvių bur
žuazijos delegacija, į kurią įėjo- kanauninkas K. Ol
šauskas, S. Ro-zenbaumas ir kiti, išskubėjo į Londo
ną 43. „Lietuvos aidas“ džiūgaudamas tomis dienomis- 
rašė: „Sąjungininkai ateina į šį kraštą jo saugoti il
ginti, padėti kraštui susiorganizuoti, susitvarkyti.

41 LIS, t. III, p. 102.
42 „Lietuvos aidas“, 1918 m. gruodžio 7 d.
43 „Lietuvos aidas“, 1918 ra. gruodžio 18 d.
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Jie duosią pagalbos ir pinigais, ir ginklais, ir ka
riuomene“ 44.

Lietuvos darbo žmonėms iškilo nauja, Anglijos— 
Amerikos imperialistų okupacijos grėsmė.

Lietuvos Komunistų partija, ištikimai stovėdama 
liaudies nacionalinių interesų sargyboje, demaskavo 
įžūlius Vakarų imperialistų ir Lietuvos buržuazinių 
nacionalistų sumanymus. „Nebepasitikėdama vokie
čių kontrrevoliucija, jų šarvuotu kumščiu, prieš kurį 
visą laiką šliaužiojo1,— rašė LKP CK 1918 m. gruo
džio 17 d. atsišaukime,— dabar kreipiasi Lietuvos 
buržuazija į Anglijos—Prancūzijos—Amerikos impe
rialistus plėšikus, keliaklupsčiauja prieš tuos darbi
ninkų klasės budelius ir prašo, kad jie greičiau ateitų 
į Lietuvą su savo kariuomene ir visiškai pasmaugtų 
prasidėjusią darbininkų revoliuciją“ 45. „Organizuoki- 
tės! Imkite valdžią į darbininkų atstovų tarybų ran
kas! Neduokite įsigalėti buržuazijai, nes paskui bus 
sunkiau ji pergalėt. Kaip vienas stokit prieš jos kvie
čiamus anglų-amerikonų plėšikus. Savo krūtine 
atremkite naujus darbininkų revoliucijos smaugėjų 
pasikėsinimus“ 46,— ragino LKP CK minėtas atsišau
kimas.

Sunkiomis ir sudėtingomis revoliucinės kovos są
lygomis reikėjo sukurti revoliucinį organą Lietuvoje, 
kuris iškeltų ryžtingos kovos programą ir sujungtų 
visas revoliucines šalies jėgas socialistinės revoliu
cijos pergalei pasiekti.

Lietuvos komunistai tiek Rusijoje, tiek Lietuvoje 
priėjo išvados, kad darbininkų-valstiečių vyriausybės

44 „Lietuvos aidas“, 1918 m. gruodžio 12 d.
45 L1\P atsišaukimai, t. I, p. 42.
46 Ten pat.
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sudarymas yra aktualus ir neatidėliotinas reikalas. 
RKP(b) Lietuvių sekcijų Centro Biuras, pasitaręs 
su RKP(b) CK, 1918 m. gruodžio 4 d. nutarė suda
ryti: „1. Laikinąją revoliucinę valdžią; 2. jos parėmi
mui kovoje su kontrrevoliucine buržuazija tverti 
Lietuvos Raudonąją Armiją...“ 47 48. Nutarimą kurti Lie
tuvos Laikinąją revoliucinę darbininkų ir valstiečių 
vyriausybę 1918 m. gruodžio 7 d. priėmė ir LKP CK 
Vilniuje 4S.

V. Kapsukas straipsnyje „Laikinosios revoliucinės 
Lietuvos darbininkų ir vargingųjų valstiečių valdžios 
atsiradimas“, paskelbtame 1919 m. sausio 11 d., nu
rodydamas vyriausybės sudarymo motyvus, rašė, kad 
LKP CK negalėjo sėdėti ramiai sudėjęs rankų. „Jis 
turėjo stoti priešakyje sukilusių Lietuvos darbininkų 
ir vargingųjų valstiečių, kurie griežtai atmetė visą 
parsidavėlės kontrrevoliucinės Tarybos, Lenkų komi
teto ir vokiečių bei anglų-amerikonų plėšikų politiką. 
Jis negalėjo laukti, kol, vienai okupacijai pasibaigus,, 
ateis kita, arba kol sutvirtės baltaarmiečių bandos 
ir su jų pagalba pačiups lietuvių buržuazija arba len
kų dvarininkai visą valdžią į savo rankas“ 49.

LKP CK 1918 m. gruodžio 8 d. posėdyje50 Vilniuje 
patvirtino Lietuvos Laikinąją revoliucinę vyriausybę, 
susidėjusią iš 8 žmonių — partijos narių. Turint gal
voje tai, kad krašto gyventojų sudėtis yra daugiana
cionalinė, į vyriausybę buvo įtraukti pagrindinių Lie
tuvoje gyvenančių tautybių atstovai: 4 lietuviai, 
2 lenkai ir 2 žydai.

47 PA, f. 77, ар. 1, b. 3, 1. 104.
48 PA, f. 77, ар. 1, b. 10, 1. 20.
49 V. Kapsukas, Raštai, t. 8, p. 31.
50 PA, f. 77, ар. 1, b. 10, 1. 23. 1918 m. gruodžio 8 d. posėdis 

vyko nelegaliai Vilniuje, dabartinėje Komunarų gatvėje, Nr. 9.

37 9



Revoliucinės vyriausybės pirmininku buvo patvir
tintas V in c a s  M ic k e v ič iu s - K a p s u k a s  (1880—1935), 
žymus Lietuvos darbininkų veikėjas, aktyvus Spalio 
revoliucijos dalyvis, vienas iš LKP kūrėjų ir vadovų, 
RKP(b) Lietuvių sekcijų CB pirmininkas, žinomas 
lietuvių komunistinės spaudos darbuotojas, literatas ir 
publicistas.

Vyriausybės nariai:
Z ig m a s  A le k s a - A n g a r ie t i s  (1882—1940)— social

demokratinio darbininkų judėjimo veikėjas nuo 
1906 m., darbininkų spaudos leidėjas ir redaktorius, 
vienas iš lietuvių komunistų Rusijoje vadovų, Spalio 
revoliucijos dalyvis, vienas iš LKP organizatorių, il
gus metus kalintas caro kalėjimuose ir Sibiro trem
tyje;

P r a n a s  S v o te l is - P r o le ta r a s  (1888—1938)— darbi
ninkas, savamokslis, darbininkų judėjimo dalyvis JAV 
ir Vokietijoje, lietuvių socialistinės spaudos JAV bend
radarbis, dvarų darbininkų Suvalkijoje organizato
rius;

A le k s a n d r a s  J a k š e v ič iu s  (g. 1886 m .)— mokyto
jas, socialistinio jaunimo ratelių dalyvis, 1917— 
1918 m. priklausė kairiesiems eserams Minske, bend
radarbiavo su komunistais; Kaišiadorių komunisti
nės kuopelės kūrėjas, vienas iš LKP organizatorių, 
partijos CK narys;

K a z im ie r a s  C ic h o v s k is  (1887—1938)— darbinin
kų judėjimo veikėjas nuo 1905 m., dirbo revoliucinį 
darbą Rusijoje, paskiau Lenkijoje ir kitur užsienyje, 
Spalio revoliucijos dalyvis, buvo Lenkijos reikalų ko
misaras, lenkų komunistinės spaudos darbuotojas, 
prityręs publicistas ir oratorius;
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K o n s ta n t in a s  K e r n o v ič iu s  (1886—1938)— darbi
ninkas, stalius, savamokslis, darbininkų judėjimo da
lyvis Lietuvoje nuo 1904 m., vienas iš komunistinės 
veiklos organizatorių Vilniuje, LKP kūrėjų, partijos
CK narys;

A iz ik a s  V a in š te in a s - B r a n o v s k is  (1888—1938) — 
žydų darbininkų judėjimo dalyvis Lietuvoje, Lenkijo
je, Ukrainoje, buvęs Bundo veikėjas; 1917 m. nu
traukė su juo ryšius, įstojo į Komunistų partiją, 
7 kartus kalintas; puikus kalbėtojas;

S e m io n a s  D im a n š te in a s  (1886—1939)— RKP(b) 
narys nuo 1904 metų, 1905 m. revoliucijos dalyvis 
Lietuvoje, dalyvavo bolševikų veikloje užsienyje; Spa
lio revoliucijos dalyvis, vienas iš žydų komunistų va
dovų Rusijoje, žydų reikalų komisaras, laikraščio 
„Emes“ („Tiesa“) redaktorius.

Kaip matyti, Lietuvos revoliucinės vyriausybės 
nariai buvo seni revoliucinio darbininkų judėjimo da
lyviai ir vadovai, prityrę revoliucionieriai, ilgus savo 
gyvenimo metus skyrę kovai už liaudies laisvę. „Drau
gai darbininkai ir vargingieji valstiečiai mato,— rašė 
„Laikinosios Revoliucinės Lietuvos darbininkų ir var
gingųjų valstiečių valdžios žinios“,— kad tai kaip tik 
yra toks sąstatas, kuris tvirčiausiais ryšiais yra su
sirišęs su jais. Kartu dirbo, kartu kovojo, kartu ken
tėjo. Ir toliau kartu dirbs, kovos, aukštai iškėlę rau
doną darbininkų klasės išliuosavimo vėliavą“ 51.

Tame pačiame posėdyje 1918 m. gruodžio 8 d. 
buvo sudaryta komisija (V. Kapsukas, Z. Angarietis, 
K. Cichovskis), kuriai buvo pavesta parengti Laiki
nosios revoliucinės vyriausybės Manifestą. Manifesto

51 „Laikinosios Revoliucinės Lietuvos darbininkų ir vargingų
jų valstiečių valdžios žinios“, 1919 m. sausio 11 d„ Nr. 1, p. 11.
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projektą parašė V. Kapsukas. 1918 m. gruodžio 10 d. 
V. Kapsukas, A. Jakševičius ir K. Kernovičius iš
vyko į Daugpilį užmegzti kontakto' su Raudonosios 
Armijos daliniais ir vadovauti Tarybų valdžios or
ganų kūrimui Lietuvos šiaurryčių bei rytų rajonuose.

Lietuvos Laikinąją revoliucinę darbininkų ir vals
tiečių vyriausybę sudarė tik komunistai.

LKP CK rezoliucijoje vyriausybės sudarymo 
klausimu yra pasakyta: „Kadangi šioje valandoje 
Lietuvoje vien tik Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų 
partija ne žodžiais, o darbais stoja už proletariato 
diktatūrą, kitos gi socialistinės partijos, nors ir sa
kosi už tarybas stovinčios, vienok nuolat svyruoja 
tarp tarybų ir Steigiamojo susirinkimo bei visus 
krašto gyventojus apimančių valdžios organų, Lie
tuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos Centro Ko
mitetas neranda galima, kuriant Laikinąją revoliucinę 
Lietuvos valdžią, tartis su tomis partijomis“ 52.

Lietuvos Komunistų partija buvo vienintelė parti
ja, pirmoji iškėlusi Tarybų valdžios kūrimo lozungą, 
stovėjusi socialistinės revoliucijos ir proletariato dik
tatūros pozicijose, nuosekliai ir tvirtai kovojusi už jų 
įgyvendinimą Lietuvoje. Si pozicija atitiko pagrin
dinius darbininkų klasės ir visų darbo žmonių inte
resus. Todėl Lietuvos Komunistų partijos Centro 
Komitetas atsisakė tartis dėl vyriausybės sudarymo 
su oportunistinėmis partijomis, kurios netikėjo Ta
rybų valdžia, neigė proletariato diktatūrą, neturėjo 
tvirtos linijos. Jis rėmėsi revoliucijos teise ir veikė 
sukilusių darbininkų ir vargingųjų valstiečių vardu.

Laikinosios revoliucinės darbininkų ir valstiečių

52 V. Kapsukas, Raštai, t. 8, p. 32.
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vyriausybės sudarymas buvo svarbus etapas, kuriant 
lietuvių tautos tarybinį valstybingumą.

Buvusios carinės Rusijos tautų nacionalinio vals
tybingumo formos ir jų tarpusavio ryšių su Tarybų 
Rusija klausimus, turinčius svarbią principinę reikš
mę, padėjo išspręsti RKP(b) CK, V. Leninas.

Lietuviai komunistai pasisakė už lietuvių tautos 
valstybingumo sukūrimą autonomijos RTFSR sudė- 
tyje pagrindu. Si nuostata atsispindėjo lietuvių bol
ševikų Rusijoje I konferencijos (1918 m. sausis) 
rezoliucijoje „Politinis Lietuvos surėdymas“. „Lietu
va įeina į Rusijos Tarybų respubliką,— sakoma re
zoliucijoje,— kaip jos autonominė dalis, kurioje visa 
valdžia priklauso Lietuvos Taryboms“ 53.

Tomis sąlygomis, kai Lietuva buvo okupuota ir 
buržuaziniai nacionalistai, dangstydamiesi nepriklau
somybės lozungu, svajojo užkarti liaudžiai savosios 
buržuazijos jungą, lietuviai komunistai svarbiausią 
dėmesį skyrė nepriklausomybės lozungo klasinio tu
rinio atskleidimui. Jie tikino darbininkus ir valstie
čius, kad tikrąją nepriklausomybę Lietuva įgis, tik 
įkūrus Tarybų valdžią, kuri sieks glaudžios sąjungos 
su Tarybų Rusija.

1918 m. pabaigoje, kai prasidėjo tiesioginė kova 
dėl politinės valdžios mūsų krašte ir nacionalinio 
klausimo sprendimas pasidarė tiesioginis revoliucinės 
praktikos reikalas, Lietuvos komunistai nesugebėjo 
įžvelgti bei suprasti naujų istorinių sąlygų, kaip ir 
anksčiau, jie laikėsi Lietuvos autonomijos pozicijų, 
pasisakė prieš savarankiškos respublikos sukūrimą. 
„Mes, seni bolševikai, visuomet buvome centralizaci-

53 „Tiesa“, 1918 m. sausio 20 d.
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jos šalininkais,-— kalbėjo V. Kapsukas Lietuvos ir 
Baltarusijos KP II (jungtiniame) suvažiavime... — 
Kada darbo vadovavimas perėjo j mūsų rankas, mums 
nė į galvų neatėjo kalbėti apie nepriklausomybę“ 54.

LKP, laikydamasi R. Liuksemburg pažiūrų, fak
tiškai neįvertino nacionalinio klausimo svarbos ir vie
tos Lietuvos socialistinėje revoliucijoje. Tokia pozici
ja, suprantama, neatitiko laiko reikalavimų, kovos už 
Tarybų valdžią uždavinių.

Šią pažiūrą tautų apsisprendimo klausimu, būdin
gą daugeliui kompartijų, padėjo ištaisyti RKP(b) CK.

RKP(b) CK, V. Leninas, spręsdami tautų valsty
bingumo formos ir jų tarpusavio santykių su Tarybų 
Rusija klausimus, pirmiausia vadovavosi programi
niais partijos reikalavimais, kurių esmė — išvaduoti 
engiamas tautas iš socialinės ir nacionalinės prie
spaudos, sudaryti joms visas sąlygas ekonomiškai ir 
kultūriškai suklestėti.

Prasidėjusi užsienio karinė intervencija ir pilieti
nis karas, kai revoliucijai vystytis susidarė naujos 
sąlygos, iškėlė partijai uždavinį — sutelkti visų tau
tybių darbo žmones kovai prieš bendrą priešą, norė
jusį užgniaužti Spalio revoliucijos laimėjimus. Su
daryti vieningą revoliucinę stovyklą galima buvo tik 
visiško nacijų lygiateisiškumo ir savarankiškumo pa
grindu. Dar 1916 metais V. Leninas, polemizuoda
mas su J. Piatakovu, rašė, kad jeigu dabartinis 
imperialistinis karas jungia ir „sulieja“ tautas į koa
licijas prievartos ir finansinės galios pagalba, tai ko
munistai savo pilietiniame kare prieš buržuaziją jungs 
tautas „ne rublio jėga, ne vėzdo jėga, ne prievarta,

54 PA, f. 77, ap. 2, b. 2, 1. 69.
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o laisvanorišku sutikimu, darbo žmonių solidarumu 
prieš išnaudotojus“ 5S. Ir čia pat V. Leninas ypač pa
brėžė, kad „be demokratiškai organizuotų santykių 
tarp nacijų tikrovėje, ir be valstybinio atsiskyrimo 
laisvės,— visų nacijų darbininkų ir darbo žmonių ma
sių pilietinis karas prieš buržuaziją yra neįmano
mas“ 56.

Taip pat reikėjo atsižvelgti į kai kuriuos naujus 
istorinius veiksnius, kurių anksčiau nebuvo ir kurie 
iškilo vakariniuose buvusios carinės Rusijos rajonuo
se 1918 m. pabaigoje, ypač po Lapkričio revoliucijos 
Vokietijoje ir Bresto taikos anuliavimo.

Lietuvos liaudyje, ilgus metus kentusioje sunkų 
carinio režimo jungą, nepriklausomo, savarankiško 
gyvenimo troškimas buvo labai gyvas. Buržuazija 
mėgino tuo pasinaudoti, kurdama buržuazinę Lie
tuvą.

Reikėjo atsižvelgti ir j tai, kad Lietuvos darbinin
kams ir valstiečiams, pakilusiems į kovą už Tarybų 
valdžią, ėjo į pagalbą Tarybų Rusijos ginkluotosios 
pajėgos. Si aplinkybė davė pretekstą buržuazijai ir 
Vakarų imperialistams kaltinti Tarybų šalį Lietuvos 
„okupacija“, „užkariavimu“ ir pan. Geriausias argu
mentas, griovęs visus šiuos prasimanymus, buvo ne
priklausomos, suverenios Tarybų Lietuvos respublikos 
sukūrimas.

RKP(b) CK, V. Leninas, vadovaudamiesi partijos 
programa nacionaliniu klausimu ir atsižvelgdami tiek 
apskritai į šalies, tiek ir į vakarinių jos rajonų situa
ciją, pasisakė už sukūrimą nepriklausomų, savaran
kiškų tarybinių respublikų, tikslų ir uždavinių bend-

55 V. I. Leninas, Raštai, t. 23, Vilnius, 1954, p. 15.
56 Ten pat.
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rumu glaudžiai susietų su socialistinės revoliucijos 
židiniu — RTFSR.

Ankstesnis LKP CK požiūris — Lietuvos auto
nomija RTFSR sudėtyje — atsispindėjo ir pirminia
me Laikinosios revoliucinės vyriausybės Manifesto 
variante, kur santykių su Tarybų Rusija klausimu 
buvo pasakyta, kad Tarybų Lietuva kurs naują gyve
nimą tais pačiais pamatais, kaip ir RTFSR, ir „ e is  
s u  ja  r a n k a  u ž  r a n k o s “ . Kartu buvo iškeltas šūkis 
„ T e g y v u o ja  v ie n y b ė  s u  R T F S R “. Paskelbtame Ma
nifesto tekste, RKP(b) CK patarimu, minėtas klau
simas buvo suformuluotas taip: „...ateityje eisime 
ranka už rankos su Tarybų Rusija ir su visomis kito
mis šalimis, einančiomis socialistinės revoliucijos 
keliu“ 57.

RKP(b) CK taip pat pasiūlė Laikinąją Lietuvos 
revoliucinę vyriausybę pavadinti ne tik darbininkų, 
kaip kad buvo pirmame variante, bet darbininkų ir 
vargingųjų valstiečių vyriausybe. Si pastaba turėjo 
svarbią teorinę ir praktinę reikšmę. Ji pabrėžė darbi
ninkų ir kaimo varguomenės sąjungos būtinumą so
cialistinėje revoliucijoje, kaip svarbiausią jos perga
lės ir tvirtumo laidą.

1918 m. gruodžio viduryje LKP perėjo prie ryž
tingų revoliucinių veiksmų. 1918 m. gruodžio 9 ir 
14 d. partijos CK posėdžiuose58 buvo priimtas nu
tarimas gruodžio 15 d. atidaryti Vilniaus Darbinin
kų atstovų tarybą, paskelbti jos valdžią, o sekančią 
dieną, gruodžio 16-ąją, organizuoti visuotinį politinį 
streiką ir demonstracijas visame krašte.

67 LIS, t. III, p. 107.
58 PA, f. 77, ар. 1, b. 10, I. 23, 30.

387



LKP CK rezoliucijoje 59, priimtoje pagal Z. Anga- 
riečio parengtą projektą, buvo sakoma, kad visuotinis 
politinis streikas darbininkų, dirbančių geležinkelyje,, 
fabrikuose, dirbtuvėse, vyksta protestuojant prieš iš
vežimą iš Lietuvos geležinkelių vagonų ir garvežių, 
staklių, žaliavos, maisto produktų, gyvulių, kas pa
smerkia darbininkus bado mirčiai, prieš plėšikiškas- 
rekvizicijas, padažnėjusius darbininkų, ypač komunis
tų, suėmimus, prieš okupantų susitarimą su vietos, 
burž'uazija.

Ruošiantis streikui ir demonstracijai, LKP CK pa
vedė visoms partijos organizacijoms miestuose ir 
kaimuose išvystyti didelį agitacinj-organizacinj dar
bą, kurti streikų komitetus, j pirmą vietą kelti reika
lavimą dėl valdžios perėjimo į darbininkų rankas; 
provincijos komunistai buvo įpareigoti organizuoti; 
streikus dvaruose ir kaimuose. Centro Komitetas ra
gino darbo žmones visaip kliudyti okupantams išvežti 
liaudies turtą. Ten, kur vokiečių kareiviai neplėšikau
sią ir pažadėsią nieko neišvežti, leisti jiems nekliu
domai išvažiuoti į Vokietiją. Jų persėdimo punktai 
turi būti nustatyti Lietuvos teritorijoje ne arčiau kaip 
60 varstų nuo Vokietijos sienos.

Miestuose ir apskrityse komunistų iniciatyva buvc> 
sudaryti streikų komitetai, plečiama agitacija, dirba
mas parengiamasis darbas.

1918 m. gruodžio 15 d., sekmadienį, Miesto salėje, 
papuoštoje raudonomis vėliavomis ir lozungais, buvo- 
iškilmingai atidaryta Vilniaus Darbininkų atstovų ta
ryba. Organizacinės komisijos vardu Tarybą atidarė- 
vienas seniausių darbininkų judėjimo veikėjų Andrius.

69 PA, f. 5421, ар. 1, b. 84, 1. 1—3.
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Domaševičius. Aprašydamas pirmąjį Tarybos posėdį, 
menševikų internacionalistų laikraštis „Novaja era“ 
buvo priverstas pripažinti, kad salėje papūtė „Rusi
jos revoliucijos dvasia“, „atgimė Rusijos proletariato 
revoliucinės kovos tradicijos“ ir susidariusiomis są
lygomis „bolševikai paėmė vadovaujantį vaidmenį 
Taryboje“ 60.

Į Darbininkų atstovų tarybos prezidiumą iš 9 žmo
nių po ilgos kovos su oportunistinėmis partijomis 
buvo išrinkti 5 komunistai, 3 Bundo atstovai ir 1 men
ševikas internacionalistas. Prezidiumo pirmininku iš
renkamas P. Eidukevičius, pavaduotojais — E. Soko- 
fovskis (menševikas internacionalistas), J. Vainštei- 
nas (bundininkas), J. Vileiskis, sekretoriais — J. Si- 
melevičius, N. Pupsas (bundininkas), nariais — 
Z. Angarietis, E. Senkevičius, Novopoliantas (bun
dininkas)61.

Tarybos frakcijų atstovų deklaracijos ir pasisaky
mai rodo, kad LKP tuo metu buvo vienintelė partija, 
kuri suprato pagrindinį einamojo momento reikalavi
mą — perduoti valdžią Tarybai. „Nuo šios dienos Vil
niaus proletariatas išsivadavo iš vergovės ir pradeda 
naują istoriją, laisvo proletariato gyvenimą,— pareiš
kė komunistų frakcijos vardu P. Eidukevičius.— Įduo
damas mums raudonąją vėliavą, pavesdamas mus ją 
nešti ir vesti su ja į kovą dėl Lietuvos darbininkų 
klasės išsivadavimo, proletariatas laukia iš mūsų, kad 
mes išreikštume jo valią, visų pirma, kad jis, ir tiktai 
jis, yra Lietuvos valdovas ir kito šeimininko nepri
pažins. Dabar, kada proletariatas ima savo likimą 
į savo rankas, jis turi būti ne tik susijungęs ir susi

60 «Новая эра», 18 декабря 1918 г.
81 «Новая эра», 17 декабря 1918 г.
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organizavęs,— jis turi būti taip pat apsiginklavęs, 
kad su ginklu rankose ginti savo valdžią ir savo 
laisvę“ 62.

Komunistų frakcija, vykdydama LKP CK nutari
mą, pasiūlė rezoliuciją, skelbiančią Tarybą vienintele 
valdžia Vilniuje. „Iš pradžių tai apstulbino kitas par
tijas,— prisiminė kiek vėliau Z. Angarietis.— Įvairių 
partijų eilėse įvyko sumišimas, jų lyderiai ginčijosi, 
nežinojo, ką daryti“ 63. Tačiau tvirta komunistų pozi
cija, visiškas darbininkų deputatų pritarimas priver
tė oportunistinių partijų vadovus priimti revoliuci
nį komunistų pasiūlymą.

Vilniaus Darbininkų atstovų taryba pasiskelbė 
imanti miesto valdžią į savo rankas. Tarybos deputa
tai ir susirinkusieji svečiai šiam nutarimui džiaugs
mingai pritarė.

Karštai pritarė revoliuciniai deputatai ir darbinin
kai komunistų pasiūlytiems sveikinimams RTFSR 
Centro Vykdomajam Komitetui, Liaudies Komisarų 
Tarybai, Raudonajai Armijai ir kovojančiam okupuo
tų kraštų proletariatui.

Sveikinime Tarybų Rusijos LKT buvo išreikštas 
Lietuvos darbo žmonių pasitikėjimas Tarybų Rusijos 
liaudimi, kuri pirmoji tiesė kelius į socializmą, 
V. Leninu, jų ryžtas eiti tuo keliu, kurį nurodė didysis 
revoliucionierius ir vadas. „Liaudies Komisarų Ta
ryba, ištikimo proletariato vado draugo Lenino va
dovaujama, yra Lietuvos darbininkų klasės kelrodinė 
žvaigždė išsivysiančioje kovoje už visišką savo iš
silaisvinimą“ 64.

62 LIS, t. III, p. 104.
63 3. Ангаретис, Декабрь 1918 года в Вильне.— «Звезда», 

14 января 1920 г.
64 LIS, t. III, p. 104.
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Specialiu atsišaukimu Lietuvos Komunistų parti
jos Centro Komitetas paragino visus Lietuvos darbo 
žmones nedelsiant padaryti galą okupantų šeiminin
kavimui, stoti į kovą už laisvę, už Tarybų valdžią, 
aktyviai dalyvauti visuotiniame politiniame streike 
ir demonstracijoje 1918 m. gruodžio 16 d. „Tą dieną 
neturi dirbti nė viena dirbtuvė, turi būti uždarytos 
visos krautuvės, turi sustoti visi darbai,—■ sakoma 
partijos CK kreipimesi „Prieš represijas, areštus ir 
prievartą, prieš okupantų plėšimus!“, pasirodžiusia
me streiko išvakarėse.'— Tegu visi Lietuvos darbinin
kai išeina tą dieną į gatves ir garsiai pasako-: Salin 
represijos, areštai ir prievarta! ...Salin okupantų val
džia! Salin buržuazijos viešpatavimas! Tegyvuoja 
Darbininkų tarybų valdžia!“ 65

Lietuvos darbo žmonės, kurių priekyje žengė Vil
niaus proletarai ir varguomenė, gyvai atsiliepė j Ko
munistų partijos iškeltą kovinį šūkį. 1918 m. gruodžio 
16 d. Vilniuje sustojo fabrikai ir dirbtuvės, užsidarė 
krautuvės, nutraukė darbą geležinkelininkai. Beveik 
visi Vilniaus darbo žmonės išėjo į gatves. Po trum
po mitingo Lukiškių (dabar Lenino) aikštėje milži
niška eisena patraukė Jurgio (dabar Lenino) pro
spektu į miesto centrą. Visų veiduose džiaugsmas, 
šventiška nuotaika, revoliucinis ryžtas. Skambėjo re
voliucinės dainos. „Gyvai prisimenu . gruodžio 
16-ąją — tai neužmirštama diena,— rašė savo me
muaruose demonstracijos dalyvė rašytoja revoliucio
nierė E. Tautkaitė, vaizdžiai perteikdama demonstran
tų nuotaikas.— ...Iškėlę galvas, plačiu drąsiu žings
niu visi žygiavome ilgu, tiesiu Jurgio prospektu. Pa

65 LKP atsišaukimai, t. I, p. 42.
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baigę marselietę, tuojau pradėjome kitą tuo metu la
bai tinkamą dainą —• varšuvietę.

Šėlstančios vėtros plasnoja virš mūsų,
Smaugia ir slegia mus smurtas nuožmus.
Žengiam tvirtai mes j lemiamą mūšį,
Nors gal ne vienas už pergalę žus! —

sklido per gatvę skambi daina... Stovintieji šaligat
viuose jungėsi prie demonstrantų. Minia didėjo“ 66.

Virš demonstrantų plevėsavo raudonos vėliavos ir 
transparantai su šūkiais įvairiomis kalbomis: „Salin 
vokiečių žandarai ir policininkai!“, „Salin lenkų, žy
dų, lietuvių buržuazijos viešpatavimas!“, „Tegyvuoja 
Tarybų valdžia Lietuvoje!“, „Tegyvuoja Raudonoji 
Armija!“, „Sveikiname revoliucinius vokiečių darbi
ninkus ir kareivius“, „Tegyvuoja Komunistų partija!“ 
Ypač darbininkai piktinosi, praeidami pro namus, 
kur buvo įsikūrusi buržuazinė Lietuvos taryba. „Sa
lin Tarybą!“,— girdėjosi demonstrantų šūkiai67.

Politinėje demonstracijoje Vilniuje dalyvavo dau
giau kaip 30 tūkstančių žmonių — darbininkų ir mies
to varguomenės68. Į demonstraciją įsiliejo gausus 
darbininkų būrys — apie 1000 žmonių, atžygiavęs iš- 
Naujosios Vilnios 69.

1918 m. gruodžio 16 d. sustreikavę geležinkelio dar
bininkai iškėlė vokiečių okupantams tokius reikala
vimus: iš geležinkelio dirbtuvių neišvežti staklių: 
garantuoti, kad geležinkelio riedmenys būtų palikti 
vietoje; nutraukti visus reikalus su buržuazine Lietu
vos taryba geležinkelio klausimais; padidinti atly

66 E. Tautkaitė, Takais takeliais į didi kelią, Vilnius, 1957, 
p. 23—24.

67 „Komunistas“, 1918 m. gruodžio 20 d.
88 K■ Циховский, Виленский Совет рабочих депутатов.— 

«Звезда», 14 ноября 1920 г.
69 „Darbo balsas“, 1918 m. gruodžio 20 d.
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ginimą, mokėti !/з atlyginimo invalidams ir ligo
niams; įvesti 8 vai. darbo dieną; siekiant užkirsti ke
lią spekuliantams išvežti geležinkeliu maisto produk
tus, suteikti darbininkams šiuo reikalu kontrolės tei
ses 70.

Vokiečių okupantai, darbininkų susitelkimo ir ryž
tingumo paveikti, priėmė visus geležinkelininkų rei
kalavimus. Geležinkelio darbininkų streikas buvo nu
trauktas.

Visuotinis politinis streikas ir demonstracija, vykę- 
su nepaprastu revoliuciniu pakilimu, parodė, kadi 
Darbininkų atstovų tarybą darbininkai visiškai remia.. 
Solidarizuodamiesi su jais, demonstracijoje dalyvavo' 
ir vokiečių kareiviai.

LKP CK raginimu, visuotiniai politiniai streikai 
ir demonstracijos 1918 m. gruodžio 16 d. įvyko Šiau
liuose, gruodžio 17 d.— Kaune, gruodžio 19 d.— Pa
nevėžyje ir kitur.

1918 m. gruodžio 16—19 d. visuotinis politinis 
streikas, vykęs su komunistų politiniais lozungais, 
smarkiai išjudino darbo žmones, padėjo įtraukti juos 
į kovą prieš vokiečių okupantus ir buržuaziją, už so
cialistinės revoliucijos pergalę Lietuvoje.

Darbininkų klasė, žengusi revoliucinio judėjimo 
priešakyje, pasirodė esanti didelė politinė jėga, ku
pina ryžto ir kovos dvasios. Lietuvos komunistai, or
ganizavę masinius politinius streikus ir demonstra
cijas, pasireiškė kaip veiklūs ir drąsūs darbo žmonių 
vadovai, be galo atsidavę revoliucijos reikalui. Tuo 
jie pelnė darbininkų ir valstiečių pagarbą bei autori
tetą.

70 «Новая эра», 17 декабря 1918 г.

393



Besiplėtojančios socialistinės revoliucijos sąlygomis 
Lietuvos Laikinoji revoliucinė darbininkų ir vargin
gųjų valstiečių vyriausybė paskelbė 1918 m. gruodžio 
16 d. Manifestą. Pagrindinė jo idėja — tai naujos ta
rybinės santvarkos, laisvos nuo darbo žmonių išnau
dojimo, sukūrimo idėja. „Sukilusiųjų Lietuvos darbi
ninkų ir vargingųjų valstiečių vardu, Lietuvos 
raudonarmiečių vardu,— sakoma šiame istoriniame 
dokumente,— skelbiame karinės Vokietijos okupaci
jos, Lietuvos Tarybos ir visų kitų buržuazinių tautinių 
tarybų ir komitetų valdžią nuversta. V isa  v a ld ž ia  
p e r e in a  į  L ie tu v o s  D a r b in in k ų , b e ž e m ių  ir m a ž a ž e m ių  
a t s to v ų  ta r y b ų  r a n k a s " 71.

Lietuvos darbo žmonės griežtai atmetė „bent kokius 
kontrrevoliucinius mėginimus iš anglų-prancūzų-ame- 
rikonų kapitalistų pusės įsimaišyti Lietuvos darbo 
minių likiman“ 72, paskelbė kovą buržuazijai, kuri, im
perialistų padedama, stengėsi kurti buržuazinį Lie
tuvos valstybingumą išnaudotojų klasių interesais.

Manifestas iškėlė aiškią ir konkrečią revoliucinės 
veiklos programą, besiremiančią marksizmo-leniniz
mo mokymu ir naujo gyvenimo kūrybos Tarybų Rusi
joje patyrimu.

Manifestas atspindėjo liaudies siekimus ir lūkes
čius. Tai buvo didžios istorinės reikšmės dokumen
tas. Jis paskelbė proletariato diktatūros įvedimą, 
Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos sukūrimą.

Lietuvos revoliucinė vyriausybė, reikšdama darbo 
žmonių valią ir interesus, nauju, Tarybų pagrindu at
kūrė lietuvių tautos valstybingumą.

71 LIS, t. III, p. 105.
72 Ten pat, p. 106.
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' Dekretas
dėt pripažinimo Lietuvos Tarybų Respublikos 

nepriklausomybės.
j Atsakydama į Lietuvos Tarybų Valdžios pa-
5 ■‘•klausimą, Liaudies Komisaru Taryba pareiškia:

1. Rusijos Tarybų Valdžia pripažįsta Lietuvos 
. Tarybų Respublikos nepriklausomybę: .Aukščiausia

Lietuvos valdžia Rusijos Tarybų Valdžia pripažįsta 
Lietuvos Tarybų Valdžią, o ligi 'Tarybų suvažiavimo 

. ™- valdžią Laikinosios Revol iucinės Lietuvos Darbi -
i ninku Valdžios, kurios prysakyje yra drg. Mickevi- 
, čius-Kapsukas.

2 . Rusijos Tarybų Valdžia įsako visoms turin
čioms reikalu su Lietuva karinėms ir pilietinėms 
Rusijos Tarybų Respublikos Vyriausybėms suteikti 
Lietuvos Tarybų Valdžiai ir jos kariuomenei visokią 
pagalbą kovoje dėl Lietuvos paliuosavimo iš buržua-

. *>]<* jungo.
3 . Liaudies komisariatui maisto reikalams ir 

Aukščiausiai Liaudies L'kio Tarybai pavedama su 
sutarti su atitinkamais Lietuvos Tarybų Respublikos 
organais dėlei prekių mainu nustatymo tarp abieju 
Respublikų.

Liaudies Komisarų Tarybos Pirmininkas:
V. Uljanov (Lertin).

liaudies Komisarų Tarybos reikalų Vedėjas:
V. Bone Brujevic

liaudies Komisam Tarybos Sekretorius: 
i J L. Fotijeva.

Tarybų Rusijos vyriausybės 1918 m. graudžio 22 d. dekretas dėt 
Tarybų Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo. ,,Laikinosios
Revoliucinės Lietuvos darbininkų ir vargingųjų valstiečių valdžios 

žinios", 1919, Nr. 1.
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Nepriklausomos, suverenios Tarybų respublikos su
būrimu Lietuvos Komunistų partija ištaisė savo 
senąjį nusistatymą lietuvių tautos valstybingumo for
mos klausimu.

Laikinoji revoliucinė vyriausybė nedelsdama už
mezgė draugystės ir broliškos tarpusavio pagalbos 
santykius su RTFSR.

Atsakydama į Lietuvos Laikinosios revoliucinės vy
riausybės kreipimąsi, Tarybų Rusijos Liaudies Komi
sarų Taryba 1918 m. gruodžio 22 d. dekretu pripažino 
Lietuvos Tarybų respublikos nepriklausomybę ir 
V. Kapsuko vadovaujamą respublikos vyriausybę.

RTFSR vyriausybė įpareigojo visas šalies karines 
ir civilines įstaigas teikti karinę ir ūkinę paramą Ta
rybų Lietuvos vyriausybei ir jos kariuomenei.

1918 m. gruodžio 24 d. RTFSR aukščiausias vals
tybinės valdžios organas — Tarybų Centro Vykdoma
sis Komitetas patvirtino (ratifikavo) LKT dekretus 
dėl Lietuvos, Latvijos, Estijos tarybinių respublikų 
pripažinimo. „Centro Vykdomasis Komitetas vėl 
užtikrina,— sakoma šiame dokumente,— kad šių šalių 
priklausymas senajai carinei imperijai neuždeda joms 
jokių įsipareigojimų“ ir kartu reiškia tvirtą įsitiki
nimą, kad tik dabar, pripažįstant visišką laisvę sa
varankiškai apsispręsti ir perimti valdžią į darbo 
žmonių rankas, „susikuria laisva ir nesuardoma šių 
tautų, gyvenančių buvusioje Rusijos imperijos teri
torijoje, sąjunga“ 73.

Tarybų Rusijos vyriausybės dekretas dėl Lietuvos 
tarybinės respublikos pripažinimo, pasirašytas didžio
jo Lenino, yra juridinis Tarybų Lietuvos valstybės

73 L I S ,  t .  I I I ,  p . 112.
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nepriklausomybės ir suverenumo dokumentas. Jis pa
tvirtino tarybinį Lietuvos valstybingumą ir tarptau
tiniu požiūriu. Tarybų Lietuvos pripažinimo dekretas, 
ryškiai atspindintis RKP(b) nacionalinę politiką,, 
parodė, kad, pirma, Tarybų Rusija gerbia mažųjų 
tautų suverenitetą ir nacionalines teises, teikia joms 
paramą socialinio ir nacionalinio išsivadavimo kovo-; 
je; antra, paneigia buržuazinės istoriografijos prasi
manymus apie tariamus Tarybų Rusijos aneksinius 
siekius tiek Lietuvos, tiek ir kitų Pabaltijo respublikų 
atžvilgiu.

Tarybų valdžios paskelbimas Lietuvoje, didvyriš
ka darbininkų ir valstiečių kova džiugino broliškų 
tautų darbo žmones. Atsakydama į telegrafinį V. Kap
suko pranešimą iš Daugpilio apie Tarybų kūrimąsi, 
1918 m. gruodžio 18 d. RTFSR vyriausybė pranešė: 
„Pranešimas priimtas. Mes visi labai nudžiugę Jūsų 
informacija. Priimkite sveikinimą. Greičiau išvaduo
kite Vilnių“ 74.

1918 m. gruodžio 22 d. sukilusius Lietuvos darbi
ninkus širdingai pasveikino Estijos proletariatas. 
„Estijos proletariatas...,— sakoma Estijos Darbo Ko
munos tarybos (vyriausybės) pirmininko J. Anvelto 
pasirašytame sveikinime,— linki pasisekimo greitame: 
jūsų šalies paliuosavime nuo prispaudėjų75.

Proletarinis solidarumas, išreikštas šiuose doku
mentuose, didino Lietuvos darbo žmonių pasitikėjimą: 
savo jėgomis, stiprino galutinės pergalės viltį.

74 Л е н и н с к и й  с б о р н и к , т . 34 , с т р . 69 .
75 L I S ,  t .  I I I ,  p . 110— 111.
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3 Komunistų kova už valdžios perėjimą 
į Darbininkų atstovų tarybos rankas Vilniuje

Tarybų valdžios paskelbimas Lietuvoje sukėlė žvė
riškų vokiečių okupantų ir vietos išnaudotojų klasių 
neapykanta.

Vilniuje 1918 m. gruodžio mėn. susiklostė ypač 
sudėtinga ir sunki politinė situacija. Čia dar buvo 
vokiečių kariuomenė, kuri laikė valdžią savo rankose. 
1918 m. gruodžio 18 d. 10-osios vokiečių armijos Ka
reivių taryba paskelbė atsišaukimą j gyventojus, ku
riame pareiškė: „Kol šalyje yra vokiečių kariuomenė, 
vykinamoji valdžia yra išimtinai vokiečių rankose. Šią 
valdžią mes pasilaikysime visomis, kurias turime, 
priemonėmis“ L

Labai suaktyvėjo, vokiečių okupantams besiren
giant palikti miestą, vietos kontrrevoliucinės jėgos, 
pretendavusios į valdžią :— buržuazinė Lietuvos tary
ba ir buržuazinis-dvarininkinis Lenkų komitetas.

Lietuvių buržuazija skubiai ėmėsi pertvarkyti ir 
konsoliduoti savo jėgas. 1918 m. gruodžio 26 d. vietoj 
A. Voldemaro vyriausybės1 2 Vilniuje buvo sudarytas 
koalicinis Ministrų kabinetas. Jo sudarymo išvakarė
se lietuvių buržuazijos šulai, netekę paramos plačioje 
visuomenėje, svarstė karinės diktatūros Lietuvoje įve-

1 „ L ie tu v o s  a i d a s “ , 1918 m . g r u o d ž io  21 d .
2 A . V o ld e m a r o  v y r i a u s y b ė ,  k a ip  p r i p a ž į s t a  p a t y s  b u r ž u a z i n i a i  

n a c i o n a l i s t a i ,  f a k t i š k a i  i š i r o  1918 m . g r u o d ž io  17— 2 0  d ., k a i  p a t s  
„ p r e m j e r a s “ , b u r ž u a z i n ė s  L ie tu v o s  t a r y b o s  p r e z id iu m o  p i r m i n i n 
k a s  A . S m e to n a  ir  k i t i  b u r ž u a z i j o s  v a d e iv o s ,  i š g ą s d i n t i  r e v o l iu c i 
j o s ,  g ė d in g a i  p a b ė g o  t i e s i a i  į  B e r ly n ą ,  n e t  n e s u s t o d a m i  K a u n e  
( ž r .  Mykolas Sleževičius, „ T e r r a “ le id . ,  C h ic a g o ,  1954, p . 17— 1 8 ).
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dimo klausimą. Vienintelis kandidatas į diktatorius 
buvo numatytas M. Sleževičius. Bejėgiškumas ir 
blaškymasis dvelkė iš jų kalbų. „Vienintelė valdžia, 
galinti sutverti darbo centrą,— pareiškė 1918 m. gruo
džio 2 0  d. pasitarime naujo kabineto sudarymo klau
simu S. Šilingas,— galėtų būti tik valdžia vyriausiojo 
karo vado... Vyriausias karo vadas kaip tik būtų ta 
ypata, kuris suvienytų visus sluoksnius“ 3. P. Leonas 
kalbėjo: „Diktatorius pas mus neturėtų dabar jokios 
kariškos jėgos..., geistina visgi duoti jam pilną val
džią, o pavadinti diktatoriumi gal būtų galima vė
liau, padidėjus mūsų kariškoms jėgoms“ 4. Brangin
damas tačiau M. Sleževičiaus bendradarbiavimą,— 
tęsė P. Leonas,— sutiktų paskelbti jį diktatoriumi. 
Dar ryžtingiau pasisakė už diktatorių J. Tūbelis: „Mes 
kalbam be galo, o lig šiol nieko nesutvėrėme. Ka
dangi mes radome žmogų, kuris galėtų tuojau darbą 
pradėti, kuriam mes užsitikime, tai reikėtų jo pajė
gomis pasinaudoti“ 5. Jis reikalavo paremti diktatū
ros įvedimą Lietuvoje. O kaipgi žiūrėjo į šį klausi
mą „socialistas“ M. Sleževičius — vienintelė buržua
zijos viltis? „Prie dabartinių aplinkybių nei Valsty
bės taryba, nei Ministerių kabinetas,— pareiškė jis,— 
jėgos nebeturi. Todėl reikia pavesti valdymą ir ap
saugą krašto vienai ypatai... visuomenė ir ypač kai
rysis sparnas labai yra nusistatęs prieš tarybą, todėl 
apie diktatorių gali greičiau susispiesti visokios 
grupės“ 6.

Po savaitę trukusių saujelės politikierių ginčų vis
gi buvo atsisakyta paskelbti diktatūrą. Visuomenėje

3 LTSR CVA, f. 923, a p. 1, b. 9, 1. 39, 41.,
4 T e n  p a t ,  1. 40 .
5 T e n  p a t ,  1. 41 .
6 T e n  p a t ,  1. 39.
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buvo labai stiprios demokratinės nuotaikos. Nepripa
žinti demokratijos, nors ir žodžiais, buvo negalima. 
Kita vertus, diktatūra turėjo remtis karine jėga, o jos 
buržuazija dar neturėjo.

Taip buržuazinių nacionalistų planai paskelbti dik
tatūrą Lietuvoje gėdingai sužlugo'.

Socialistų liaudininkų demokratų partijos lyderis 
M. Sleževičius turėjo pasitenkinti Ministrų kabineto 
pirmininko postu. Į kabineto sudėtį buvo įtraukti 
krikščionių demokratų, pažangininkų, dešiniųjų so
cialdemokratų, taip pat baltarusių ir žydų buržuazijos 
atstovai.

M. Sleževičiaus vyriausybė, besiremianti siaurais 
miesto ir kaimo buržuazijos sluoksniais, paskelbė de
magoginę deklaraciją, kvietė Lietuvos gyventojus su
sitelkti prieš „anarchiją“. Norėdama atitraukti darbo 
žmones nuo revoliucijos, ji pažadėjo aprūpinti vals
tiečius žeme, įgyvendinti socialines reformas ir de
mokratines laisves.

Vilniuje ypač aktyviai veikė lenkų kontrrevoliuci- 
ja, tiesiogiai palaikoma Lenkijos vyriausybės. Jun
giamoji grandis tarp Lenkijos vyriausybės ir lenkų 
kontrrevoliucijos Lietuvoje buvo vadinamasis Rytų 
žemių gynimo komitetas Varšuvoje. 1919 m. gruodžio 
12 d. Lenkijos Ministrų taryba išskyrė jam 20 mln. 
markių kontrrevoliucinei veiklai finansuoti Lietuvoje 
ir Baltarusijoje 7. Sparčiai buvo rengiamos kovai va
dinamosios Lietuvos ir Baltarusijos savigynos kari
nės formuotės, kurioms vadovauti 1919 m. gruodžio 
■ 8 d. Lenkijos armijos vyriausioji vadovybė paskyrė 
generolą V. Veitką. Vilniuje ir jo apylinkėse buvo

7 Д о к у м е н т ы  и  м а т е р и а л ы  п о  и с т о р и и  с о в е т с к о -п о л ь с к и х  
о т н о ш е н и й , т . I I ,  М ., 1964, с т р . 35.
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■sutraukta daugiau kaip 1000 ginkluotų lenkų kontr
revoliucionierių 8. Jie atvirai ruošėsi užpulti Darbi
ninkų atstovų tarybą, paversti niekais Vilniaus pro
letariato revoliucinius iškovojimus. Lenkų kontrrevo
liucionieriai tomis dienomis Vilniuje išplatino 
atsišaukimą, kuriame rašė: „Kas gyvas, kas tiki 
į dievą, kieno krūtinėje plaka lenko širdis — prie 
ginklo! Ginti Aušros vartų dievo motiną, ginti bro
lius lenkus, lietuvius, baltarusius, ginti gyvybę ir 
laisvę — su erelio vėliava“ 9.

Vidinių kontrrevoliucinių jėgų aktyvizavimasis rim
tai grėsė Vilniaus revoliuciniams darbininkams. LKP 
■Centro Komitetas, apsvarstęs susidariusią situaciją, 
nutarė pradėti ryžtingai veikti. Partija legalizavosi ir 
Įsikūrė kartu su Darbininkų taryba Varnų gatvėje, 
Nr. 5 (dabar Komunarų 9).

1918 m. gruodžio 18 d. Tarybos Prezidiumas ofi
cialiai pranešė vokiečių Kareivių tarybai, kad Darbi
ninkų atstovų taryba yra vienintelė įgaliota valdžia, 
kurios turi klausyti visi miesto gyventojai. Tarybos 
įsakymai, nutarimai ir paskyrimai yra privalomi vi
siems ,0.

Su šiuo nutarimu per spaudą ir išlipintus skelbi
mus buvo supažindinti visi miesto gyventojai. Vil
niaus Darbininkų atstovų taryba, pradėjusi veikti kaip 
miesto valdžios organas, išleido įsakymą panaikinti 
■cenzūrą. Visų laikraščių redakcijoms ir spaustuvėms 
buvo uždrausta siųsti vokiečių okupantams peržiūrėti 
spausdinamą medžiagą. Pradėjo eiti komunistiniai 
laikraščiai lietuvių, lenkų, žydų ir rusų kalbomis.

8 T S R S  C V S R  a r c h y v a s ,  f. 130, a p . 3 , b . 4 9 3 , 1. 17.
9 «Новая эра», 22 декабря 1918 г.
10 LIS, t. III, p. 108.
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1918 m. gruodžio 20  d. pasirodė LKP CK organas 
laikraštis „Komunistas“. Buvo suteikta darbo žmo
nėms susirinkimų laisvė, priimtas nutarimas išlais
vinti politinius kalinius. Norėdama užkirsti kelių 
kainų kilimui ir spekuliacijai, Taryba uždraudė iš
vežti iš Vilniaus ir jo apylinkių maisto produktus be 
jos žinios, pirkti ir pardavinėti juos spekuliacine kai
na n .

LKP CK patarimu buvo paskirti Tarybos komisa- 
rai-komunistai: miesto ūkio — B. Verbickas, kalėji
m ų— K. Rimša, geležinkelio-—J. Vileiskis.

Ypatingą dėmesj Taryba skyrė geležinkeliui, ku
riuo buvo išvežamas okupantų prisiplėštas turtas. 
Geležinkelio komisaras ir sudaryta geležinkelio mili
cija pradėjo kontroliuoti ne tik asmenis, įtariamus- 
spekuliacija, bet ir vokiečių karinius ešelonus.

Kadangi grėsė pavojus iš lenkų kontrrevoliucio
nierių, Taryba ėmėsi ir apsaugos priemonių. Partijos 
Vilniaus komitetas mobilizavo visus komunistus, sku
biai ginklavosi darbininkai, buvo sukurtas miesto ta 
rybinės milicijos būrys, kuriame 1918 m. gruodžio* 
viduryje buvo 60 žmonių 11 12.

Gydytojai S. Matulaitis ir A. Domaševičius pagal 
pirminės pagalbos sužeistiesiems suteikimo kursą pa
rengė medicinos seserų grupę, kuri buvo aprūpinta 
tvarstomąja medžiaga bei medikamentais ir nuolat 
budėjo*13.

1918 m. gruodžio 18 d. Darbininkų atstovų tarybos 
Prezidiumas laišku kreipėsi į Kareivių tarybą, prašy

11 „ K o m u n i s ta s “ , 1918 m . g r u o d ž io  22  d .
12 P A , f. 77, а р . 1, b . 39 , 1. 27 .
13 5 .  Matulaitis, I š  1918 m . a t s im in im ų .  —  „ R a u d o n a s i s  a r t o 

j a s “ , 1929 m . r u g p jū č io  15 d .
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damas ginklų. „Atsižvelgdami j pavojų, kurį kelia 
reakcinė vokiečių karinė vadovybė, palaikanti vietos, 
ypač lenkų, kontrrevoliuciją, besiruošiančią užpulti 
Tarybą ir suimti jos narius,— sakoma laiške,— mes 
priversti prašyti Jus perduoti mums 800 šautuvų, 
amunicijos ir 10  kulkosvaidžių, kad patys galėtume 
ginti Darbininkų atstovų tarybą. Mes garantuojame, 
kad nesiimsime jokių priemonių prieš vokiečių karei
vius, bet priešingai, nuslopinsime bet kokį išpuolį 
prieš juos“ 14.

10-osios armijos Kareivių taryba atmetė Tarybos 
prašymą. Dar daugiau, okupantai griežtai pasiprie
šino revoliuciniams Tarybos veiksmams. Jie suėmė 
daugiau kaip 40 geležinkelio darbininkų, jų tarpe 
apie 30 Tarybos atstovų, mėginusių kontroliuoti vo
kiečių karinius ešelonus 15. Okupantai atsisakė per
duoti Tarybai kalėjimą.

LKP CK, stebėjęs Vilniaus proletariato kovą ir 
jai vadovavęs, 1918 m. gruodžio 20 d. apsvarstė klau
simą „Mūsų žingsniai prieš kontrrevoliuciją“. Pažy
mėjęs pavojų, kurį kelia vis didėjanti lenkų, lietuvių 
ir vokiečių kontrrevoliuciją, jis nutarė nedelsdamas 
pranešti Tarybų Rusijai, kad ji „a) kategoriškai ir 
ultimatyviai pareikalautų iš vokiečių valdžios organų 
nuginkluoti legionus, nes priešingu atveju jie (vokie
čių karinė vadovybė.— S. K.) pažeidžia sutartis; 
b) sparčiu maršu pasiųstų raudonuosius pulkus į Vil
nių“ 1б. Be to, buvo nurodyta, kad okupantai veikia 
kartu su vietos kontrrevoliuciją. Partijos CK pavedė 
Vilniaus Tarybos prezidiumui nutraukti ryšius su

14 T S R S  C V S R  a r c h y v a s ,  f . 130, a p . 2, b . 669 , 1. 43 .
15 PA, f. 77, ар. 1, b. 10, 1. 49.
16 Ten pat.
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10-osios armijos Kareivių taryba kaip kontrrevoliu
cine.

1918 m. gruodžio 2 1  d. partijos CK priėmė nutari
mą organizuoti krašte visuotinį politinį streiką, rei
kalaujant nutraukti neteisėtus okupacinės valdžios 
veiksmus, paleisti politinius kalinius, jų tarpe neseniai 
suimtus geležinkelio darbininkus, pagerinti ekono
minę darbininkų padėtį. Streikui organizuoti buvo 
sudarytas centrinis streiko komitetas. Buvo imtasi 
priemonių kuo greičiau apginkluoti darbininkus, or
ganizuoti geležinkelio gynybą. Vietoj Karinio-revoliu- 
cinio komiteto, paleisto 1918 m. gruodžio 19 d. dėl jo 
neveiklumo 17, buvo sudarytas LKP CK direktyvomis- 
besivadovaujantis ypatingas karinis-partinis organas 

! (štabas), į kurį įėjo: B. Verbickas (Dieduška), V. Vi
sockis (Kazokas), A. Liaudanskas (Kunigas), P. Svo- 

I telis (Proletaras) ir S. Korones (Taras)18.
1918 m. gruodžio 22 d. didelio įtempimo sąlygo

mis Darbininkų klube susirinko Vilniaus Darbininkų 
atstovų taryba į savo antrąjį posėdį.

Pirmiausia iškilo klausimas, kaip žiūrėti į Lietu
vos Laikinąją revoliucinę vyriausybę. Visų oportunis- 
tinių partijų atstovai atsisakė pripažinti revoliucinį 
darbo žmonių organą ir priėmė menševikų interna
cionalistų rezoliuciją, nurodančią, kad krašto valdžią 
gali sudaryti Tarybų suvažiavimas, kurį reikia sku
biai sušaukti; iki tol krašto valdžios funkcijas vykdo 
Vilniaus Darbininkų atstovų tarybos Vykdomasis ko
mitetas.

Komunistų frakcija nesutiko su oportunistinių 
partijų siūlymais ir atsisakė dalyvauti balsavime. Su-

17 P A , i. 77, а р . 1, b . 1 0 ,1 .4 3 .
18 T e n  p a t ,  1. 49 .
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A k ty v u s  k o v o to j a i  u ž  T a r y b ų  v a l 
d ž i ą  v i ln ie č ia i  L ic k e v ič ia i :

šaukti suvažiavimą, kai krašte dar šeimininkavo 
okupantai, nebuvo jokios galimybės, o revoliucinė vy
riausybė, jungianti visas krašto revoliucines jėgas, 
padeda greičiau išvaduoti Lietuvą iš vokiečių okupan
tų ir vietos buržuazijos priespaudos.

Tarybos rezoliucija nebuvo įgyvendinta. Greit ir 
oportunistinės partijos, kaip pažymėjo Z. Angarie- 
tis I9, faktiškai pripažino vyriausybę, kreipdamosi j ją 
paramos įvairiais klausimais.

P. Eidukevičius, padaręs ataskaitą apie Prezidiu
mo darbą, atkreipė dėmesį į pavojingą situaciją, susi
dėjusią ryšium su kontrrevoliucijos veiksmais. Ta
ryba priėmė komunistų pasiūlytą rezoliuciją dėl 
politinių kalinių išlaisvinimo. Jeigu politkaliniai, jų 
tarpe 30 Tarybos narių, iki 1918 m. gruodžio 2'3 d.

19 3. Ангаретис, В и л е н с к и й  С о в е т  р а б о ч и х  д е п у т а т о в ,  С м о 
л е н с к ,  1920, с т р . 19. ’
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10  vai. vakaro nebus paleisti,— pradėti visuotinį po
litinį streiką 20.

Okupacinė valdžia, kaip ir reikėjo laukti, atmetė 
Vilniaus Darbininkų atstovų tarybos reikalavimą. 
1918 m. gruodžio 24 d. sustreikavo Vilniaus geležin
kelio mazgo darbininkai. Prie jų prisijungė elektros 
tinklo, vandentiekio, prekybinių įstaigų darbininkai 
ir tarnautojai. „Gyvenimas mieste apmirė,— rašė 
„Komunistas“.— Visos krautuvės, magazinai, resto
ranai buvo uždaryti. Elektros stotis buvo sustabdyta 
ir miestas atsidūrė tamsoje“ 21. Streiką paskelbė taip 
pat Kauno, Šiaulių, Gardino geležinkelininkai.

Ryžtingi Vilniaus darbininkų veiksmai privertė 
okupantus priimti Tarybos reikalavimus. 1918 m. 
gruodžio 24 d. vakare Tarybos komisija aplankė Lu
kiškių kalėjimą. Į įskaitą buvo paimta apie 200 pa-

20 „ K o m u n i s ta s “ , 1918 m . g r u o d ž io  2 4  d .
21 „ K o m u n i s ta s “ , 1918 m . g r u o d ž io  28  d.
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litinių kalinių22. Daugelis jų — teisti po 10—15 metų 
už pasipriešinimų rekvizicijoms, priverčiamiesiems 
darbams. Buvo tokių, kuriuos kalino už „pagalbą bol
ševikams“, už socialistinės literatūros platinimą.

Netrukus buvo paleisti suimtieji Tarybos nariai — 
geležinkelininkai. Tačiau okupantai delsė paleisti ki
tus kalinius. Mieste vėl užgeso šviesa. Tiktai 1918 m. 
gruodžio 25 d. vakare okupacinė valdžia nusileido, ir 
streikas buvo nutrauktas23. Kalėjimas perėjo į Tary
bos rankas.

Sėkmingas streikas dar labiau padidino Vilniaus 
Darbininkų tarybos autoritetą. Jis parodė, kad sava- 
veiksmiškai susikūrę darbo žmonių valdžios organai 
sugeba ginti liaudies interesus.

1918 m. gruodžio 27 d. įvyko trečiasis Darbininkų 
atstovų tarybos posėdis. Svarbiausias klausimas, dėl

22 « Н о в а я  э р а » ,  2 7  д е к а б р я  1918 г .
23 „ K o m u n i s ta s “ , 1918 m . g r u o d ž io  2 8  d .
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kurio aštriai susirėmė komunistai su oportunistais,, 
buvo santykiai su vietos buržuazija. Vokiečių okupan
tai, palikdami miestą, perdavė miesto ūkį (lėšas, 
maisto atsargas ir kt.) ir įstaigas buržuazinei Miesto 
dūmai. Komunistai pasiūlė pradėti ryžtingą kovą su 
buržuazija, tiesiančia ranką į valdžią. Jų nuomone, 
visos įstaigos turi pereiti Darbininkų atstovų tarybos- 
žiniai. Buvo pasiūlyta rezoliucija, kurioje reikalauja
ma: nepripažinti miesto savivaldos perdavimo bur
žuazinei Miesto dūmai; perduoti įstaigas ir turtą Dar
bininkų atstovų tarybai; visi miesto įstaigų dar
bininkai ir tarnautojai iki atskiro Tarybos potvarkio> 
privalo atsisakyti nuo pareigų; visi įstaigų darbuo
tojai pereina į Tarybos tarnybą ir iš jos gauna atly
ginimą; tie darbuotojai, kurie nepaklus šiam nutari
mui, įsigalėjus Tarybų valdžiai Vilniuje, bus pašalinti 
iš darbo ir patraukti atsakomybėn; miestas, turtas ir 
maisto atsargos saugomi Tarybos paskirtų tarnauto
jų; visi asmenys, kurie bus pastebėti grobstant turtą 
ir maisto produktus, įsigalėjus Tarybų valdžiai, bus 
suimti ir perduoti karo lauko teismui24.

Oportunistinis Bundas pasisakė prieš komunistų 
rezoliuciją, skelbiančią kovą Vilniaus buržuazijai. Jis 
stengėsi apsiriboti tik kova prieš okupantus, faktiškai 
reikalavo neliesti vietos išnaudotojų; priešingu atveju, 
manė Bundo vadeivos, gali paaštrėti pilietinis karas, 
ko be galo bijojo Bundo tipo susitaikėliškos partijos.

Komunistų frakcijos rezoliucija buvo priimta 110 
balsų dauguma 25.

Vilniaus komunistų organizacija, kuri vadovavosi 
LKP CK nutarimais ir veikė per Darbininkų atstovų

24 „ K o m u n i s ta s “ , 1918 m . g r u o d ž io  29  d .
25 Ten pat.
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tarybos komunistų frakciją, kovos prieš vokiečių oku
pantus, už valdžios perėjimą j Tarybos rankas poli
tiką vykdė tvirtai ir nuosekliai. Šią politiką konkre
čiais masinės kovos veiksmais rėmė Vilniaus prole
tariatas.

Vokiečių kariuomenės buvimas Vilniuje, nepaisant 
to, kad 10-osios armijos ir Kareivių tarybos vadovybė 
prijautė vietos išnaudotojams, neutralizavo1, laikinai 
sulaikė pastarųjų ginkluotų būrių aktyvius veiksmus 
prieš revoliucinį proletariatą, Darbininkų atstovų ta
rybą.

1918 m. gruodžio 31 d. vokiečių okupantai pradėjo 
evakuotis iš miesto. Kartu su jais 1918 m. sausio 2 d. 
paliko Vilnių ir revoliucijos išvyta M. Sleževičiaus vy
riausybė. Ji įsikūrė Kaune ir, vokiečių interventų glo
bojama, toliau telkė antitarybines jėgas.

Lenkų kontrrevoliucija, pasinaudojusi vokiečių pa
sitraukimu, pakėlė antitarybinį maištą. Ginkluoti le
gionierių būriai 1919 m. sausio 1 d. užpuolė Vilniaus 
Darbininkų tarybos būstinę (dabar Komunarų 9), kur 
tuo metu buvo dalis Tarybos narių ir apie 50 milici
ninkų, ir geležiniu žiedu apsupo ją. Kita tarybinės mi
licijos dalis buvo pasiųsta į Kirtimus pasiimti ginklų, 
kuriuos buvo pažadėję perduoti vokiečių lakūnai 
spartakininkai26.

1919 m. sausio 1 d. 23 vai. generolas V. Veitko 
įteikė revoliucionieriams ultimatumą — nedelsiant 
pasiduoti. Priešingu atveju grasino „sugriauti pastatą 
ir visus paskandinti kraujyje“. Tačiau apgultieji, ko

26 S. Kavaliauskas, D ė l  V i ln i a u s  k a t e d r o s  a i k š t ė j e  a t k a s t ų jų  
k a p ų  ( p r i s i m i n i m a i ) .  —  „ T i e s a “ , 1940 m . r u g p jū č io  2 3  d .;  J. Jur
ginis, V i ln iu s  —  T a r y b ų  v a l d ž i o s  c e n t r a s  L ie tu v o je  1918— 1919 m ., 
V i ln iu s ,  1949, p . 8.
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munistų įkvėpti, nepabūgo grasinimų. Jie atmetė 
ultimatumą ir nutarė gintis. Tarp Tarybos gynėjų 
■buvo grupė vokiečių kareivių, pareiškusių norą kovoti 
prieš legionierius27.

Gynybai vadovauti buvo išrinktas revoliucinis ko
mitetas, vadovaujamas LKP CK nario R. Pilerio. Ku
pinas revoliucinio ryžto, drąsus ir valingas R. Piteris 
savo asmeniniu pavyzdžiu skatino ir kėlė apsuptųjų 
kovos dvasią.

Tačiau mūšio sąlygos buvo nelygios. Trūko šovi
nių. Pagalba nesirodė. Milicijos būriui, esančiam 
Kirtimuose, buvo užtvertas kelias grįžti j miestą. Pa
čių apgultųjų tarpe pasigirdo balsų, reikalaujančių 
pasiduoti. Ypač nerimavo Bundo nariai ir jų pasekė
jai. Silpnavaliai iškeldavo baltą vėliavą, komunistai 
ją  tuojau nutraukdavo. Jie buvo pasiryžę kautis iš 
paskutiniųjų ir savo- žodį tesėjo: Grupė drąsuolių — 
•8 žmonės — iš namo Nr. 9 stogu perbėgo į namą 
Nr. 11, kur gyveno revoliucionieriaus B. Verbicko šei
ma, ir toliau atsišaudė. Baigėsi šoviniai. Legionieriai 
tai pajutę, sustiprino ataką. Netrukus jie įsiveržė 
j namą. Revoliucionieriai-komunistai nutarė gyvi 
priešui nepasiduoti. „Mūsų mirtis nėra savižudybė!“, 
„Mūsų mirtis atneš pergalę!“, „Komunistai privalo 
savo garbę išsaugoti iki galo!“,— tokie buvo prieš
mirtiniai kovos draugų žodžiai. Paskutine kulka 
1919 m. sausio 2 d. nutraukė savo gyvybės siūlą ko
munistai Darbininkų atstovų tarybos nariai J. Sime- 
levičius (Raisenas), L. Caplinskis, A. Liaudanskas,
J. Sapyras (Asas), B. Verbickas. Atsitiktinai liko gy
vas R. Pileris. A. Jakševičiaus liudijimu, jo ranką 
krisdamas palietė B. Verbickas. Kulka, išėjusi per

27 « К о м м у н и с т » , 8 я н в а р я  1918 г.
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kairįjį plautį, nepalietė širdies28. E. Senkevičiui ir 
J. Vileiskiui pavyko pasislėpti.

1919 m. sausio 1—2 d. Vilniaus Darbininkų atsto
vų tarybos gynyba, kurioje komunistai parodė bega
linį atsidavimą ir pasiaukojimą, sudaro ryškų puslapį 
Lietuvos socialistinės revoliucijos istorijoje.

Lenkų kontrrevoliucija neilgai šeimininkavo Vil
niuje. Į pagalbą Lietuvos darbo žmonėms, Laikinosios- 
revoliucinės vyriausybės pakviesta, kelyje nugalėda
ma didžiausius sunkumus, skubėjo Raudonoji Armija.. 
1918 m. lapkričio 15 d. Tarybų Rusijos Revoliucinė- 
karinė taryba, atsižvelgdama į tai, kad reikia teikti.' 
pagalbą Baltarusijos ir Lietuvos liaudžiai, perorga
nizavo Vakarų gynybos rajoną į Vakarų arm iją29. 
Armijos vadu buvo paskirtas A. Snesarevas, jo pava
duotoju— E. Barsukovas, armijos štabo viršininku — 
A. Novikovas ir mobilizacinės-operatyvinės valdybos 
viršininku A. de Lazaris30.

Vakarų armijoje buvo trys junginiai: Pskovo, Va
karų, kurios sudėtyje buvo suformuotas 5-asis Vil
niaus šaulių pulkas31, ir 17-oji divizijos. Tiesiogiai 
Lietuvos darbo žmonėms į pagalbą ėjo Pskovo divi
zija ir Vakarų divizijos 5-asis pulkas, kurie 1918 m. 
gruodžio pradžioje susitelkė Daugpilyje.

Vyriausybės vadovas V. Kapsukas, laikinai apsi
stojęs Daugpilyje, 1918 m. gruodžio 19 d. oficialiai

28 S u ž e i s ta s  R . P i l e r i s  b u v o  s l a p t a i  p a i m t a s  ir  K .■ N a u jo k a ič io -  
r ū p e s č iu  p a g u l d y t a s  L ie tu v ių  p o l ik l in ik o je .  I š g i j ę s  j i s  v ė l  į s i j u n g ė  
j  r e v o l iu c in į  d a r b ą .

29 C e n t r i n i s  V a l s t y b in i s  T a r y b in ė s  A r m i jo s  a r c h y v a s  ( t o l i a u  —  
C V T A A ) , f . 201 , a p . 3 , b . 8 1 , 1. 292.

30 C V T A A , f. 2 0 1 , a p .  3 , b . 81 , 1. 292 .
31 R a u d o n o s io s  A r m i jo s  5 - a s i s  V i ln i a u s  š a u l ių  p u lk a s ,  k a ip  

k a r in ė  d a l i s ,  p r a d ė j o  g y v u o t i  1918 m . r u g s ė j o  10 d . ( ž r .  C V T A A , 
f. 2797 , a p . 1, b . 1, 1. 1 ).



informavo vokiečių okupacinės kariuomenės Daugpi
lio įgulos viršininką apie Lietuvos revoliucinės vy
riausybės sudarymą ir pranešė, kad vyriausybės pul
kai žygiuoja į Lietuvą. Revoliuciniai pulkai padarys 
viską, pareiškė V. Kapsukas, kad vokiečių kareiviai 
galėtų laisvai grįžti į tėvynę net apsiginklavę 32.

Vokiečių kariuomenė, nepaisant karinės vadovybės 
užtikrinimų, atsitraukdama sprogdino tiltus, vežė 
prisiplėštą turtą, ypač geležinkelio riedmenis. Taip ji 
susprogdino tiltus per Soros upę (9 km į šiaurės ry
tus nuo Pabradės), per Nerį tarp Pabradės ir Bez
donių stočių (18 km į šiaurės rytus nuo Vilniaus). 
1918 m. gruodžio 26 d. naktį iš Vilniaus stoties 
] Kauną slapta buvo išvežtas garvežių sąstatas — iš 
■viso 7 33. Geležinkelio darbininkai, komunistų vado
vaujami, narsiai kovojo prieš plėšikus. Tikrą žygdarbį 
atliko Švenčionėlių komunistai geležinkelininkai. 
1918 m. gruodžio 21 d. du drąsuoliai — garvežio ma
šinistas ir jo pagalbininkas iš po okupantų nosies ir 
pastariesiems apšaudant išvedė traukinį su kariniu 
turtu, susidėjusį iš 23 vagonų, ir laimingai pristatė 
jį  į Dūkštą, kur stovėjo Raudonosios Armijos dalis 34.

Laikinosios revoliucinės vyriausybės pirmininkas 
V. Kapsukas, sužinojęs apie lenkų kontrrevoliucionie
rių antitarybinį maištą, ėmėsi skubių priemonių Vil
niui išvaduoti.

Vyriausybės kariniame skyriuje buvo aptartas Vil
niaus išvadavimo planas. Pskovo divizijos, kuriai 
Vakarų Armijos vado 1918 m. gruodžio 12 d. įsaky
mu buvo pavesta išlaisvinti ir ginti Vilniaus karinį

32 „ K o m u n i s ta s “ , 1918 m . g r u o d ž io  2 9  d .
33 « Н о в а я  э р а » ,  2 7  д е к а б р я  1918 г.
34 T S R S  C V S R  a r c h y v a s ,  f. 130, a p . 2 , b . 819 , 1. 18a .
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barą (Vilnius—Kaišiadorys—Alytus—Merkinė), va
dovybei buvo įsakyta paspartinti karinių dalių judė
jimą. Revoliucinė vyriausybė pasiuntė į frontą kari
nio skyriaus atsakingą darbuotoją F. Norvydą, kuris,, 
kaip visų Raudonosios Armijos karinių dalių, vei
kiančių Švenčionių rajone, karinis komisaras, daly
vavo Vilniaus išvadavimo operacijoje.

Iš pietų, nuo Nemenčinės, nugalėdamas atkaklų t 
legionierių pasipriešinimą, žygiavo 5-asis Vilniaus j 
pulkas. 1919 m. sausio 4 d. pulko raudonarmiečiai j 
jau kovėsi Antakalnio rajone. Čia didvyrių mirtimi' \ 
žuvo pulko kariai D. Urbonas, A. Andriuškinas ir ) 
S. Antonenka 35.

Sausio 5 d. 19 vai. 30 min. Pskovo divizijos 1-asis 
ir 4-asis pulkai įsiveržė į Užupio priemiestį ir veržliu: 
puolimu, padedant vietos darbininkams, išvadavo 
miestą. Raudonoji vėliava suplevėsavo Gedimino pi
lies bokšte. Miesto valdžia laikinai perėjo į Karinio- 
revoliucinio komiteto, sudaryto Laikinosios revoliuci
nės vyriausybės 1919 m. sausio 6 d., rankas36.

Vilniaus darbo žmonės sutiko raudonarmiečius,, 
kaip brolius, kaip išvaduotojus. Raudonosios Armijos 
įžengimas į miestą, rašė tuometinė spauda, „tapo vi
suotiniu triumfu. Visos gatvės ir skersgatviai nušvito 
kaip šventės metu“ 37.

1919 m. sausio 7 d. į išvaduotą Vilnių atvyko Lie
tuvos Laikinosios revoliucinės vyriausybės vadovas 
V. Kapsukas. Prasidėjo įtemptas, kupinas revoliuci
nio patoso kūrybinis darbas, liaudies jėgų telkimas, 
socialistinei revoliucijai plėsti ir tvirtinti.

35 «Коммунист», 19 января 1919 г.
36 „Komunistas“, 1919 m. sausio 8 d.
37 И. Беккер, По пятам оккупантов.— «Пролетарская рево

люция», 1927, № 7, стр. 190.
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4 Komunistai kovose už Tarybų valdžią
vietose

Lietuvos Komunistų partijos kreipimasis dėl poli
tinių streikų ir demonstracijų, nukreiptų prieš vokie
čių okupantus ir vietos buržuaziją, Tarybų valdžios 
paskelbimas Lietuvoje, didvyriška Vilniaus proleta
riato revoliucinė kova buvo akstinas ryžtingiems 
krašto darbo žmonių revoliuciniams veiksmams. „Tat 
kelkit sukilimo vėliavą! Visi proletarai, be tautų skir
tumo, prie ginklų! — ragino Lietuvos Laikinoji revo
liucinė vyriausybė savo Manifeste.— Visur kurkite 
Darbininkų ir mažažemių atstovų tarybų valdžią. 
Verskite savo amžinuosius engėjus! Stokite į Lietu
vos Tarybų Respublikos Raudonosios Armijos eiles“ L

Suvalkijoje ir Žemaitijoje, Siaurės ir Rytų Lietu
voje, miestuose ir kaimuose darbo žmonės, rodydami 
revoliucinio pasiaukojimo pavyzdžius, pakilo į kovą 
už Tarybų valdžią. Si kova labiausiai išaugo 1918 m. 
gruodžio— 1919 m. sausio mėnesiais. Tuo metu ji 
apėmė visą Lietuvą, tiek tas vietas, kur dar šeiminin
kavo vokiečiai, tiek ir ten, iš kur jie jau buvo pasi
traukę.

Lietuvos darbo žmonių revoliucinės kovos centrais 
tapo didieji miestai, kuriuose daugiausia buvo įsikūrę 
partijos rajonų komitetai. Palaikydami glaudžius ry
šius su LKP CK, jie vadovavo ne tik miestų, bet ir ap
linkinių apskričių, įeinančių į rajono teritoriją, parti
nėms organizacijoms.

Kaune, antrajame pagal dydį Lietuvos mieste, 
1918 m. gruodžio mėn. darbininkų revoliucinė nuo- 1

1 LIS, t. III, p. 107—108.

414



taika buvo labai pakili. Vos tik buvo gautas LKP CK 
kreipimasis dėl streiko ir demonstracijų, partijos ra- 
jono komiteto nutarimu buvo sudarytas streiko komi
tetas. Vokiečių okupantams jis iškėlė šiuos reikalavi
mus: suteikti politines laisves, išlaisvinti politinius, 
kalinius, nutraukti turto išvežimų iš Lietuvos2. 
1918 m. gruodžio 17 d., komunistų paraginti, sustrei
kavo daugelio Kauno įmonių3 darbininkai. Tradici
nėje revoliucinių susirinkimų vietoje — Rotušės aikš
tėje Įvyko mitingas. Po mitingo, susirikiavę j gretas,, 
jie iškėlė raudonas vėliavas ir patraukė miesto gat
vėmis. Žydų Bundas, pabūgęs represijų, dalyvauti de
monstracijoje atsisakė. Demonstrantų kolona sustojo 
prie miesto įgulos Kareivių tarybos ir įteikė jai revo
liucinius reikalavimus.

Šiuo metu demonstrantus užpuolė vokiečių karei
viai. Kelis žmones sužeidę, demonstraciją jie išvaikė. 
Tada komunistų atstovai — V. Griškelis, L. Zalinas- 
ir kiti Centrinei Rytų fronto Kareivių tarybai dėl gru
bių vokiečių kariaunos veiksmų įteikė griežtą protes
tą. Ji buvo priversta atsiprašyti, pažadėjo visišką pa
ramą vietos revoliucionieriams. Gruodžio 18 d. buvo- 
sudaryta mišri vadinama saugumo komisija (5 Ka
reivių tarybos ir 4 streiko komiteto atstovai)4. Ji pri
ėmė nutarimą patenkinti visus darbininkų reikalavi
mus. Buvo sudaryta darbininkų komisija politiniams, 
kaliniams išlaisvinti. Kareivių taryba turėjo rūpintis 
vokiečių kariuomenės evakuacija.

2 PA, f. 5421, ар. 1, b. 85, 1. 25.
3 Streike ir demonstracijoje negalėjo dalyvauti geležinkelio, 

vagonų dirbtuvių ir br. Smidtų metalo fabriko darbininkai. Čia 
okupantai buvo išstatę stiprią sargybą (žr. PA, f. 5421,, ap. L 
b. 85, 1. 21).

4 PA, f. 5421, ар. 1, b. 85, 1. 26.
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1918 m. gruodžio1 21 d. Liaudies namuose buvo iš
kilmingai atidaryta Kauno Darbininkų atstovų tary
ba. Daugumą vietų (35 iš 45) joje išsikovojo komu
nistai. Buvo išrinktas Tarybos prezidiumas, j kuri 
Įėjo 6 komunistai ir 1 bundininkas. Salė, papuošta 
vėliavomis ir šūkiais, buvo sausakimša svečių — 
miesto darbininkų. Jų veiduose švyti džiaugsmas, va
lia, ryžtas. „Darbininkų akyse taip ir matai tą pažįs
tamą ugnelę — tikėjimą galutine pergale“ 5,— rašė 
apie pirmąjį posėdį Kauno komunistų laikraštis „Pro- 
letarskaja pravda“.

Kauno Darbininkų atstovų taryba pirmajame savo 
posėdyje pasiskelbė vienintele valdžia Kaune ir Kau
no gubernijoje. „Vieninteliu įgaliotuoju valdžios or- 

| ganu yra Darbininkų atstovų taryba. Visi Tarybos 
nutarimai yra privalomi visiems miesto gyvento
jams“ 6,—-sakoma rezoliucijoje.

Kauno Darbininkų atstovų taryba, vieningai palai
koma darbininkų masių, pradėjo veikti kaip faktinės 
valdžios organas.

Pirmiausia Taryba išleido įsakymą, kad paleidžia
ma Miesto dūmą. Bet kai į Darbininkų atstovų tarybą 
atvyko Dūmos delegacija ir pareiškė pripažįstanti 
Tarybos valdžią, Dūmą buvo nutarta palikti kaip vyk
domąjį miesto ūkio aparatą; ji pasižadėjo klausyti 
komunalinio ūkio komisaro nurodymų ir savo potvar
kius spausdinti su grifu: „Tarybos prezidiumo patvir
tinta“ 7. Su Taryba ėmė tartis miesto milicijos virši

5 «Пролетарская правда», 2 января 1919 г.
6 «Пролетарская правда», 31 декабря 1918 г.
7 PA, f. 5421, ар. 1, Ь. 85, 1. 27.
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ninkas dėl milicijos perdavimo Tarybos žinion8, taip 
pat kreipėsi nurodymų kalėjimo viršininkas9 10 11.

Darbininkų atstovų taryba uždraudė be jos leidi
mo išvežti iš miesto pramonines prekes ir maisto pro
duktus. Šio nutarimo, kaip liudija Pr. Naruševičius, 
tuo metu buvęs partijos Kauno rajono komiteto na
rys, gyventojai griežtai laikėsi. Į Tarybos biurą kas
dien kreipdavosi 30—40 žmonių, prašydami leidimo 
ką nors išvežti arba įvežti į Kauną ,0.

Kauno komunistai dirbo politinį-masinį ir organi
zacinį darbą. 1918 m. gruodžio 22 d. pradėjo eiti laik
raštis rusų kalba „Proletarskaja pravda“. Kas sa
vaitę buvo rengiami mitingai, į kuriuos rinkdavosi 
masės darbininkų. Komunistai labai operatyviai pa
naudodavo visokias progas revoliucinėms idėjoms 
skleisti, smulkiaburžuazinių partijų politikai demas
kuoti. Antai 1919 m. sausio 3 d. revoliuciniai socia
listai liaudininkai rengė mitingą, kuriame turėjo kal
bėti rusų kairiųjų eserų lyderis B. Kamkovas ir jo 
bendramintis Lietuvoje M. Januškevičius. Tačiau ora
toriai nepasirodė, ir mitingas neįvyko. Pasinaudoję 
tuo, kad darbininkai susirinko, komunistai suruošė 
savo mitingą tema „Eserų vaidmuo Rusijos revoliu
cijoje“ 11.

Labai išaugo komunistų gretos. 1919 m. sausio 
11  d. duomenimis, miesto partinėje organizacijoje 
buvo 167 naria i12. Komunistinės kuopelės veikė Vil
kijoje, Seredžiuje, Vandžiogaloje, Žeimiuose, Babtuo-

8 PA, f. 5421, ар. 1, b. 85, 1. 16.
9 Ten pat, 1. 23.
10 Ten pat, 1. 16, 23.
11 Ten pat, 1. 40.
12 Ten pat, 1. 22.
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Sė, Jonavoje, Garliavoje, Kėdainiuose. Jose buvo 90— 
10 0  partijos narių 13 14.

Darbininkų atstovų tarybos pirmieji veiklos žings- 
i niai rodė, kad Kauno darbininkai, paėmę valdžią į sa- 
j vo rankas, ryžtingai įgyvendino revoliucines priemo- 
j nes. Viso revoliucinio darbo siela buvo komunistai, 
/ kurie savo politine ir organizacine veikla sugebėjo 

sutelkti apie partinę organizaciją geriausias, kovin- 
giausias Kauno proletariato jėgas.

1918 m. gruodžio 16 d. visuotiniame politiniame 
streike ir demonstracijoje aktyviai dalyvavo Šiaulių 
darbininkai. Ypač veikliai reiškėsi geležinkelininkai. 
Sustojo geležinkelio dirbtuvės, miesto elektrinė, ne
bedirbo įstaigos. Miesto darbininkų streiką parėmė 
aplinkinių dvarų darbininkai. Streikuojantieji iškėlė 
reikalavimus: padidinti darbo užmokestį, nevežti iš 
Lietuvos turto, ypač geležinkelio dirbtuvių įrengimų, 
paleisti politinius kalinius, pripažinti Darbininkų at
stovų tarybas ,4.

Gausi demonstrantų kolona su raudonomis vėlia
vomis sustojo prie Kareivių tarybos namo. „Salin 
grobuonių valdžią!“, „Visa valdžia Darbininkų atsto
vų taryboms!“,— šaukė darbininkai. Turgavietės 
aikštėje įvyko mitingas. Vokiečių okupantai pradėjo 
šaudyti iš kulkosvaidžių, tačiau šiauliečiai nepalū
žo— gruodžio 17—20 d. darbininkai tęsė streiką, kas
dien mitingavo. Gruodžio 20 d. vokiečių kareiviai, 
apsiginklavę kulkosvaidžiais, iškratė mitingo daly
vius — geležinkelininkus. Buvo taip pat užpulta strei
ko komiteto būstinė.

13 PA, f. 5421, ар. 1, b. 85,1.22.
14 „Darbo balsas“, 1918 m. gruodžio 31 d.
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Okupacinė valdžia, su didžiausia neapykanta ir 
priešiškumu žiūrėdama į revoliucinius darbininkus, 
pagaliau buvo priversta nusileisti ir patenkinti dalį 
Šiaulių darbininkų reikalavimų — pakelti darbo už
mokestį, padidinti geležinkelio darbininkų maisto da
vinį. Radviliškyje streikas baigėsi nesėkmingai. Ak
tyvius streiko dalyvius geležinkelininkus okupantai 
atleido iš darbo.

Šiaulių darbininkų politinis streikas, nors tik iš 
dalies laimėtas, sustiprino darbininkų pasitikėjimą 
savo jėgomis, parodė išaugusią partinės organizaci
jos įtaką.

1918 m. gruodžio 22—23 d. Šiaulių miesto darbi
ninkai išrinko atstovus į Darbininkų tarybą. Rinki
mai baigėsi didele komunistų pergale: jie gavo 25 
vietas iš 35 15.

1919 m. sausio 1 d. Liaudies namuose įvyko iškil- ! 
mingas Šiaulių miesto Darbininkų atstovų tarybos j
atidarymas. Buvo priimtas nutarimas dėl valdžios 
perėjimo į Tarybos rankas. Buržuazinė miesto tary
ba, kuriai vadovavo dešinieji socialdemokratai, „sava- / 
noriškai“ sutiko perduoti valdžią Darbininkų atstovų j 
tarybai. Tarybos Vykdomojo komiteto pirmininku 
buvo išrinktas Šiaulių rajono komunistų vadovas 
J. Dumša 16.

Normaliai Darbininkų atstovų tarybos veiklai truk
dė vokiečių okupantai, kurie vis dar tebešeimininkavo 
mieste. Šiauliai buvo didelis geležinkelio mazgas. 
Per jį buvo vežamas prigrobtas turtas, todėl okupan
tai buvo suinteresuoti ilgiau išlaikyti miestą savo 
rankose. Šiauliuose tuo metu buvo dislokuota apie

15 PA, f. 77, ap. 2, b. 47, 1. 15.
i® Ten pat, 1. 26.
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130—140 vokiečių kareivių 17 — komendantūroje ir 
kareivinėse. Šiaulių komunistai nutarė išvyti juos iš 
miesto.

Remiantis partijos Šiaulių rajono I konferencijos 
(1918.Х1.1) nutarimu, buvo sudarytas karinis-revo- 
liucinis komitetas, kuris ėmė organizuoti sukilimą.

1918 m. gruodžio viduryje RKP(b) Lietuvių sek
cijų Centro Biuro siųstas atvyko F. Žemaitis — komu
nistas, prityręs karys, gabus organizatorius. Jis tu
rėjo CB nario, Lietuvos Raudonosios Armijos orga
nizatoriaus R. Rasiko įgaliojimą kurti revoliucinės 
kariuomenės būrius Žemaitijoje 18.

1918 m. gruodžio 22 d. Šiauliuose įvyko partijos 
Šiaulių rajono II konferencija, kurioje dalyvavo 19 
delegatų 19. Konferencija, be viso kito, svarstė ir gink
luotos kovos prieš okupantus klausimus. Buvo nutarta 
įmonėse, geležinkelio dirbtuvėse, dvaruose ir kaimuo
se kurti ginkluotus darbininkų būrius, įsigyti ginklų, 
kariškai apmokyti darbininkus 20.

1919 m. sausio 8 d. ginkluoti darbininkų būriai, 
vadovaujami F. Žemaičio, užpuolė vokiečių komen
dantūrą ir kareivines. Okupantai buvo priversti sudėti 
ginklus. Dalis jų išbėgiojo, kiti buvo išsiųsti Vokieti
jos link. Į sukilusių darbininkų rankas pateko 4 sun
kieji kulkosvaidžiai, keli minosvaidžiai, du automo
biliai, daugiau kaip 10 0  šautuvų ir automatų, daug

17 F. Žemaitis, Lietuviškojo tarybinio pulko formavimas Šiau
liuose 1918—1919 metais.-—Revoliucinis judėjimas Lietuvoje, 
p. 224.

18 Proletarinė revoliucija Lietuvoje, p. 212.
19 Partinės konferencijos protokolai iki šiol nerasti. Delegatų 

skaičius nustatytas pagal užpirktų „Skalsos“ valgykloje konfe
rencijos nariams pietų skaičių.

20 J. Ziburkus, Žemaičių pulko žygiai. — Proletarinė revoliu
cija Lietuvoje, p. 209. Autorius netiksliai vadina konferenciją pa« 
sitarimu, tariamai įvykusiu 1918 m. gruodžio pradžioje.
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šovinių21. „Sušukę nedarnų, bet garbingų „valio** 
mūsų pirmajai nedidelei pergalei,— prisimena F. Že
maitis,— nužygiavome į kareivines, kur įsitaisėme su 
visais patogumais“ 22.

Partijos rajono komitetas ir Darbininkų atstovų 
taryba, išvijus vokiečių okupantus, ėmėsi skubių prie
monių miestui apginti nuo galimo jų antpuolio. Rau
donieji darbininkų būriai, apsiginklavę kulkosvai
džiais, užėmė kovos pozicijas miesto prieigose ir pa
čiame mieste. Atsargumo priemonės buvo savalaikės. 
Vokiečių 8-osios armijos vadovybė, įsikūrusi Kaune, 
pasiuntė į Šiaulius būrį su šarvuotuoju traukiniu. 
Ginkluotas darbininkų būrys skubiai buvo išsiųstas 
į Radviliškį. Karinio-revoliucinio komiteto įsakymu Į 
prie Radviliškio buvo išardytas geležinkelis. Nepaste- j 
bėjęs šarvuotasis traukinys nuvažiavo nuo bėgių. Vo- ; 
kiečių kareiviai buvo priversti pasiduoti. Šarvuotasis : 
traukinys iš 3-jų vagonų buvo atgabentas į Šiaulius. /

Netrukus buvo gauta žinia (jų pranešė Radviliškio ' 
stoties telegrafistas spartakininkas), kad į Šiaulius 
vyksta kitas šarvuotasis traukinys. Tačiau ir šis oku
pantų žygis sužlugo — darbininkai, susitelkę į gink
luotus būrius, apgynė tarybinius Šiaulius. LKP CK 
narys, vienas iš Šiaulių komunistų vadovų S. Grybas 
tomis dienomis rašė j Vilnių: „...mūsų Žemaičių Rau
donoji Armija pasidarbavo gerai ir jos žygiai bus 
pažymėti istorijoje“ 23.

Partijos Šiaulių rajono komitetas, telkdamas mies
to darbininkus, didelį dėmesį skyrė kovos už Tarybų

21 F. Žemaitis, Lietuviškojo tarybinio pulko formavimas Šiau
liuose 1918—1919 metais. — Revoliucinis judėjimas Lietuvoje, 
p. 225.

22 Ten pat.
23 PA, f. 77, ap. 2, b. 47, 1. 4.
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valdžią organizavimui aplinkinėse apskrityse. Ata
skaitoje LKP Centro Komitetui 1919 m. sausio mėn. 
rajono komitetas rašė, kad 1918 m. gruodžio mėn. 
„buvo pradėta organizuoti darbininkų tarybas ir imti 
valdžią vietose“ 24.

Rajono komitetas rėmėsi komunistinėmis kuopelė
mis, kurios buvo sukurtos ir veikė Kuršėnuose, Rad
viliškyje, Sedoje, Mažeikiuose, Joniškėlyje, Joniškyje 
(čia buvo 2 kuopelės—„Tigras“ ir „Levas“), Žaga
rėje, Šeduvoje, daugelyje mažesnių miestelių ir 
kaimų. *

Rajono komiteto vadovaujantieji darbuotojai — 
J. Dumša (Miškinis), S. Grybas (Simokas), K. Po
žėla (Saliūnas), J. Kurtkus (Kaštanas) lankė vieti
nes partines kuopeles, instruktavo jas, mokė dirbti su 
darbo žmonėmis.

Viso partinio revoliucinio darbo organizatorius 
buvo komiteto pirmininkas Juozas Dumša, revoliucio
nierius profesionalas, praėjęs rūsčią proletariato kla
sinės kovos mokyklą Rygoje, dalyvavęs Spalio mū
šiuose Petrograde, kovęsis prieš vokiečių interventus 
Charkovo—Caricyno fronte.

Nuo pat rajono partinės organizacijos susikūrimo 
aktyviai reiškėsi Juozas Kurtkus, energingas, gabus 
partinis darbuotojas. Kaip ir jo kovos draugai S. Gry
bas, K- Požėla bei kiti, degte degė revoliuciniu darbu. 
Dažnai nevalgęs, pavargęs, sušalęs J. Kurtkus pa
siekdavo tolimiausias komunistines kuopeles, kėlė jų 
kovos dvasią, mokė nebijoti sunkumų. Revoliucinio 
darbo įkarštyje jis susirgo šiltine ir 1919 m. pradžioje 
mirė. Palaidotas Naujosios Žagarės kapinėse.

24 PA, f. 77, ap. 2, b. 47,1. I.
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1918 m. gruodžio — 1919 m. sausio mėn., Šiaulių 
darbininkų paskatinti, darbo žmonės paėmė valdžių 
į savo rankas ir Šiaulių apskrities valsčiuose.

1919 m. sausio 26—27 d. Šiauliuose įvyko apskri
ties Tarybų atstovų suvažiavimas, kuris išrinko Vyk
domąjį komitetą, numatė tolesnio darbo gaires. Vyk
domojo komiteto pirmininku, partijos rajono komite
tui pasiūlius, buvo išrinktas mokytojas komunistas, 
aktyviai reiškęsis revoliucinėje veikloje Stasys Bra- 
šiškis, Komiteto pirmininko pavaduotoju ir finansų 
skyriaus vedėju — K- Požėla.

1918 m. gruodžio mėn. Kuršėnuose komunistų ini- 'į 
ciatyva 25 buvo sudarytas karinis-revoliucinis komi- ! 
tetas (pirmininkas — D. Budinąs, sekretorius —
D. Stupuras, nariai — A. Federavičius-Kvedaras,
J. Čečkauskas, L. Žukauskas, V. Tiškaitė)26, kuriam 
pavesta formuoti raudonarmiečių būrį. Raudonosios 
Armijos būrio organizatoriumi buvo paskirtas A. Fe
deravičius-Kvedaras. Gruodžio pabaigoje būryje buvo 
iki 200 žmonių — pėsčiųjų ir raitelių27. Drąsiai pul
dinėdami, darbininkai revoliucionieriai įsigijo nema
žai ginklų. Taip vieną gruodžio naktį jie atplėšė vo
kiečių kariuomenės ginklų vagoną ir paėmė 17 šau
tuvų, 3 dėžes rankinių granatų, 3 dėžes šovinių. Be 
to, iš vietinių dvarininkų ir buožių buvo atima apie 
150 šautuvų, 60 pistoletų28. Slaptai, naktimis buvo 
mokomasi karo dalykų.

25 J. Cečkausko, vieno iš komunistinės kuopelės Kuršėnuose 
kūrėjų liudijimu, 1918 m. lapkričio 30 d. miestelyje buvo 30 parti
jos narių ir jiems prijaučiančiųjų (žr. J. Čečkauskas, Kuršėnai.—
V. Kapsukas, Pirmoji Lietuvos proletarinė revoliucija ir Tarybų 
valdžia, p. 149).

26 Ten pat.
27 „Komunistas“, 1919 m. vasario 26 d.
28 V. Kapsukas, Pirmoji Lietuvos proletarinė revoliucija ir 

Tarybų valdžia, p. 150.
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1918 m. gruodžio 29 d. partijos Šiaulių rajono ko
miteto nurodymu Kuršėnuose įvyko tūkstantinė darbo 
žmonių demonstracija. Vakare buvo suorganizuotas 
vietos raudonarmiečių būrio karinis paradas. Sąly
gos valdžiai paimti visiškai pribrendo. 1919 m. sausio 
9 d. vietos raudonarmiečių būrys užėmė buržuazinės 
milicijos būstinę. Beveik visi milicininkai, neparodę 
jokio pasipriešinimo, perėjo į darbininkų pusę. Tą 
pačią dieną vakare buvo išvaikytas buržuazinis val
džios komitetas. Valdžia perėjo į Kuršėnų karinio- 
revoliucinio komiteto rankas, komitetas pradėjo veikti 
viešai.

1918 m. gruodžio mėn. antrojoje pusėje buvo iš- 
į rinkta Darbininkų atstovų taryba Mažeikiuose. Į ją 
Į įėjo 4 komunistai, 1 prijaučiantis ir 2  atstovai be aiš- 
; kių politinių pažiūrų29. Taryba paskelbė savo valdžią 

mieste ir apskrityje. Ji uždraudė kunigui vesti baž
nyčioje politinę agitaciją, o gyventojams varyti deg
tinę. Laikraštis „Komunistas“, pranešdamas apie re
voliucinės valdžios susikūrimą, rašė: „Dabar mieste
lio Darbininkų taryba mano sušaukti bernų, bežemių 
ir mažažemių susirinkimą ir išrinkti iš jų tarpo atsto
vus dėl papildymo Mažeikių Darbininkų tarybos“ 30.

Vokiečių Kareivių taryba pripažino revoliucinę 
valdžią. Tačiau netrukus į miestą įžengė kontrrevo
liucinis vokiečių kariuomenės būrys. Darbininkų at
stovų taryba buvo išvaikyta, vienas jos vadovas su
imtas ir išvežtas į Liepoją. Okupantai ardė garvežių 
depo mašinas, elektros stoties įrengimus, ruošėsi juos 
išvežti į Vokietiją.

29 „Komunistas“, 1918 m. gruodžio 29 d.
30 Ten pat.

424



Partijos Šiaulių rajono komitetas, sužinojęs apie 
okupantų plėšimus, atsiuntė direktyvą — rengtis 
ginkluotam sukilimui, atimti prisiplėštą turtą, pada
ryti galą plėšimams. Mažeikių revoliuciniai darbinin
kai ėmė supirkinėti ginklus, nuginkluoti vokiečių ka
reivius, „apvogti“ karinius ešelonus. Buvo suformuo
tas ginkluotas darbininkų būrys, pavadintas Mažei
kių kuopa. Kuopos vadu buvo paskirtas Juozas Ko
pūstas. Sukilimo išvakarėse joje buvo apie 40 vyrų, 
ginkluotų šautuvais ir 2 kulkosvaidžiais.

1919 m. sausio mėn. pradžioje Mažeikių darbinin
kai sukilo. Kuopos kariai užpuolė geležinkelio stotį, 
kur jau vagonuose buvo sukrauti demontuoti įrengi
mai, nuginklavo vokiečių kareivius. Suspėjo nuva
žiuoti tiktai garvežys, kurį kuopos drąsuolis J. Roz- 
ga atkabino nuo traukinio sąstato. Brangūs įrengi
mai liko Mažeikiuose.

Ginkluota Mažeikių kuopa išaugo, prie jos prisi
jungė nauji kovotojai. 1919 m. sausio 19 d. ji užpuolė 
ir nuginklavo vokiečių kariuomenės būrį, besitrau
kiantį per miestą. Tą pačią dieną buvo nuginkluota 
buržuazinė milicija, nuverstas buržuazinis komite
tas 31. Valdžia perėjo į Mažeikių revoliucinio komiteto 
rankas.

1919 m. sausio 31 d. į Mažeikius susirinko miesto > 
ir kaimo darbo žmonių atstovai. Buvo perrinktas re- i 
voliucinis komitetas. Į jį įėjo darbininkų kovos orga- [ 
nizatoriai ir vadovai, lietuviai ir latviai komunistai —• 
broliai J. ir A. Krampiai, A. Taurinskas, J. Kopūstas,
J. Girdenis, V. Savickas, R. Juostinis, E. Sudrabas,
A. Stembergis, A. Fridrichovas ir kiti revoliucionie
riai.

„Komunistas“, 1919 m. vasario 28 d.
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1919 m. sausio 1 d. Sedoje komunistų pasitarime 
revoliucinės kovos veiksmams Žemaičiuose centrali- 

į zuoti buvo sudarytas Žemaitijos karinis-revoliucinis 
komitetas. Jį sudarė Kuršėnų, Sedos ir Židikų komu
nistinių organizacijų atstovai: pirmininkas — D. Bu
dinąs, nariai — A. Federavičius-Kvedaras, J. Čypas, 
A. Vitalis, V. Volodka-Volodkevičius. Karinis-revo
liucinis komitetas pradėjo rengtis svarbiausio Žemai
tijos miesto — Telšių išvadavimui. Buvo mobilizuo
tas Kuršėnų raudonarmiečių būrys, papildytas gink
luotais Sedos apskrities darbininkais.

Tuo metu Kuršėnus pasiekė Raudonosios Armijos 
Internacionalinės divizijos 39-asis pulkas, žygiuojan
tis Telšių kryptimi. „Tada Žemaitijos karinis-revoliu
cinis komitetas,— rašė 1919 m. vasario 26 d. „Komu
niste“ D. Budinąs,— nutarė su savo dalia prisijungti 
prie draugų ir bendromis jėgomis atlikti revoliucijos 
uždavinius“.

įveikęs nedidelį vokiečių okupantų ir buržuazinės 
milicijos pasipriešinimą Telšių prieigose, 1919 m. sau
sio 25 d. Kuršėnų ginkluotas būrys kartu su Rau
donosios Armijos 39-ojo pulko daliniais išvadavo 
Telšius. Vietos darbininkai, rašė „Komunistas“, „su 
orkestru pasitiko savo išliuosuotojus. Turgavietėje 
prasidėjo mitingas, kuris tęsėsi iki vėlaus vakaro“ 32. 

i 1919 m. sausio 27 d. Žemaitijos karinis-revoliuci
nis komitetas išleido manifestą, kuris skelbė, kad visi 
buržuaziniai parapijų ir apskričių komitetai nuversti, 
ir šaukė darbo žmones visur kurti Darbininkų, beže
mių ir mažažemių atstovų tarybas. Dvarų darbininkai 
buvo kviečiami sudaryti dvarų komitetus iš 3— 6 žmo-

32 „Komunistas“, 1919 m. vasario 26 d.
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nių ir „perimti visus dvarų turtus (javus, gyvulius 
ir 1.1.) į komiteto rankas“ 33. Darbininkų komitetai 
buvo įpareigoti saugoti dvarų turtą nuo išgrobstymo, 
kadangi „visi žemės turtai priklauso valdžiai, o val
džia priklauso darbininkams, ir jeigu kas naikins val
džios turtą, tai reiškia per nesusipratimą naikins 
savo turtą“ 34. Karinis-revoliucinis komitetas kvietė 
darbo žmones padėti Raudonosios Armijos kariams, 
kurie, atėję į pagalbą, didvyriškai kaunasi už darbo 
žmonių reikalus.

Manifestas buvo parašytas revoliucine dvasia, jam 
keliami uždaviniai atitiko laiko reikalavimus ir, ne
paisant jo neišbaigtumo, mobilizavo Žemaičių krašto 
darbo žmones j kovą už Tarybų valdžią. Neginčijami 
yra taip pat D. Budino nuopelnai revoliuciniuose įvy
kiuose Žemaitijoje. Tačiau Žemaitijos karinio-revo- 
liucinio komiteto manifestas pasirodė tuo metu, kai 
Vilniuje sėkmingai veikė Lietuvos Laikinoji revoliu
cinė vyriausybė — visų krašto revoliucinių jėgų telki
mosi centras, buvo paskelbtas vyriausybės Manifes
tas, tapęs Lietuvos darbininkų ir valstiečių revoliuci
nės kovos už Tarybų valdžią šaukliu. Todėl kyla 
klausimas — ar reikėjo Žemaitijos karinio-revoliucinio 
komiteto vadovams skelbti savąjį manifestą?

LKP CK, gavęs tą dokumentą, nepritarė šiam že
maičių revoliucionierių žingsniui. Partijos CK pozi
cija buvo išdėstyta „Komunisto“ puslapiuose. Straips
nyje „Iš žemaičių veikimo“ buvo rašoma: „Norint šis 
„manifestas“ buvo paskelbtas beveik pusantro mėne
sio praėjus po Laikinosios Lietuvos Darb. ir Varg. 
Valst. valdžios paskelbimo, vienok apie jį žemaičių

33 LKP atsišaukimai, t. I, p. 488.
34 Ten pat, p. 489.
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„manifeste“ nė žodžio nesakoma. Žemaičių revoliu
cinis komitetas paskelbtas Komunistų partijos vardu, 
kuri paskelbė ir Laikinųjų darbininkų valdžią; užtat 
minimas revoliucinis komitetas turėjo platinti Laiki
nosios darbininkų valdžios manifestą; jei neturėjo jo 
daugiau egzempliorių, turėjo patys išspausdinti, o ne 
leisti savo manifestą, kuris nelabai panašus j mani
festą“ 35.

Laikraščio redakcija atkreipė dėmesį ir į kitą ka- 
rinio-revoliucinio komiteto dokumentą— 1919 m. va
sario 10  d. dekretą dėl bažnyčios atskyrimo nuo mo
kyklos ir titulų panaikinimo, kur taip pat nesiremia
ma revoliucinės vyriausybės išleistais potvarkiais ir 
Manifestu. „Vienok kuomet tokiais svarbiais klausi
mais kiekvienas revoliucinis komitetas savarankiai 
pradės „dekretus“ leist,— nurodė „Komunistas“,— 
pasidarys didelis mišinys, ir planingai darbas pirmyn 
neis. To mes turime saugotis“ 36.

Žemaitijos karinio-revoliucinio komiteto ir jo pir
mininko D. Budino tariamas savarankiškumas buvo 
ne kas kita kaip partinės drausmės pažeidimas, per
nelyg didelis prisirišimas prie žalingo „valdžia vie
tose“ lozungo. D. Budinąs, svarbiausias Žemaitijos 
karinio-revoliucinio komiteto manifesto išleidimo ini
ciatorius, savo memuaruose aiškina, kad vyriausybės 
Manifesto, esą, dėl blogų susisiekimo sąlygų su sosti
ne nebuvo gauta nė vieno egzemplioriaus, net parti
jos Šiaulių rajono komitetas teturėjo jo „vienui vieną 
egzempliorių“ 37.

35 „Komunistai.“, 1918 m. vasario 28 d.
36 Ten pat.
37 D. Budinąs, Vėtros Žemaičiuose, Vilnius, 1959, p. 204, 207. 
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Žinoma, susisiekti su Vilniumi ano meto sąlygomis 
buvo labai sunku. Nepaisant to, reguliarūs ryšiai su 
sostine buvo palaikomi. 1918 m. gruodžio 26 d. iš Vil
niaus Šiaulių komunistams buvo atsiųsta materialinė 
parama38. 1919 m. sausio 6 d. į sostinę partijos rei
kalais išvyko Šiaulių Darbininkų atstovų tarybos na
rys Praškevičius. Kaip rodo raikomo finansinė ata
skaita, Praškevičius sausio 14 d. jau tikrai buvo grį
žęs j Šiaulius, kadangi tą dieną jam buvo išduotos 
lėšos kelionei į Rygą 39. Vietos darbuotojų, apsilan
kiusių Vilniuje, tuščiai neišleisdavo: jie gaudavo ne 
tik instrukcijų, patarimų, bet ir literatūros, ypač to
kių svarbių dokumentų, kaip vyriausybės Manifestas. 
Pastarasis, kaip žinia, pirmą kartą buvo' išspausdin
tas 1918 m. gruodžio 24 d. „Komuniste“. Beveik tuo 
pačiu metu jis pasirodė atskirais lapeliais. 1919 m. 
sausio mėn. Manifestas buvo pasiekęs ir ne vienu 
egzempliorių ir Šiaulius bei Žemaitiją. O kad buvo 
sudaryta ir veikė Lietuvos revoliucinė vyriausybė,— 
buvo žinoma kiekviename Lietuvos kampelyje. Apie 
tai rašė ne tik komunistinė, bet ir buržuazinė spauda.

Kaip pažymima 1919 m. sausio mėn. partijos Šiau
lių raikomo ataskaitoje, stipri ir kovinga partinė or
ganizacija buvo susikūrusi Joniškėlio apskrityje40. 
Komunistinės kuopelės, dar okupantams šeiminin
kaujant, veikė Žeimelio, Vaškų, Pasvalio, Linkuvos, 
Joniškėlio, Pašvitinio valsčiuose41. Dar renkant bur
žuazinės valdžios komitetus (1918 m. lapkričio mėn.), 
komunistai pasireiškė kaip rimta politinė jėga. Žei
melio ir Joniškėlio valsčiuose jie gavo balsų daugu

38 PA, f. 77, ap. 2, h. 47, 1.29.
39 Ten pat, 1. 27.
40 Ten pat, 1. 1.
41 Ten pat, 1. 31.
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mą ir faktiškai paėmė valdžią j savo rankas. Čia la
bai aktyviai reiškėsi puikūs revoliucinės kovos orga
nizatoriai P. Strepeika, I. Gaška, J. Bušmanas, 
L. Vaidelauskas (Žeimelis), K. Baltaragis (Joniškė
lis), P. Lukoševičius, K- Gumbilevičius (Pasvalys). 
Glaudžius ryšius su Joniškėlio komunistais palaikė 
pirmųjų komunistinių kuopelių apskrityje kūrėjas
K. Požėla, 1918 m. gruodžio mėn. kaip rajono komi
teto narys ir sekretorius perkeltas dirbti j Šiaulius.

Ryžtingi kovos už Tarybų valdžią iniciatoriai buvo 
Žeimelio komunistai. 1919 m. sausio 10 d.42 buvo pa
leista mišri valsčiaus taryba ir sudarytas revoliucinis 
komitetas, kuris pradėjo rengtis Darbininkų ir var
gingųjų valstiečių atstovų tarybos rinkimams. Zei- 
meliečių pavyzdžiu pasekė ir kitų valsčių komunistai. 
Susikūrė apskrities revoliucinis komitetas. Jo inicia
tyva 1919 m. sausio 28 d. buvo sušauktas apskrities 
darbo žmonių atstovų suvažiavimas, sudaryta Darbi
ninkų ir vargingųjų valstiečių atstovų taryba ir Vyk
domasis komitetas, kuriuose absoliučią vietų daugu
mą gavo komunistai. Vykdomojo komiteto pirminin
ku buvo išrinktas komunistas, Spalio kovų Rusijoje 
dalyvis Jurgis Bušmanas.

Partijos Šiaulių rajono komitetas rūpinosi išplėsti 
komunistinę veiklą Raseinių apskrityje. Tam reikalui 
buvo pasiųsti du organizatoriai — A. Stankus ir 
J. Tarvainis. Jų pastangomis komunistinės kuopelės 
susikūrė Raseiniuose, Viduklėje, Jurbarke, prie Šilu
vos ir taip pat Rietave. 1919 m. sausio mėn. iš Šiau
lių buvo gauta direktyva: organizuoti ginkluotus 
būrius ir, artinantis Raudonajai Armijai, versti bur
žuazinius komitetus, skelbti Tarybų valdžią. Raseinių

42 PA, f. 77, ap. 2, b. 47,1. 43.
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komunistai sudarė, tiesa, negausų kovinį darbininkų 
būrį. Buvo sušauktas komunistų susirinkimas gink
luoto sukilimo organui — revoliuciniam komitetui — 
išrinkti. Tačiau j susirinkimą atvyko tik 5 komunis
tai. Revkomo sudarymas buvo' atidėtas43. Pradėjus 
siausti vokiečių interventams, komunistinė veikla Ra
seinių apskrityje susilpnėjo.

Šiaulių rajono komunistams teko smarkiai kovoti . 
su revoliuciniais socialistais liaudininkais, kurie ypač j 
aktyviai reiškėsi Žemaitijoje. Jiems pavyko paimti { 
valdžią Kretingoje, Plungėje, Salantuose, Skuode. į 
Kairiųjų liaudininkų valdžios organai buvo pavadinti j 
Darbininkų ir darbo ūkininkų tarybomis. Komunistai į 
įėjo į šias tarybas ir toliau tęsė kovą prieš pragaiš- j 
tingą revoliucinių socialistų liaudininkų politiką, iš 
esmės tarnaujančią buržuazijos interesams.

Panevėžyje visuotinis politinis streikas ir demonst
racija buvo numatyta 1918 m. gruodžio' 19 d. Jai ko
munistai kruopščiai ruošėsi. Norint įtraukti į de
monstraciją kaimo darbo žmones, visas partinis 
aktyvas buvo išsiųstas į valsčius. Vokiečių okupantai 
bandė sutrukdyti demonstraciją: gatvių sankryžose 
buvo išstatyti kareivių būriai, mieste — sustiprinta 
sargyba. Tačiau paskirtą dieną darbininkai metė dar
bą. Turgaus aikštėje įvyko didelis mitingas, po to — 
politinė demonstracija. Joje, kaip prisimena vienas iš 
Panevėžio partinės organizacijos vadovų K. Klorys, 
dalyvavo apie 20 000 žmonių 44. Prie miesto darbinin
kų ir varguomenės prisijungė kaimo bedaliai — ber
nai, bežemiai ir mažažemiai valstiečiai. Nusiplėšę ant
pečius ir užsirišę raudonas juostas ant rankovių į de-

43 PA, f. 77, ap. 2, b. 47, 1. 49.
44 K. Klorys, Liaudžiai pakilus, Vilnius, 1958, p. 134.
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ffionstraciją įsijungė ir grupė revoliucinių vokiečių 
kareivių. Labai gausi — apie 700 žmonių — ir gerai 
organizuota kolona atvyko iš Naujamiesčio, „...prie
kyje, po keturias eilėje, stovėjo apie 100 jaunų mer
ginų tautiškais drabužiais,— su daugybe ryškių, spal
vingų kaspinų plaukuose ir ant krūtinės. Buvo daug 
vėliavų ir plakatų“ 45,— prisimena F. Abramavičius.

Vienbalsiai priimtoje rezoliucijoje mitingo daly
viai pasmerkė Lietuvos tarybų, kuri, kaip buržuazinė 
ir kontrrevoliucinė, negali atstovauti darbo žmonių 
reikalams, nutarė „tverti Darbininkų ir vargingųjų 
valstiečių tarybas, į kurių rankas privalo pereiti visa 
Lietuvos krašto valdžia; jungtis su visų šalių darbi
ninkais, o pirmiausia su Socialistine Federatyvine 
Tarybų Respublika, kaipo komunistų revoliucijos 
avangardu...“ 46.

1918 m. gruodžio 23 d. revoliucinės kovos įkarš
tyje įvyko Panevėžio Darbininkų atstovų tarybos rin
kimai. Rinkimuose dalyvavo komunistai, socialdemo
kratai, Bundas ir revoliuciniai socialistai liaudininkai. 
Politinė kova rinkiminės kampanijos metu pasidarė 
labai aštri. Kunigai iš sakyklų prakeikė tuos, kurie 
klausosi bedievių bolševikų kalbų ir palaiko juos. Ta
čiau nei socialdemokratų oportunistų agitacija, nei 
juodašimčių pamokslai nepadėjo-. Darbo žmonės iš
reiškė pasitikėjimą komunistais. Net moterys, labiau
siai užguita gyventojų dalis, dalyvavo rinkimuose.

Į Panevėžio Darbininkų atstovų tarybą, susidėju
sią iš 22 atstovų, buvo išrinkta 14 komunistų47.

45 F. Abramavičius, Už Tarybų valdžią. — „Tiesa“, 1957 m. 
spalio 30 d.

4e LIS, t. III, p. 108—109.
47 PA, f. 77, ар. 1, b. 24, 1. 18.



1918 m. gruodžio 26 d. Panevėžio Darbininkų at- j 
stovų taryba buvo iškilmingai atidaryta. Ji pasvei- j 
kino Lietuvos Laikinąją revoliucinę vyriausybę ir pa- į 
skelbė, kad buržuazinė miesto taryba, kuriai okupan
tai jau suspėjo perduoti valdžią ir ginklų, yra nu
versta, o valdžia mieste ir apskrityje pereina darbo 
žmonių išrinktai Darbininkų atstovų tarybai. Pirma- 
jame posėdyje Taryba sudarė Vykdomąjį komitetą. 
Komiteto pirmininku buvo išrinktas I. Olšauskas, pa
vaduotoju— K- Klorys, sekretoriumi — F. Valiukas 
(socialdemokratas).

Partijos rajono komitetas, atsižvelgdamas į tai, 
kad darbininkai ir varguomenė remia Tarybų valdžią, 
priėmė nutarimą organizuoti ginkluotą sukilimą. Bu
vo sudarytas P. Žėko vadovaujamas ginkluotas Rau
donosios gvardijos būrys iš 60 žmonių48. Vokiečių 
kariuomenės įgulos komendantui buvo įteiktas ulti
matumas, nedelsiant išvykti iš miesto, priešingu at
veju jis turėsiąs reikalą su ginkluotais miesto darbi
ninkais. Ir kai paskutiniai okupantų kariniai daliniai 
paliko Panevėžį, 1919 m. sausio 6 d. raudongvardie- 
čiai apsupo buržuazinės milicijos pastatą, nuginklavo 
milicininkus. Tą pačią dieną buvo paleistas buržuazi
nis valdžios komitetas. Panevėžio darbo žmonės 
šventė pergalę.

Rokiškio apskrityje 1918 m. gruodžio mėn. veikė 
gausi komunistinė organizacija — apie 200 žmonių 49, 
darbininkų ir kaimo varguomenės atstovų. Stiprinant 
ir plečiant komunistinių kuopelių veiklą, daug prisi
dėjo revoliucionierius profesionalas V. Baškys, taip 
pat P. Kirstukas, E. Tiekus.

48 „Коммунист“, 5 февраля 1919 г.
49 f. Macijauskas, Tarybos Rokiškio apskrityje. — Proletarinė 
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Ypač kovinga buvo Obelių partinė organizacija, 
kurios branduolį sudarė dvarų darbininkai. 1918 m. 
gruodžio viduryje į Obelius atvyko partijos Centro 
Komiteto instruktorius J. Adomaitis ir atvežė žinių, 
kad Vilniuje sudaryta Laikinoji revoliucinė vyriausy
bė, jog reikia pradėti kurti darbininkų valdžios or
ganus.

1918 m. gruodžio 19 d., kai daug valstiečių buvo 
suvažiavę į turgų, Obelių komunistai suorganizavo 
mitingą. Darbo žmonės pirmą kartą viešai išgirdo ko
munistinės tiesos žodį. Sekančią dieną, gruodžio 20-ją, 
revoliucinių veiksmų planui aptarti Obeliuose buvo 
sušaukta Rokiškio apskrities partinė konferencija, 

f f Apsvarsčiusi einamojo momento uždavinius, konfe- 
I rencija išrinko Obelių valsčiaus, taip pat Rokiškio 
\ apskrities revoliucinius komitetus. Apskrities revko- 

i ( mo pirmininku buvo išrinktas mokytojas revoliucio- 
1 nierius, 1905 m. revoliucijos dalyvis Edvardas Tiekus.
• P. Kirstuko vadovaujamas partizanų būrys, papildy

tas naujais kovotojais, buvo pertvarkytas į komunis
tinį darbininkų būrį. Jo gretose kovojo apie pusšim
tis vyrų. Iš Daugpilio, kur laikinai įsikūrė Laikinosios 
revoliucinės vyriausybės dalis, rokiškėnai atsivežė 
ginklų. Nemažai jų buvo nusipirkta iš vokiečių ka
reivių.

I 1918 m. gruodžio 25 d. anksti rytą apskrities rev- 
į komas, lydimas ginkluoto būrio, atvyko į Rokiškį. Se- 
! nasis valdžios komitetas, kuriame sėdėjo socialdemo- 

/ kratai ir revoliuciniai socialistai liaudininkai, nesi- 
j priešino. Buržuazinė milicija buvo paleista. Daugelis 
/ milicininkų, kilę iš varguomenės, perėjo į revoliucio

nierių pusę. Rokiškyje nugalėjo Tarybų valdžia.
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Revoliucinis komitetas ėmė kontroliuoti besitrau- i 
kiančius nuo Daugpilio vokiečių karinius ešelonus, / 
atiminėti prisigrobtą turtą. 1918 m. gruodžio 31 d. j 
vieno tokio žygio metu okupantams pateko revkomoi 
pirmininkas E. Tiekus ir karinio darbininkų būrio va-į 
das J. Pagirys; jie buvo žiauriai nužudyti.

Kupiškio apskrityje komunistinė organizacija su
sikūrė 1918 m. lapkričio mėn. Jai priklausė tada 15 
narių50, daugiausia dvarų darbininkai. Čia aktyviai 
reiškėsi broliai Juozas ir Petras Pajarskiai, P. Micke
vičius, E. Jankūnaitė. Kupiškyje veikė nemažai lais
vamanių kuopelių, buvusių revoliucinių socialistų 
liaudininkų įtakoje. Komunistai idėjiškai kovojo prieš 
liaudininkus, kurių pozicijos, reikia pasakyti, buvo 
gana stiprios. Daugelis darbo žmonių, įsitikinę ko
munistų tiesa, nusisuko nuo kairiųjų liaudininkų. Net 
kai kurie jų vadovai, kaip antai J. Valiukas, pradėjo 
linkti komunistų pusėn ir dorai bendradarbiauti su 
jais.

1918 m. gruodžio mėn. Kupiškio komunistai pra
dėjo ruoštis kovai dėl Tarybų valdžios. Iš 60 vyrų bu
vo sudarytas ginkluotas dvarų darbininkų būrys51. 
Gruodžio pabaigoje į Kupiškį atvyko Lietuvos Laiki
nosios revoliucinės vyriausybės įgaliotinis V. Reka
šius. Darbas žymiai pagyvėjo. „Keletą mėnesių jis 
buvo lyg ašis,— rašė savo atsiminimuose J. Saba
liauskas,— apie kurią sukosi visa Kupiškio apskrities 
revoliucinė veikla“ 52.

50 Kupiškėnas (P. Pajarskis), A t s im in im a i  i š  K u p iš k io  
1919 m . —  „ K o l e k t y v a s “ , 1928. X I I — 1929. I I I ,  N r . 3 2 — 33, p . 14.

51 T e n  p a t ,  p . 15. .
52 J. Sabaliauskas, U ž  k i ln i a s  r e v o l iu c in e s  i d ė ja s .  —  P r o l e t a 

r i n ė  r e v o l iu c i ja  L ie tu v o je ,  p . 276.
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1918 m. gruodžio 29 d., traukiantis okupacinei ka
riuomenei, iš 11 žmonių buvo sudarytas Kupiškio ap
skrities revoliucinis komitetas. Be 6 komunistų, 
j revkomą įėjo ir 5 revoliuciniai socialistai liaudi
ninkai.

1919 m. sausio 5 d. Lietuvos Laikinoji revoliucinė 
vyriausybė, atsižvelgdama į revoliucinių socialistų 
liaudininkų vadų antitarybinę veiklų, Kupiškio rev
komą nutarė paleisti53. V. Rekašius, kalbėdamas re
voliucinių komitetų atstovų suvažiavime Vilniuje 
(1919.1.31) pripažino, kad Kupiškio komunistai pa
darė klaidą, įsileisdami į revoliucinį valdžios organą 
kairiųjų liaudininkų atstovus 54. Po dviejų dienų, kaip 
pranešė V. Rekašius, kairieji liaudininkai, nesutikda
mi su komunistų politika, patys pasitraukė iš rev- 
komo-55.

1919 m. sausio 1 d. buvo išvaikytas buržuazinis 
komitetas. Visą valdžią paėmė revkomas. Senoji mi
licija— 23 žmonės prisidėjo prie Tarybų valdžios56. 
Revoliuciniai komitetai buvo sukurti visuose 14 ap
skrities valsčių 57.

Ukmergėje komunistinė organizacija gyvavo nuo 
1918 m. gruodžio 1 d.58 1918 m. gruodžio 23 d. buvo 
sušauktas Ukmergės kuopelės (darbo grupės) susi
rinkimas, apsvarstęs Darbininkų ir vargingųjų vals
tiečių atstovų tarybos sudarymo klausimą. Buvo pri
pažinta, kad sąlygos sudaryti Tarybai dar nepribren-

53 P A , f. 77 , a p . 2, b . 27 , 1. 5.
54 „ K o m u n i s t a s “ , 1918 m . v a s a r i o  2  d.
55 T e n  p a t .
50 Kupiškėnas (P. Pajarskis), A ts im in im a i  i š  K u p iš k io  1919 

m e ta i s .  —  „ K o le k ty v a s “ , N r . 3 2 — 33 , p. 15.
57 „ K o m u n i s t a s “ , 1919 m . v a s a r i o  2  d .
68 P A , f. 77, a p . 2, b . 38 , 1. 7.
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dusios, apskrityje nėra pramonės įmonių, organizuotų 
darbininkų, kurie galėtų iškelti kandidatus į Tarybą.

Susirinkimas išrinko Ukmergės partinį komitetą 
iš 7 žmonių— V. Klimaševskis, P. Meilus, V. Cernis,
M. Gaidamavičius, I. Zezelevskis, J. Čepaitis, K. Ko- 
metis. Komitetui buvo pavesta sudaryti organizacinį 
biurą. Šio biuro uždavinys — organizuoti darbinin
kus, kurti komunistines kuopeles, rengti dirvą Darbi
ninkų ir vargingųjų valstiečių atstovų tarybos suda
rymui59. 1918 m. gruodžio 24 d. apskrities partinio 
komiteto pirmininku buvo išrinktas P. Meilus, sekre
torium — V. Cernis 60.

Partinis-organizacinis ir agitacinis darbas Ukmer- , 
gėje pagyvėjo. Buvo sudaryta bibliotekėlė, imtasi ■ 
priemonių atidaryti darbininkų klubą. Išaugo parti
jos organizacijos eilės — 1919 m. sausio 1 d. Ukmer
gėje buvo jau 44 komunistai61. Ypač veikliai dirbo 
Taujėnų komunistai. Jau gruodžio mėn. pabaigoje čia 1 
susikūrė J. Pūko vadovaujamas revoliucinis komite- į 
tas, kuris paėmė vietos valdžią į savo rankas62. Uk- !■, 
mergės miesto ir apskrities revoliucinis komitetas buvo j 
sudarytas 1919 m. sausio 10 d., jau atėjus Raudonajai j 
Armijai. Jo organizatoriai buvo Laikinosios revoliu
cinės vyriausybės įgaliotiniai V. Brigmanas ir S. Ben- į 
dorius-Bendoravičius63. Apskrities revkomo pirmi
ninku buvo išrinktas V. Klimaševskis, sekretoriumi — 
poetas K- Slaitas-Regratis. Tačiau dėl savo neveiklu
mo šis komitetas partinės organizacijos nutarimu

59 P A , f. 77 , а р . 1, b . 21, 1. I .
60 T e n  p a t ,  1. 2.
61 P A , f . 77 , a p . 2, b . 38 , 1. 4.
62 }. Pūkas, V i s u o m e t  g y v a  d a r b o  ž m o n ių  š i r d y s e .  —  P r o l e t a 

r in ė  r e v o l iu c i ja  L ie tu v o je ,  p . 455.
63 P A , f. 77 , a p . 2, b . 26 , 1. 1.
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1919 m. sausio 20 d. buvo paleistas. Naujo revoliu
cinio komiteto pirmininku buvo perkeltas iš Taujėnų 
J. Pūkas, sekretoriumi išrinktas S. Bendorius-Bendo- 
ravičius.

Kovos už Tarybų valdžią klausimams aptarti 
1918 m. gruodžio 2 d. LKP CK atstovo J. Opanskio 
(Vyturio) iniciatyva buvo sušauktas Švenčionėlių 
partinės organizacijos komiteto posėdis. Tuo metu 
Švenčionėliuose jau veikė 3 komunistinės kuopelės: 
siaurojo geležinkelio dirbtuvėse, geležinkelio remon
to dirbtuvėse ir miestelyje — iš viso 10 komunistų ir 
jiems prijaučiančių64. Miesto partijos komitetas tu
rėjo ryšių su aplinkiniais kaimais. Posėdyje buvo iš
rinktas iš 3 žmonių laikinas karinis-revoliucinis ko
mitetas, kuris rūpinosi ginklais, tuojau pradėjo sura
šinėti savanorius į vietos Raudonosios gvardijos būrį. 

I Švenčionėlių komunistai pradėjo intensyviai reng
ia tis Darbininkų atstovų tarybos rinkimams, aiškino 
i Tarybų valdžios esmę, platino komunistinę literatūrą, 
į 1918 m. gruodžio 25 d. Raudonosios Armijos 5-ojo 
i Vilniaus pulko 2-asis batalionas įžengė į Svenčionė- 
į liūs, tačiau, vokiečių okupantų spaudžiamas, buvo 
| priverstas pasitraukti. Galutinai Švenčionėliai buvo 
į išvaduoti gruodžio 27 d.65 Revoliucinis komitetas iš- 
j ėjo iš pogrindžio ir pradėjo vykdyti vietos valdžios 
( funkcijas.

Traukiantis vokiečių okupacinei kariuomenei, 
smarkiai pagyvėjo politinis gyvenimas Utenoje. įvai
rios politinės srovės pretendavo j valdžią. Vis labiau 
plėtė agitaciją, organizavosi ir komunistai. 1918 m. 
gruodžio mėn. pirmojoje savaitėje (tikslios datos nu-

64 PA, f. 77, ар. I, b . 21, 1. 8.
65 C V T A A , f. 2 0 1 , a p . 3, b . 8 1 , 1. 323.
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statyti nepavyko) Utenoje buvo sukviestas komunis
tų susirinkimas. Jam vadovavo J. Opanskis. Susirin
kime paaiškėjo, kad komunistinės kuopelės veikė kai
muose. Didžiausia buvo Antakalnių kaime. Pačioje 
Utenoje kuopelės tuo metu nebuvo. Nebuvo taip pat 
bendro apskrities partijos komiteto, kuris jungtų ko
munistinių kuopelių veiklą.

Susirinkimas išrinko .Utenos apskrities partinės 
organizacijos komitetą iš 5 narių. Buvo nutarta daž
niau daryti komunistų susirinkimus, aptarti einamojo 
momento uždavinius, platinti komunistinę literatūrą. 
Utenos komunistai šiame susirinkime sudarė karinį- 
revoliucinj komitetą, kuriam pavedė rengti dirvą Dar
bininkų ir vargingųjų valstiečių atstovų tarybai iš
rinkti ®6. „Darbininkai ir kiti vargšai,— rašė J. Opans
kis,— greitai suprato, ką neša komunistai, ir pradėjo 
grupuotis apie komunistų organizacijas“ 66 67. Su 
džiaugsmu jie sutiko Raudonąją Armiją, įžengusią 
į Uteną 1918 m. gruodžio 27 d.68 „Tai buvo tikra 
šventė visiems apskrities darbo žmonėms,— prisime
na N. Mališevskis.— Miesteliuose ir kaimuose gaiva
liškai vyko demonstracijos, susitikimo su raudonai'- ;• 
miečiais mitingai“ 69. Valdžia perėjo į apskrities re- i
voliucinio komiteto rankas. Jau pirmomis Tarybų val
džios dienomis savanoriais į Raudonąją Armiją užsi
rašė apie 30 Utenos darbininkų 70.

Sparčiai organizavosi kovai už Tarybų valdžią 
Dzūkijos darbo žmonės. 1919 m. sausio 1 d. komu-

66 P A , i. 77 , а р . 1, b . 21 , 1. 11.
67 P A , f. 5421 , а р .  1, b. 8 6 ,1 . 70.
68 C V T A A , f. 2 0 1 , a p . 3, 1). 81 , 1. 323.
69 N. Mališevskis, K a ip  u t e n i š k i a i  k ū r ė  t a r y b a s .  —  P r o l e t a r i n ė  

r e v o l iu c i ja  L ie tu v o je ,  p . 463 .
70 P A , f. 77 , a p . 2, b. 27 , L 5.
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nistiniai atsišaukimai, raginantieji kurti revoliucinės 
valdžios organus, pasirodė Alytuje, Varėnoje, Valki
ninkuose, Eišiškėse, Perlojoje, Simne71. Lietuvių rau
donarmiečių skrajojamieji būriai drąsiais ir giliais 
reidais j priešo užnugarį kėlė paniką buržuazijai.

1919 m. sausio mėn. vietos revoliucionieriai, veik
dami išvien su lietuvių raudonarmiečiais, sukūrė re
voliucinius komitetus ir paėmė valdžią Trakuose, 
Perlojoje, Aukštadvaryje.

Alytuje vietos komunistų iniciatyva buvo suorga
nizuotas ginkluotas darbininkų būrys, vadovaujamas 
Jono Besparaičio.

1919 m. vasario 12 d. Lietuvių divizijos (iki 
j 1919.1.21 buvo Pskovo divizija) 3-iasis pulkas, už

mezgęs ryšius su J. Besparaičio būriu, priartėjo prie 
Alytaus. Alytuje tuo metu stovėjo buržuazinės kariuo
menės 1-asis pulkas. Vasario 13 d. anksti rytą rau
donarmiečiai pradėjo apšaudyti kareivines. Tuo pa
čiu metu ginkluoti darbininkai puolė tiltą per Nemu
ną ir įsitvirtino prie jo. Buržuazinėje kariuomenėje 
kilo panika. Pulkas pakriko, kareiviai išbėgiojo. Ant 
tilto vietos ginkluoti darbininkai nukovė pulko vadą 
A. Juozapavičių 72.

.i Kovoje už Tarybų valdžią Suvalkijoje pirmose gre
tose žengė žemės ūkio, ypač dvarų, darbininkai. Jie 
buvo ištikima komunistinių organizacijų atrama. 
1918 m. gruodžio mėn. partinės kuopelės veikė Vilka
viškyje, Marijampolėje, Kalvarijoje, K- Naumiestyje, 
Griškabūdyje, Lukšiuose, Kazlų Rūdoje, Liudvinave, 
Šunskuose, Gižuose, Pilviškiuose. Kybartuose susikū-

71 „ K o m u n i s ta s “ , 1919 m . s a u s i o  22  d.
72 M. Sidabras, Š v i n t a n t  l a i s v ė s  r y t u i .  —  P r o l e t a r i n ė  r e v o l i u 

c i j a  L ie tu v o je ,  p . 359 ,
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rė 4 kuopelės, kurioms priklausė 100 komunistų73. 
„Didesniuose centruose ir didesniuose kaimuose,— 
rašė „Komunistas“,— veikė komunistų kuopelės“ 74.

Marijampolėje buvo atidarytas komunistų klubas, 
knygynas. Iš valsčių ir kaimų atvykę aktyvistai čia 
gaudavo patarimų, literatūros. Korespondencijoje iš 
Marijampolės 1919 m. kovo 16 d. „Komunistas“ rašė: 
„Komunistų vardas vis labiau ir labiau interesuoda
vo jas (darbininkų mases.— В.  V . ) ,  ir mūsų laikraš
čius, lapelius, brošiūras gaudyte gaudydavo taip 
rfiiesto, taip dvarų bei sodžiaus darbininkas“.

Į ryžtingų kovą už Tarybų valdžią Suvalkijos dar- j 
bo žmonės pakilo 1918 m. gruodžio viduryje.

1918 m. gruodžio 14 d. Kazlų Rūdos komunistai 
sudarė revoliucinį komitetą (J. Račkauskas — pirmi- į 
ninkas, J. Žakelis, L. Mačiūnas), kuris netrukus, 
gruodžio 29 d., pasivadino Darbininkų atstovų tary- t 
b a75. 1919 m. sausio 4 d. geležinkelio darbininkai) 
į tarybą išrinko savo atstovą A. Senkų, o sausio 19 d. 
atsiuntė į ją savo atstovą M. Kudžmą lentpiūvės dar
bininkai76. 1919 m. sausio 14 d. Darbininkų atstovų 
taryba išrinko Vykdomąjį komitetą: pirmininku —
J. Račkauską, pirmininko pavaduotoju — A. Dervelį, 
sekretoriumi — L. Mačiūną 77.

Darbininkų atstovų taryba iš 15 žmonių sudarė 
miliciją, kuriai pavedė ginti Tarybų valdžią, palai
kyti tvarką ir kovoti su spekuliacija. Tuo metu Kazlų S 
Rūdos apylinkėse buvo agituojama stoti į buržuazinę / 
kariuomenę. 1919 m. sausio 10 d. Taryba priėmė nu-

73 „ K o m u n i s t a s “ , 1918 m . g r u o d ž io  20  d .
74 „ K o m u n i s t a s “ , 1919 m . k o v o  16 d .
75 LTSR CVA, f. R-18, ар. 1, b. 2, 1. 4.
76 Ten pat, 1. 6, 7.
V  T e n  p a t ,  b . 1 2 ,1 .1 3 .
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tarimą išplėsti kontragitaciją: dažniau šaukti darbo 
žmonių susirinkimus, raginti per spaudą stoti į Rau
donąją Armiją78 79.

į 1918 m. gruodžio pabaigoje karinis-revoliucinis 
komitetas buvo sudarytas Pilviškiuose. 1919 m. sau
sio 6 d. komunistų iniciatyva čia buvo sušauktas su
sirinkimas; jame dalyvavo 500 darbo žmonių 7Я. Buvo 
vienbalsiai priimta rezoliucija. „Darbininkų klasei, 
tiek amžių nešusiai vergijos pančius ir kovojusiai 
prieš savo pavergėjus,— sakoma joje,— atėjo ta ilgai 
laukiamoji valanda stoti j paskutinį mūšį su kapita
lu, sugriauti jo tvirtovę — valstybę ir ant tų griuvė
sių iškelti raudoną Darbo vėliavą, vėliavą komuniz
mo ir įkūnyti tuos krauju užrašytus darbininkų klasės 
obalsius ir galutiną mūsų tikslą — komunizmą“ 80. 

i Susirinkusieji vieningai išrinko savo atstovus 
t į Pilviškių Darbininkų atstovų tarybą — revoliucinės 
■ valdžios organą.

Pilviškių darbo žmonės nuoširdžiai pasveikino 
Lietuvos Laikinąją revoliucinę vyriausybę, „stojusią 
į kovą prieš mūsų pavergėjus ir paėmusią tą sunkų 
atsakomybinį darbą“ 81, taip pat brolius raudonar
miečius, einančius į pagalbą Lietuvos darbininkams. 
„Mes tiesiame jums savo brolišką ranką,— rašė pil- 
viškiečiai,— ir sutinkame jus kaipo kovos draugus ir 
išliuosuotojus“ 82.

Susirinkimo dalyviai, išrinkę Darbininkų atstovų 
tarybą, patraukė prie amtsforštėjerio būstinės ir pa
reikalavo perduoti valdžią darbo žmonių išrinktam

78 L T S R  C V A , f. R -1 8 , а р . 1, b . 1 2 ,1 .1 1 .
79 „ K o m u n i s t a s “ , 1919 m . v a s a r i o  7 d .
80 Ten pat.
81 Ten pat.
82 „Komunistas“, 1919 m. vasario 7 d.
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organui. Okupantai, išsigandę revoliucingai nusitei
kusios minios, nesipriešino. Valdžia perėjo į Darbi
ninkų atstovų tarybos rankas. Tarybos Vykdomojo ko
miteto pirmininku buvo išrinktas vietinis darbinin
kas, veiklus ir energingas komunistas Stasys Kirve- 
laitis.

Sėkmingai dirbo Kalvarijos Darbininkų atstovų f 
taryba. 1918 m. gruodžio pabaigoje į Kalvarijos Ta- į 
rybą buvo papildomai išrinkti atstovai nuo tabako- j 
papirosų fabriko bei kitų įmonių darbininkų, sudaryta i 
milicija iš 50 žmonių.

Taryboje aktyviai reiškėsi B. Pušinis, J. Karpavi
čius, J. Maceika. Ypač pasiaukojamai dirbo Tarybos 
Vykdomojo komiteto pirmininkas V. Aleksa. „Ligo
tas, džiovininkas, bet gyvomis akimis, kurios liudijo 
apie vidinį tvirtumą ir ryžtingumą,— rašė B. Pušinis, 
prisimindamas šį taurų kovotoją,— jis visuomet bū
davo pirmųjų kovotojų tarpe“ 83.

Kalvarijos darbininkai 1919 m. sausio pradžioje 
nuslopino kontrrevoliucionierių sukeltą maištą. Gink
luotas buržuazinės kariuomenės būrys, iškviestas iš 
Marijampolės, buvo priverstas pasitraukti84.

Komunistai dėjo visas pastangas plėsti Tarybos 
įtaką, telkti apie ją darbininkus ir kaimo varguome
nę. Pastarieji boikotavo buržuazinės valdžios priemo
nes. Tai buvo priversti pripažinti ir buržuazinės val
džios atstovai. „28 sausio, kuomet aš atkeliavau rink
ti ginklus,— rašė savo raporte vyresnybei 1919 m. 
sausio 29 d. buržuazinės kariuomenės karininkas 
J. Kazokaitis,— ir tokius turėjau rinkti su vokiečiais,

83 B. Pušinis, D id ž io  k e l io  p r a d ž io j e .  —  P r o l e t a r i n ė  r e v o l i u 
c i j a  L ie tu v o je ,  p . 365 .

8,1 „Komunistas“, 1919 m. vasario 5 d.
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nekurie nariai Tarybos liepė ginklus neatidavlnėti ir 
nebūti „žiopliais“, nes, girdi, jie mums reikalingi“ 85. 
J. Kazokaitis skundėsi, kad savo noru valstiečiai nie
ko neduodą, nors ginklų „pas pavienius žmones Kal
varijos apygardoje... yra gana daug“ 86. Taip esą dėl 
to, anot jo, kad Kalvarijos Darbininkų atstovų tary
ba veda stiprią agitaciją.

. j j 1919 m. sausio 21 d. Kalvarijos Darbininkų atsto- 
! vų taryba nusiuntė sveikinimą Lietuvos revoliucinei 
i vyriausybei ir Raudonajai Armijai. „Kalvarijos Dar- 
1 bininkų taryba, atstovaujanti 9500 žmonių, sveikina 

revoliucinę Lietuvos valdžią ir linki jai pasekmingai 
varyti darbininkų išliuosavimo darbą“ 87 88. Kalvarijos 
revoliucionieriai išreiškė įsitikinimą, kad Raudonoji 
Armija paskubės ateiti į pagalbą vietos darbinin
kams, kovojantiems su išnaudotojais.

1918 m. gruodžio mėn. K. Naumiesčio komunis
tinėje organizacijoje buvo 57 nariai ir 12 prijaučian
čiųjų 8S. Apie komunistus telkėsi darbininkai, kaimo 
varguomenė. Tačiau darbo žmonės iš pat pradžių čia 
susidūrė su kontrrevoliuciniais vokiečių interventų, 
vadinamųjų savanorių, būriais. Interventai suėmė 6 
žmones — mitingo organizatorius. Tačiau masinis 
mitingas įvyko. Darbo žmonių delegacija pareikala
vo iš Kareivių tarybos paleisti suimtuosius darbinin
kus. Gavusi neigiamą atsakymą, minia, kurioje buvo 
600 žmonių, nuvyko prie vokiečių apskrities valdžios 
įstaigos. Čia ją sutiko ginkluoti savanoriai — apie

85 „ K a r o  a r c h y v a s “ , t .  I, 1925, p . 139.
8S T e n  p a t ,  p . 137.
87 „ K o m u n i s t a s “ , 1919 m . v a s a r i o  5 d.
88 „ К о м м у н и с т “ , 31 д е к а б р я  1918 г.
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60 vyrų. Šaudydami j viršų ir stumdydami bei muš
dami demonstrantus, jie išvaikė minią 89.

Siaučiant interventams, Darbininkų atstovų tary
ba negalėjo susirinkti; valdžia liko buržuazijos ran
kose.

Darbininkų ir vargingųjų valstiečių atstovų taryba 
1918 m. gruodžio mėn. pabaigoje buvo išrinkta Liud
vinave. Jos organizatoriai buvo komunistai — moky
tojas J. Zonelis ir darbininkas J. Gabrys. Taryba, re
miama aplinkinių dvarų darbininkų ir kaimo var
guomenės, sugebėjo perimti valsčiaus valdžią į savo 
rankas. Tačiau išlaikyti ją buvo sunku. Todėl visas 
viltis liudvinaviečiai dėjo į Raudonąją Armiją. Svei
kinime Vilniaus ir Žemaičių (Šiaulių) raudoniesiems 
pulkams Liudvinavo Darbininkų ir vargingųjų vals
tiečių taryba rašė: „Mes laukiame jūsų ir pranešame, 
kad jūsų delsimas duoda galimybę susiorganizuotis 
juodašimčių ir baltagvardiečių gaujoms“ 90.

Suvalkijos darbo žmonės nepaprastai sunkiomis 
ir sudėtingomis sąlygomis drąsiai ir ryžtingai kovojo 
už socialistinės revoliucijos pergalę. Komunistų va
dovaujami, Tarybų valdžios organai buvo sukurti 
Vilkaviškyje ir K. Naumiestyje, taip pat Pilviškiuo
se, Gižuose, Kybartuose (Vilkaviškio aps.), Kalva
rijoje, Kazlų Rūdoje, Liudvinave, Šunskuose, Višakio 
Rūdoje, Raudenyje (Marijampolės aps.), Lukšiuose 
(Sakių aps.). Vienur jie sugebėjo paimti visą valdžią 
j savo rankas ir kurį laiką ją išlaikyti (Kalvarija, 
Kazlų Rūda, Pilviškiai, Liudvinavas, Gižai, Višakio 
Rūda, Raudenis), kitur, siaučiant vokiečių interven
tams, revoliucinės valdžios organai negalėjo vykdyti

89 „ К о м м у н и с т “ , 31 д е к а б р я  1918 г.
90 „Коммунист“, 5 февраля 1919 г.
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valdžios funkcijų (Vilkaviškis, Kybartai, K. Naumies
tis, Lukšiai, Šunskai).

Socialistinė revoliucija, kurioje dalyvavo Lietu
vos darbininkų, kaimo varguomenės masės, patrau
kusios revoliucinius vidurinių sluoksnių darbo 
žmones, pasiekė puikių pergalę. 1918 m. gruodžio 
mėn. — 1919 m. sausio mėn. Tarybų valdžia buvo 
įkurta didžiojoje Lietuvos dalyje.

Tarybų valdžios kūrimasis atskiruose rajonuose 
turėjo savo specifinių bruožų. Svarbiausia juos ap
sprendė klasinių jėgų santykis, vokiečių okupantų 
pozicija, darbo žmonių, jų priešakinio būrio — komu
nistų — organizuotumas ir susitelkimas.

Revoliucinės kovos priešakyje žengė didieji Lietu
vos miestai — Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Panevėžys. 
Čia veikė stiprios partinės organizacijos, sugebėju
sios suburti darbininkų klasės ir miesto varguomenės 
daugumų. Politinių partijų įtakų dirbančiųjų masėms 
ryškiai atspindėjo rinkimų į šių miestų Darbininkų 
atstovų tarybas rezultatai (žr. lentelę p. 447).

Kaip matome, komunistai didžiuosiuose šalies 
miestuose, išskyrus Vilnių, išsikovojo absoliučių vie
tų daugumų Darbininkų atstovų tarybose. Vilniuje 
nors jie ir negavo absoliučios daugumos, bet čia 
komunistų frakcija, būdama didžiausia taryboje, va
dovavo jos veiklai. Šiauliuose darbininkai paėmė 
valdžių sukilę prieš vokiečių okupantus. Panevėžyje, 
pasitraukus okupantams, vietinė buržuazija neparodė 
pasipriešinimo ir valdžia perėjo į Tarybos rankas. 
Kurį laikų faktinės valdžios funkcijas vykdė ir Kauno 
Darbininkų atstovų taryba.

Revoliuciniuose veiksmuose, kuriant Darbininkų 
atstovų tarybas ir imant valdžių Vilniuje, Kaune, Pa-
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Lietuvos socialdemokratų partija 15 — — 3
Bundas 60 7 5 4
Lietuvos revoliucinių socialistų 

liaudininkų partija 
Lietuvos ir Baltarusijos social

demokratų darbininkų partija 
(menševikai internacionalistai) 22

1 3 1

Kitos partijos ir grupės (Poalej 
Cijon, suvienytieji žydų socia
listai, dešinieji eserai) 9 2 2

nevėžyje, Šiauliuose, daugiausia reiškėsi apie komu
nistus susitelkę vietos darbininkai ir miesto varguo
menė.

Panašiai revoliucinė kova vyko ir žemės ūkio ra
jonuose, apskrityse. Darbininkai ir kaimo varguomenė, 
sekdami didžiųjų miestų proletariatu, patys paėmė 
valdžią šiuose apskričių centruose — Sedoje, Mažei
kiuose, Kuršėnuose, Joniškėlyje, Rokiškyje, Kupišky
je, Kaišiadoryse.

Vienur Tarybų valdžios organai buvo sukurti dar 
okupantams esant (Utena, Vilkaviškis, K. Naumies
tis, Švenčionėliai), bet valdžia paimta, išskyrus Vil-

91 „Darbo balsas“, 1918. XII. 20; PA, f. 5421, ар. 1, b. 85, 1. 15; 
f. 77, ap. 2, b. 47, 1. 15; f. 77, ар. 1, b. 24, 1. 14; Vilniaus Darbininkų 
atstovų tarybos narių sudėtis ir jų partinis suskirstymas imamas 
pagal pirmajame Tarybos posėdyje (1918. XII. 15) dalyvavusių 
atstovų skaičių.
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kaviškį ir K. Naumiestį, atėjus Raudonajai Armijai, 
kitur juos sukūrė vietos darbininkai jau po išvadavi
mo (Zarasai, Ukmergė, Trakai, Širvintos, Molėtai, 
Švenčionys); Alytuje, Telšiuose Tarybų valdžios or
ganai buvo sukurti tada, kai šie miestai buvo išva
duoti bendromis vietos ginkluotųjų darbininkų ir 
Raudonosios Armijos dalinių pastangomis.

Kai kur (Kretingoje, Biržuose, taip pat Plungėje, 
Skuode, Salantuose) pradiniu revoliucijos vystymo
si laikotarpiu valdžia atiteko revoliuciniams socia
listams liaudininkams. Pasisakydami prieš liaudies 
nekenčiamą buržuazinę Lietuvos tarybą, žonglieruo- 
dami revoliucine fraze, „valdžios kūrimo iš apačios“ 
ir „Darbo žmonių respublikos“ lozungais jie įsigijo 
kai kurių kaimo darbo žmonių sluoksnių pasitikė
jimo.

Kai revoliuciniai socialistai liaudininkai pamatė, 
kad revoliuciniai darbininkai, kaimo varguomenė 
eina išvien su komunistais, jie pradėjo aršią kovą 
prieš socialistinę revoliuciją, prieš Lietuvos ir Ru
sijos darbo žmonių sąjungą.

Dar 1918 m. gruodžio 15 d. Vilniaus Darbininkų 
atstovų tarybos posėdyje idėjinis Lietuvos revoliuci
nių socialistų liaudininkų įkvėpėjas kairysis eseras 
B. Kamkovas pasakė: „Lietuvos darbo žmonės neturi 
eiti tokiu keliu, kokiu nuėjo Rusijos komunistai, kas 
tiek daug žalos revoliucijos eigai padarė“ 92. Vienas 
iš lietuviškųjų kairiųjų eserų šulų A. Iešmantą, kar
todamas B. Kamkovą, tomis dienomis rašė: „...su 
didžiumiečiais mes tegalime eiti išvien tiek, kiek jie 
su savo nukrypusią dešinėn politika mums, socialiai

92 „Kovos vėliava“, 1918 m. gruodžio 25 d.
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Revoliucijai ir Lietuvos socialistinei Darbo respub
likai nepastojo kelio“ 93.

Lietuvos revoliucinių socialistų liaudininkų parti
jos vadeivos griebėsi avantiūros — mėginimo sukurti 
savąją „socialistinę“ vyriausybę ir priešpastatyti ją 
V. Kapsuko vadovaujamai Lietuvos Laikinajai revo
liucinei vyriausybei. Tuo tikslu 1918 m. gruodžio 31 d. 
„Darbo balse“ jie išspausdino Skuodo ir Biržų Dar
bininkų ir darbo ūkininkų tarybų įgaliotinių vardu 
atsišaukimą į kaimo darbo žmones, ragindami juos 
rinkti savo atstovus į pirmąjį Lietuvos sodžiaus dar
bininkų, bežemių ir mažažemių ūkininkų suvažiavi
mą. Suvažiavimas, kurio uždavinys — „apsvarstyti, 
kaip rasti būdus pasiekti laisvę ir gauti žemę visoje 
Lietuvoje“, buvo šaukiamas Kaune 1919 m. sausio 
11 d. Į suvažiavimą atvyko kairysis eseras B. Kam- 
kovasj lietuvių revoliucinių socialistų liaudininkų 
lyderiai M. Januškevičius, M. Markauskas, jų šali
ninkai iš vietų. Atvyko taip pat kairiųjų liaudininkų 
suvedžiotų valstiečių.

Kauno komunistams revoliuciniai socialistai liau
dininkai pasiūlė dalyvauti suvažiavime. Komunistai 
iškėlė tokias sąlygas: 1) pripažinti Lietuvos Laiki
nąją revoliucinę vyriausybę, 2 ) organizuoti suvažia
vimą pavesti Kauno Darbininkų atstovų tarybai. 
Socialistai revoliucionieriai atmetė šias sąlygas. 
Komunistai veikė savo nuožiūra. Jie pasitikinėjo at
vykstančius delegatus, vedėsi į Darbininkų atstovų 
tarybą. Daugelis iš atvykusių pirmiausia patys užei
davo į Tarybą. Komunistai išaiškino valstiečių atsto
vams tikruosius kairiųjų liaudininkų kėslus, įteikė

93 „Kovos vėliava“, 1918 m. gruodžio 25 d.

29'. Soi' I n 11 *. 111 u1* revoliucija Lietuvoje 1918—1919 m. 449



jiems komunistinės literatūros, instruktavo, kaip rei
kia toliau dirbti.

Daugelis valstiečių delegatų, pasipiktinę kairiųjų 
liaudininkų veiksmais, išsiskirstė. Gudriai sugalvo
ta avantiūra sužlugo. Vietoj išreklamuoto suvažiavi
mo kairieji liaudininkai sušaukė savo šalininkų pasi
tarimą ir, nieko nepešę, patys išsivažinėjo.

Tose Lietuvos vietose, daugiausia vakariniuose 
rajonuose, kur anksčiau, negu kitur, interventams pa
dedant, pavyko įsitvirtinti buržuazinei valdžiai ir 
darbo žmonės neturėjo jėgų išsivaduoti, jie nenusto
jo vilties, telkė jėgas ir su nekantrumu laukė pagal
bos. Sitai ne kartą buvo priversta pripažinti ir bur
žuazinė spauda. „Sakiuose bolševikai varo smarkią 
agitaciją,— rašė „Lietuva“ 1919 m. vasario 21 d .— 
Nerasi nė vieno žmogaus, kuris nelauktų ateinant 
bolševikų... Sakiai pasilieka bolševikų lizdas“. Kle
rikalų laikraštis „Laisvė“, rašydamas apie gyventojų 
nuotaikas Padovinio valsčiuje (Marijampolės aps.) 
pastebėjo: „Daugiausia laukia bolševikų... darbinin
kai. Jie tik ir kalba apie ateinantį rojų“ 94.

Konkretūs istorijos faktai, nešališkai studijuojami 
ir objektyviai pateikiami, visiškai paneigia buržuazi
nės istoriografijos koncepciją, teigiančią, kad Tarybų 
valdžia neturėjo Lietuvoje socialinės dirvos, jog ji 
buvo Raudonosios Armijos atnešta.

Tarybų valdžia Lietuvoje buvo vietos darbo žmo
nių, pirmiausia darbininkų klasės, revoliucinės kovos, 
išsiliejusios veržlia srove visame krašte, rezultatas. 
Šią išvadą gyvenimo faktų prispirta pripažino ir tuo
metinė buržuazinė spauda. Antai „Lietuvos ūkinin
kas“, vedamajame straipsnyje „Turime išsilaikyti pa

94 „Laisvė“, 1919 m. gegužės 17 d.
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lys!" kviesdamas organizuoti kontrrevoliucines jė
gas, rašė: „Mūsų pačių tarpe yra žmonių, kurie... nori 
įvesti savo sovietų valdžių“. Bolševikai veikia, pa
brėžė socialistų liaudininkų demokratų organas, „ne 
iš svetur atgabentais žmonėmis, bet viską remia pa
čiais Lietuvos gyventojais — juos suklaidindami arba 
papirkdami“ 95.

Socialistinės revoliucijos eigos Lietuvoje negalėjo ■ 
sustabdyti vokiečių okupacinė kariuomenė. Juo labiau 
jos negalėjo sulaikyti Lietuvos buržuazija. Ji netu- i 
rėjo jėgų. Apibūdindamas buržuazinę kariuomenę!
1918 m. gruodžio 24 d., tai yra tuo metu, kai kova ' 
už Tarybų valdžią buvo pačiame Įkarštyje, buvęs 
buržuazinis gynybos ministras M. Velykis rašė: 
„4. Pulkų sudėtis buvo: 1 pulkas apie 30 karininkų, 
apie 200 kareivių; ... 2 pulke buvo tik keletas ka
rininkų ir vienas kitas kareivis... 1 gudų pulkas su
sidėjo iš poros dešimčių karininkų ir keletos karei
vių rusų, kurie buvo suverbuoti Vilniaus geležinkelio 
stotyje iš grįžtančių iš Vokietijos belaisvių rusų“ 96. 
Buržuazijos bejėgiškumą pripažino kiek vėliau,
1919 m. sausio 17 d., ir M. Sleževičius: „...per dvi sa
vaites negalėjome sudaryti kariuomenės“ 97,— pa
reiškė jis vadinamojoje antrojoje buržuazinės Lie
tuvos valstybės konferencijoje.

Buržuazinė milicija ten, kur buvo daug varguome
nės atstovų, pasirodė esanti nepatikima. Daug kur 
ji pereidavo į revoliucinių darbininkų pusę. „Atėjus 
bolševikams į Šiaulius,— rašė „Lietuva“ korespon

95 „Lietuvos ūkininkas“, 1919 m. sausio 12 d.
96 Pulk. Velykis, Iš nesenos praeities. — „Mūsų žinynas“, t. IV, 

Kaunas, 1923, p. 506.
97 „Lietuva“, 1919 m. sausio 21 d.
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dencijoje iš Kelmės,— mūsų milicija, be kelių žmo
nių, persikrikštijo „raudonarmiečiais“ ir net siuntė 
delegaciją, kad greičiau atvyktų j Kelmę“ 98. Pana
šiai buvo Alytuje, Kupiškyje, Rokiškyje.

Lietuvos darbo žmonėms kovoje už Tarybų valdžią 
veiksmingą paramą teikė Tarybų Rusijos liaudis. Už 
tai mūsų krašto darbininkų ir valstiečių vardu 
1919 m. sausio 12 d. Lietuvos revoliucinė vyriausy
bė sveikinime RTFSR LKT pirmininkui V. Leninui 
reiškė didžią padėką: „Iš paliuosuoto Vilniaus Lai
kinoji Lietuvos darbininkų ir vargingųjų valstiečių 
valdžia siunčia Rusijos socialistinei respublikai savo 
nuoširdų pasveikinimą ir dėkoja už tą broliškąją pa
galbą, kurią suteikė Darbininkų-valstiečių Rusija 
Lietuvos proletariatui ir vargingiesiems valstie
čiams“ ".

Tarybų Rusijos ginkluotus dalinius darbo žmonės 
visur džiaugsmingai sutiko, padėjo jiems. Tarybų. 
Rusijos kariuomenė kartu su Tarybų Lietuvos kari
nėmis dalimis vijo vokiečių okupantus, padėjo lik
viduoti kontrrevoliucinius išpuolius (Vilnius), sutvir
tėti Tarybų valdžios organams ir taip sudarė palan
kias sąlygas socializmo statybos pradžiai Lietuvoje.. * 99

93 „Lietuva“, 1919 m. gegužės 15 d.
99 LIS, t. III, p. 132.



VI

KOMUNISTŲ PARTIJOS VEIKLA  

TARYBŲ VALDŽIOS SĄLYGOMIS. 

SOCIALIZMO STATYBOS P R A D Ž IA

1 Tarybinio valstybinio aparato
sukūrimas. 

LKP II konferencija. 
Lietuvos Tarybų I suvažiavimas



Socialistinės revoliucijos laimėjimas, moko mark- 
sizmas-leninizmas, turi būti užtvirtintas naujo tipo 
valstybės — proletariato diktatūros — sukūrimu. Jis 
turėjo sudaryti sąlygas socialistinių gamybinių san
tykių formavimui ir pergalei.

Komunistų partija, laimėjus socialistinei revoliu
cijai didžiojoje Lietuvos dalyje, tapo valdančiąja 
partija, darbininkų ir valstiečių valstybės kūrimo 
partija.

Smarkiai išaugo komunistų įtaka ir autoritetas, 
didėjo partijos gretos. Pavyzdžiui, Vilniaus organi
zacijoje 1918 m. spalio mėn. buvo 200 narių, 1919 m. 
sausio pabaigoje — 350 narių1; Panevėžio rajone 
1918 m. gruodžio pradžioje buvo 300, o 1919 m. sau
sio pabaigoje — apie 500 komunistų1 2. Per tą patį lai
ką partijos Vilkaviškio rajono Kybartų parajonėje 
nuo 100 komunistų padaugėjo iki 330, t. y. padidėjo 
daugiau kaip tris kartus 3.

Į Komunistų partiją stojo  ̂ labiausiai susipratę dar
bo žmonės. Partinių kuopelių branduolį sudarė dar
bininkai ir kaimo varguomenė. Pavyzdžiui, partijos 
V ilk a v iš k io  ap skrities Alksnėnų kuopelėje iš 43 narių 
buvo 39 darbininkai ir 4 amatininkai, Pagirių kuo
pelėje— 22 darbininkai, 3 mažažemiai ir 4 amatinin-

1 PA, f. 77, ap. 2, b. 3, 1. 73.
2 „Tiesa“, 1918 m. gruodžio 17 d.; PA, f. 77, ap. 2, b. 3, 1. 168.
3 „Komunistas“, 1918 m. gruodžio 20 d.; PA, f. 77, ap. 2, b. 4, 

1. 43.
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kai; Skruzdelynės kaimo kuopelėje'— 9 darbininkai, 
6 mažažemiai, 1 amatininkas, 5 pasiturintys valstiečiai 
ir 7 moterys — namų šeimininkės 4.

Respublikos partinės organizacijos struktūra, kaip 
ir anksčiau, iš esmės liko ta pati. Lietuvoje veikė Vil
niaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės ir 
Vilkaviškio partiniai rajonai. Kaišiadorių, Ukmergės, 
Trakų, Švenčionių, Molėtų, Zarasų, Rokiškio, Biržų, 
Utenos, Kupiškio apskričių partinės organizacijos 
neįėjo j kurio nors rajono sudėtį. Jos palaikė tiesio
ginius ryšius su LKP CK ir veikė pagal Lietuvos ir 
Baltarusijos KP II (jungtinio) suvažiavimo priimtus 
nuostatus organizaciniu klausimu parajonių teisėmis. 
Vietinėms partinėms organizacijoms vadovavo LKP 
Centro Komitetas. 1918 m. gruodžio mėn. partijos I

4 PA, f. 77, ap. 2, b. 4, 1. 37, 38.
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| suvažiavime išrinkta jo sudėtis buvo žymiai praplės- 
Į ta. 1919 m. sausio 10  d. partijos CK posėdyje buvo 
I patvirtinta V. Kapsuko, Z. Angariečio, K. Cichovskio, 

P. Svotelio ir A. Vainšteino-Branovskio kooptacija 
j LKP CK narius 5. Partijos CK pirmininko pareigas 
ėjo V. Kapsukas. 1919 m. sausio—vasario mėn. sek
retoriatui vadovavo A. Drabavičiūtė.

LKP Centro Komitetas svarstė ir sprendė svar
biausius respublikos partinės organizacijos veiklos 
klausimus.

LKP CK funkcijas atliko prezidiumas ir plenumas. 
Prezidiumo, j kurio, sudėtį 1919 m. sausio 15 d. buvo 
išrinkti V. Kapsukas, Z. Angarietis ir A. Jakševi- 
čius6, įvyko tik vienas (1919 m. sausio 26 d.) po
sėdis.

Kadangi LKP CK sudėtis buvo nedidelė, jis po
sėdžiavo daugiausia kaip plenumas. 1919 m. sausio— 
balandžio mėn. (iki Vilniaus kritimo) iš viso įvyko 
24 partijos CK plenumai (posėdžiai): iki II (jung
tinio) Lietuvos KP ir Baltarusijos KP suvažiavimo 
(1919. III. 4—6) — 14, po suvažiavimo, kuris išrinko 
naują Centro Komitetą,— 10 posėdžių. 1919 m. sau
sio mėn. buvo sušaukti 4, vasario mėn. — 9, kovo 
mėn. — 7, balandžio mėn.— 4 partijos CK posė
džiai7. Partijos CK dirbo kolektyviai, sutartinai. 
„Vilniaus laikais jokių opozicijų CK nebuvo,— rašė 
1922! m. V. Kapsukas,— norint nuomonių skirtumų 
vienu kitu klausimu pasirodydavo“ 8.

5 PA, f. 77, ap. 2, b. 5, 1- 1.
c Ten pat, 1. 4.

' 7 Ten pat, 1. 1—120.
8 V. Kapsukas, Da apie Tarybų valdžią Lietuvoje. — „Komu- 

naras“, 1922, Nr. 7, p. 199.
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Lietuvos komunistai Tarybų valdžios metais už
mezgė glaudžius ryšius su lenkų komunistais, dirbu
siais Tarybų Rusijoje. 1919 m. sausio 20 d. LKP CK 
posėdyje V. Kapsukas informavo CK narius apie pa
sitarimą su Lenkijos Komunistų darbininkų partijos 
Rusijoje Centro Vykdomojo Komiteto atstovais dėl 
bendro darbo Tarybų Lietuvoje 9.

1919 m. vasario 21 d., jungtinės Lietuvos ir Bal
tarusijos TSR sudarymo išvakarėse, Lenkijos Komu
nistų darbininkų partijos Rusijoje CVK, apsvarstęs 
bendradarbiavimo klausimą, nutarė dalyvauti res
publikos vyriausybėje ir išskyrė kandidatus: J. Unš- 
lichtą — karo reikalų liaudies komisaru, J. Doleckj — 
Vidaus reikalų komisariato kolegijos nariu, J. Un- 
šlichtą ir M. Kozlovskį — Tarybų Centro Vykdomojo 
Komiteto Prezidiumo nariais.

Lenkijos Komunistų darbininkų partijos Rusijoje 
CVK atstovu Lietuvos ir Baltarusijos KP CK buvo 
patvirtintas J. Doleckis. Laikraštį „Mlot“ nutarė 
perkelti į Vilnių ir leisti jį kaip abiejų partijų orga
ną 10 11. 1919 m. vasario mėn. viduryje iš Minsko į Vil
nių persikėlė Lenkijos Komunistų darbininkų partijos 
Rusijoje Centro Vykdomasis Komitetas ir laikraščio į 
„Mlot“ redakcija n . Į Tarybų Lietuvą atvyko M. Koz- , 
lovskis, J. Unšlichtas, J. Leščinskis, S. Bersonas, j 
V. Boguckis, S. Bobinskis, J. Doleckis, S. Heltmanas, j  
J. Zbinevičius ir kiti lenkų komunistai, kurie petys j 
į petį su Lietuvos komunistais aktyviai įsijungė į re- \ 
voliucinę kūrybą, vaisingai dirbo Tarybų valdžios ■ 
organuose.

9 PA, f. 77, ap. 2, b. 5,1. 8.
10 Документы и материалы по истории Советско-польских 

отношений, т. II, стр. 110—III.
11 «Коммунист», 16 февраля 1919 г.
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Laikraštis „Mlot“, kuris 1919 m. vasario 23 d. pra
dėjo eiti Vilniuje vietoj lenkų kalba leidžiamo „Ko
munisto“, savo vedamajame pažymėjo Lenkijos ir 
Lietuvos darbininkų klasės bendrų revoliucinių veiks
mų prieš carizmo ir kapitalo jungą tradicijas ir kla
sinių interesų bendrumą dabartinėje revoliucinėje 
kovoje. „Kelsime Lietuvos ir Baltarusijos proletaria
to kovos įkarštį,— rašė laikraštis, nubrėždamas lenkų 
komunistų uždavinius Lietuvoje. — ...Ugdysime lenkų 
masių sąmoningumą ir revoliucinę energiją... Stiprin
sime čia revoliucinę dvasią, kad vėliau, ten, šalyje, 
būtų pasiekta pergalė ir sukurta Lenkijos proletarų 
diktatūra“ 12.

Lenkų komunistai Lietuvoje, ištikimi proletarinio 
internacionalizmo principams, savo įvairiapusiška 
veikla įnešė didelį indėlį, kuriant Tarybų valdžią Lie
tuvoje, telkiant lenkų darbo žmones kovai prieš in- 
terventus ir pirmiausia prieš grobikiškas buržuazi- 
nės-dvarininkinės Lenkijos užmačias.

Lietuvos darbininkų klasei, svarbiausiai jėgai ko
voje už socializmą, po politinės pergalės prieš išnau
dotojus iškilo svarbūs ir nepaprastai sudėtingi užda
viniai: nuslopinti nuverstųjų klasių pasipriešinimą, 
socialistiškai pertvarkyti ekonomiką, perauklėti ne
proletarinius sluoksnius socializmo dvasia, apginti 
revoliucijos laimėjimus.

Lietuvos darbininkų klasė, be bendrųjų socialis
tinės revoliucijos uždavinių, turėjo ir specifinių, są- 
lygojamų istorinių aplinkybių, kaip antai: likviduoti 
vokiečių okupacijos padarinius, atkurti sugriautą 
liaudies ūkį, išplėsti revoliuciją į tuos rajonus, kur,

12 „Mlot“, 23 lutego 1919 r.
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užsienio interventams padedant, dar šeimininkavo 
buržuazija.

Naujo, tarybinio gyvenimo statybą nepaprastai 
sunkino užsienio karinė intervencija. Be to, padėtį 
komplikavo besipriešinanti buržuazija, kuri grupavo
si apie Kaune įsikūrusią buržuažinę vyriausybę. Sa
lyje buvo didelė ekonominė suirutė, okupantų palikta 
Tarybų Lietuvai, stokojo kadrų.

Lietuvos komunistai, vadovaudamiesi marksizmo- 
leninizmo mokymu, RKP(b) CK patarimais, panau
dodami Tarybų Rusijos patyrimą, ėmė vadovauti dar
bo žmonių kuriamajam darbui, drąsiai ir nuosekliai 
pradėjo spręsti valstybinės, ūkinės-kultūrinės ir ka
rinės statybos klausimus.

Konkreti Lietuvos darbininkų', kaip viešpataujan
čios klasės, organizacijos forma buvo tarybos. Lemia
mas žingsnis, kuriant proletariato diktatūros valstybę 
Lietuvoje, buvo Laikinosios revoliucinės vyriausybės. 
Manifestas, paskelbęs visos valdžios — centre ir vie
tose— perėjimą į Darbininkų ir vargingųjų valstiečių 
atstovų tarybų rankas.

Naują politinės visuomenės organizacijos formą 
reikėjo paversti į darnią sistemą, paremtą demokra
tinio centralizmo principais. Todėl nuo pat pirmųjų 
politinės veiklos iškovojimo dienų Lietuvos komunis
tai svarbiausią dėmesį skyrė visų grandžių valstybi
nio aparato sukūrimui.

Aukščiausias Lietuvos tarybinės valstybės valdy
mo organas buvo Laikinoji revoliucinė darbininkų ir 
vargingųjų valstiečių vyriausybė.

Revoliucinės vyriausybės veiklai didelį dėmesį 
skyrė LKP Centro Komitetas. Jis svarstė vyriausybės

459



sudarymo, jos darbo gerinimo, tarnautojų parinkimo 
klausimus.

Revoliucinė vyriausybė, kuri vykdė respublikos vi
daus ir užsienio politiką, dirbo kaip liaudies komisa
rų 13, vadovaujančių atskiroms ekonominio ir politi
nio gyvenimo šakoms, kolegija. Kiek vėliau, kaip ko- 
legijiniai organai, pradėjo veikti ir liaudies komisa
riatai.

. Iš pradžių, 1918 m. gruodžio 8 d. sudarant vyriau- 
I sybę, buvo atsižvelgta į jos narių populiarumą, tau

tybę, socialinę kilmę. Ji veikė kaip populiarus kabi
netas. 1919 m. sausio 7 d. vyriausybės posėdyje14 15 
buvo pripažinta, kad populiarus komisarų kabinetas 
turi tapti dalykiniu kabinetu, organizuojančiu visą 

! revoliucinį kuriamąjį darbą respublikoje.
1919 m. sausio mėn. vyriausybė susidarė iš šių 

į liaudies komisariatų: Užsienio reikalų (V. Kapsu
kas), Vidaus reikalų (Z. Angarietis), Švietimo 
(V. Biržiška), Finansų (K. Cichovskis), Susisiekimo 
(A. Jakševičius), Pašto ir telegrafo (P. Svotelis), 
Prekybos ir pramonės (A. Vainšteinas-Branovskis), 
Darbo (S. Dimanšteinas), Žemdirbystės (einantis ko
misaro pareigas V. Bielskis), Maisto tiekimo (einan- 
tis komisaro pareigas M. Slivkinas),5. Kiek vėliau,

1 plečiantis veiklos sferai, buvo sukurti Sveikatos ap
saugos, Socialinio aprūpinimo, Teisingumo, Valsty
bės kontrolės, Karo reikalų liaudies komisariatai. 
Vyriausybei vadovavo V. Kapsukas. Atsakingose ir 
sunkiose vyriausybės pirmininko ir užsienio reikalų 

‘ komisaro pareigose visu ryškumu atsiskleidė V. Kap-

13 LKP CK 1919 m. sausio 10 d. nutarimu vyriausybės nariai 
buvo vadinami komisarais (ir. PA, f. 77, ap. 2, b. 5, 1. 1).

14 PA, f. 77, ap. 2, b. 27, 1. 10.
15 „Komunistas“, 1919 m. sausio 23 d.

į

460



suko, kaip žymaus valstybinio veikėjo, diplomato, 
pirmojo Lietuvos tarybinės valstybės vadovo, talen
tas.

Kaip sumanus Lietuvos tarybinės valstybės orga
nizatorius pasireiškė Z. Angarietis, kuris, eidamas 
vidaus reikalų komisaro pareigas, vadovavo valsty
binio aparato kūrimui, daug prisidėjo, stiprinant val
džios organų ryšius su darbo žmonių masėmis, ap
valant juos nuo prasiskverbusių priešiškų elementų.

Vadovauti respublikos liaudies ūkiui LKP CK 
1919 m. sausio 20 d. nutarimu 16 buvo sudarytas ypa
tingas valstybinis organas — Aukščiausioji liaudies 
ūkio taryba. ALŪT sutinkamai su nuostatais, vyriau
sybės priimtais 1919 m. kovo 24 d. 17 18, organizavo ir 
reguliavo1 gamybą, vadovavo visoms respublikos 
įmonėms, per atitinkamus komisariatus skirstė pro
duktus ir darbo jėgų, peržiūrėjo liaudies ūkio sąma
tas ir finansavo gamybos šakas 1S.

ALŪT buvo proletariato diktatūros organas, skir
tas kovai su kapitalistais ekonomikoje, planingam 
liaudies ūkio pertvarkymui socializmo pagrindais.

1919 m. sausio 13 d. vyriausybės nutarimu buvo 
sukurta Lietuvos Revoliucinė-karinė taryba (pirmi
ninkas V. Kapsukas, nariai F. Norvydas ir L. Morozo
vas)19, kuri organizavo respublikos karines pajėgas,, 
rūpinosi Raudonosios Armijos reikalais.

Partija daug dėmesio skyrė, komplektuodama cent
rinius valstybinius organus, rūpindamasi, kad juose 
dirbtų dori, sąžiningi žmonės, atsidavę Tarybų val
džiai darbuotojai.

16 PA, f. 77, ap. 2, b. 5, 1. 7.
17 „Komunistas“, 1919 m. kovo 30 d.
18 Ten pat.
19 PA, f. 77, ap. 2, b. 27, 1. 12.
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1919 m. sausio 14 d. buvo sudaryta speciali pri
ėmimo j tarnybą komisija (pirmininkas Z. Angarie- 
tis, nariai S. Dimanšteinas, K- Cichovskis), kuri 
kruopščiai tikrino skiriamus atsakingam darbui dar
buotojus. 1919 m. sausio 17 d. vyriausybė, apsvars? 
■čiusi vyriausybinių įstaigų tarnautojų klausimą, nu? 
tarė; „1. Visi darbuotojai gali būti priimti į darbąi 
po dviejų savaičių išbandymo; 2 . Apie atsakingus, 
tarnautojus, kuriuos priima priėmimo komisija, rei
kia skelbti laikraščiuose atestacijai gauti“ 20.

Tarybiniai darbuotojai, savo elgesiu diskredituo
jantieji Tarybų valdžią, buvo griežtai baudžiami. 
Būdingas šiuo požiūriu toks pavyzdys. Centrinės ko
legijos Lietuvos belaisvių ir tremtinių klausimams 
tarnautojas M. Chaitas išplūdo du valstiečius, stovė
jusius prie minėtos įstaigos. Sužinojęs apie įvykį, 
V. Kapsukas revoliucinės vyriausybės vardu išleido 
įsakymą, kuriuo M. Chaitas buvo nedelsiant pašalin
tas iš tarnybos ir perduotas revoliucinio tribunolo 
teismui. Įsakyme buvo pabrėžta, kad „...visi Laikino
sios revoliucinės Lietuvos darbininkų ir vargingųjų 
valstiečių valdžios agentai ir tarnautojai (nuo pačių 
žemiausių iki, pačių aukščiausių) privalo būti kuo 
mandagiausi publikai ir abelnai visiems gyvento
jams“ 2i.

Buvo paskelbta griežčiausia kova biurokratizmui, 
kyšininkavimui, vilkinimui.

Partija rūpinosi liaudies komisariatų veikla, siekė, 
kad valstybės aparatas dirbtų našiai, darniai, opera
tyviai.

LKP CK, 1919 m. vasario 8 d. apsvarstęs V. Kap

20 PA, f. 77, ap. 2, b. 27, 1. 14.
21 „Komunistas“, 1919 m. vasario 12 d.
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suko pranešimą dėl darbo liaudies komisariatuose, 
pažymėjo, kad gerai tvarkomasi Švietimo komisaria
te; dirbama Susisiekimo, Žemdirbystės komisariatuo
se, pastarajame yra ne visai patikimo elemento. Blo
gai dirbama ALŪ Taryboje ir Darbo komisariate;, 
„sunki padėtis“ Socialinio aprūpinimo komisariate. 
Maisto tiekimo komisariate per daug darbuotojų, ypač 
žuvies, mėsos ir transporto skyriuose. Partijos CK 
pareikalavo komisariatų veiklą įstatyti į veiksmingo 
darbo vėžes, nuolat kontroliuoti juos, perskirstyti 
darbuotojus 22.

Tarybų Lietuva užmezgė draugiškus valstybinius 
santykius su Tarybų Rusija. Šiuos santykius apspren
dė abiejų valstybių politinės-visuomeninės santvar
kos socialistinė prigimtis.

RTFSR vyriausybės atstovu Tarybų Lietuvoje bu
vo paskirtas Tautybių reikalų komisaro pavaduotojas, 
lenkų komunistas S. Pestkovskis, kuris oficialiai va
dinosi RTFSR LKT įgaliotiniu. S. Pestkovskio veikla 
Lietuvoje buvo gana plati. Jis dalyvaudavo LKP CK 
ir vyriausybės posėdžiuose, išdėstydavo Tarybų Ru
sijos požiūrį tuo ar kitu klausimu, padėdavo išspręsti 
svarbius praktinio abiejų respublikų bendradarbia
vimo klausimus (finansinius, karinius ir kt.). S. Pest
kovskis aktyviai reiškėsi Lietuvos politiniame-visuo- 
meniniame gyvenime, dažnai kalbėdavo mitinguose, 
bendradarbiavo komunistinėje spaudoje. Jis, kaip. 
RTFSR atstovas, daug prisidėjo, užmezgant ir su
tvirtinant abiejų valstybių broliško bendradarbiavi
mo ir tarpusavio pagalbos santykius.

Svarbų vaidmenį, stiprinant abiejų respublikų, 
draugystės ryšius, atliko Lietuvos reikalų komisaria-

22 PA, f. 77, ap. 2, b. 5, I. 27.
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Kazys Giedrys, Tarybų Lietuvos vy
riausybės atstovas Tarybų Rusijoje

tas Maskvoje, kurio pagrindu 1919 m. sausio mėn. 
pabaigoje buvo sudaryta Lietuvos TSR atstovybė Ta
rybų Rusijoje. 1919 m. sausio 24 d. Tarybų Lietuvos 
vyriausybė savo atstovu Rusijoje paskyrė K. Giedrį. 
Vyriausybės reikalų valdytojui buvo pavesta „nusta
tyti nuolatinius ryšius su Maskva atstovui informuoti 
ir gauti iš ten įvairių žinių. Šiam tikslui nusamdyti 
tris kurjerius“ 23.

Didelį darbų Komunistų partija ir Revoliucinė vy
riausybė atliko, likviduojant vietinius buržuazinės 
valdžios organus, kuriuos dar ne visur buvo išvaikę 
sukilę darbininkai ir valstiečiai, ir kuriant Tarybų 
valdžios aparatą vietose.

1919 m. sausio 10 d. Vidaus reikalų komisariatas 
įpareigojo visas Darbininkų, bežemių ir mažažemių

23 PA, f. 77, ap. 2, b. 27,1. 19.
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Stanislovas Pestkovskis, Tarybų Ru
sijos vyriausybės atstovas Tarybų 
Lietuvoje

valstiečių atstovų tarybas ir karinius-revoliucinius 
komitetus paleisti miestų dūmas, valdybas, apskričių, 
valsčių, parapijų, kaimų komitetus, pašalinti bur
mistrus, viršaičius, seniūnus. Nevykdančius valdžios 
įsakymų buvo įsakyta suimti ir perduoti revoliuciniam 
teismui.

Centriniai tarybiniai organai, suteikdami vieti
niams organams — taryboms ir revoliuciniams komi
tetams— plačią iniciatyvą sudarant savo aparatą, 
atidžiai sekė jų darbą ir kreipė jį organizuotu keliu.

Darbininkų, bežemių ir mažažemių valstiečių at
stovų tarybos buvo renkamos arba perrenkamos, re
miantis 1918 m. gruodžio 28 d. vyriausybės patvirtin
ta instrukcija24. Instrukcija nustatė tarybų rinkimų 
tvarką, tarybų vykdomųjų organų sudėtį, gyventojų 
rinkimines teises. Rinkiminės teisės buvo atimtos iš * 30

24 LIS, t. III, p. 117— 119.

30. Socialistinė revoliucija Lietuvoje 1918—1919 m. 465



išnaudotojiškų klasių atstovų, kulto tarnų, senosios 
valdžios tarnautojų.

Tose vietose, kur nebuvo subrendusios sąlygos iš
rinkti tarybas, buvo sukurti kariniai-revoliuciniai ko- 

s mitetai arba revoliuciniai komitetai. Vieni iš jų buvo 
komunistų organizacijų sukurti pogrindyje, vadovavo 

1 ginkluotiems darbo žmonių būriams ir, pasitraukus 
okupantams, ėmė valdžią j savo rankas (Rokiškis, 
Kupiškis, Kuršėnai, Utena, Joniškėlis, Švenčionėliai 
ir kt.), kiti — sudaryti komunistų arba vyriausybės- 
įgaliotinių (komisarų), kai, Raudonajai Armijai pa
dedant, buvo išvaduota viena ar kita vietovė (Ukmer
gė, Telšiai, Alytus, Trakai, Švenčionys ir kt.).

Revoliucinė vyriausybė 1918 m. gruodžio 26 d. 
instrukcija 25 perdavė revkomams visą valdžią vietose, 
nustatė jų kompetenciją, struktūrą, lėšų įsigijimo- 
būdus.

Jų veiklos rezultatai buvo susumuoti Lietuvos rev- 
komų pasitarime, įvykusiame 1919 m. sausio 31 d. 
Vilniuje. Pasitarimo dalyviai pažymėjo vaisingą rev- 
komų veiklą, kovojant su kontrrevoliucija ir spekulia
cija, įgyvendinant ūkines reformas, įtvirtinant revo
liucijos laimėjimus vietose.

Revoliuciniai komitetai buvo laikini valdžios or
ganai. Po to, kai revoliucinė valdžia vietose sustiprėjo 
ir buvo sudarytos sąlygos veikti Darbininkų, bežemių 
ir mažažemių atstovų taryboms, daugelyje vietų rev- 
komai buvo panaikinti.

Didelį dėmesį, kaip ir anksčiau, LKP CK skyrė 
Tarybų valdžios sustiprinimui respublikos sostinėje.. 
Vilniuje susiklostė savotiška dvivaldystė. Čia veikė.

25 LIS, t. III, p. 114—116.
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Karinis-revoliucinis komitetas, kurį vyriausybė suda
rė 1919 m. sausio- 6 d. ir Darbininkų atstovų taryba. 
1919 m. sausio 10 d. Partijos CK, apsvarstęs Revko- 
mo ir Tarybos santykius, nutarė pavesti Revkomui 
vykdyti politines, revoliucines valdžios funkcijas (tar
dymo, teismo reikalai, milicija, kova su kontrrevo- 
liucija, spekuliacija, plėšimais ir pan.), Tarybai — 
tikinės funkcijas (miesto ūkio tvarkymas, gyventojų 
aprūpinimas maisto produktais)26.

Darbininkų atstovų tarybos, kurioje stiprias pozi
cijas turėjo smulkiaburžuazinės partijos ir grupės, 
sudėtis neatspindėjo realios partijų įtakos darbinin
kams. Oportunistiniai šių partijų vadovai įnešė į Ta
rybos veiklų nepastovumo, svyravimų. LKP CK, 
atsižvelgdamas į tokią padėtį, pasiūlė Vilniaus ko
munistams perrinkti Tarybą. Smulkiaburžuazinės 
partijos visomis jėgomis stengėsi išlaikyti savo po
zicijas, išvystė plačią rinkiminę agitaciją.

Vilniaus partinė organizacija dalyvavo rinkimuo
se su aiškia, konkrečia revoliucine programa, kuri 
buvo išdėstyta partijos priesake Vilniaus Darbininkų 
ir raudonarmiečių tarybos atstovams 27. Svarbiausias 
priesako reikalavimas buvo socialistinis liaudies ūkio 
pertvarkymas. Tik taip kraštas galėjo pakilti iš eko
nominės suirutės.

Vilniaus Darbininkų atstovų tarybos rinkimuose, 
kuriuose visos partijos turėjo visišką veiklos laisvę, 
didelę pergalę pasiekė komunistai. Į miesto valdžios 
organą buvo išrinkta 130 komunistų (be raudonar
miečių dalinių atstovų), 45 Bundo atstovai, 9 menše
vikai internacionalistai, 2 kairieji eserai, 5 Lietuvos

26 PA, f. 77, ap. 2, b. 5, 1. 2.
27 LIS, t. III, p. 149—151.
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ir Baltarusijos lenkų socialdemokratų partijos nariai,. 
1 suvienytųjų žydų socialistų atstovas ir 4 nepartiniai 
atstovai (1919 m. vasario 4 d. duomenys)28.

1919 rų. vasario 7 d. įvyko pirmasis Vilniaus Dar
bininkų ir raudonarmiečių atstovų tarybos posėdis, 
kuriame buvo išrinktas Tarybos Vykdomasis komi
tetas (16 komunistų, 3 bundininkai ir 1 menševikas, 
internacionalistas). Jo pirmininku LKP CK pasiū
lymu tapo K. Cichovskis, pirmininko pavaduotoju bu
vo išrinktas E. Senkevičius, sekretoriumi — J. Olskis. 
Vykdomojo komiteto narys P. Eidukevičius ėmė va
dovauti Tarybos valdymo skyriui. Partijos CK 1919 m. 
vasario 3 d. nutarimu ?9 Vilniaus Karinis-revoliucinis. 
komitetas kiek vėliau buvo paleistas. Visas valdžios 
funkcijas sostinėje perėmė Taryba.

Išnaudotojiškų klasių pasipriešinimą slopino ir re
voliucinę tvarką saugojo milicija, liaudies teismai ir 
revoliuciniai tribunolai. Nuolatinės milicijos bran
duolį sudarė ginkluoti darbininkų ir vargingųjų vals
tiečių būriai, kurie aktyviai dalyvavo kovose už Ta
rybų valdžią.

Partija ir revoliucinė vyriausybė ypač rūpinosi mi
licijos patikimumu. Vidaus reikalų komisariatas. 
1919 m. sausio 10 d. paskelbtu įsakymu įpareigojo' 
vietinius valdžios organus priimti į miliciją „tik poli
tiniu ir moraliniu atžvilgiu patikimus asmenis iš dar
bininkų ir vargingųjų valstiečių“ 30.

1919 m. sausio 31 d. revoliucinė vyriausybė patvir
tino dekretus dėl liaudies teismų ir revoliucinių tri

28 „Komunistas“, 1919 m. vasario 7 d.
29 PA, f. 77, ap. 2, b. 5, 1. 19.
30 К истории борьбы литовского народа за Советскую 

власть в 1918—1919 гг. (Документы).— «Красный архив», 1940, 
№ 5 (102), стр. 18.
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bunolų31; šiais dekretais buvo padėtas proletariato 
■diktatūros teisingumo organų pagrindas. Dekretai 
apibrėžė šių organų kompetenciją: revoliuciniai tribu
nolai sprendė kontrrevoliucinių nusikaltėlių bylas, 
liaudies teismams buvo pavesta kovoti su kriminali
niais nusikaltimais, nagrinėti civilines bylas.

Liaudies teismų ir revoliucinių tribunolų teisėjai 
buvo renkami ne tiesioginių rinkimų pagrindu, 
■o Darbininkų ir kaimo varguomenės atstovų tarybų. 
Revoliucinius tribunolus turėjo teisę rinkti ir tarybų 
vykdomieji komitetai. Dėl to teisingumo organus ga
lima buvo komplektuoti politiškai patikimais darbuo
tojais, komunistais.

Teismo procesas buvo viešas, kaltinamasis turėjo 
teisę gintis. Teisingumo organai atmetė senuosius 
baudžiamuosius įstatymus ir teisė socialistinės teisi
nės sąmonės ir revoliucinės sąžinės pagrindu.

Vilniaus revoliucinis tribunolas, kuriam vadovau
ti, LKP CK rekomendavus, buvo išrinktas K. Stasiu- 
lis, pradėjo veikti 1919 m. vasario 10 d. Kaip rodo 
archyviniai dokumentai, tribunolas atliko žymų dar
bą, kovodamas su nusikaltimais, keliančiais pavojų 
darbo žmonių revoliuciniams iškovojimams.

Komunistų partijos sukurti koviniai Tarybų Lietu
vos valstybės organai stiprino revoliucinį teisėtumą, 
gynė socialistinės revoliucijos interesus.

Reikšminga priemonė, telkianti darbo žmones apie 
komunistinę revoliucinę vyriausybę, buvo pirmieji jos 
dekretai.

1919 m. kovo 4 d. paskelbtu vyriausybės dekretu 
buvo panaikintas gyventojų luominis skirstymas, var

31 Partijos istorijos institutas prie LKP CK, Rankraštis, 
Nr. 347a, 1. 87—96, 97—110.
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dai bei titulai (bajoras, kunigaikštis, grafas, pirklys, 
miestietis ir pan.), ir visi gyventojai ėmė vadintis 
Lietuvos darbininkų ir valstiečių respublikos pilie
čiais. Specialiu dekretu buvo panaikintos bažnyčios 
privilegijos; bažnyčia atskirta nuo valstybės ir mo
kyklos, nustatyta visiška sąžinės laisvė, įvesta civilinė 
metrikacija.

Tarybų valdžia suteikė moterims lygias teises su 
vyrais visose gyvenimo srityse. Visų tautybių, gyve
nančių respublikos teritorijoje, kalbos buvo pripažin
tos lygiateisėmis valstybės valdyme, mokykloje, vi
suomeniniame gyvenime.

Tarybiniai dekretai, propagavę socializmo idėjas ir 
kėlę svarbiausius revoliucijos uždavinius, mobilizavo 
darbo žmones socializmo kūrybai.

Naujomis sąlygomis, susidariusiomis po socialis
tinės revoliucijos pergalės didesnėje Lietuvos dalyje, 
reikėjo išreikšti Komunistų partijos požiūrį Į gyve
nimo, kuriamo socializmo pagrindais, keliamus klau
simus, nubrėžti partijos veiklos kelius, sprendžiant 
valstybinės ir ūkinės statybos problemas, stiprinant 
ir plečiant darbo žmonių revoliucinius iškovojimus.

Tuo reikalu 1919 m. vasario 2—4 d. Vilniuje susi
rinko Lietuvos Komunistų partijos II konferencija. 
Joje dalyvavo 32 delegatai su sprendžiamuoju ir 32 
delegatai su patariamuoju balsu, atstovavę apie 5000 
partijos narių ir kandidatų32 iš Vilniaus, Panevėžio 
rajono (Panevėžys, Piniava, Naujamiestis, Krekena
va), Šiaulių rajono (Šiauliai, Joniškėlis, Žagarė, Lin
kuva, Radviliškis), Vilkaviškio rajono (Vilkaviškis, 
Virbalis—Kybartai, Gižai, Paežeriai, Rementiškiai), * 1

32 „Komunistas“, 1919 m. vasario 5 d.; PA, f. 77, ap. 2 . i) 3,
1. 194.
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Marijampolės rajono, Švenčionių, Švenčionėlių, Uk
mergės, Utenos, Zarasų, Anykščių, Kaišiadorių ko
munistinių organizacijų. Be to, konferencijoje daly
vavo Gardino, Lydos, Disnos apskrities Plisos vals
čiaus ir Suvalkų partinių organizacijų delegatai, taip 
pat Lietuvos komjaunimo delegatas33.

Konferencijai vadovauti buvo išrinktas prezidiu
mas iš 5 narių: Z. Angarieeio, P. Eidukevičiaus, 
K. Cichovskio, A. Brazdžionio ir K. Požėlos34.

Konferencija apsvarstė šiuos klausimus: partijos 
CK ataskaita ir pranešimai iš vietų; partijos taktika; 
tarybinė statyba; agrarinis klausimas; santykiai su 
Laikinąja revoliucine vyriausybe; Lietuvos ir Balta
rusijos tarybinių respublikų susijungimas.

Vyresniuosius kovos draugus, susirinkusius i res
publikinį forumą, karštai pasveikino komjaunimo at
stovas N. Volovas. „Revoliucinė jaunuomenė eina kar
tu su Jumis. ...Jaunuomenė visuomet laikė ir tebelaiko 
aukštai iškėlus pasaulio komunizmo vėliavą ir jos nie
kuomet neišleis iš rankų“ 35,— pasakė jis, išreikšda
mas jaunosios kartos pasiryžimą tvirtai žengti revo
liucijos keliu.

P. Eidukevičius ataskaitiniame pranešime apžvel
gė politinio ir organizacinio darbo rezultatus nuo 
LKP I suvažiavimo, nurodė sunkumus, kurie kliudė 
partijai dar labiau išplėsti revoliucinę veiklą. „Par
tiniame gyvenime dabar prasideda naujas laikotar
pis,— pabrėžė P. Eidukevičius.— Partija organizavo

33 Konferencijoje nebuvo atstovaujama Kauno partinei orga
nizacijai, kuri po didelių suėmimų 1919 m. sausio viduryje dar 
nebuvo atsigavusi.

34 Konferencijoje nebuvo V. Kapsuko; tuo metu jis dalyvavo 
Baltarusijos Tarybų suvažiavime Minske.

35 „Komunistas“, 1919 rn. vasario 5 d.
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jėgas valdžiai iškovoti, dabar ėmėsi valstybinės sta
tybos“ 36.

Delegatai iš vietų supažindino konferenciją su 
rajonų ir apskričių partinių organizacijų veikla tiek 
kovoje už politinę valdžią, tiek ir taikioje statyboje.. 
Už įtaką tarp darbo žmonių komunistams vietose 
teko susiremti su smulkiaburžuazinėmis partijomis — 
Bundu, menševikais internacionalistais, revoliuci
niais socialistais liaudininkais ir socialdemokratais.. 
Ypač aršiai kovojo prieš Tarybų valdžią kairieji liau
dininkai, kurie, kaip vieningai pareiškė delegatai, 
virto avantiūristų partija, tarnaujančia atviros kontr- 
revoliucijos interesams. Panevėžio rajono delegatas 
P. Zėkas pranešė, kad kairieji liaudininkai ir social
demokratai, nors ir dalyvavo Tarybos rinkimuose, bet 
nebalsavo už Tarybų valdžios paskelbimą37. Šiaulių 
rajono delegatas K. Požėla pažymėjo, kad kairieji 
liaudininkai turi tam tikros įtakos kaime, tačiau pir
maujančio vaidmens tarp valstiečių neiškovojo38. 
Prasidėjo irimas Bundo eilėse. „Dalis bundininkų 
pereina pas komunistus“ 39,— kalbėjo Vilniaus dele
gatas.

Konferencijos delegatai pranešė, kad vietose žy
miai išaugo partijos gretos, padidėjo komunistų įta
ka. „Masės eina paskui komunistus“,— vieningai 
pažymėjo miesto ir kaimo komunistinių organizacijų 
atstovai.

Konferencija, apsvarsčiusi ataskaitas apie nuveik
tą darbą, atskleidė taip pat komunistų veiklos trū
kumus. Visi aktyviausi partijos nariai nuėjo dirbti

36 PA, f. 77, ap. 2, b. 3, 1. 12.
37 „Komunistas“, 1919 m. vasario 5 d.
38 PA, f. 77, ap. 2, b. 3, 1. 172.
39 Ten pat, 1. 70.
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į valdžios organus. Dėl to, pripažino delegatai, rei
kia, kad ir partijos CK, ir vietinių partinių organiza
cijų komitetuose būtų paskirtas darbuotojas, kuris tie
siogiai rūpintųsi partiniu darbu.

Rezoliucijoje taktikos klausimu, priimtoje pagal
K. Cichovskio pranešimą, konferencija iškėlė parti
nėms organizacijoms uždavinį toliau organizuoti ir 
politiškai šviesti darbininkų klasę — svarbiausią ir 
aktyviausią revoliucijos jėgą — ir drąsiai vesti ją Ta
rybų valdžios keliu. Tačiau kelti darbininkų klasės 
kovingumą, pažymėjo konferencija, trukdo tiek bur
žuazinės, tiek ir įvairios smulkiaburžuazinės, socia
listinės partijos. Vienos iš pastarųjų (LSDP, Lietu
vos ir Baltarusijos SDDP /menševikai internaciona
listai/) savo n e d r ą s ia  politika, kitos (Lietuvos ir 
Baltarusijos lenkų socialdemokratų partija, Bundas 
ir kitos žydų socialistinės partijos) n a c io n a l is t in e , 
trečios (kairieji eserai ir revoliuciniai socialistai liau
dininkai) a v a n t iū r i s t in e  politika dezorganizuoja ir 
silpnina darbininkų klasės jėgas. „Komunistų partija, 
ryždamasi juo labiau revoliucionizuoti proletarų ma
ses,— sakoma rezoliucijoje,— privalo griežtai kovoti 
su visomis šiomis partijomis, aštria kritika kelti 
aikštėn jų politiką ir priversti pasisakyti kuo aiškiau
siai pamatiniais revoliucijos klausimais“ 40.

Partinė konferencija, turėdama galvoje sunkią eko
nominę padėtį respublikoje, pavedė partinėms orga
nizacijoms atkreipti ypatingą dėmesį į liaudies ūkio 
atstatymą ir pirmiausia skubiai spręsti gyventojų 
maitinimo problemą.

Konferencija plačiai ir visapusiškai apsvarstė ta
rybinės statybos Lietuvoje klausimus (pranešėjas

40 L I S ,  t.  I I I ,  p.  148.
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Z. Angarietis). Buvo nutarta, kuriant Tarybų val
džios organus, remtis RTFSR Konstitucija, pritaikant 
ją vietos sąlygoms. Konferencija nusprendė sustam
binti esamus administracinius vienetus (apskritis ir 

į valsčius) ir sukurti kelias apskritis jungiančius ra
jonus — tarpinę administracinę grandį tarp centro ir 
vietos organų. Tai buvo daroma dėl to, kad vietose, 
ypač valsčiuose, labai stigo kadrų, sugebančių va
dovauti. Tarpinės grandies — rajonų — sukūrimas 
turėjo padėti vyriausybei nustatyti glaudesnius ry
šius su stambesniais administraciniais vienetais, 
operatyviau vadovauti jų veiklai.

Atsižvelgdama į tai, kad daugelyje vietų — vals
čiuose, kaimuose, miesteliuose sukurti revoliuciniai 
komitetai nepateisina savo paskirties, konferencija 
nutarė žemutinėse administracinėse grandyse revo
liucinius komitetus panaikinti, paliekant juos, reika
lui esant, tik apskričių centruose ir didžiuosiuose 
miestuose.

j Konferencija patvirtino Darbininkų, bežemių ir 
į mažažemių atstovų tarybų rinkimą 1918 m. gruo- 
/ džio 28 d. vyriausybės instrukcijos pagrindu. Ji pa- 
j reikalavo pašalinti iš Tarybų turtingųjų ūkininkų 

atstovus, užtikrinti, kad jose būtų tik darbininkų ir 
kaimo varguomenės pasiuntiniai. „Rinkimų teisę te
turi proletarai ir pusiau proletarai“ 41,— sakoma kon
ferencijos rezoliucijoje. Šia konferencijos nuostata 
politinių teisių neteko platūs vidutinių valstiečių 
sluoksniai. O tai neatitiko socialistinės revoliucijos 
interesų. Dar daugiau. Konferencija pasiūlė kaimo 
tarybas pavadinti ne Darbininkų, bežemių ir maža
žemių valstiečių atstovų, o tik Darbininkų atstovų

41 L I S ,  t. I I I ,  p. 146.
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tarybomis, kadangi „su žemės nacionalizacija Lie
tuvoje nebėra nei stambių, nei smulkių žemės savi
ninkų“ 42.

Konferencija iškėlė uždavinį „organizuoti miesto 
ir kaimo darbininkus į gamybines (profesines.— В . V .)
sąjungas“ 43, per jas įtraukti darbininkus į liaudies 
ūkio uždavinių sprendimą. •< j

Ginkluotos klasinės kovos sąlygomis partinės or
ganizacijos buvo įpareigotos rūpintis ginklavimusi ir 
visus komunistus apmokyti karinių dalykų.

Partinė konferencija, pagal Z. Angariečio prane
šimą apsvarsčiusi agrarinį klausimą, patvirtino visos 
žemės nacionalizavimą ir pavedė partinėms organi
zacijoms, nedelsiant imtis spręsti šį klausimą. Ji pa
sisakė prieš dvarų žemės dalijimą ir įpareigojo 
partijos CK, vietines partines organizacijas, visus 
komunistus „kuo griežčiausiai kovoti su dvarų dali
nimu, taip pat su asmenimis, kurstančiais dalyti ki
tus“ 44. Kaip rodo šis nutarimas, partija neįvertino 
revoliucinio darbo valstiečių vaidmens, žemės klau
simu ji nesugebėjo iškelti lozungo, mobilizuojančio 
darbo valstiečius revoliucijos iškovojimams įtvirtinti.

Tačiau būtų neteisinga teigti, kad partija visiškai 
ignoravo darbo valstiečių, ypač vargingųjų, intere
sus. Konferencija pavedė vyriausybei pasirūpinti ge
rove tų bežemių ir mažažemių valstiečių, kurie „nu
kentėjo nuo betveriu metų imperialistinio karo, kurie 
buvo pasiųsti broliažudžių skerdynėn“ 45. Žemdirbys
tės liaudies komisariatas buvo įpareigotas organizuoti

42 LIS, t. III1, p. 147.
43 Ten pat.
44 Ten pat, p. 148.
45 Ten pat.
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jiems pagalbą, apdirbant laukus, aprūpinant sėkla. 
Tam tikslui numatyta sudaryti specialų fondą.

Respublikoje, be galo nualintoje vokiečių okupan
tų, pasidarė nepaprastai sunku su maisto produktais. 
Pakilo jų kainos, išbujojo spekuliacija. Maisto prekių 
organizuotam supirkinėjimui ir paskirstymui konfe
rencija nutarė paskelbti maisto produktų monopoli
j ą — gyventojų aprūpinimą sutelkti valstybės organų 
rankose.

Partijos konferencija didžiai įvertino revoliucinio 
jaunimo vaidmenį. Konferencijos rezoliucijoje dėl 
Komunistinės jaunimo sąjungos pažymėta, kad „Ko
munistų partija padės, organizuojant komunistines 
jaunimo sąjungas“, kurių uždavinys „ruošti sąmo
ningus kovotojus už komunizmą“ 46.

Lietuvos komunistų forumas patvirtino, kad parti
jos CK, 1918 m. gruodžio 8 d. sukūręs Lietuvos Lai
kinąją revoliucinę vyriausybę, teisingai įvertino ir 
suprato besivystančios revoliucijos uždavinius. „Kon
ferencija išreiškia pilniausį pasitikėjimą Laikinajai 
valdžiai,— sakoma rezoliucijoje dėl santykių su revo
liucine vyriausybe,— ir palaiko ją toje revoliucinėje 
kovoje, kurią jinai veda“ 47.

Partijos konferencija priėmė nutarimą dėl Lietuvos 
ir Baltarusijos susivienijimo į vieną Lietuvos—Balta
rusijos TSR.

Lietuvos Komunistų partijos II konferencija dar 
tvirčiau, negu partijos I suvažiavimas, sujungė kraš
to komunistines organizacijas į vieningą partiją — 
revoliucinio proletariato avangardą. Ji apsvarstė ir 
patvirtino didžios veiklos programą, skirtą socializ

48 « К о м м у н и с т » ,  6  ф е в р а л я  1919 г.
47 L I S ,  t. I I I ,  p.  149.
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mo pagrindams sukurti Lietuvoje, nubrėžė kelius su
stiprinti revoliucinės valdžios organus — tarybas,, 
sutelkti jų rankose visą valdžią vietose, politiškai' 
šviesti ir organizuoti miesto ir kaimo darbininkus,, 
įtraukti juos į respublikos politinio ir ekonominio gy
venimo kūrybą.

Komunistų partija įvairiapusiškoje savo veikloje' 
rėmėsi masinėmis darbo žmonių organizacijomis —• 
komjaunimu, profsąjungomis, kooperatyvais. Jų kūri
muisi bei darbui partija skyrė didelį dėmesį.

1919 m. sausio 29 d. LKP CK pasiūlymu buvo- 
sudarytas Lietuvos Komunistinės jaunimo sąjungos. 
Laikinasis Centro Biuras, į kurį įėjo N. Volovas,. 
M. Lickevičius, R. Antokolskis 48. Biuras buvo įparei
gotas iki Lietuvos komjaunimo suvažiavimo regist
ruoti komjaunimo sąjungas, koordinuoti jų darbą,, 
duoti patarimus organizaciniais klausimais.

Veikliausiai reiškėsi Vilniaus komjaunuoliai. Pir
mosios kuopelės čia pradėjo kurtis 1918 m. pabaigoje. 
1919 m. sausio 27 d. įvyko Vilniaus komjaunimo są
jungos organizacinis susirinkimas, kuris priėmė są
jungos įstatus, išrinko naują komitetą. Komitetas 
išrinko prezidiumą iš trijų žmonių: S. Alperovičiaus. 
(pirmininkas), A. Movšenzono (pirmininko pavaduo
tojas) ir A. Matulaitytės (sekretorė)49. Darbas suak
tyvėjo, išsiplėtė. Išaugo narių skaičius. 1919 m. kovo- 
mėn. sostinės komjaunimo organizacijoje buvo 300 
jaunų revoliucionierių50. Komjaunimo kuopelės kūrė
si ir provincijose. Kai kuriose vietose jos steigėsi kaip- 
sekcijos prie vietinių partinių organizacijų. LKJS.

48 «Коммунист», 31 января 1919 г.
49 «Коммунист», 31 января 1919 г.
50 «Красная молодежь», № 1, 11 марта 1919 г.
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•sekcija veikė, pavyzdžiui, Strelčiškių kaime (Vilka- 
-viškio aps., Paežerių vis.), kuriai vadovavo Andrius 
Manelis 51.

Lietuvos komjaunimas, kurio gimimo diena tapo 
1919 m. sausio 29-oji, buvo ištikimas partijos pagal
bininkas ir rezervas.

Socializmo statyboje didelis vaidmuo teko prof
sąjungoms — labiausiai masinėms darbininkų orga
nizacijoms. Tačiau darbininkų skirstymasis j sąjungas 
pagal nacionalinį principą ir Tarybų valdžiai laimė
jus nebuvo išgyvendintas. Vilniuje, pavyzdžiui, vei- 
Ikė žydų profsąjungos, Lietuvių krikščionių darbinin
kų sąjunga, Lenkų darbininkų lyga, vadovaujama 
kun. F. Mukermano ir kt. 52

Kova už profsąjunginio judėjimo vienybę, kuriai 
Jabiausiai priešinosi krikdemiški lietuvių ir lenkų ele
mentai, buvo labai aštri.

Profsąjungoms kurti gamybiniu principu 1919 m. 
•sausio mėn. buvo sudarytas Laikinasis gamybinių są
jungų Centro Biuras. Spaudoje, susirinkimuose ko
munistai aiškino darbininkams profsąjungų kūrimo 

■naujais principais reikšmę, kvietė juos stoti „j savo 
darbo sąjungą“ 53. Dauguma darbininkų rėmė Komu
nistų partijos iniciatyvą. Tai rodo darbininkų susirin
kimų rezoliucijos. „Naujam gyvenimui proletariatas 
turi turėti savo naujus organus,— sakoma Vilniaus 
darbininkų susirinkimo, įvykusio 1919 m. sausio 
15 d., rezoliucijoje,— sugebančius įvykdyti jam iš- 

ikeltus uždavinius... Mums reikalingos gamybinės

51 „ T i e s a “ , 1940 m .  l i e p o s  2 6  d.
52 PA, f. 77, ap. 2, b. 33, 1. 37.
53 «Коммунист», 10 января 1919 г.
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sąjungos, kurios galės imtis viso socialistinės Lietu
vos ūkio statybos“ 54.

1919 m. balandžio mėn. pradžioje energingo ir at
kaklaus komunistų darbo dėka Vilniuje veikė 18 ga
mybinių sąjungų, kuriose susitelkė iki 20  000 darbi
ninkų ir tarnautojų 55.

Gamybinės sąjungos sparčiai kūrėsi ir provincijo
j e — Zarasuose, Švenčionyse, Utenoje, Joniškėlyje.

Gamybinis ir internacionalinis profsąjungų kūri
mo principas, įsitvirtinęs Lietuvos proletariato judė
jime, padėjo kelti darbininkų klasės aktyvumą. Ko
munistų vadovaujamos, profsąjungos veikliai įsitrau
kė į liaudies ūkio socialistinį pertvarkymą, aktyviai 
padėjo įgyvendinti Tarybų valdžios priemones.

Didelį darbą partija atliko organizuodama ir telk
dama žemės ūkio, ypač dvarų, darbininkus, sudaran
čius nemažą darbininkų klasės dalį. Komunistų veik
la tarp žemės ūkio darbininkų išplaukė iš bendros 
partijos politikos. Dvarų darbininkai turėjo padėti Ta
rybų valdžios organams perimti dvarus, sutvarkyti 
jų ūkį, organizuoti gamybą, padėti aprūpinti miestų 
darbininkus maisto produktais.

Svarbus žingsnis, telkiant kaimo darbininkus parti
jos politikai įgyvendinti, buvo pirmasis Lietuvos že
mės ūkio darbininkų suvažiavimas, įvykęs Vilniuje' 
1919 m. vasario 15—16 d. Jame dalyvavo daugiau, 
kaip 250 delegatų — gausus kaimo proletariato atsto
vų būrys.

Suvažiavimas, kuriam tiesiogiai vadovavo ir ku
riame kalbas pasakė Z. Angarietis ir V. Kapsukas, 
pritarė Tarybų valdžios žemės politikai, priėmė nu

54 «Коммунист», 17 января 1919 r.
55 LIS, t. III, p. 204—206.



tarimą įkurti žemės ūkio darbininkų gamybinę sąjun
gą. Kaimo darbininkų sąjungos, pabrėžė savo prane
šime Z. Angarietis, „turi veikti didžiausiame kon
takte su Komunistų partijos organizacijomis, kadangi 
tik šios partijos pagalba lauko darbininkai sugebės 
sutverti tvirtą savo sąjungą ir atremti savo priešus 
baime“ 56.

Žemės ūkio darbininkų sąjungai organizuoti suva
žiavimas išrinko organizacinį biurą (V. Kapsukas, 
:S. Bobinskis, B. Matusevičius) ir komisiją sąjungos 
įstatams parengti.

1919 m. balandžio viduryje Vilniuje įvyko Lietu
vos ir Baltarusijos TSR žemės ūkio darbininkų II 
suvažiavimas, kuriame dalyvavo 315 delegatų57. Su
važiavimas išrinko Žemės ūkio darbininkų gamybinės 
sąjungos Centro valdybą, priėmė laikinuosius sąjun
gos įstatus.

Komunistų partijai, jos vietinėms organizacijoms 
padedant, žemės ūkio darbininkų sąjungos susikūrė 
Joniškėlio, Kupiškio, Utenos, Zarasų, Kaišiadorių ir 
kitose Tarybų Lietuvos apskrityse. Apie komunistų 
vaidmenį, kuriant profsąjungas, jų sėkmingą veiklą, 
rūpinantis darbininkų reikalais, rodo neseniai rasti 
Žeimelio (buv. Joniškėlio aps.) Darbininkų sąjungos 
dokumentai58. Si sąjunga pradėjo kurtis 1919 m. sau
sio pradžioje. Ją organizavo komunistai P. Strepeika,
L. Vaidelauskas, I. Gaška. 1919 m. sausio 19 d. įvyko

56 „Komunistas“, 1919 m. vasario 19 d.
57 „Komunistas“, 1919 m. balandžio 18 d.
68 Jie aptikti 1966 m. birželio 14 d. Žeimelyje, remontuojant 

namą (Melnikaitės g., Nr. 27), kuriame 1919 m. gyveno Janis Py- 
:ragis, aktyvus sąjungos veikėjas. Matyt, jis šiuos dokumentus 
ir bus paslėpęs. Nuslopinus Tarybų valdžią, J. Pyragis buvo 
buržuazinių nacionalistų nužudytas.

480



• и ■ ■ i dešine- K Didžiulis (Šiaulių aps.).
Socialistinės r  evoliucijos Lietuvoj e aktyvūs 1 )  B Pušinis (Kalvarija), K. Stasiulis (Vilnius)
I Gaška (Joniškėlio aps.), J. Macijauskas (Rokiškio aps.), a.



steigiamasis sąjungos susirinkimas. Pirmininkavęs
L. Vaidelauskas, paaiškino profsąjungų vaidmenį 
darbininkų judėjime, paragino visus darbininkus 
remti savo sąjungą, stoti j jos eiles. Buvo priimti 
įstatai, išrinktas sąjungos Vykdomasis komitetas 
(K. Martinėnas, J. Apyrubis, E. Vilimas, J. Skrups- 
kelis, I\. Vaidelauskas, K. Valiulis ir S. Balčiūnas — 
pirmininkas) ir revizijos komisija (P. Strepeika, 
L. Vaidelauskas ir I. Gaška)59. Sekančiame susirin
kime 1919 m. vasario 9 d. buvo apsvarstytas žemės 
ūkio darbininkų samdymo klausimas. P. Strepeikos 
pasiūlymu, buvo nutarta įkurti darbo biurą, kuriam 
pavesta registruoti darbininkus ir padėti jiems įsi
darbinti. Buvo nurodyta, kad „be darbo biuro nė 
vienas darbininkas nestotų pas ūkininkus ir per darbo 
biurą ieškotų sau darbo“ 60.

Darbininkų sąjungos Vykdomasis komitetas 
1919 m. vasario 23 d. posėdyje patvirtino 8 vai. dar
bo dieną, nustatė darbininkų darbo dienos uždarbį: 
su savo maistu — 8 rb, be maisto — 5 rb. Atsižvel
giant į žemės ūkio darbo sąlygas, darbininkams buvo 
leista dirbti daugiau kaip 8 vai., tačiau už kiekvieną 
viršvalandį jiems turėjo* būti mokamas dvigubas atly
ginimas 6I.

Darbininkų sąjunga -sutvarkė klubą (vedėjas 
J. Blavieščiūnas), kuriame buvo rengiami vakarėliai, 
prie klubo įsteigė arbatinę ir valgyklą, rūpinosi dar
bininkų politiniu švietimu. 1919 m. vasario 13 d. są
jungos Vykdomasis komitetas nutarė užprenumeruoti 
Latvijos komunistų laikraščius: „Darbininkų kova“

59 PA, f. 77, ap. 29, b. 9, I. 6.
00 Ten pat, 1. 7.
61 PA, f. 77. ap. 29, b. 9 , 1. 16.
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(ėjo Rygoje lietuvių k.) — 30 egz., „Cinia“ — 20 egz., 
„Naša pravda“ — 5 egz.62.

Darbininkų sąjungos gretose buvo daugiau kaip 
‘90 narių — daugiausia darbininkų 63 64.

1919 m. kovo 9 d. Darbininkų sąjunga susijungė 
su Amatininkų sąjunga, kuriai vadovavo Janis Pyra- 
gis. Sąjunga buvo suskirstyta į sekcijas, sudarytas 
profesiniu pagrindu, išrinkta Jungtinės profesinės 
sąjungos valdyba. Į valdybą išrinkta po vieną atsto
vą nuo sekcijos. Žemės ūkio darbininkų sekcijai, kaip 
pačiai gausiausiai, buvo suteiktos valdyboje dvi 
vietos °4.

Jungtinis abiejų profsąjungų susirinkimas, dar 
kartą apsvarstęs darbo apmokėjimo klausimą, su
skirstė darbininkus ir amatininkus į tris kategorijas 
ir pagal jas nustatė mokesčio normas už darbo dieną.

Kaip matyti, Žeimelio Darbininkų sąjunga, sukurta 
ir vadovaujama komunistų, turėjo didelės reikšmės 
žemės ūkio darbininkų gyvenime.

Lietuvos komunistų politinė ir organizacinė veik
la, vystant profsąjunginį judėjimą Tarybų valdžios 
metais, įleido gilias šaknis j miesto ir kaimo darbi
ninkų sąmonę. Komunistai buvo nuosekliausi darbi
ninkų interesų reiškėjai ir gynėjai. Tuo paaiškinama 
toji didžiulė įtaka, kurią turėjo komunistai profsą
jungose ir vėliau, buržuazijos diktatūros Lietuvoje 
laikotarpiu.

Lietuvos Komunistų partija Tarybų valdžios są
lygomis ėmė organizuoti internacionalinius darbi
ninkų kooperatyvus. 1919 m. balandžio 6 d. „Komu-

62 PA„ f. 77, ap. 29. b. 9, 1. 15.
63 Ten pat, 1. 35—37.
64 Ten pat, 1. 9. '
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nistas“ paskelbė straipsnį „Darbininkų kooperacija“, 
kuriame aiškino kooperacijos vaidmenį darbininkų 
gyvenimą, ypač tomis sąlygomis, kai gyventojams 
trūksta maisto produktų. „Darbininkų kooperaty
vai,— rašė laikraštis,— tai organizacijos, kurios esa
muosius produktus ir reikalingiausius daiktus teisin
gu būdu skirsto biednuomenės tarpe“. Laikraštis taip 
pat kėlė klausimą, jog neatidėliojant reikia steigti 
kaimo darbininkų kooperatyvus.

Tvirti kooperatinio judėjimo pamatai buvo padėti 
Vilniuje. Sostinės centrinis darbininkų kooperatyvas- 
1919 m. pradžioje jungė savo eilėse 3000 narių65. 
Darbininkų kooperatyvas buvo kuriamas ir Švenčio
nyse 66.

r Gana greitai Tarybų Lietuvoje susidarė proleta
rinės valstybinės valdžios mechanizmas. Į proletaria- 

\ to diktatūros sistemą įėjo partija, Tarybos, profsą- 
j jungos, komjaunimas ir kt. Vadovaujantis vaidmuo' 
į proletariato diktatūros sistemoje priklausė Komunis- 
I tų partijai. Ji nustatė Lietuvos TSR vidaus ir užsienio'
1 politiką, vienijo visų visuomeninių darbo žmonių or- 
■ ganizacijų pastangas, kovojant už tarybinės santvar

kos sustiprinimą ir visuomenės pertvarkymą socia
lizmo pagrindais. Per komunistų frakcijas partija 
darė Taryboms ir profsąjungoms politinį poveikį ir 
vykdė savo direktyvas.

Tarybų valdžios įsitvirtinimas Vilniaus krašte,, 
šiaurės ir rytų Lietuvoje sudarė sąlygas sušaukti Lie
tuvos Tarybų suvažiavimą.

Pirmasis Lietuvos Darbininkų, bežemių, mažaže
mių valstiečių ir raudonarmiečių tarybų suvažiavimas

65 „ M l o t “ , 6 k w i e t n i a  1919 r.
66 „Komunistas“, 1919 m. balandžio 18 d.
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įvyko 1919 m. vasario 18—20 d. Vilniuje. Jame da- f 
lyvavo 2 2 1  delegatas su sprendžiamuoju balsu, atsto- J 
vavęs tiek išvaduotų rajonų darbo žmonėms, tiek ir j 
tų vietovių, kur dar valdžią turėjo lietuvių buržua- 
zija.

Absoliuti delegatų dauguma— 166 žmonės, arba 
75% visų delegatų, buvo komunistai; 35 delegatai 
(16%)) — nepartiniai; tik 20 delegatų (9%) priklausė 
kitoms partijoms: kairiesiems eserams ir revoliuci
niams socialistams liaudininkams — 10, Bundui — 4, 
LSDP — 5 ir menševikams internacionalistams — i 
delegatas 67.

Partinė suvažiavimo sudėtis dar kartą patvirtino 
tą faktą, kad Komunistų partija, iškėlusi socialisti
nės revoliucijos vėliavą Lietuvoje, yra didžiausia po
litinė jėga krašte.

Suvažiavimą sveikino broliškų partijų atstovai: i 
RKP(b) CK vardu — A. Jofė, Lenkijos Komunistų 
■darbininkų partijos CVK — J- Unšlichtas, Baltarusi
jos Komunistų partijos Centro Biuro — R. Pikelis, Vo
kietijos Komunistų partijos — Smidtas. Suvažiavimą į 
taip pat pasveikino Tarybų Rusijos Liaudies Komi- \ 
sarų Taryba (S. Pestkovskis) ir Centro Vykdomasis 
Komitetas (L. Sosnovskis).

Pagrindiniai suvažiavimo uždaviniai buvo išdės
tyti Lietuvos Laikinosios revoliucinės vyriausybės 
pirmininko V. Kapsuko68 laiške, kurį perskaitė vy
riausybės narys A. Jakševičius. „Reikalinga vietoj 
Laikinosios valdžios sudaryti nuolatinę,— rašė
V. Kapsukas,— kuri atsakytų prieš Darbininkų, be
žemių, mažažemių ir raudonarmiečių tarybas, jų su

67 „Komunistas“, 1919 m. vasario 28 d.
68 V. Kapsukas dėl ligos suvažiavime dalyvauti negalėjo.
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važiavimų renkamojo Vykdomojo komiteto asmenyje. 
Reikalinga aiškiai nustatyti, kokiu būdu organizuo
jama Centralinė ir vietinė valdžia. Reikalinga duoti 
atsakymų ir į kitus negalimus atidėti klausimus“ 69.

Suvažiavimas, vadovaudamasis LKP II konferen
cijos nutarimais, nutarė panaikinti revoliucinius ko
mitetus, išskyrus pafrontės vietoves, ir visur išrinkti 
Darbininkų, bežemių ir mažažemių atstovų tarybas.

Suvažiavimas patvirtino Tarybų Lietuvos valsty
binės organizacijos struktūrą, nustatė centrinių ir 
vietos valdžios organų kompetenciją bei tarpusavio 
santykius.

Suvažiavimas pasmerkė du nukrypimus valstybi
nėje statyboje: biurokratinį centralizmą, kuris slopi
na iniciatyvą, sukelia nereikalingą susirašinėjimą ir 
pan., ir vietininkiškumą, kai, dangstantis lozungu 
„visa valdžia vietos taryboms“, skleidžiama anarchi
ja, trukdoma darni valstybinė veikla. Valstybinės 
statybos pagrindu buvo paimtas demokratinio cent
ralizmo principas, atsispindėjęs suvažiavimo priimtoje: 
valdžios kūrimo instrukcijoje70.

Aukščiausioji valstybinė valdžia respublikoje yra 
Darbininkų, bežemių, mažažemių valstiečių ir raudon
armiečių atstovų tarybų suvažiavimas, o laikotarpiu: 
tarp suvažiavimų — Centro Vykdomasis Komitetas. 
CVK renka vykdomosios valdžios organą — Liaudies

69 „Komunistas“, 1919 m. vasario 21 d.
70 Si instrukcija buvo laikinas dokumentas. Suvažiavimui ne

suspėta parengti respublikos konstitucijos. Jungtinis Lietu
vos TSR ir Baltarusijos TSR CVK 1919 m. vasario 27 d. pavedė 
CVK Prezidiumui parengti konstitucijos projektą ir pateikti ji 
tvirtinti (žr. „Komunistas“, 1919 m. kovo 2 d.). Konstitucijos pro
jektas buvo parengtas (žr. Partijos istorijos instituto prie LKP CK 
rankraštį Nr. 347a, 1. 133—147), tačiau dėl laiko stokos jis nebuvo 
apsvarstytas ir priimtas.
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Komisarų Tarybą. CVK ir LKT yra pavaldžios rajo
nų 71 tarybos, rajono taryboms — apskričių, apskri
čių— valsčių, o pastarosioms — kaimų (vyrijų) ta 
rybos.

Valstybinės reikšmės klausimais (įstatymų leidi
mas, liaudies ūkio reguliavimas, maitinimo proble
ma, finansai, šalies gynybos klausimai) vietinės 
tarybos besąlygiškai vykdo centrinės valdžios orga
nų — CVK ir LKT nutarimus. Į kiekvieną centro val
džios nutarimų nevykdymą žiūrima kaip i nusižengi
mą revoliucijai ir baudžiama visu revoliucijos meto 
įstatymų griežtumu.

Suvažiavimo nutarimuose agrariniu, maitinimo, 
liaudies ūkio klausimais buvo konkretizuotos Mani
feste iškeltos priemonės šiose srityse.

Kalbant apie tarptautinę padėtį, suvažiavime 
buvo pasakyta, kad, viena, sustiprėjo pasaulinio im
perializmo kova prieš Tarybų Rusiją, kita,— padidėjo 
kapitalistinių šalių darbo žmonių simpatijos tarybi
nių respublikų darbininkams ir valstiečiams, didvy
riškai ginantiems revoliucijos iškovojimus. Antantės 
imperialistai, nurodė suvažiavimas, kaip ginkluotos 
kovos prieš tarybines respublikas ir pirmiausia Lie
tuvą ir Baltarusiją avanpostą stengiasi panaudoti 
buržuazinę-dvarininkinę Lenkiją. ,,Turėdamas arti
miausių ryšių su Lenkijos darbininkų masėmis, kaip 
ir su viso pasaulio darbininkais, ir besistengdamas 
su jais draugiškai sandoroje gyventi,— sakoma re
zoliucijoje apie tarptautinę padėtį,— suvažiavimas

71 Suvažiavimas numatė jungtinėje Lietuvos ir Baltarusijos 
Tarybų respublikoje įkurti Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, 
Minsko, Gardino, Vileikos, Baranovičių rajonus (žr. LIS, t. III, 
p. 165).
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betgi yra giliai įsitikinęs, kad užpuolus Lenkijos im
perialistams su ginklais rankose ant Socialistinės 
Lietuvos ir Baltarusijos Tarybų Respublikos, visi šio
sios Respublikos darbininkai gins savo laisvę ir pro
letarų revoliucijos laimėjimus iki paskutinio kraujo 
lašo“ 72.

Respublikos gynybinei galiai sustiprinti suvažia
vimas iškėlė uždavinį įtraukti į Raudonosios Armi
jos gretas geriausias darbo žmonių jėgas, pagerinti 
raudonarmiečių aprūpinimų maisto produktais, gink
lais, apmokyti darbininkus ir kaimo varguomenę karo 
dalykų.

Pirmasis Tarybų suvažiavimas, atsižvelgdamas 
į tarptautinės padėties paaštrėjimų, priėmė nutarimų 
suvienyti kaimynines Lietuvos ir Baltarusijos respub
likas į vienų Lietuvos—Baltarusijos tarybinę res
publikų.

Kaip minėta, suvažiavimo delegatų tarpe buvo ir 
socialistinių partijų atstovų, kurie gana atvirai ir tie
siai reiškė savo nuomonę svarstytais klausimais.

A. Domaševičiaus vadovaujama Lietuvos socialde
mokratų partija, kurioje daugiausia buvo susitelkę 
Vilniaus ir Naujosios Vilnios darbininkai, be išlygų 
palaikė Tarybų valdžių, visais klausimais ėjo drauge 
su komunistais. „Mes visi kviesime į Raudonųjų Ar
mijų— mūsų laimėjimų gynėjų“ 73,— pareiškė A. Do
maševičius, svarstant tarptautinę padėtį ir respubli
kos gynimo uždavinius. Lietuvos ir Baltarusijos 
socialdemokratų darbininkų partija (menševikai in
ternacionalistai), Bundas, Žydų socialdemokratų dar
bininkų partija (Poalej Cijon) savo sveikinime su

72 LIS, t. III, p. 168.
73 „Komunistas“, 1919 m. vasario 28 d.
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važiavimui pareiškė, kad jos laikosi Tarybų valdžios 
pozicijų, „rems proletariato diktatūrą ir kovos dėl 
Tarybų valdžios“ 74 (Bundas), „kovoje iki galo lai
kysis kartu su kitų tautų Lietuvos proletariatu“ 75 
(Poalej Cijon). Jų pareiškimai atspindėjo tolesnį kai
rėjimo procesą, apėmusį eilinius narius — darbinin
kus.

Tačiau ir dabar šios partijos neatsisakė savo idė
jinių smulkiaburžuazinių pozicijų, nesuprato Tarybų 
valdžios revoliucinių priemonių, svyravo, sprendžiant 
gyvybinius respublikos gyvenimo klausimus. Antai 
menševikų internacionalistų atstovas S. Girinis prie
kaištavo valdžiai, kad ji, esą, atėmusi iš kitų partijų 
spaudos, žodžio laisvę, pasisakė prieš maisto pro
duktų atliekų nusavinimą iš buožių, laisvos prekybos 
maisto produktais suvaržymą, tvirtų kainų nustaty
mą. „Spaudos ir žodžio laisvė neatimta iš darbinin
kų,— atrėmė jų priekaištą suvažiavimo delegatas 
komunistas K. Cichovskis.— Ji atimta iš darbininkų 
priešų — klerikalų, eserų ir kitų kontrrevoliucionie
rių“ 76. Maisto produktų suvaržymai, aiškino komu
nistai, buvo susiję su nepaprastai sunkiomis gyven
tojų maitinimo sąlygomis, pašėlusia spekuliacija. 
Valstybės priemonės šioje srityje padėjo darbinin
kams, varguomenei, kuriuos okupantai nustūmė prie 
bado slenksčio.

74 „Komunistas“, 1919 m. vasario 23 d.
76 Ten pat.
70 „Komunistas“, 1919 m. vasario 26 d. 1919 m. vasario 8 d. 

Vilniaus karinis-revoliucinis komitetas, užkirsdamas kelią anti
tarybinei agitacijai, dezorientuojančiai liaudies mases, uždarė 
5 kontrrevoliucinius laikraščius: lenkų nacionalistų „Przelom“, 
„Glos ludu“, žydų sionistų „Lede Nais“, lietuvių klerikalų „Lais
voji Lietuva“ ir kairiųjų eserų „Naš putj“. Tai buvo gynimasis, 
o ne persekiojimas.
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Aiškias antitarybines pozicijas suvažiavime užėmė 
kairieji eserai ir revoliuciniai socialistai liaudininkai. 
Jie protestavo prieš revoliucinės vyriausybės priemo
nes, maisto produktų rekvizicijas (jos daugiausia lietė 
buožes) ir galų gale pareiškė, kad nepripažįsta su
važiavimo. „Mes kovojame ne tik su dvarininkais, 
bet ir su stambiaisiais ūkininkais,— pareiškė suva
žiavime K. Cichovskis,— ir jeigu liaudininkai juos 
palaiko, tai mes kovojame ir su jais pačiais“ 77.

Suvažiavimas su pasipiktinimu atmetė kairiųjų 
«serų ir revoliucinių socialistų liaudininkų — politi
nių avantiūristų partijos pretenzijas vaizduoti save 
darbininkų ir valstiečių gynėjais ir priėmė nutarimą 
neįsileisti jų atstovų į aukščiausią valstybinės val
džios organą — Tarybų Centro Vykdomąjį Komitetą.

Baigiamajame suvažiavimo’ posėdyje iš 50 narių 
į buvo išrinktas Lietuvos darbininkų, bežemių, maža- 
j žemių ir raudonarmiečių atstovų tarybų CVK. Jį su- 
} darė 46 komunistai, 2 LSDP ir 2 Bundo atstovai78.
į Į CVK sudėtį, be kitų, įėjo šie Komunistų partijos 
i atstovai: V. Kapsukas, Z. Angarietis, A. Vainšteinas- 
( Branovskis, K. Cichovskis, S. Dimanšteinas, A. Dra- 

bavičiūtė, A. Jakševičius, P. Eidukevičius, K. Kerno- 
I vičius, E. Senkevičius, J. Olskis, J. Opanskis, 
I R. Rasikas, K. Rimša, R. Piteris, M. Kozlovskis, 
\ A. Didžiulytė, B. Matusevičius, K. Stasiulis, J. Ado

maitis, J. Dumša, K. Požėla, A. Brazdžionis, I. Kra- 
) sauskas, J. Doleckis, J. Leščinskis, S. Bobinskis, 

J. Unšlichtas, P. Svotelis 79.

77 „Komunistas“, 1919 m. vasario 26 d.
78 „Echo robotnicze“, 22 lutego 1919 r.
79 „Komunistas“, 1919 m. vasario 23 d.
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J u o z a s  D u m š a , L K P  Š ia u l ių  ra jo n o  
k o m i te to  p ir m in in k a s

Suvažiavimas pavedė respublikos Tarybų Centro 
Vykdomajam Komitetui susijungti su Baltarusijos 
Tarybų Centro Vykdomuoju komitetu ir išrinkti jung
tinę Lietuvos ir Baltarusijos TSR vyriausybę — Liau
dies Komisarų Tarybą. Kol bus sudaryta bendra Lie
tuvos ir Baltarusijos vyriausybė, aukščiausią valdžią 
suvažiavimas perdavė CVK Prezidiumui.

Lietuvos Tarybų suvažiavimas buvo pirmasis so
cialistinės revoliucijos išvaduotų mūsų šalies darbo 
žmonių parlamentas. Jis pripažino teisėta Laikino
sios Lietuvos revoliucinės vyriausybės veiklą ir priėmė 
jos įgaliojimus.

Kova už Tarybų valdžią Lietuvoje parodė, ir tai 
suvažiavimas patvirtino, kad Komunistų partija yra 
vienintelė revoliucijos vadovė, nuosekli darbo žmo
nių interesų gynėja. Atėję į valdžią, komunistai ne 
uždraudė įvairių smulkiaburžuazinių partijų ir gru-
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K a ro lis  P o žė la , L K P  Š ia u l ių  ra jo n o  
k o m i te to  s e k re to r iu s

pių, O' leido joms reikštis politiniame respublikos gy
venime, dalyvauti suvažiavimo darbuose. Net kairie
siems eserams ir revoliuciniams socialistams liaudi
ninkams, kurie dar suvažiavimo išvakarėse buvo 
atvirai perėję į antitarybines pozicijas, suvažiavime 
priklausė 4% mandatų.

Tarybų suvažiavimas — aukščiausia ir vienintelė 
įgaliota valstybinė valdžia, reiškianti visos šalies, 
tiek išvaduotų, tiek ir neišvaduotų jos rajonų, darbo 
žmonių valią, pasisakė už socialistinį Lietuvos vysty
mosi kelią ir jį patvirtino, įstatymiškai apiformino 
Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos sukūrimą. 
Jis išsprendė ir Lietuvos TSR valstybinių ryšių su 
broliška Baltarusijos tarybine respublika klausimą, 
taip pat numatė užmegzti glaudžius ryšius ir su kito
mis tarybinėmis respublikomis.
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L  Lietuvos ir Baltarusijos TSR  
susijungimas.

Lietuvos KP ir Baltarusijos KP II 
(jungtinis) suvažiavimas

Lietuvos ir Baltarusijos tarybinių respublikų su
sivienijimo iniciatorius buvo RKP(b) CK- Si inicia
tyva atsispindėjo 1919 m. sausio 16 d. RKP(b) CK 
plenumo nutarime, kur pasakyta: „Baltarusijos tary
bų suvažiavime priimti nutarimą dėl Baltarusijos 
susijungimo su Lietuva. Pasiūlyti draugams lietu
viams kaip galima greičiau sušaukti savo suvažiavi
mą ir priimti jame tą patį nutarimą“ L RKP(b) CK 
plenumo nutarime neatsispindėjo abiejų respublikų 
susijungimo motyvai bei pobūdis. Tarybų Rusijos 
CVK pirmininkas J. Sverdlovas, pranešdamas 
RKP(b) CK nutarimą Tarybų Lietuvos vyriausybės 
vadovui V. Kapsukui, paaiškino, kad „CK yra tos 
nuomonės, jog tas nutarimas labiausiai atitinka 
bendrus politinius mūsų uždavinius ir visiškai atitin
ka tarptautinę konjukturą“ 1 2

Tarptautinė situacija 1919 m. pradžioje buvo su
dėtinga. Europos šalių buržuazijai laikinai pavyko 
sulaikyti tolesnį revoliucijos plitimą. Vokietijos im
perialistinė buržuazija teroru ir dešiniųjų socialde
mokratų padedama sustiprino savo pozicijas ir, An
tantės imperialistų skatinama, pradėjo ginkluotą 
kovą prieš Tarybų valdžią Lietuvoje. Ginkluotą in-

1 МЫ CPA, f. 17, ap. 2, b. 8, 1. 1.
2 Я. M. Свердлов, Избранные произведения, т. 3, M., 1963, 

стр. 143.
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tervenciją pradėjo buržuazinė-dvarininkinė Lenkija, 
kuri atvirai reiškė teritorines pretenzijas Lietuvai ir 
Baltarusijai.

Tarybų Rusija kiek galėdama rėmė Lietuvos ir 
Baltarusijos tarybinių respublikų darbo žmonių kovą 
prieš lenkų ir vokiečių interventus. Tačiau Vakarų 
frontas šiuo metu buvo antraeilis, revoliucijos likimas 
buvo sprendžiamas Pietų ir Rytų frontuose. Todėl 
čia ir buvo telkiamos pagrindinės jėgos. Tai, savai
me suprantama, atsiliepė Vakarų frontui — Raudo
noji Armija, susidūrusi su stipriomis interventų jė
gomis, buvo priversta pereiti į gynybą. Tikėtasi ir, 
kaip matysime, imtasi žygių ginčijamus teritorinius 
klausimus su buržuazine-dvarininkine Lenkija spręsti 
derybomis. Į tokį ginčijamų teritorinių klausimų 
sprendimą atkreipė dėmesį RKP(b) CK atstovas 
A. Jofė, kalbėdamas Baltarusijos KP Centro Biuro 
posėdyje 1919 m. sausio 22 d. Minske. „Lenkijos pre
tenzijos gali būti išspręstos diplomatiniu keliu,— sa
kė jis.— Todėl patogiau, kad ji susidurtų su bufe
riais— Lietuva ir Baltarusija“ 3 4.

Tačiau buvo ir kita žymiai realesnė alternatyva. 
Tarkim, buržuazinė-dvarininkinė Lenkija, Antantės 
inspiruojama ir remiama, atmes derybų kelią. Tokiu 
atveju, jeigu Tarybų Rusija negalės suteikti šioms 
respublikoms reikiamos pagalbos, RKP(b) CK nuo
mone, priešui galima padaryti teritorinių nuolaidų L

3 Партархив Института истории партии ЦК КП Белоруссии, 
•ф. 4, оп. 4, б. 5, л. 37. R e i k i a  p a s t e b ė t i ,  k a d  A. J o f ė s  d u o t a s  s u v e 
r e n i ų  L i e t u v o s  i r  B a l t a r u s i j o s  r e s p u b l i k ų ,  k a i p  b u f e r i n i ų ,  a p i b ū d i 
n i m a s  n ė r a  p a g r į s t a s .

4 M. И. Куличенко, Борьба Коммунистической партии за 
решение национального вопроса в 1918—1920 годах, Харьков, 
1963, стр. 248, 249.
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Todėl, prieš sudarant jungtinę Lietuvos ir Baltaru
sijos TSR, ir buvo priimtas nutarimas5 apriboti Bal
tarusijos TSR teritoriją, paliekant jai Minsko ir Gar
dino gubernijas, o Vitebsko, Smolensko ir Mogiliovo 
gubernijas prijungti prie RTFSR.

Lietuvos ir Baltarusijos tarybinės respublikos su
darymas jų s u l ie j im o  (ne federacijos) būdu buvo 
priverstinis ir laikinas. Jį padiktavo nepalankios tarp
tautinės sąlygos: norint išsaugoti socialistinės revo
liucijos laimėjimus, gresiant buržuazinės-dvarininki- 
nės Lenkijos puolimo pavojui, reikėjo manevruoti. 
Lietuvos ir Baltarusijos tarybinės respublikos buvo 
priešakiniai revoliucijos forpostai Vakaruose. Todėl, 
norint suteikti šiems forpostams daugiau politinės 
svarbos santykiuose su Lenkija, ir buvo prieita išva
dos, kad reikia sujungti abi respublikas j vieną vals
tybinį organizmą.

Lietuvos ir Baltarusijos respublikų sujungimo klau
simas buvo svarstomas LKP CK posėdžiuose. 19.19 m. 
sausio 29 d. posėdyje dalyvavo V. Kapsukas, Z. An- 
garietis, A. Jakševičius, P. Svotelis, K. Kernovičius,
R. Rasikas. Tarybų Rusijos LKT atstovas Lietuvoje
S. Pestkovskis, išdėstydamas RKP(b) CK poziciją 
šiuo klausimu, nurodė, kad abiejų respublikų sujun
gimo idėją remia V. Leninas, lenkų komunistai. „Šios; 
sritys ekonomiškai vienodos,— pabrėžė jis,— ir jų 
sujungimas svarbus bendram frontui“ 6. Be to,. 
S. Pestkovskis perdavė Tarybų Lietuvos vyriausybei 
V. Lenino pasiūlymą, kad pastaroji, siekiant išvengti 
karinio konflikto su Lenkija, pripažintų jos nepri

5 МЫ CPA, f. 17, a p. 2, b. 8, 1. i.
6 PA, f. 77, ap. 2, b. 5, 1. 11.
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klausomybę ir imtųsi žygių nustatyti su ja sienas 
J. Pilsudskio dekreto pagrindu 7.

LKP CK atidžiai apsvarstė Tarybų Rusijos vyriau
sybės įgaliotinio S. Pestkovskio pasiūlymus. Lietuvos 
Komunistų vadovaujantieji veikėjai buvo už susijun
gimą su Vakarų Baltarusijos rajonais, t, y. su ta Bal
tai usijos dalimi, kuri, kaip ir Lietuva, buvo1 kaizerinės 
Vokietijos okupuota 1915 metais (pirmoji okupacija). 
Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos darbo1 žmonės drau
ge kovojo prieš okupantus, už Tarybų valdžią. Čia 
veikė, vadovaujamos iš Vilniaus, partinės organiza
cijos.

Šie motyvai apsprendė ir respublikos sienas, ku
rios, LKP CK nuomone, turėjo eiti pagal senąją ap
kasų liniją, atitinkančią Disnos, Vileikos, Švenčionių, 
Smorgonės ir dalies Ašmenos apskričių ribas. Į res
publikos sudėtį buvo numatyta įjungti ir Gardino gu
bernijos dalį8 9.

Lietuvos Komunistų partijos vadovai prieštaravo 
'dėl Minsko gubernijos įjungimo į jungtinę respubliką. 
V. Kapsukas pareiškė, kad iš principo sutinkąs su 
Minsko gubernijos įjungimu, tačiau kartu pažymėjo 
kadrų, žmonių trūkumą („praktiškai nepakanka jė
gų ) J. Prieš Minsko gubernijos įjungimą pasisakė 
taip pat Z. Angarietis ir A. Jakševičius. Z. Angarietis 
iškėlė du momentus, kas skiria Minsko guberniją ir 
Lietuvą,— administracinį ir agrarinį. Skubus admi
nistracinis pertvarkymas, kalbėjo jis, gali sukelti 
anarchiją. O taip pat neperorganizavus, „Minsko gu
bernija pasiliks autonomine“ 10. Skirtumas lietė taip

7 PA, f. 77, ap. 2, b. 6, i. 11
8 PA, f. 77, ap. 2, b. 5, 1. 11.
9 Ten pat.

10 Ten pat.
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pat agrarinę politiką. „Negalima vykdyti,  ̂ nurodė 
jjSj— įvi agrarines politikas: socializacijos ir nacio
nalizacijos“ n .

Atsižvelgdamas į aukščiau pateiktus motyvus, 
LKP CK savo nutarime pažymėjo: Г. „Minsko guber
nijos prijungimo klausimą iš anksto nenuspięsti. Ap 
svarstyti dar kartą, kai klausimas bus pastatytas ga 
lutinai“ 11 l2 13.

Antrą kartą Lietuvos susijungimo su Baltarusija 
klausimą LKP CK svarstė 1919 m. vasario 1 d., Bal
tarusijos Tarybų suvažiavimo išvakarėse. Buvo pri
imtas toks nutarimas: „Į Baltarusijos tarybų suvažia
vimą deleguoti d. Mickevičių. Pavesti jam tartis su 
d. Jofe dėl sienų pagal praeitą nutarimą. Apie susi
jungimą suvažiavime oficialiai nepasisakyti, moty
vuoti tuo, kad vėlai buvo gauta telegrama“ 1S.

Kaip rodo aukščiau pateikti dokumentai, Lietuvos 
Komunistų partijos CK ne iš karto suprato situacijos 
sudėtingumą dėl Lietuvos ir Baltarusijos respublikų 
susijungimo.

Baltarusijos Tarybų suvažiavime (1919 m. vasario 
2 — 3 d.) V. Kapsukas Minske susitiko su J. Sverdlovu 
ir A. Jofe. Susitikimo metu dar kartą buvo aptartas 
respublikų susijungimo klausimas. RKP(b) CK, iškė
lęs šį klausimą, atsižvelgė j konkrečias aplinkybes 
šalies Vakarų rajonuose, rėmėsi bendraisiais tiek Ta
rybų Rusijos, tiek Lietuvos ir Baltarusijos darbo žmo
nių interesais.

LKP П konferencija ir Lietuvos Tarybų I suvažia
vimas, kaip minėjome, išanalizavę tiek Tarybų Ru-

11 PA, f. 77, ap. 2, b. 5, 1. 11.
'2 Ten pat.
13 Ten pat, 1. 13.
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sijos, tiek Lietuvos ir Baltarusijos tarybų respublikų 
tarptautinę padėti, pritarė RKP(b) CK iniciatyvai 
dėl Lietuvos TSR ir Baltarusijos TSR susivienijimo.

Partinės konferencijos rezoliucijoje yra išdėstyti 
šie jungtinės respublikos sudarymo motyvai: 1. Ko
munistinio judėjimo tikslas — ne skaldyti, o vienyti 
įvairias šalis ir nacijas. 2. Lietuvos ir Baltarusijos pa
našumas ekonominiu ir gyventojų nacionalinės sudė
ties atžvilgiu. 3. Bendros kovos prieš buržuazinę-dva- 
rininkinę Lenkiją interesai. „Lietuvos ir Baltarusijos 
unija yra didžiai pageidaujama“ 14,— pareiškė kon
ferencija.

; Organizaciniu požiūriu Lietuvos ir Baltarusijos 
TSR susivienijimą apiformino 1919 m. vasario 27 d.

! Vilniuje įvykęs bendras abiejų respublikų CVK po- 
sėdis, kuriame dalyvavo 100 narių — po 50 nuo kiek-

14 LIS, i. III, p. 149.
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-vieno CVK. Į jungtinį CVK įėjo 91 komunistas, 
4 Bundo atstovai, po 2 nuo LSDP, pasivadinusios 
LKP, Žydų socialdemokratų darbininkų partijos — 
Poalej Cijon ir 1 menševikų internacionalistų atsto
vas 15 16. Posėdyje buvo išrinktas Prezidiumas (K. Ci- 
•chovskis — pirmininkas, R. Pileris — sekretorius, na
riai: J. Unšlichtas, J. Doteckis, P. Svotelis, S. Ivano
vas, R. Pikelis) ir Liaudies Komisarų Taryba.

Lietuvos ir Baltarusijos LKT pirmininku ir užsie
nio reikalų komisaru išrenkamas V. Kapsukas, na
riais: Z. Angarietis — vidaus reikalų komisaru, J. Leš- 
•činskis — švietimo, M. Kalmanovičius — maisto tieki
mo, S. Dimanšteinas — darbo, A. Vainšteinas-Bra- 
novskis — finansų, Savickis — susisiekimo, K- Rozen- 
talis — pašto ir telegrafo, M. Kozlovskis — teisingu
mo, S. Bersonas — valstybės kontrolės, J. Unšlich
t a s — karo reikalų komisaru. Laikinai eiti komisarų 
pareigas buvo pavesta: P. Avižoniui — sveikatos ap
saugos, J. Oldakui — socialinio aprūpinimo ir 
V. Bielskiui — žemdirbystės. Respublikos ALŪT pir
mininku buvo patvirtintas V. Ginzburgas ls.

Į jungtinės Lietuvos—Baltarusijos (Lietbelo) res
publikos teritoriją įėjo Vilniaus, Kauno1, Minsko, da
lis Gardino ir ne mažiau kaip 3/4 Suvalkų guberni
jos >7. Respublikos teritorijos plotą, remiantis 1914 m. 
sausio 1 d. duomenimis, sudarė apie 194 tūkstančiai 
kvadratinių varstų (207 000 km2) 18. Šioje teritorijoje

15 „Komunistas“, 1919 m. kovo 2 d.
16 „Komunistas“, 1919 m. kovo 2 d.
17 PA, f. 77, ap. 2, b. 2, 1. 22. Suvalkų gubernija imama be Su

valkų ir Augustavo apskričių, Gardino — be Bialystoko, Bielsko 
ir Sokulkos apskričių.

18 Статистический ежегодник России. 1914 г., Петроград, 
1915, стр. 1, 4, 5, 7, 17.
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gyveno 9,5 milijonų gyventojų 19. Faktiškai jungtinė 
Lietuvos ir Baltarusijos TSR vyriausybė 1919 m. va
sario pabaigoje kontroliavo teritoriją, kurioje gyveno- 
apytikriai 7,5 mln. gyventojų 20.

Jungtinė valstybė buvo pavadinta Lietuvos ir Bal
tarusijos socialistine tarybų respublika. Vėliava — 
raudona, herbas — Tarybų Rusijos su užrašu „L ir 
BSTR“ penkiomis kalbomis (lietuvių, baltarusių, len
kų, žydų ir rusų)2'.

Lietuvos ir Baltarusijos valstybinis susijungimas- 
sąlygojo ir abiejų respublikų kompartijų susivieni
jimą.

Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partijų jungti
nis suvažiavimas, įėjęs į istoriją kaip LKP II suva
žiavimas, įvyko Vilniuje 1919 m. kovo 4—6 d. Suva- 

‘žiavime dalyvavo 159 delegatai su sprendžiamuoju ir 
10 delegatų su patariamuoju balsu, atstovavę 17 636 
partijos nariams22. Teritoriniu požiūriu 81% delega
tų priklausė Baltarusijos ir 19% Lietuvos rajo
nams 23.

Atidarydamas suvažiavimą, V. Kapsukas išreiškė 
pasitenkinimą, kad jam, vienam iš seniausių pogrin
džio veikėjų Lietuvoje, tenka garbė atidaryti jungtinį 
abiejų respublikų komunistų forumą.

Suvažiavimas patvirtino tokią dienotvarkę: LKP' 
Centro Komiteto ir BKP Centro Biuro pranešimai;.

19 Статистический ежегодник России. 1914 г., Петроград,. 
1915, стр. 33, 36, 37, 51.

20 Теп pat; turima galvoje Vilniaus ir Minsko gubernijos, da
lis Kauno ir dalis Gardino gubernijos. 1914 m. sausio 1 d. duo
menys.

21 PA, f. 77, ap. 2, b. 5,1. 62.
22 «Коммунист», 6 марта 1919 r., PA, f. 77, ap. 2, b. 2, 1. 37.
23 Mandatų komisijos duomenys PA, f. 77, ap. 2, b. 2, 1. 37.
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Lietuvos ir Baltarusijos Kompartijų susijungimas; 
Komunistų Internacionalas; organizacinis klausimas; 
Tarybos ir partija; darbas kaime; karinis klausimas; 
Komunistų partijos programa; rinkimai.

Abiejų kompartijų vadovaujančių organų praneši
mus, kuriuos padarė A. Vainšteinas-Branovskis 
(LKP) ir V. Knorinas (BKP), suvažiavimas priėmė 
dėmesin.

Suvažiavimas, išklausęs V. Kapsuko pranešimą, 
pasveikino jungtinės Lietuvos ir Baltarusijos TSR 
sudarymą ir nutarė sujungti abiejų respublikų kom
partijas j vieningą Lietuvos ir Baltarusijos komunis
tų partiją, kaip sudėtinę RKP(b) dali. „Jungtinis ir 
bendras veikimas — tai garantija galutiniam prole
tarų judėjimo laimėjimui“ 24, — pabrėžė suvažiavi
mas.

Pagal V. Kapsuko pranešimą suvažiavimas vie
ningai priėmė rezoliuciją dėl III, Komunistų, Inter
nacionalo', kurio Steigiamasis kongresas prasidėjo 
Maskvoje 1919 m. kovo 2 d. Lietuvos Komunistų par
tijai kongrese atstovavo' K. Giedrys. Suvažiavimas 
pritarė kovinės tarptautinės komunistų organizacijos 
sukūrimui.

Svarbią vietą suvažiavimo darbuose užėmė orga
nizacinis klausimas. Pagrindinį pranešimą šiuo klau
simu padarė Baltarusijos komunistų delegatas J. Per- 
:no, papildomą — Z. Angarietis.

Svarbiausias klausimas, sukėlęs nesutarimą tarp 
Baltarusijos ir Lietuvos komunistų delegatų (pasta
ruosius palaikė lenkų komunistai), buvo nacionalinių 
mažumų organizacijų, konkrečiai Žydų komunistų są
jungos įteisinimo klausimas.

24 „Komunistas“, 1919 m. kovo 12 d.
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Darbui vadinamojoje žydų gatvėje, t. y. tarp žydų 
darbininkų, tradiciniu požiūriu susietų su Bundu, 
Baltarusijos Komunistų partijos CB sutiko sudaryti 
Žydų komunistų partiją, susikūrusią Minske 1918 m. 
gruodžio mėn. 1919 m. kovo mėn. pradžioje įvykusi 
Žydų komunistų partijos konferencija, atstovavusi 
daugiau kaip 1000 žydų komunistų, nutarė pasiva
dinti Žydų komunistų sąjunga. Žydų komunistų są
junga, kurią sudarė nuo Bundo atsiskyrę kairieji ele
mentai, vadovavosi partijos programa ir taktika, bet 
nacionaliniais-kultūriniais klausimais naudojosi auto
nomija. Iš esmės tai buvo nacionalinė organizacija 
partijoje. Ji turėjo savo vadovaujantį organą — Vy
riausiąjį komitetą, įstatus, priiminėjo naujus narius,, 
šaukė suvažiavimus.

Organizaciniuose partijos nuostatuose, kuriuos 
suvažiavimui išdėstė J. Perno, nacionalinių mažumų 
organizacijų partijoje klausimas buvo suformuluotas 

* taip:
,,16) Sėkmingesnei ir geresnei propagandai ir agi

tacijai, kur tai reikia (gali) būti sudarytos atskiros 
kuopelės, jungiančios atskiromis kalbomis kalbančius 
žmones“ 25. Ši nuostatų tezė buvo paaiškinta pasta
boje: „Turėdamas galvoje ypatingas sąlygas, kurio
mis tenka dirbti žydų proletariato tarpe, ir atsižvelg
damas į tą faktą, kad darbui ir komunistinių idėjų 
platinimui tarp žydų nuo Bundo atskilusi kairioji jo 
dalis sudarė Žydų komunistų sąjungą, pripažįstančią 
mūsų partijos programą bei taktiką ir paliekančią sau 
autonomiją tik nacionaliniais-kultūriniais klausi
mais,— suvažiavimas laiko galimu priimti ją į savo

25 КП(б)Б в резолюциях, ч. I (1903—1921 гг.), Минск, 
1934, стр. 140.
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šeimą, suprasdamas, kad kapitalistinės valstybės su
skaldyto- proletariato visiško susijungimo pasieksime 
ne smurtu ir prievarta, bet keldami proletariato ma
sių komunistinį sąmoningumą“ 26.

Lietuvos komunistų delegatai, pasisakydami prieš 
nacionalines organizacijas partijoje, gynė demokrati
nio- centralizmo principą. Antai Z. Angarietis suva
žiavime kalbėjo: „Žydų sekcijos sudarymas — tai 
partija partijoje. Tai Bundas senojoje SDDP. Tai 
skaldo proletariatą“ 27. Jis pabrėžė, kad komunistų 
lozungas turi būti — „vieninga partija, vieninga or
ganizacija“, kartu nurodydamas, kad reikia dirbti tarp 
darbininkų įvairiomis kalbomis. Sukuriant Žydų ko
munistų sąjungą, pasakė J. Do-leckis, pasireiškė „pri
dengtas nacionalizmas, spraga (pralįsti) į mūsų par
tiją sociališdavikams“ 28. Jis pasiūlė suvažiavimui at
mesti Žydų komunistų sąjungos partijoje įteisinimą.

Prieš nacionalinių organizacijų kūrimą partijoje 
pasisakė taip pat V. Kapsukas. „Mums reikalingos 
jėgos, reikalingi laikraščiai (įvairiomis) kalbomis... 
Negalima skaldyti pagal nacionalinį požymį“ 29.

Balsų dauguma suvažiavimas priėmė pagrindu 
J. Perno pasiūlytas tezes ir pavedė naujai išrinktam 
partijos CK toliau nagrinėti Nuostatų teiginius, taigi 
ir Žydų komunistų sąjungos klausimą.

Nacionalinės organizacijos partijoje prieštaravo ne 
tik centralizmo bei internacionaliniam partijos kūri
mo principui, bet sukėlė separatizmo, nacionalizmo 
tendencijų pavojų. Lietuvos komunistai, pasisakyda-

26 КП(б)Б в резолюциях, ч. I (1903—1921 гг.), стр. 140.
27 Cituojama pagal suvažiavimo protokolus. PA, f. 77, ap. 2, 

b. 2, 1. 47.
28 PA, f. 77, ap. 2, b. 2, 1. 48.
29 Ten pat, 1. 49.
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mi prieš nacionalines organizacijas partijoje, rėmėsi 
RSDDP(b) Petrogrado organizacijos Lietuvių rajono 
patyrimu, kuris, kaip žinia, savo veiklos pradžioje net 
ėmė bendradarbiauti su lietuvių buržuazija. Vadovau
jantieji Lietuvos komunistai visuomet buvo griežti 
partijos organizacinės vienybės šalininkai ir, supran
tama, jie negalėjo sutikti su šio principo pažeidimu..

Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos Cent
ro Komitetas 1919 m. birželio 26 d. išleido aplinkraštį 
visoms partinėms organizacijoms dėl Žydų komunis
tų sąjungos likvidavimo1. Jį pasirašė Lietuvos ir Bal
tarusijos KP CK pirmininkas V. Kapsukas ir CK 
sekretorius V. Knorinas. „Lietuvos ir Baltarusijos 
Komunistų partijos (bolševikų) Centro Komitetas 
pripažino,— sakoma aplinkraštyje,— jog tolesnis Žy
dų komunistų sąjungos gyvavimas, vedantis prie or
ganizacinio ir idėjinio žydų proletariato masių atsky
rimo, yra nepageidautinas“ 30.

Kartu Lietuvos ir Baltarusijos KP CK nustatė, kad, 
norint įtraukti į partijos gretas žydų darbininkus ir 
skleisti jų tarpe komunizmo idėjas, yra reikalingos 
Lietuvos ir Baltarusijos KP žydų sekcijos. Jos, kaip 
sudėtinė partijos dalis, turi būti pavaldžios tiek cent
re, tiek vietose partijos centro ir vietiniams komite
tams. Tokios pozicijos laikėsi 1919 m. įvykusi RKP(b) 
Žydų sekcijų ir Tarybų Rusijos Žydų komunistų są
jungų konferencija.

Lietuvos ir Baltarusijos KP Žydų sekcijoms buvo 
iškeltas uždavinys leisti ir platinti komunistinę lite
ratūrą žydų kalba, vesti žodinę agitaciją tarp žydų 
darbininkų, steigti klubus, bibliotekas, šaukti susirin

30 КП(б)Б в резолюциях, ч. I (1903—1921 гг.), стр. 221.
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kimus, mitingus, ruošti paskaitas, vienu žodžiu, dirbti 
partinį-politinį darbą tarp žydų darbininkų jų gimtąja 
kalba.

Nuostatai organizaciniu klausimu apibrėžė parti
jos centrinių ir vietinių organų (suvažiavimo, CK, 
raikomų, parajonių (apskričių) komitetų) teises, pa
reigas, kompetenciją, kuopelių, kaip pirminių parti
nių organizacijų, vaidmenį, komunistų frakcijų vals
tybinėse ir visuomeninėse organizacijose veiklos tvar
ką, partijos lėšų šaltinius bei kitus partinės statybos 
klausimus. Nuostatai reikalavo kokybiškai gerinti 
partijos sudėtį, stiprinti komunistų drausmę. Suva
žiavimas įpareigojo visas partines organizacijas: 
,,a) griežtai patikrinti visus partijos narius ir išvalyti 
jos gretas nuo svetimų elementų; b) ryžtingai kovoti 
su elementais, skleidžiančiais kontrrevoliucinę nuo
taiką; c) dėti visas pastangas, keliant partijos narių 
moralinį lygį ir auklėjant juos tikro proletarinio ko
munizmo dvasia; d) kovoti už partinės drausmės stip
rinimą ir griežtos partijos kontrolės įvedimą visiems 
savo nariams visose partinės-tarybinės veiklos sri
tyse“ 31.

Suvažiavimas, apsvarstęs Tarybų valdžios ir Ko
munistų partijos santykius, tezėse „Tarybos ir parti
ja“ ryžtingai pasisakė prieš partinių organizacijų ir 
valstybinių organų funkcijų suplakimą. „Partija pri
valo vadovauti Taryboms,— buvo nurodoma tezėse,— 
bet nepakeisti jų“ 32.

Tezėse „Tarybos ir partija“ buvo išdėstyti pagrin
diniai Lietuvos ir Baltarusijos Socialistinės Tarybų 
respublikos konstitucijos principai.

31 КП(б)Б в резолюциях, ч. I (1903—1921 гг.), стр. 147—143.
32 Ten pat.
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Suvažiavimas apsvarstė ir priėmė partijos darbo 
kaime tezes. Šiuo klausimu suvažiavimas, palyginus 
su LKP П konferencija, iš esmės nieko naujo j par
tijos agrarinę politiką neįnešė. Nebuvo iškeltas vidu
tinių valstiečių klausimas. Svarbiausias dėmesys at
kreipiamas į komunistų organizacinės ir politinės veik
los sustiprinimą tarp žemės ūkio darbininkų (prole
tarų), bežemių ir mažažemių valstiečių (pusiau pro
letarų) .

Suvažiavimas pavedė partijos CK iš 3—5 žmonių 
steigti kilnojamas partines mokyklas, kurių pareiga: 
1. Sušaukti visus valsčiaus partinės organizacijos na
rius ir supažindinti juos su partijos programa. Kur 
nėra kuopelių, į mokyklą traukti liaudies ūkių darbi
ninkus, bežemių ir mažažemių valstiečių atstovus. 
Mokymosi laikas — 2 savaitės. 2. Organizuoti liau
dies ūkiuose ir kaimuose pasikalbėjimus visais klau
simais, aiškinti, kas yra klasių kova ir socialistinė 
revoliucija 33.

Suvažiavimas orientavo komunistus plėsti kultū
ros-švietimo darbą kaime, steigti bibliotekas, klubus- 
skaityklas,' skaityti paskaitas politinėmis ir žemės 
ūkio temomis, propaguoti stambaus ūkio pranašumą 
prieš individualų ̂ valstiečių ūkį.

Suvažiavimas patvirtino tezes kariniu klausimu 
(pranešėjas A. Miasnikovas). Buvo nurodyta, kad 
reikia griežtai laikytis klasinio požiūrm, komplektuo
jant Raudonąją Armiją, panaudoti karinius specia
listus, karo komisarams ir raudoniesiems vadams 
kontroliuojant jų veiklą. Pasisakyta už karo komi
sarų institutą armijoje, nuolat stiprinant jį geriau
siais ir atsidavusiais komunistais. Pranešėjas pažy-

33 „Komunistas“, 1919 m. kovo 21 d.
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mėjo, kad reikia plėsti politinį ir kultūros-švietimo 
darbą tarp raudonarmiečių ir vadų, imtis priemonių 
raudoniesiems vadams rengti34.

Suvažiavimas išklausė A. Miasnikovo pranešimą 
apie partijos programą. Buvo pavesta Lietuvos ir Bal
tarusijos KP delegacijai, išrinktai į RKP(b) VIII su
važiavimą, pareikšti savo pastabas programos klau
simu.

Suvažiavimas priėmė rezoliuciją dėl Komunistinės 
jaunimo sąjungos, įpareigodamas partines organiza
cijas padėti revoliuciniam jaunimui vietose susiorga
nizuoti į komjaunimo kuopeles, remti jas moraliai ir 
materialiai35.

Jungtinis suvažiavimas išrinko Lietuvos ir Balta- į 
rusijos Komunistų partijos Centro Komitetą iš 15 na- Į 
rių, taip pat delegatus į RKP(b) VIII suvažiavimą. / 
Partijos CK sudarė: Z. Angarietis, V. Boguckis, K. Ci- /

34 „Komunistas“, 1919 m. kovo 16 d.
35 „Komunistas“, 1919 m. kovo 21 d.

507



chovskis, S, Dimanšteinas, J. Doleckis, S. Ivanovas, 
V. Jarkinas, V. Knorinas, V. Kapsukas, M. Kalmano- 
vičius, A. Miasnikovas, G. Naidenkovas, R. Pikelis, 
J. Reingoldas, J. Unšlichtas. Kandidatais į CK na
rius buvo išrinkti: A. Drabavičiūtė, J. Dumša, J. Leš- 
činskis, J. Perno ir kt.36

Į  1919 m. kovo 8 d. įvyko pirmasis Lietuvos ir Bal
tarusijos KP CK plenumas. Slaptu balsavimu iš 5 na
rių buvo išrinktas CK Prezidiumas: Z. Angarietis, 
S. Ivanovas, V. Kapsukas, V. Knorinas ir A. Miasni
kovas. Partijos CK pirmininku tapo V. Kapsukas,

> sekretoriumi — V. Knorinas.
Plenumas patvirtino partijos centrinių spau

dos organų redakcines kolegijas: „Komunisto“ — 
Z. Angarietis, B. Matusevičius, J. Bartkus; „Mlot“ 
(lenkų k.)— J. Leščinskis, K. Cichovskis; „Zvezda“ 
(rusų k.) — V. Knorinas, A. Miasnikovas; „Der Stern“ 
(žydų k.)— S. Dimanšteinas, B. Oršanskis 37.

Buvo patvirtinti taip pat populiarių platiesiems 
liaudies sluoksniams skiriamų laikraščių, kurie pra
dėjo eiti 1919 m. kovo 16 d. Vilniuje, redaktoriai: 
„Tiesos“— V. Kapsukas, „Gtos robotniczy“ („Darbi
ninkų balsas“)— S. Bobinskis38.

Sudarius vieną Lietuvos ir Baltarusijos komparti
ją, buvo sujungtos abiejų respublikų komjaunimo or
ganizacijos.

1919 m. vasario 10 d. Minske įvyko Baltarusijos 
Komunistinės jaunimo sąjungos Centro Komiteto Pre
zidiumo ir Lietuvos komjaunimo Laikinojo Centro 
Biuro- atstovų posėdis. Po J. Greifenbergerio prane-

36 PA, f. 77, ap. 2, b. 2, 1. 52.
37 PA, f. 77, ap. 2, b. 5, 1. 77.
38 Ten pat.
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Šimo apie Lietuvos ir Baltarusijos komunistinių jau
nimo sąjungų susijungimą posėdyje buvo priimtas 
nutarimas sudaryti vieningą Lietuvos ir Baltarusijos 
Komunistinės jaunimo sąjungos Centro Komitetą39.

Jungtinio Lietuvos ir Baltarusijos KJS CK pirmi
ninku buvo išrinktas M. Achmanovas, sekretoriumi — 
J. Greifenbergeris 40.

Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos dele
gacija dalyvavo RKP(b) VIII suvažiavime, kuris po
sėdžiavo Maskvoje 1918 m. kovo 18—23 d. Delega
ciją sudarė Z. Angarietis, K. Giedrys, M. Kozlovskis, 
V. Knorinas, A. Miasnikovas, S. Dimanšteinas, J. Do- 
leckis, S. Pestkovskis, J. Perno ir kiti. Lietuvos ir Bal
tarusijos komjaunimui suvažiavime su patariamojo 
balso teise atstovavo M. Achmanovas.

RKP(b) VIII suvažiavimas išklausė CK ataskai
tą, kurią padarė V. Leninas, ir priėmė rezoliuciją, vi
siškai pritariančią partijos politinei veiklai.

39 «Коммунист», 16 февраля 1919 г.
40 «Красная молодежь», 16 марта 1919 г.
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Suvažiavimas priėmė naują V. Lenino parengtą 
partijos programą. Tai buvo antroji partijos progra
ma, nubrėžusi generalinę RKP(b) liniją pereinama
jam iš kapitalizmo j socializmą laikotarpiui.

Nacionalinės politikos srityje programa kėlė užda
vinį telkti įvairių tautybių proletarus ir pusiau prole
tarus bendrai revoliucinei kovai prieš buržuaziją ir 
dvarininkus. Ji pasisakė už visų nacionalinių privile
gijų panaikinimą, visišką nacijų lygybės įgyvendini
mą, patvirtino engiamųjų nacijų teisę į valstybinį 
atsiskyrimą.

Reikšminga buvo suvažiavimo rezoliucija dėl san
tykių su vidutine valstietija. Rezoliucijoje pažymėta, 
kad partijos lozungas valstiečių klausimu — darbi
ninkų klasės sąjunga su vargingąja valstietija prieš 
miesto ir kaimo buržuaziją, neutralizuojant viduti
nioką,— jau neatitinka naujų istorinių sąlygų. Į tai 
atsižvelgdamas, suvažiavimas paskelbė perėjimą nuo 
vidutinės valstietijos neutralizacijos politikos prie 
tvirtos sąjungos su ja politikos, kovos prieš buožiją 
ir kitokius revoliucijos priešus interesais.

Suvažiavimas pasisakė už nuolatinės reguliarios, 
drausmingos Raudonosios Armijos sukūrimą, už vie
ningą, pastovią kariuomenės organizaciją, centrali
zuotą jos valdymo sistemą.

Ryšium su Ukrainos, Latvijos, Lietuvos ir Balta
rusijos tarybinių respublikų susikūrimu, iškilo šių 
respublikų kompartijų santykių su RKP(b) klausi
mas. Suvažiavimas pasisakė prieš RKP(b) kūrimąsi 
iš savarankiškų respublikų kompartijų ir pabrėžė, kad 
partija turi būti vieninga organizacija, su vieningu 
Centro Komitetu, kuris vadovauja visos partijos veik
lai. „Visi RKP ir jos vadovaujančiųjų įstaigų nuta-
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rimai,— sakoma rezoliucijoje organizaciniu klausi
mu,— yra besąlygiškai privalomi visoms partijos da
lims, nepriklausomai nuo jų nacionalinės sudėties“ 41..

Suvažiavimas išrinko RKP(b) CK ir Revizijos ko
misiją. Kandidatu į CK narius tarpe kitų buvo iš
rinktas V. Kapsukas 42.

Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos II 
(jungtinio) ir RKP(b) VIII suvažiavimo nutarimai 
buvo svarstomi miestų ir apskričių, taip pat karinių 
dalių partinių organizacijų susirinkimuose, aiškinami! 
ir propaguojami spaudos puslapiuose.

1919 m. kovo 9 d. Lietuvos ir Baltarusijos KP II 
suvažiavimo nutarimus apsvarstė Vilniaus komunis
tai. Pranešimą apie suvažiavimą padarė CK narys. 
J. DoJeckis 43. 1919 m. kovo 11 d. jvyko Trakų ko
munistų susirinkimas, kuriame dalyvavo partijos CK 
atstovas B. Matusevičius. Susirinkime, remiantis. 
Lietuvos ir Baltarusijos KP II suvažiavimo nutari
mais, buvo apsvarstyti partinio ir tarybinio darbo- 
gerinimo klausimai44. Kovo 24 d. II suvažiavimo iš
davas apsvarstė Švenčionių partinė organizacija45.

Didelį darbą, aiškinant RKP(b) VIII suvažiavimo- 
nutarimus, atliko suvažiavimo delegatai. Delegatų 
pranešimai partinėse organizacijose buvo aktyviai 
svarstomi, nužymimos konkrečios priemonės suvažia
vimo nutarimams įgyvendinti.

1919 m. kovo 30 d. įvyko visuotinis Vilniaus ko
munistų susirinkimas. Pranešimą apie RKP(b) VIII

41 TSKP suvažiavimų, konferencijų ir CK Plenumų rezoliuci
jose ir nutarimuose, d. I, 1898—1924, Vilnius, 1955, p. 430.

42 Восьмой съезд РКП (б), Протоколы, М., 1959, стр. 438.
43 „Komunistas“, 1919 m. kovo 12 d.
44 PA, f. 77, ap. 2, b. 43, 1. 1.
45 «Звезда», 6 апреля 1919 г.
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suvažiavimą padarė delegatai R. Pikelis ir J. Dolec-
kis. Jie apžvelgė suvažiavimo darbą, svarstytas 
problemas, atkreipė dėmesį į tuos klausimus, ku
rie sukėlė ginčų suvažiavime. „Suvažiavimas beveik 
vienbalsiai priėmė visus nutarimus“ 4Ч,— pabrėžė pra
nešėjai. Kalbėdami apie V. Lenino pranešimą dėl 
santykių su vidutiniais valstiečiais, jie nurodė, kad 
tai buvo viena iš puikiausių Komunistų partijos va
dovo kalbų.

1919 m. balandžio 6 d. Vilniaus komunistai plačiai 
ir dalykiškai apsvarstė partinės drausmės klausimą. 
Pranešimą padarė suvažiavimo delegatas Z. Angarie- 
tis. Pranešėjas, taip pat diskusijose pasisakę V. Kap
sukas, R. Muklevičius, A. Vainšteinas-Branovskis, 
J. Stašelis ir kiti pabrėžė, kad yra nedrausmingų par
tijos narių, pasyvių, vengiančių partinių įpareigoji
mų. Buvo dezertyravimo iš Raudonosios Armijos at
sitikimą. Sostinės komunistų susirinkimas pasmerkė 
tokius reiškinius ir pavedė Vilniaus komitetui šalinti 
iš partijos „blogus narius bei prisiplakusius elemen
tus ir kartu iki maksimumo išvystyti darbą darbininkų 
masių apačiose“ 46 47. Partijos durys darbininkams, pa
žymėjo susirinkimas, turi būti plačiai atvertos.

Partijos gretoms apvalyti nuo politiškai nepasto
vių, nedrausmingų elementų 1919 m. balandžio 20 — 
gegužės 1 d. buvo numatytas partinės organizacijos 
narių perregistravimas.

Lietuvos ir Baltarusijos KP II suvažiavimo ir 
RKP(b) VIII suvažiavimo nutarimus plačiai skelbė 
ir aiškino partinė spauda. 1919 m. kovo 8 d. „Komu
nistas“ įdėjo informaciją apie II suvažiavimo atida

46 „Komunistas“, 1919 m. balandžio 2 d.
47 «Звезда», 10 апреля 1919 г.
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rymą, išdėstė V. Knorino pranešimą. Laikraštis pa
skelbė suvažiavimo rezoliucijas48. 1919 m. kovo 23 d. 
„Komunistas“ atspausdino medžiagą apie RKP(b) 
VIII suvažiavimo atidarymą, suvažiavimo kreipimąsi 
į visas partines organizacijas. Be to, laikraštis trum
pai pateikė RKP(b) CK ataskaitą. 1919 m. kovo 20 d. 
„Komunistas“ atspausdino vedamąjį „Komunistų 
partijos suvažiavimas“, kuriame buvo atskleista isto
rinė RKP(b) VIII suvažiavimo reikšmė. Ypač reikš
mingas yra, pabrėžė laikraštis, naujos partijos pro
gramos priėmimas. „Iš jos dabar gali mokintis ir kitų 
kraštų darbininkai. Iš jos mokinsis ir Lietuvos dar
bininkai. Jie priims Rusijos komunistų programą 
kaip savo keliavedį, kaip savo programą“ 49. 1919 m. 
balandžio 2 ir 5 d. „Komunisto“ numeriuose buvo 
atspausdintas RKP(b) VIII suvažiavimo delegato 
Z. Angariečio straipsnis ,,8-sis Rusijos Komunistų 
partijos suvažiavimas“. Didesnė straipsnio pusė buvo 
skirta V. Lenino pranešimui apie RKP(b) CK veiklą. 
Z. Angarietis atkreipė Lietuvos komunistų dėmesį 
į tai, kad reikia stiprinti partijos organizacinį darbą. 
Jis rašė: „Drg. Leninas pasakė: organizacinė veiki
mo pusė niekuomet dar nebuvo, aplamai imant, stipri. 
Tuo tarpu svarbiausias proletarų revoliucijos užda
vinys— tai organizacijos uždavinys“ 50.

48 „Komunistas“, 1919 m. kovo 12, 16, 21 d.
49 „Komunistas“, 1919 m. kovo 30 d.
50 „Komunistas“, 1919 m. balandžio 5 d.

33. Socialistinė revoliucija Lietuvoje 1918—1919 m.



«J Ideologinė komunistų veikla

LKP II konferencijos, Lietuvos ir Baltarusijos KP 
II (jungtinio) suvažiavimo ir RKP(b) VIII suvažia
vimo nutarimai tapo partinių, tarybinių, ūkinių dar
buotojų, visų partijos narių auklėjimo, politinio-ma- 
sinio ir kultūros-švietimo darbo programa.

Daug dėmesio partinė organizacija skyrė moksli
nio socializmo propagandai.

Ideologinė partijos veikla vyko, aštriai kovojant 
su buržuazinėmis-klerikalinėmis idėjomis, su smul
kiaburžuazinėmis pažiūromis ir prietarais. Tarybų 
valdžia žengė tik pirmuosius žingsnius. Karo ir oku
pacijos nualintame krašte ji negalėjo iš karto page
rinti darbo žmonių padėties, likviduoti ekonominės 
suirutės.

Lietuvos buržuazija, pasinaudodama sunkumais, 
šmeižė tarybinę santvarką, skleidė masėse nepasiti
kėjimą revoliucija. Todėl dalis gyventojų abejojo, svy
ravo, laukė. Reikėjo auklėti darbo žmones socializmo 
dvasia, telkti juos apie Komunistų partiją, sužadinti 
tikėjimą Tarybų valdžia, įtraukti darbininkus ir vals
tiečius į liaudies ūkio atkūrimą ir jo pertvarkymą 
socializmo pagrindais, į revoliucijos gynėjų gretas. 
Reikėjo pagaliau duoti atkirtį priešiškai ideologijai. 
Ideologinis partijos darbas buvo glaudžiai susijęs su 
organizacine komunistų veikla.

Politinio-masinio darbo centrais buvo partiniai ir 
darbininkų klubai, veikę prie miestų ir apskričių par
tinių organizacijų komitetų. 1919 m. vasario 9 d. buvo 
iškilmingai atidarytas komunistinis klubas prie par
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tijos Vilniaus komiteto. Jį atidarant, kalbą pasakė 
P. Eidukevičius.

Ideologinio darbo sėkmę lėmė patyrę ir teoriškai 
pasirengę kadrai, energingi ir gabūs masių organi
zatoriai. Todėl Komunistų partija daug dėmesio skyrė 
teoriniam-idėjiniam partinių ir tarybinių darbuotojų 
auklėjimui. Į partijos gretas įsiliejo tūkstančiai nau
jų narių, kurie anksčiau kapitalistinės santvarkos są
lygomis negalėjo sistemingai susipažinti su revoliu
cinio marksizmo mokymu. Komunistų idėjiniam-po
litiniam lygiui kelti, instruktoriams-agitatoriams 
parengti 1919 m. vasario 10 d. prie LKP Vilniaus 
komiteto buvo atidaryta partinė mokykla. Užsiėmimai : 
vyko komunistų klube (dabar Komunarų g., Nr. 9). 
Mokykloje buvo nagrinėjamos tiek teorinės, tiek isto
rinės bei praktinio1 darbo problemos. Klausytojai stu- , 
dijavo tokias temas: Vasario ir Spalio revoliucijų 
istorija, politinių partijų programos, imperializmas, 
agrarinis ir nacionalinis klausimai, proletariato dik
tatūra ir demokratija, gamybinės (profesinės) sąjun
gos, religija ir proletariatas. Paskaitas teoriniais 
klausimais skaitė V. Kapsukas, Z. Angarietis, K. Ci- 
chovskis ir kiti k

Lietuvos ir Baltarusijos KP CK nutarimu Vilniuje 
1919 m. balandžio mėn. viduryje turėjo būti atidaryta 
komunistinė mokykla. Jos steigimo svarbą ir vaidme
nį, rengiant kadrus naujo gyvenimo kūrybai, pagrin
dė B. Matusevičius straipsnyje, atspausdintame 
1918 m. balandžio 6 d. „Komuniste“. „Darbininkams 
paėmus visą valdžią į savo rankas,— rašė B. Matu
sevičius,— niekas valstybinio darbo nebuvo pratęs...
Ir dabar, kelis mėnesius padirbus, kada revoliucija

1 «Коммунист», 4, 9 февраля 1919 г.
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eina vis gilyn, kada visas gyvenimo puses mes ima
me j rankas, darbininkų organizatorių stoka dar di
desnė... patys darbininkai savo pūslėtomis rankomis 
turi išmokti dirbti valstybinį ir organizacijos darbą, 
turi patys savo rankomis statyti naują gyvenimą“. 
Komunistinė mokykla turėjo rengti partinius darbuo
tojus, „darbininkų judėjimo veikėjus“, taip pat dar
buotojus vietinėms taryboms. Partijos CK nustatė to
kias priėmimo normas: nuo valsčiaus tarybos — 1 at
stovas, nuo apskrities tarybos — 3 atstovai. Be to, 
25 vietos mokykloje buvo skirtos komjaunimu!2.

Mokykloje buvo numatyta studijuoti šias discipli
nas: politinės ekonomijos pagrindai; Komunistų par
tijos programa ir organizacija; darbininkų judėjimo 
formos; agrarinis klausimas; Tarybinė konstitucija; 
valsčių ir apskričių tarybų organizacija; darbas liau
dies komisariatuose: a) vidaus reikalų, b) maisto, 
c) švietimo, d) socialinio aprūpinimo ir kituose 3.

Kaip rodo programa, komunistinė mokykla turėjo 
duoti klausytojams teorinių žinių, be to, praktiškai 
supažindinti juos su tarybinio darbo organizavimu 4.

Respublikos partinė organizacija ėmėsi visų gali
mų priemonių, kad partijos politika, jos planai ir su
manymai būtų suprantami liaudžiai, pasiektų jos są
monę.

Viena iš svarbiausių darbo žmonių politinio švie
timo priemonių buvo partinė ir tarybinė spauda. Per 
spaudą partija galėjo kalbėti su liaudimi, dėstyti jai 
savo idėjas, aiškinti iškilusius uždavinius.

Svarbiausias periodinis leidinys buvo partijos CK

2 PA, f. 77, ap. 2, b. 1,1. 23.
3 Ten pat.
4 1919. IV. 21 užgrobus Vilnių lenkų interventams, mokykla 

nebuvo atidaryta.
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organas „Komunistas“, ėjęs lietuvių, lenkų (nuo 
1919.II.23 buvo leidžiamas laikraštis „Mlot“ kaip 
Lenkijos Komunistų darbininkų partijos Centro Vyk
domojo Komiteto ir Lietuvos ir Baltarusijos KP CK 
organas), rusų (nuo 1919.1 V. 1 ėjo „Zvezda“) ir žydų 
kalba (kaip Lietuvos ir Baltarusijos KP CK ir Vy
riausiojo Žydų komunistų sąjungos komiteto organas 
nuo 1919.IV.4 ėjo „Der Stern“ („Žvaigždė“) ). Vilniu
je buvo leidžiama apie 16 periodinių leidinių — laik
raščių ir žurnalų visomis vietos gyventojų kalbomis.

Lietuvos ir Baltarusijos TSR ALO Taryba, Maisto 
tiekimo ir Finansų liaudies komisariatai Minske leido 
politinį-ekonominį žurnalą „Ekonomičeskaja žizn“ 
(„Ekonominis gyvenimas“).

Tarybų valdžios metais pradėjo eiti periodinė 
spauda vietose: Kaune „Proletarskaja pravda“ („Pro
letarų tiesa“)— iš viso išėjo 9 nr. ir Panevėžyje „Iz- 
vestija Panevežskovo Sovietą rabočich deputatov“ 
(„Panevėžio Darbininkų atstovų tarybos žinios“) — 
išėjo 6 nr.'

Atskiromis knygutėmis Tarybų valdžios organai, 
daugiausia liaudies komisariatai, leido oficialius do
kumentus — dekretus, nutarimus, instrukcijas. Be to, 
buvo leidžiama atskirų suvažiavimų (žemės ūkio dar
bininkų, Lietuvos Tarybų I suvažiavimo) medžiaga. 
Vaisinga buvo Švietimo liaudies komisariato veikla, 
leidusio pedagoginę literatūrą, vadovėlius ir grožinės 
literatūros veikalėlius. Iš viso Tarybų valdžios metu 
buvo išleista apie 40 įvairių knygelių 5.

5 V. Stonienė, Iš Lietuvos Tarybinės vyriausybės veiklos spau
dos srityje 1918—1919 m. — Bibliotekininkystės ir bibliografijos 
klausimai, Lietuvos TSR Aukštųjų mokyklų Mokslo darbai, t. V, 
1966, p. 159—162; £. Mertinienė, Komunistinės literatūros leidi
mas lietuvių kalba 1917—1940 metais. — LKP istorijos klausimai, 
t. 4, 1964, p. 206—207.
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Partinė ir tarybinė spauda aiškino Didžiosios Spa
lio socialistinės revoliucijos istorinę-pasaulinę reikš
mę, Tarybų valdžios esmę, jos organizavimo princi
pus, uždavinius, skelbė ir propagavo vyriausybės dek
retus, kėlė darbo žmones naujo gyvenimo kūrybai, 
mokė kovoti prieš klasinį priešą.

Daug vietos tarybinės spaudos puslapiuose buvo 
skiriama Rusijos darbininkų ir valstiečių didvyriškai 
kovai prieš interventus ir baltagvardiečius nušviesti.

Komunistinė spauda informavo Lietuvos liaudį 
apie tarybinio gyvenimo kūrybą broliškose Latvijos, 
Estijos, Ukrainos respublikose, pasakojo, kaip vyksta 
klasiniai mūšiai Europos ir Amerikos kapitalistinėse 
valstybėse.

Lietuvos komunistinė spauda demaskavo JAV bei 
Anglijos—Prancūzijos imperializmo, kaip svarbiausio 
kovos prieš bolševizmą organizatoriaus, ir jo vieti
nės agentūros — lietuvių, lenkų, žydų buržuazinių na
cionalistų pastangas užgniaužti socialistinę revoliu
ciją Lietuvoje.

Svarbiausia idėjinio-politinio partijos darbo prie
monė buvo žodinė agitacija ir propaganda. Po revo
liucijos pergalės žodinės agitacijos ir propagandos 
vaidmuo labai išaugo. Tuo metu nebuvo radijo. Retas 
reiškinys tebuvo kinas. Masinė spauda iš esmės tik 
pradėjo kurtis. Esant transporto suirutei, ji labai pa
vėluotai pasiekdavo tolimus respublikos rajonus. Be 
to, daug gyventojų buvo neraštingų.

Partijos Vilniaus komitetas sudarė pranešėjų ir 
paskaitininkų grupę — apie 50 žmonių6. Pranešėjais 
ir paskaitininkais buvo partijos CK ir vyriausybės na
riai, respublikinis ir miesto aktyvas — V. Kapsukas,

6 „Komunistas“, 1919 m. balandžio 16 d.
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Z. Angarietis, S. Dimanšteinas, J. Leščinskis, K. Ci- 
chovskis, J. Unšlichtas, V. Boguckis, V. Knorinas, 
P. Eidukevičius, J. Opanskis, G. Liutkevičius, R. Ra- 
sikas, P. Libertis, J. Šepetys ir kt. Jie kalbėdavo mi
tinguose ir susirinkimuose, skaitydavo pranešimus 
bei paskaitas politinėmis temomis miesto darbinin
kams ir valstiečiams. Vilniaus partinės organizacijos 
komitetas, dažnai svarstęs masinio-politinio darbo 
klausimus, 1919 m. kovo 31 d. nutarė: „Vienai dienai 
savaitėje mobilizuoti visus kalbėtojus ir agitatorius 
ir siųsti juos į mitingus į kaimą“ 7.

Darbo žmonių mitingai ir susirinkimai Vilniuje, 
taip pat kituose miestuose ir kaimuose tapo beveik 
kasdieniniu reiškiniu. „Dažnai rengiami masiniai mi
tingai“ 8,— informavo Šiaulių komunistai. „Atidarė
me socialistinį klubą, organizuojami mitingai“ 9,— 
buvo pranešta iš Utenos.

Per mitingus ir susirinkimus darbininkai ir vals
tiečiai buvo įtraukiami į aktyvią revoliucinę veiklą. 
„...Dešimtis ir šimtus metų liaudžiai buvo uždrausta 
ką nors svarstyti,— sakė V. Leninas,— o revoliucija 
negalėjo kitaip vystytis, kaip tik per visuotinio uni
versalinio mitingavimo visais klausimais laiko
tarpį“ 10.

Mitinguose ir susirinkimuose darbo žmonės priim
davo rezoliucijas, reiškiančias pasitikėjimą tarybine 
vyriausybe, norą ir pasiryžimą kovoti prieš interven- 
tus ir vietos kontrrevoliucinę buržuaziją, kurti socia
lizmą.

7 P A , f. 7 7 , a p . 2, b . 33, 1. 1.
8 P A , i .  7 7 , a p .  2, b . 3 , 1. 58 .
9 Ten pat, 1. 68.
10 V. I. Leninas, Raštai, t. 33, Vilnius, 1955, p. 47.
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Tarybų Lietuvos darbo žmonės plačiai pažymėjo 
Paryžiaus komunos metines, Raudonosios Armijos 
dienų, Tarybų valdžios pergalę Vengrijoje, Gegužės 
Pirmųjų. Darbininkai, valstiečiai, darbo- inteligentija 
griežtai pasmerkė Vokietijos kontrrevoliucionierius, 
1919 m. sausio 15 d. organizavusius piktadariškų 
K. Libknechto ir R. Liuksemburg nužudymų.

Lietuvos komunistai nuolat stiprino idėjinę kovų 
prieš buržuazines partijas, ypač prieš krikščionis de
mokratus ir klerikalus apskritai. LKP CK 1919 m. 
sausio 29 d. posėdyje buvo priimtas specialus nutari
mas šiuo klausimu. Jame sakoma: „Kovoti „Komu
nistuose prieš klerikalizmų, rašyti apie krikščionis 
demokratus, išleisti eilę brošiūrų“ u .

„Komuniste Z. Angarietis paskelbė straipsnių se- 
Pjų „Bažnyčios atskyrimas nuo valstybės“ 11 12, ku
riuose atskleidė antiliaudinę bažnyčios esmę, išaiški
no Tarybų valdžios pozicijų jos atžvilgiu. „Dabar, 
kai valdžia perėjo j darbininkų rankas,— rašė Z. An
garietis,— ji negali užlaikyti nei kunigų, nei popų, 
nei pastorių... Dabar mes sakom: tikėjimas turi būti 
privatinis dalykas“ (1919 m. vasario 14 d.). Bažny
čios atskyrimas nuo valstybės, aiškino Z. Angarietis, 
nereiškia tikėjimo persekiojimo. „Darbininkų valsty
bė nevaržo-, nepersekioja tikėjimo, leidžiamas laisvas 
tikėjiminių apeigų pildymas“ (1919 m. vasario 2 1  d.). 
Tačiau revoliucinė valdžia persekioja tuos kulto tar
nus, nurodė Z. Angarietis, kurie atvirai kovoja prieš 
revoliucijų, dirba kenkėjiškų darbų.

Vilniuje atvirų antitarybinę veiklų varė kunigas 
F. Mukermanas, buvęs vokiečių okupacinės kariuo

11 PA, f. 77, ap. 2, b. 5,1. 12.
12 „Komunistas“, 1919 m. vasario 14, 16, 21, 26, 28 d.
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menės kapelionas. Prisidengęs labdarybės skraiste, 
jis nesiskaitė su tarybiniais įstatymais, kurstė tikin
čiuosius prieš revoliucinę valdžią, bandė organizuoti 
geležinkelininkų ir elektrinės darbininkų streikus, agi
tavo tėvus neleisti vaikų į mokyklas, kuriose nebe
buvo dėstoma tikyba. Tarybų valdžios organai nega
lėjo taikstytis su kontrrevoliucine F. Mukermano 
šv. Kazimiero bažnyčios klebono veikla. 1919 m. va
sario 13 d. Vokietijos imperializmo agentas kunigo 
sutana, atsisakęs palikti Tarybų Lietuvą, buvo su
imtas ir ištremtas iš respublikos 13 14. 1919 m. vasario 
16 d. laikraštis „Komunist“ paskelbė vyriausybės pa
reiškimą, pasirašytą V. Kapsuko ir Vilniaus Darbi
ninkų atstovų tarybos pirmininko K. Cichovskio, 
kuriame išaiškino darbo žmonėms valdžios priemones 
aršaus kontrrevoliucionieriaus atžvilgiu.

Kovoje su religiniais prietarais partija vengė, kaip 
mokė V. Leninas, „bet kokio tikinčiųjų jausmų įžei
dinėjimo, kuris veda tik į religinio fanatizmo sustip
rinimą“ u . Tik po kruopštaus parengiamojo darbo 
vyriausybė 1919 m kovo 31 d. priėmė dekretą dėl 
bažnyčios atskyrimo nuo valstybės ir mokyklos nuo 
bažnyčios.

Komunistų partija demaskavo Lietuvos revoliuci
nius socialistus liaudininkus, kurie stojo į politinio 
avantiūrizmo kelią. Politinis arba revoliucinis avan
tiūrizmas, nurodė V. Leninas, yra visuomeninis-isto- 
rinis reiškinys. Tai politika grupių, partijų, kurios 
laikosi klaidingų idėjinių-teorinių pozicijų. Tokie 
žmonės gali vadovautis pačiais geriausiais siekiais,, 
turėti kilnių užmojų, būti įsitikinusiais savo pozicijų

13 «Коммунист», 16 февраля 1919 г.
14 V. I. Leninas, Raštai, t. 29, Vilnius, 1954, p, 113.
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teisingumu ir revoliucingumu. Tačiau tokių žmonių 
veikla objektyviai gali atnešti žalą išsivadavimo ju
dėjimui. Jie, kaip ir jų idėjiniai vienminčiai Rusijo
j e — kairieji eserai, neigė vadovaujantį proletariato 
vaidmenį revoliucijoje, smulkiaburžuazinį valstietijos 
pobūdį, nepripažino klasinio skirtumo tarp valstiečių 
ir darbininkų, iš esmės neigė šių klasių revoliucinę 
sąjungą. Revoliuciniai socialistai liaudininkai laikėsi 
vadinamosios „integralinės“ (surenkamosios) socia
lizmo teorijos, svarbiausia varomąja socialistinės re
voliucijos jėga laikydami ne proletariatą, o visų 
dirbančiųjų ir išnaudojamųjų visumą, t. y. darbinin
kus, darbo valstiečius ir darbo inteligentiją.

Klaidingos idėjinės-teorinės pozicijos apsprendė 
praktinę-politinę revoliucinių socialistų liaudininkų 
vadovų veiklą, kuri pasidarė ištisai antitarybinė. Jie 
nesuprato Tarybų Lietuvos vidaus ir užsienio politi
kos esmės, pasisakė prieš revoliucinės valdžios prie
mones, varė plačią šmeižto kampaniją komunistų 
atžvilgiu.

Tarybų valdžios metais aštrių klasinių susirėmimų 
sąlygomis labai aiškiai pasireiškė prieštaravimas 
tarp revoliucinių socialistų liaudininkų skelbiamų po
litinių idealų (socializmas, visų darbo žmonių išnau
dojimo panaikinimas ir pan.) ir jų praktinės politinės 
veiklos.

LKP CK, 1919 m. sausio 29 d. apsvarstęs kovos 
su kontrrevoliucija klausimą, eserų atžvilgiu savo nu
tarime pažymėjo: „Vesti kampaniją prieš socialistus 
revoliucionierius“ 15. „Komunisto“ puslapiuose, susi
rinkimuose komunistai aiškino kairiųjų eserų ir jų 
lietuviškos atmainos — reyoliucinių socialistų liaudi

15 PA, f. 77, ap. 2, b 5, 1. 12.
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ninku — avantiūrizmą, kvietė darbo žmones netikėti 
jų socialistine frazeologija. 1919 m. vasario 14 ir 
16 d. laikraštis išspausdino B. Matusevičiaus straips
nį „ K a ir ie ji kontrrevoliucionieriai“, kuriame buvo at
skleistas ryšys tarp rusų kairiųjų eserų, organizuo
jančių Rusijoje antitarybinius maištus, ir jų lietu
viškųjų sėbrų, besirengiančių avantiūristiniams išpuo
liams prieš Tarybų valdžią. Revoliuciniai socialistai 
liaudininkai iš esmės virto buožių interesų reiškėjais, 
socialistinės revoliucijos priešais. „Kiekviena jų avan
tiūra, kiekvienas sukilimas, kiekviena provokacija,— 
pabrėžė laikraštis,— sutiks griežčiausią atrėmimą“ ,6. 
Tarybų valdžios organai, atsižvelgdami į revoliuci
nių socialistų liaudininkų antirevoliucinj darbą, už
darė Vilniuje leidžiamą jų spaudą.

Revoliucinių socialistų liaudininkų, mėginusių 
vaidinti „trečiosios jėgos“ vaidmenį kovoje tarp bur
žuazijos ir proletariato, antitarybinės veiklos demas
kavimas atvėrė akis daugeliui kaimo darbo žmonių, 
kurie dorai klydo, tikėjo revoliucinių socialistų va
dais. Pastarųjų politinė įtaka smarkiai krito. Pavyz
džiui, jų mėginimas sušaukti Kaune savąjį Tarybų 
suvažiavimą žlugo. 1919 m. sausio' pradžioje buvo iš
vaikytas jų valdžios organas Biržuose.

Lietuvos komunistai darbininkų susirinkimuose, 
Tarybose, spaudos puslapiuose idėjiškai kovojo prieš 
vadinamąsias tarybines partijas — Bundą, Lietuvos 
ir Baltarusijos socialdemokratų darbininkų partiją 
(menševikai internacionalistai), Žydų socialdemokra
tų darbininkų partiją — Poalej Cijon. Šių partijų va
dovybė, eilinių narių spiriama, pasisakė už Tarybų IS

IS „Komunistas“, 1919 m. vasario 16 d.
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valdžią, bet kartu neatsisakė savo smulkiaburžuazi
nių pažiūrų, svyravimų.

Nuoseklia revoliucine politika komunistai išsikovo
jo šių partijų eilinių narių simpatijas. Smulkiabur
žuazinėse partijose vyko tolesnis kairėjimo procesas. 
Pavyzdžiui, Bundo partijos Vilniaus organizacijos 
visuotinis susirinkimas, įvykęs 1919 m. sausio 11 d., 
rezoliucijoje pažymėjo: „Pergalingas revoliucijos žy
gis Lietuvoje, palaikomas Vokietijos ir svarbiausia 
Rusijos proletariato, perdavė visą valstybinę valdžią 
į Darbininkų ir valstiečių atstovų rankas, kurių užda
vinys — įgyvendinti socializmą“ 17. Susirinkimas at
metė Steigiamojo susirinkimo, demokratinių miestų 
savivaldybių ir žydų bendruomenių lozungą, pasisa
kė už Tarybas 18.

Vilniaus bundininkų organizacija, kuri buvo stam
biausia Lietuvoje, revoliucinio darbininkų judėjimo 
įtakoje pirmą kartą oficialiai atsisakė buržuazinių-de- 
mokratinių lozungų ir pripažino Tarybų valdžią. Ta
čiau, pripažindami Tarybas, darbo žmonių iškeltus 
valdžios organus, bundininkai buvo nenuoseklūs. Jie 
bandė neigti vadovaujantį vaidmenį komunistų, kurie, 
vystantis revoliuciniams įvykiams, tapo pirmąja 
partija Tarybų Lietuvoje. Minėtos rezoliucijos bai
giamojoje dalyje bundininkai įrašė: „Tarybos turi 
išreikšti tikrąją darbininkų masių valią, o ne tapti 
atskirų partijų įrankiu“ 19.

Bundo Vilniaus organizacija, vidinių prieštaravi
mų draskoma, vis labiau ir labiau neteko įtakos tarp 
žydų darbininkų. Žymiai sumažėjo jos narių skaičius.

17 CVSR archyvas, f. 393, ap. 13, b. 593, 1. 106.
18 Ten pat. Rezoliucija buvo priimta 106 balsais prieš 33.
19 CVSR archyvas, f. 393, ap. 13, b. 593, 1. 106.
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1918 m. vasarą jos gretose buvo apie 300 žmonių, 
daugiausia amatininkų, smulkių pirklių, įvairios in
teligentijos, taip pat amatų darbininkų20, o 1919 m. 
sausio mėn. joje beliko apie 140 narių21. Daugelis 
Bundo narių išstojo iš partijos. Antai iš jos gretų 
pasitraukė Bundo Vilniaus organizacijos pirmininkas 
J. Vainšteinas.

Spartus kairėjimo procesas apėmė Lietuvos social
demokratų partiją, kurią 1918 m. pabaigoje— 1919 m. 
pradžioje iš esmės sudarė Vilniaus ir Naujosios Vil
nios organizacijos.

1918 metais Spalio revoliucijos idėjų įtakoje LSDP 
pasireiškė kairioji srovė, vadovaujama socialdemo
kratinio judėjimo pradininko Lietuvoje A. Domaše
vičiaus. Jau 1918 m. spalio mėn. jis pasisakė už 
bendradarbiavimą su komunistais. Sį svarbų faktą 
pažymėjo V. Kapsukas, 1918 m. lapkričio 9 d. dary
damas pranešimą RKP(b) Lietuvių sekcijų CB po
sėdyje apie savo viešėjimą Lietuvoje. „LSDP dvi 
frakcijos,— kalbėjo jis,— viena stovi už susidėjimą 
su komunistais, kita — prieš“ 22.

Kai 1919 m. sausio 2 d. kartu su buržuazine
M. Sleževičiaus vyriausybe iš Vilniaus į Kauną, ne
tekę darbininkų masių paramos, išsidangino LSDP 
lyderis S. Kairys ir kiti, partijai pradėjo vadovauti 
A. Domaševičius. Eiliniai LSDP nariai ir pats A. Do
maševičius aktyviai dalyvavo kovoje už Tarybų val
džią Vilniuje. Išvijus lenkų kontrrevoliucionierius iš 
Vilniaus, Darbininkų atstovų tarybos 1919 m. sausio 
6 d. posėdyje LSDP buvo vienintelė frakcija tarp

20 „Tiesa“, 1918 m. liepos 22 d. (A. Drabavičiūtes laiškas iš 
Vilniaus).

21 C V S R  a r c h y v a s ,  f . 393 , a p . 13, b .  5 9 3 , 1. 106.
22 PA, f. 77, ар. 1, b. 3,1. 66.
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nekomunistinių partijų frakcijų, kuri viešai pripažino 
V. Kapsuko vadovaujamą Laikinąją revoliucinę vy
riausybę. Šios partijos nariai ėmė aktyviai kurti Ta- 
rybų valdžią, dirbti jos įstaigose. A. Domaševičiaus 
redaguojamas laikraštis „Echo robotnicze“ („Darbi
ninkų aidas“), pradėtas leisti sausio 1 2  d., pranešė 
kad septyni LSDP nariai įstojo į Raudonąją Armiją, 
20 tarnauja tarybinėje milicijoje23. LSDP vadovau
jama Naujosios Vilnios taryba (pirm. A. Domaševi
čius), sėkmingai įsijungusi į naujo gyvenimo kelią, 
palaikė glaudžius ryšius su revoliucine vyriausybe, 
buvo jos remiama. 1919 m. sausio 2 2  d. Tarybos dele
gaciją priėmė V. Kapsukas. Jo patvarkymu Naujosios 
Vilnios tarybai buvo išskirta 50 pūdų duonos 24. Sau
sio 25 d. su Naujosios Vilnios tarybos atstovu kalbė
josi Z. Angarietis, užtikrinęs pastarajai paramą finan
sinių sunkumų atveju25.

Iki buvo sudarytas Sveikatos apsaugos liaudies 
komisariatas, A. Domaševičius vadovavo Vidaus rei
kalų komisariato1 sveikatos apsaugos skyriui.

Nebebuvo principinių kliūčių susijungti LSDP ir 
Lietuvos Komunistų partijai. LSDP atsisakė nuo Stei
giamojo seimo lozungo, pripažino Komunistų parti
jos programą, proletariato diktatūrą Tarybų valdžios 
forma, pasisakė už Tarybų Lietuvos susijungimą su 
kitomis tarybinėmis respublikomis26. 1919 m. sausio 
30 d. įvykęs LSDP CK, Vilniaus ir Naujosios Vilnios 
organizacijų susirinkimas priėmė nutarimą LSDP pa
vadinti Lietuvos Komunistų partija ir pradėti tartis 
su V. Kapsuko ir Z. Angariečio vadovaujama Lietu

23 „Echo robotnicze“, 25 stycznia 1919 r.
24 „Echo robotnicze“, 23 stycznia 1919 r.
25 „Echo robotnicze“, 28 stycznia 1919 r.
26 „Echo robotnicze“, 14, 15 stycznia, 20 lutego 1919 r.
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vos Komunistų partija dėl susijungimo. Šiuo nutari
mu buvo atsiribota nuo senosios LSDP, kurios deši
nieji lyderiai ėmė bendradarbiauti su kontrrevoliuci
ne buržuazija.

1919 m. vasario 1 d. „Echo robotnicze“ išspausdi
no straipsnį „Oportunistams iš buvusios Lietuvos 
socialdemokratų partijos“, kuriame buvo rašoma: 
„Mes su jumis einame ne vienu keliu. Jūs einate į 
dešinę, o mes į kairę, su tais, su kuriais darbininkų 
masės“.

1919 m. vasario 22—23 d. posėdžiavusi LSDP— 
LKP konferencija A. Domaševičiaus pasiūlymu nu
tarė susijungti su Lietuvos Komunistų partija.

Partijos Centro Komitetas LSDP iškeltą susijun
gimo klausimą svarstė net trijuose posėdžiuose. 
1919 m. kovo 30 d. Lietuvos ir Baltarusijos KP CK 
savo nutarime užrašė: „L Pripažinti galimu priimti 
LSDP į Lietuvos ir Baltarusijos KP gretas su sąly
ga, a) kad ji besąlygiškai pripažintų mūsų programą 
ir taktiką, b) CK sutiktų apmokėti jos skolas“ 27.

Lietuvos kairieji socialdemokratai būtų susijungę 
su komunistais ir organizaciniu požiūriu, jei buržua- 
zinės-dvarininkinės Lenkijos kariuomenė nebūtų už
grobusi Vilniaus.

Dešinieji LSDP lyderiai, kovos už Tarybų valdžią 
laikotarpiu pasukę į atviros kontrrevoliucijos kelią, 
liko generolai be armijos. Eiliniai partijos nariai — 
darbininkai, socialistinės revoliucijos idėjų paveikti, 
perėjo j Komunistų partijos pozicijas. Senoji LSDP 
nustojo1 gyvavusi. Ji patyrė ir idėjinį, ir organizacinį 
bankrotą.

27 PA, f. 77, ap. 2, b. 5, 1. 103.
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Tokio pat likimo kiek vėliau, 1920—1921 metais, 
susilaukė Lietuvos ir Baltarusijos socialdemokratų 
darbininkų partija (menševikai internacionalistai) ir 
Bundas. Geriausios šių partijų jėgos, išskyrus lenkų 
okupuoto Vilniaus krašto Bundo organizaciją, įsijun
gė j Komunistų partijos gretas. Visa tai atspindėjo 
tolesnį revoliucinių jėgų konsolidavimosi procesą, jų 
telkimąsi apie Komunistų partiją.

Tarybų valdžios laikotarpiu ideologinis partijos 
darbas, įgijęs įvairias formas, padėjo plačiai pa
skleisti mokslinio socializmo idėjas, formuoti naują 
darbo žmonių pasaulėžiūrą, sustiprinti komunistų ry
šius su darbininkais ir kaimo varguomene, mobilizuoti 
juos socializmo statybai.

4 Pirmieji socialistiniai pertvarkymai

Lietuvos darbininkų klasė, Komunistų partijos va
dovaujama, drąsiai ir ryžtingai ėmėsi spręsti socialis
tinės statybos uždavinius.

Svarbiausia partijos ir Tarybų valstybės veikloje 
buvo revoliucinis ekonomikos pertvarkymas. To ne
galėjo sustabdyti nei didelė ekonominė suirutė, nei 
pilietinis karas bei užsienio karinė intervencija. Ta
čiau šie veiksniai lėtino ir komplikavo plataus užmo
jo, įvairiapusišką socialistinių pertvarkymų procesą.

Kūrybinėje veikloje, pertvarkant visuomenę nau
jais pagrindais, mūsų krašto darbo žmonės rėmėsi 
daugiau kaip per metus sukauptu Tarybų Rusijos pa
tyrimu.

Ekonominių pertvarkymų programa buvo glaustai 
suformuluota 1918 m. gruodžio 16 d. Lietuvos revo
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liucinės vyriausybės Manifeste. Lietuvos liaudies nuo
savybe Manifestas paskelbė fabrikus, bankus, did
menininkų sandėlius, taip pat dvarininkų, buožių, 
bažnyčių ir vienuolynų žemę su gyvuoju ir negyvuoju 
inventoriumi, miškus, vandenis, žemės gelmių turtus. 
Į socialistinės valstybės rankas perėjo geležinkeliai, 
ryšių įstaigos, telefono ir telegrafo tinklas.

Pirmaisiais Tarybų valdžios gyvavimo mėnesiais 
Lietuvos komunistai, atsižvelgdami į susidėjusias są
lygas, konkretizavo Manifeste iškeltą socialinių-eko- 
nominių pertvarkymų programą, nustatė jos įgyven
dinimo eiliškumą ir kelius. Tai atsispindėjo Lietuvos 
Tarybų I suvažiavimo nutarimuose, įvairiuose vyriau
sybės dekretuose. „Valdžiai perėjus iš kapitalistų eks
ploatatorių rankų į pačių darbininkų ir biednųjų 
valstiečių rankas,— sakoma Tarybų suvažiavimo re
zoliucijoje dėl liaudies ūkio,— šalies gaminimas turi 
pereiti iš privatinių rankų į pačių gamintojų, valsty
bės rankas“ ’.

Suvažiavime buvo numatyta pirmiausia nacionali
zuoti visas stambiąsias pramonės įmones, stambiąją 
prekybą bei didmeninius sandėlius. Tai buvo svarbiau
sias socialistinių pertvarkymų programos punktas. 
Smulkiosios įmonėlės ir dirbtuvės bei smulkioji pre
kyba, turinti didelę reikšmę respublikos ekonominia
me gyvenime, laikinai buvo paliktos savininkų ranko
se. Suvažiavimas pripažino, jog reikia kurti gamybi
nius kooperatyvus ir per juos laipsniškai sujungti 
smulkiąją pramonę, „padėti smulkiosioms gaminimo 
įstaigoms lengviau pereiti į stambiąsias“ 1 2.

1 LIS, t. iii, p. 167.
2 Ten pat.
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Partija stengėsi įgyvendinti istoriškai neišvengia
mą ekspropriatorių ekspropriavimą — gamybos prie
monių perdavimą iš privačios nuosavybės į visuome
ninę laipsniškai, atsižvelgiant j įmonių svarbą liaudies 
ūkiui ir materialines galimybes atkurti jose gamybą. 
Tam tikslui ALŪT kartu su gamybinėmis sąjungo
mis kruopščiai ištirdavo įmonių būklę (įrengimus, 
žaliavą ir pan.) ir tik po to spręsdavo jų suvalstybini- 
mo klausimą.

Privačios pramonės įmonės buvo suvisuomenintos, 
daugiausia nacionalizuojant jas ir sekvestruojant.

Respublikos Liaudies Komisarų Tarybos 1919 m. 
kovo 24 d. dekretu išimtina teisė nacionalizuoti ir sek
vestruoti įmones buvo suteikta Aukščiausiajai Liau
dies ūkio tarybai; jos nutarimus tvirtino vyriausybė. 
Visos įstaigos ir organizacijos, kurios iki dekreto pa
skelbimo buvo nacionalizavusios ar sekvestravusios 
pramonės įmones, savo nutarimus turėjo pateikti tvir
tinti ALOT3.

Planingai ir organizuotai ALOT pradėjo perimti 
privačias įmones 1919 m. kovo mėn. Tik Vilniuje ir 
Vilniaus apskrityje buvo nacionalizuotos 5 įmonės 
(„Žaibo“ ir J. Zavadskio spaustuvės, pavadintos ati
tinkamai Pirmąja ir Antrąja tarybinėmis spaustuvė
mis, Žuko muilo gamykla ir marmelado fabrikas 
„Viktorija“, A. Tiškevičiaus vario-ketaus liejimo ir 
mechaninis fabrikas) ir sekvestruota 1 1  fabrikų bei 
dirbtuvių4, 1919 m. kovo 26 d. vyriausybė patvirtino 
sekvestrą: A. Gordono, L. Seiniuko, A. Morgenšterno 
lentpiūvėms, šaltkalvystės ir kalvystės dirbtuvėms

3 „Komunistas“, 1919 m. balandžio 2 d.
4 LIS, t. III, p. 197: «Экономическая жизнь», 1919 r., № 4, 

стр. 31—37.
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„Santūrumas ir darbas“, Kuršo akcinės bendrovės 
aliejaus spaudimo gamyklai, kojinių ir mezgimo dir
binių fabrikui „Imperial“, Naujųjų Verkių ir Kučku- 
riškių (Mickūnų vis.; fabrikas priklausė Sabadui) po
pieriaus fabrikams5. Be to, ALŪT uždėjo sekvestrą 
J. Parneso lentpiūvei, Ucechovskio ir Dajono plyti
nėms Vilniuje ir Valkininkų popieriaus bei kartono 
fabrikui6. 1919 m. kovo 31 d. buvo sekvestruota Vil
niuje 1 1  naftos sandėlių, priklausę įvairioms bendro
vėms ir privatiems asmenims 7.

Lietuvos revoliucinė vyriausybė specialiu nutari
mu, paskelbtu spaudoje 1919 m. sausio 31 d., uždrau
dė visoms privačioms finansų įstaigoms (bankams, 
bankų kontoroms ir namams, savišalpos kredito drau
gijoms) vykdyti naujas operacijas. Jos turėjo užsire
gistruoti Tarybų valdžios organuose, pateikdamos 
atitinkamus dokumentus, prekybines sutartis, pa
tentus.

Tačiau ekspropriatorių ekspropriavimas, kaip po
litinis ir juridinis aktas, toli gražu reikalo neišspren
dė. Reikėjo pašalinti kapitalistus, pavesti įmones 
valdyti patiems darbininkams. Partija sukėlė darbi
ninkų kolektyvus į kovą už faktinį įvaldymą įmonių, 
kurios vienos perėjo visiškon valstybės žinion (na
c io n a liz a c ija ) , kitose buvo savininkų teisės smarkiai 
apribotos (sekvestras). Pastarąsias taip pat iš tiesų 
tvarkė valstyb ė s ū k in ia i organai. Pramoninės gamy
bos suvisu om enin im o eigoje darbininkų klasė likvi
d avo senus, b u rž u a zin iu s  ir sudarė naujus, klasinius 
įmonių valdymo organus.

5 LIS, t. III, p. 197.
6 «Экономическая жизнь», 1919, № 4, стр. 35—37.
7 Бюллетень ВСНХ ССР Литвы и Белоруссии, № 1, март 

1919 г., стр. 5.
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Nacionalizuotose ir sekvestruotose įmonėse buvo 
sudarytos valstybinės valdybos, j kurias įėjo: naciona
lizuotuose fabrikuose — ALŪT, gamybinių sąjungų 
ir darbininkų kolektyvų atstovai, sekvestruotuose — 
ALŪT, fabriko darbininkų komiteto atstovai ir sa
vininkas 8.

Tarybų valdžios organų priemonės sudavė rimtą 
smūgį ekonominiam buržuazijos viešpatavimui. Jos 
įgalino sutelkti valstybės rankose esamas stambesnes 
įmones, geležinkelius. Buvo sukurtas socialistinis pra
monės sektorius, paremtas visuomenine gamybos 
priemonių nuosavybe. Valstybė perėmė didmeninę 
prekybą, pašto-telegrafo įstaigas. Visa tai sustiprino 
socialistinės revoliucijos pozicijas.

Daug sunkesnis uždavinys, iškilęs Lietuvos komu
nistams, buvo įtvirtinti iškovotas pozicijas, atkurti 
sugriautą pramonę, nacionalizuotų ir sekvestruotų 
įmonių pagrindu organizuoti socialistinę gamybą. Sia
me svarbiame darbo bare partija rėmėsi kūrybiškai 
išaugusiais, aktyviais darbininkais, kurių padėtis po 
socialistinės revoliucijos pergalės iš esmės pasikeitė. 
Darbininkų klasė pasidarė viešpataujančia klase, kuri 
kartu su visa liaudimi valdė suvisuomenintas gamy
bos priemones, dirbo ne kapitalistui išnaudotojui, o 
sau, visai liaudžiai.

Kūrybinį darbininkų aktyvumą skatino Komunistų 
partijos įgyvendintos socialinės priemonės: 8 vai. dar
bo diena, visais darbingumo netekimo, taip pat ne
darbo atvejais socialinis darbininkų draudimas.

8 Pavyzdžiui, sekvestruotos A. Gordono lentpiūvės valdybą 
sudarė B. Kazakevičius (darbininkų komitetas), J. Sulkinas 
(ALUT) ir savininkas A. Gordonas.
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Svarbią vietą Lietuvos komunistų veikloje užėmė 
socialistinės darbo organizacijos klausimai. Buvo įve
dama nauja darbo apmokėjimą sistema. Vyriausybė 
patvirtino pramonės įmonių darbininkų, tarybinių, vi
suomeninių ir prekybinių įstaigų tarnautojų tarifinių 
atlygių nuostatus, reikalavo laikytis darbo apmokėji
mo pagal jo kiekybę ir kokybę principo, atsižvelgiant 
į: 1 ) būtiną pragyvenimo minimumą; 2 ) darbo sąly
gas; 3) specialias žinias ir atsakingumą darbe; 
4) darbo apimtį ir pobūdį; 5) laiką, sugaištą moksli
nėms ir mokslinėms-techninėms žinioms įgyti9.

Specialiu dekretu, pradėjusiu veikti nuo 1919 m. 
kovo 1 d., vyriausybė nustatė darbo užmokestį Vil
niaus mieste: minimumas 600 rb ir aukščiausias dar
bo užmokestis aukštesniam techniniam, komerci
niam ir administraciniam personalui — 2700 rb per 
mėnesį 10.

Darbo liaudies komisariatas ir gamybinės sąjungos 
pradėjo ruošti visų gamybos šakų darbininkų ir tar
nautojų atlygius. Jų pagrindą sudarė išdirbio normų, 
nustatytų pagal atskiras kategorijas, įvykdymas. Va
dinasi, darbininko materialinė gerovė priklausė nuo 
jo pasiektų darbo rezultatų. Darbininkui gerai supran
tama vienetinė, premijinė darbo apmokėjimo sistema 
padėjo spręsti pagrindinį socializmo uždavinį — kelti 
darbo našumą. O tai, savo ruožtu, spartino pramonės 
atkūrimą.

Į partijos kvietimą drąsiau ir plačiau įsitraukti 
į aktyvų darbą, atkuriant gamybą suvisuomenintame 
pramonės sektoriuje, labai gyvai atsiliepė darbininkai. 
Antai Vilniaus metalistų gamybinės sąjungos 1919 m.

9 «Коммунист», 23 марта 1919 г.
J0 Ten pat.

533



vasario 26 d. visuotinis susirinkimas Aukščiausiajai 
Liaudies ūkio tarybai įteikė rezoliuciją. Darbininkai 
metalistai, norėdami padėti atkurti sugriautus fabri
kus ir gamyklas, „mūsų šalies turtą, darbininkų ir 
valstiečių turtą“, nutarė atidaryti mechanines remon
to dirbtuves. „Darbininkai metalistai mano,— sakoma 
rezoliucijoje,— kad bendromis jėgomis su Lietuvos ir 
Baltarusijos ALŪT jie pajėgs likviduoti paskutiniu 
laiku mūsų krašte susidariusią suirutę“ n .

ALOT, glaudžiai bendradarbiaudama su gamybi
nėmis sąjungomis, ėmėsi skubių priemonių paleisti 
į darbą nacionalizuotas ir sekvestruotas įmones: iš
skyrė lėšas, supirkinėjo žaliavas, remontavo įrengi
mus. 1919 m. kovo 5 d. 100 000 rb kreditas žaliavai 
įsigyti buvo išskirtas Kuršo akcinės bendrovės alie
jaus spaudimo gamyklai11 12. Gamyklos agentai supir
kinėjo linų sėmenis šiaurės Lietuvoje. Aliejaus ga
mybai, taip pat prekių mainams su Tarybų Latvija 
Joniškyje buvo paruošta 15 vagonų linų sėmenų, po 
5 vagonus Akmenėje ir Joniškėlyje'3. 1919 m. kovo 
10 d. Naujųjų Verkių popieriaus fabrikui buvo išskirta 
subsidija 2 1 0  000 rb žaliavai supirkti, darbininkams 
apmokėti ir padengti išlaidoms, susijusioms su dalies 
mašinų grąžinimu iš Smolensko14. 100 000 rb ALŪT 
paskyrė A. Tiškevičiaus vario-ketaus liejimo ir me
chaninio fabriko atstatymui 15. Sekvestruotoms lent
pjūvėms paleisti buvo sparčiai vykdomos miško pa
ruošos. Tam tikslui ALŪT išskyrė 300 000 rb 16.

11 LIS, t. III, p. 183.
12 «Экономическая жизнь», 1919, № 4, стр. 32.
13 «Вестник Народного комиссариата торговли и промыш

ленности РСФСР», 1919, № 7—8, стр. 45.
14 «Экономическая жизнь», 1919, № 4, стр. 32.
15 Теп pat, р. 36.
16 Ten pat, р. 32.
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Tarybų valdžia rūpinosi grąžinti į Lietuvą karo 
pradžioje evakuotus fabrikų įrengimus.

1919 m. vasario 20 d. Tarybų Lietuvos Liaudies 
Komisarų Tarybos pirmininkas V. Kapsukas pasiun
tė telegramą RTFSR ALŪ Tarybai dėl žemės ūkio 
mašinų gamyklos „Vilija“ grąžinimo iš Smolensko 
į Vilnių. Buvo nurodyta, kad pirmiausia reikia at
vežti žirkles, du sraigtinius varžtus, pavarinj kūjį, 
dinamo mašiną, gręžimo stakles. „Gavę tas maši
nas,— rašė V. Kapsukas,— jau galėsime paleisti Vil
niuje likusią dalį gamyklos „Vilija“, perėjusios Lie
tuvos Žemdirbystės liaudies komisariato žinion“ 17.

Leidimas grąžinti „Vilijos“ gamyklą 18 buvo gau
tas. 1919 m. kovo 10 d. RTFSR ALŪT davė nurodymą 
Smolensko gubernijos LOT grąžinti 4 vagonus Nau
jųjų Verkių popieriaus fabriko įrengimų I9. Reevakuoti 
Vilniaus ekonominės bendrovės turtą, įvertintą 1 mln. 
rublių, nutarė Vitebsko gubernijos taryba20. Tarybų 
Rusijos pašto ir telegrafo komisariatas davė nurody
mą grąžinti į Lietuvą visą pašto-telegrafo žinybos 
tu rtą21.

Tarybų Rusijos vyriausybiniai organai, kaip liudija 
archyviniai dokumentai, sutiko reevakuoti Lietuvos 
teritorijoje buvusias pramonės įmones. Tačiau įgy
vendinti visą pramoninių įrengimų bei kito turto re- 
evakavimo planą nepavyko — sutrukdė imperialistinė 
intervencija, karinės padėties pablogėjimas fronte. 
Reevakuacija laikinai buvo sustabdyta.

17 CVSR archyvas, f. 1318, ар. 1, b. 1493, 1. 127.
18 Ten pat, f. 3428, ар. 1, b. 1410,1. 145.
19 Ten pat, 1. 30.
20 PA, f. 77, ар. 1, b. 34, 1. 5.
21 CVSR archyvas, f. 1318, ар. 1, b. 1498, 1. 2.

535



Daug dėmesio Tarybų valdžios organai skyrė ge
ležinkelio transportui, tiltams, ryšiams atkurti.

Tarybų Lietuvos darbininkai, atstatydami sugriau
tas ir išgrobstytas įmones, susisiekimą bei ryšių prie
mones, dirbo nepaprastai sunkiomis sąlygomis. Netru
kus pradėjo ryškėti pirmieji jų didvyriškų pastangų 
rezultatai — kai kurios įmonės pradėjo gaminti pro
dukciją. Vilniuje pradėjo veikti 1-asis valstybinis 
vinių fabrikas, metalistų iniciatyva buvo įrengtos 
Vekslerio šaltkalvių dirbtuvės, dujų fabrikas, miesto 
skerdykla, marmelado fabrikas „Viktorija“, Sišmano 
ir Durunčos prekybos namų tabako fabrikas, Gordono, 
Morgenšterno, Seiniuko lentpiūvės bei kitos įmo
nės 22. Pilnu apkrovimu dirbo tarybinės spaustuvės, 
geležinkelio dirbtuvės.

Ryškus Tarybų valdžios ūkinių organų, darbininkų 
pasiekimo, atkuriant sugriautą pramonę, pavyzdys 
buvo „Viktorijos“ marmelado fabriko paleidimas. 
Fabrike dirbo 130 darbininkų dviem pamainomis. Dėl 
žaliavos ir kuro stokos vietoj 3000 pūdų okupacijos 
metais fabrikas per dieną pagamindavo 250 pūdų 
marmelado. Prie fabriko veikė darbininkų valgykla 23.

Trijose sekvestruotose lentpiūvėse dirbo apie 150 
darbininkų. „Fabrikų (lentpjūvių.— В. V.) našumas 
iš pradžių buvo silpnas,— 1919 m. balandžio 12 d. 
pranešė laikraštis „Zvezda“,— paskutiniu metu pra
dėjo kilti“.

Skubių priemonių kovoje su ekonomine suirute 
ėmėsi Tarybų valdžios organai, komunistai vietose. 
Panevėžyje, Zarasuose, Utenoje, Švenčionyse, Siau-

22 LTSR CVA, f. 1157, ар. 1, b. 12, 1. 1—4, 6, 8—9, 13; «Эко
номическая жизнь», 1919, № 4, стр. 36.

23 „Komunistas“, 1919 m. balandžio 18 d.
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Panevėžio Darbininkų atstovų tary
bos piniginiai ženklai. Manoma, kad 
jie buvo išspausdinti smulkių atsi
skaitymų poreikiams laikinai paten
kinti. Jie galėjo būti naudojami ir 
kaip pašto ženklai. Buvo išleistos 
penkių verčių kupiūros: 25, 50 kapei
kų ir 1, 3, 5 rublių. Ar suspėta šiuos 
laikinus vietinės reikšmės pinigus iš
leisti į apyvartą — nėra nustatyta.

Darbininkų
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m

liuose rengėsi dirbti arba jau buvo pradėję darbą 
lentpjūvės, plytinės, muilo fabrikai, odų fabrikai, 
įvairios dirbtuvės, Švenčionėliuose ėmė veikti geležin
kelio dirbtuvės24. Mažeikiuose, vadovaujant elektro- 
technikui A. Misiuliui, buvo atstatyta elektrinė25.

Pradėjo kursuoti keleiviniai traukiniai Vilnius— 
Daugpilis (su persėdimu prie nebaigto statyti tilto 
per Nerį prie Bezdonių), Švenčionėliai—Radviliškis, 
Vilnius—Molodečnas, Vilnius—Lyda, Mažeikiai—
Mintauja 26.

Pirmieji pasiekimai, atkuriant pramonę, transpor
tą, pasiekti pilietinio karo ir didelės ekonominės sui
rutės sąlygomis, buvo gana kuklūs. Tačiau jie akivaiz
džiai rodė, kaip Lietuvos Komunistų partija rūpinosi 
respublikos ūkinio gyvenimo atkūrimu, kaip darbinin
kai stengėsi stiprinti Tarybų valdžios ekonomines po
zicijas.

24 „Komunistas“, 1919 m. balandžio 6 d.
25 V. Savickas, Mažeikių kuopos kovos kelias. — Proletarinė 

revoliucija Lietuvoje, p. 343.
28 «Коммунист», 5, 7, 14 марта 1919 г.; V. Savickas, Mažeikių 

kuopos kovos kelias. — Proletarinė revoliucija Lietuvoje, p. 343.
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Labai svarbus socialistinės revoliucijos uždavinys, 
kurį turėjo spręsti Lietuvos komunistai, tai agrarinis 
klausimas. Agrarinių santykių pertvarkymo pagrin
diniai teiginiai išdėstyti 1919 m. sausio 14 d. Lietu
vos Laikinosios revoliucinės vyriausybės Žemės de
krete. Dekretas įstatymiškai patvirtino ir konkretizavo 
Manifesto paskelbtą visos žemės nacionalizavimą. 
„Visokia žemės, gelmių, vandenų, girių ir gyvųjų gam
tos jėgų nuosavybė,—-pasakyta 1 -ajame dekreto skirs
nyje,— Lietuvos Darbininkų ir vargingųjų valstiečių 
respublikos ribose atmainoma visam laikui. Žemė ne
gali būti nei pardavinėjama, nei perkama, nei atiduo
dama n u omon arba užstatoma“ 27.

Žemės dekretas griežtai skyrė išnaudotojų ir darbo 
valstiečių žemes. Dvarininkų, stambiųjų ūkininkų 
(buožių) žemės, taip pat majoratai, buvusios valsty
binės, kabinetinės, bažnyčių ir vienuolynų žemės tu
rėjo pereiti valstybės nuosavybėn be jokio atlyginimo, 
konfiskuojant jas. Buvo konfiskuojamas ir šių ūkių 
gyvasis ir negyvasis inventorius. Žemė, kurią valdė

27 LIS, t. IM, p. 131.
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darbo valstiečiai (mažažemiai ir vidutiniai), buvo 
jiems paliekama.

Baudžiavos atgyvenos28, valstiečių išnaudojimo 
pagrindas — dvarininkų žemėvalda ir tokie kapitaliz
mo atributai, kaip žemės pirkimas-pardavimas, pa
vergimas už skolas, buvo iškart likviduoti.

Nacionalizavus žemę respublikoje, kur valdžia pri
klausė darbininkų klasei, buvo sukurta žemės san
tvarka, padedanti pereiti kaime prie socializmo. * 3

28 Lietuvos kaime buvo likusios tokios baudžiavinio išnaudo
jimo formos, kaip vadinamoji badautinė arenda, nuoma iš pusės 
ir pan. Likviduojant jas, iniciatyvą rodė patys darbo valstiečiai. 
Pavyzdžiui, 1919 m. sausio 8 d. įvyko Joniškio valstiečių nuomi
ninkų iš pusės susirinkimas, kuriame jie priėmė tokį nutarimą: 
„Joniškio pusininkų susirinkimas, turėdamas omenyje 1) kad tik 
tas, kas dirba, tas tik turi teisę valgyti; 2) kad socialistinėje 
Tarybų respublikoje nėra vietos išnaudojimui, nutarė: 1) jokiai 
pusininkystei, kaip išnaudojimo įrankiui, nėra vietos; 2) tie pu
sininkai, kurie išdirbinėjo žemes, tie ir toliau išdirba tą žemę;
3) jo darbo vaisiai privalo jam, o ne savininkui ar arendatoriui 
(turima galvoje kapitalistinis nuomininkas. — В. V.)... 6) aren- 
datoriai, išdavinėjantieji pusininkams žemę, prašalinami, jų tur
tas konfiskuojamas, žemę toliau išdirba pusininkas; 6) iš savinin
kų, kurie išdavinėjo arendon arba pusininkams žemę, žemė ir tur
tas konfiskuojamas, kadangi buvo išnaudojimo įrankiu ir tampa 
valstybės turtu...“ (žr. PA, f. 77, ap. 2, b. 47, 1. 32).
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Konfiskuotuose dvaruose, pirmiausia stambiuose, 
buvo kuriami valstybiniai liaudies ūkiai ir komunos. 
Tačiau komunos Lietuvoje nepaplito. Kaip sakė tuo 
metu atsakingas Žemdirbystės komisariato darbuoto
jas S. Bobinskis, Lietuvoje ir Baltarusijoje jų susikū
rė vos keletas 29. Jų iniciatoriai dažniausiai buvo Rau
donosios Armijos politiniai darbuotojai. Antai Trakų 
apskrities Buchovčiškių dvaro kumečiai, pranešė 
1919 m. balandžio 12 d. laikraštis „Krasnoarmejec“, 
susirinkime „noriai priėmė komunistinio gyvenimo 
santvarką ir vienbalsiai nutarė susijungti Į vieną ko
munistinę šeimą, sukurti žemės ūkio komuną“. Ko
munos žiniai perėjo dvarininko gyvasis ir negyvasis 
inventorius.

Instrukcijoje Žemės dekretui vykdyti liaudies ūkių, 
kuriuos darbininkai dažnai vadindavo komunomis, kū
rimo klausimu buvo pasakyta: „Žemės darbo komi
sariato įstaigos, nieko netrukusios, ima iš buvusių 
savininkų visus didžiuosius dvarus su gyvąja ir negy
vąja jų reikmene ir drauge su darbininkais, susimetu
siais į gaminamąsias sąjungas, organizuoja ten 
krašto ūkį“ 30.

Vidutinius ir smulkius dvarus, prie kurių priskirtini 
ir buožių ūkiai, buvo numatyta laikinai palikti sa
vininkams. Tik tokiais atvejais, jei šių ūkių savininkai 
prastai ūkininkaudavo, sakoma instrukcijoje, tokiuo
se dvaruose galėjo būti kuriami liaudies ūkiai arba 
jie perduoti į žemės fondą, aprūpinant žeme bežemius 
ir mažažemius.

29 S. B o b in s k i ,  N acjonalizacja (uspolecznienie) ziemi. — Ka- 
lendarz komunistvczny, 1920, M oskwa—Smolensk, str. 109.

30 LIS, t. III, p. 161.
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Vietinės partinės organizacijos, vadovaudamosi 
LKP II konferencijos nutarimais bei instrukcija Že
mės dekretui vykdyti, atliko didelį darbą, perimant 
dvarus ir paverčiant juos liaudies ūkiais. Vienose ap
skrityse buvo laikomasi instrukcijos ir liaudies ūkiai 
steigiami stambiuose dvaruose (Kupiškis), kitose 
apskrityse (Šiauliai, Zarasai, Ukmergė ir kt.) liaudies 
ūkiai buvo sukurti visuose dvaruose.

Liaudies ūkiai buvo kuriami organizuotai, aktyviai 
dalyvaujant dvaro darbininkams. Darbininkų komite
tai, išrinkti visuose liaudies ūkiuose, surašė invento
rių, gyvulius, pradėjo ruoštis pavasario sėjai, rūpinosi 
ūkio darbininkų gerove.

Tarybų valdžios metais jungtinėje Lietuvos-Bal
tarusijos TSR buvo sukurta apie 3000 liaudies ūkių 
su 3 000 000 dešimtinių žemės31.

Tarybų valdžia įvedė 8 vai. darbo dieną liaudies 
ūkių darbininkams, nustatė darbo užmokesčio mini
mumą (natūra ir pinigais). Visa tai buvo taikoma 
visiems žemės ūkio darbininkams, dirbantiems tiek 
liaudies, tiek privačiuose ūkiuose.

Žemdirbystės liaudies komisariatas numatė ištisą 
sistemą priemonių liaudies ūkių ekonomikai kelti: rū
pinosi žemdirbystės įrankių, traktorių įsigijimu, že
mės ūkio inventoriaus remontu, geriausios bulvių 
sėklos supirkimu, iš Smolensko karo pradžioje išva
rytų arklių sugrąžinimu. Buvo suorganizuoti kursai 
žemės ūkio specialistams parengti. Komisariato or
ganas „Liaudies ūkis“ skelbė straipsnius įvairiais 
žemės ūkio gamybos, agrarinės kultūros klausimais.

Kaip žinia, į žemės politikos sritį įėjo taip pat par
tijos ir valstybės santykiai su individualiu valstiečių

31 S. B o b in s k i ,  N acjonalizacja (uspolecznienie) ziemi, str. 102.
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ūkiu. Komunistų partija ir Tarybinė vyriausybė pri
pažino, kad reikia rūpintis mažažemių valstiečių rei
kalais, jų gyvenimo pagerinimu. Lietuvos Tarybų I 
suvažiavimas numatė įtraukti į žemės fondą stam
biųjų ūkininkų — buožių žemes, kurių artimiausiu 
metu negalima buvo paversti liaudies ūkiais, taip pat 
žemes tų ūkių (turima galvoje vidutiniai valstiečiai.— 
В.  V . ) ,  kurių savininkai panaudoja žemę spekuliaci
jos tikslais, atsisako parduoti duoną badaujančiai 
varguomenei. \ žemės fondą buvo numatyta paimti, 
kaip matėme, ir dalį priklausančių dvarininkams 
žemių.

Keldami bežemių ir mažažemių valstiečių aprūpi
nimo žeme klausimą, Lietuvos komunistai kartu sie
kė, kad šie valstiečiai jungtųsi į komunas. Šia link
me buvo vedamas agitacinis darbas. Lietuvos ir 
Baltarusijos KP II (jungtinis) suvažiavimas, svars
tęs darbo kaime klausimus, iškėlė uždavinį aiškinti 
valstiečiams, kad stambus, kolektyvinis ūkis yra daug 
pranašesnis, negu smulkus, individualus valstiečių 
ūkis 32. Lietuvos komunistai susirinkimuose, spaudos 
puslapiuose ragino valstiečius jungtis ir bendrai dirb
ti žemę. Reikia rūpintis, rašė „Komunistas“ straips
nyje „Saugokime kaimo ūkį“, kad „mažų sklypelių 
savininkai vienytųsi, darytų komunas. Susivienijus 
daug daugiau gero galima padaryti“ 33. Kartu laik
raštis pabrėžė savanoriškumo principą: „Bet mes ne
galime prispirti mažažemių mesti pavienį darbą ir 
dėtis prie bendro darbo1. Mes galim ir turim duoti tik 
pavyzdį ir nurodyti kelius, kaip tverti komunas. Už
dėjus kur nors vieną kitą komuną, kiti gali sekti ir

32 „Komunistas“, 1919 m. kovo 21 d.
33 „Komunistas“, 1919 m. sausio 14 d.

542



eiti tuo pat keliu“ 34. Kitais atvejais mažažemiams 
buvo siūloma su visu savo inventoriumi stoti j liau
dies ūkius. „Jei bus reikalas,— aiškino „Komunis
tas“,— užmokėti tokiems mažažemiams už jų gyvą 
ir negyvą inventorių ir už sėklą“ 35.

Tarybų valdžios organai vietose, kiek įmanydami, 
padėdavo mažažemiams valstiečiams grūdais, mišku, 
išskirdavo jiems ganyklas buožių žemėse, vertė pasta
ruosius padėti kaimo varguomenei traukiamąja jėga 
laukams įdirbti. Buvo rengiamas planas padėti tiems 
valstiečiams, ypač pafrontės rajonų, kurie smarkiai 
nukentėjo nuo karo ir vokiečių okupacijos.

Tačiau valstiečiams svarbiausias klausimas — že
mės įsigijimas — praktiškai visiškai nebuvo išspręs
tas. Kaimo išnaudotojų žemių jie negavo. Visas dė
mesys buvo sutelktas į stambių žemės ūkių kūrimą 
konfiskuotų dvarų pagrindu. Lietuvos komunistai tei
singai manė, kad stambus ūkis, neginčijamai prana
šesnis, negu smulkus, yra socializmo pamatas kaime, 
kad tik jis gali padaryti galą valstiečių skurdui.

V. Leninas „Tezių agrariniu klausimu pradiniuose 
metmenyse“, parengtuose II Kominterno kongresui, 
nurodė, kad priešakinėse kapitalistinėse šalyse, lai
mėjus proletariatui, yra teisinga v i s ų  p i r m a  iš
laikyti stambias žemės ūkio įmones ir vesti jas pagal 
Rusijos „tarybinių ūkių“ tipą. Tačiau jokiu būdu, pa
brėžė jis, negalima perdėti ar šabloninti šio teiginio 
ir neleisti dalies dvarų žemės perduoti neatlyginamai 
aplinkiniams smulkiems, o kartais ir vidutiniams vals
tiečiams 36.

34 „Komunistas“, 1919 m. sausio 14 d.
35 „Komunistas“, 1919 m. gegužės 23 d.
36 V. I. Leninas, Raštai, t. 31, p. 133.
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Lietuvos komunistai, pasisakę prieš kaimo išnau
dotojų žemių išdalijimą, motyvavo tuo, jog dvaruose 
neturėjo nutrūkti gamyba. Liaudies ūkių pagrindu 
partija tikėjosi greičiau pakelti žemės ūkį, padidinti 
produktų gamybą ir kartu veiksmingiau spręsti labai 
skaudžią gyventojų maitinimo problemą. Čia j pirmą 
vietą buvo keliami ne politiniai, o ekonominiai inte
resai. Kritikuodamas tokią pažiūrą, V. Leninas nuro
dė, kad socialistinės revoliucijos pasisekimo dėlei 
„proletariatas neturi teisės pabūgti laikino gamybos 
sumažėjimo...“ 37. Jis pastebėjo: „Galima išsaugoti 
stambiąją gamybą ir kartu vis dėlto duoti smulkie
siems valstiečiams kai ką, jiems labai esminga“ 38.

Lietuvos komunistai, laikydamiesi R. Liuksemburg 
pažiūrų, nepakankamai vertino valstiečių vaidmenį 
socialistinėje revoliucijoje. Vienintele revoliucijos va
romąja jėga jie laikė miesto ir kaimo darbininkus. 
Pastarieji sudarė gana gausų krašto proletariato bū
rį. Išdalijus dvarus, manė komunistai, darbininkai 
taps savininkais ir taip Tarybų valdžia neteks svar
biausios socialinės atramos kaime.

Ano meto vadovaujantieji LKP veikėjai nebuvo 
pakankamai įsisavinę marksistinio-lenininio mokymo 
apie proletariato ir valstiečių sąjungą, nesugebėjo tai
kyti šio mokymo konkrečioms Lietuvos sąlygoms. Jie 
aiškiai perdėjo kapitalistinių santykių išsivystymą že
mės ūkyje, kaimo darbininkų sąmoningumą.

Partija neatsižvelgė į bežemių ir mažažemių vals
tiečių nuotaikas. „Valstiečiai diena iš dienos laukia 
dvarų išdalijimo,— informavo LKP Centro Komitetą 
Ukmergės komunistai,— ir mes negarantuoti, kad

37 V. I. Leninas, Raštai, t. 31, p. 133.
38 Ten pat, p. 218.
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Ukmergės rajone liks bent dalis sveikų dvarų“ 39. Da
lyti dvarų žemę buvo reikalaujama net Lietuvos že
mės ūkio darbininkų suvažiavime. Tik po nemažo 
vargo pavyko įtikinti delegatų dalį ir priimti rezoliu
ciją, kurioje pritariama liaudies ūkių kūrimui.

Nepatenkinusi pribrendusių bežemių ir mažažemių 
valstiečių poreikių žemei, Lietuvos darbininkų klasė, 
kaip valdančioji klasė, nepakankamai įtraukė savo 
natūralų sąjungininką į aktyvią kovą už socialistinės 
revoliucijos įtvirtinimą, susilpnino Tarybų valdžios 
pamatą.

Klaidos žemės klausimu tuo laikotarpiu buvo bū
dingos ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos, Estijos, Len
kijos, Vengrijos, Bavarijos komunistams. V. Leninas, 
nagrinėdamas Vengrijos revoliucijos, taigi ir žemės 
klausimo sprendimo pamokas, nurodė, kad būtinai 
reikia dalį dvarų žemių perduoti vargingiesiems vals
tiečiams. „Kitaip smulkusis valstietis ir nepastebės 
skirtumo,— rašė jis,— tarp to, kas buvo anksčiau, ir 
tarybinės diktatūros. Jei proletarinė valstybinė val
džia neįvykdys šios politikos, ji neįstengs išsilai
kyti“ 40.

Partijos CK ir vyriausybės posėdžiuose dažnai bu
vo svarstomi agrariniai klausimai. 1919 m. kovo 21 d., 
kai buvo jau žinomi Rusijos Komunistų partijos nau
jos politikos principai dėl vidutinės valstietijos, 
respublikos Liaudies Komisarų Taryba sudarė dvi 
komisijas — politinę (Z. Angarietis, S. Ivanovas, 
S. Bobinskis, J. Leščinskis, V. Kapsukas) ir ekono
minę (V. Bielskis, M. Kalmanovičius, V. Ginzbur
gas, S. Dimanšteinas, R. Pikelis); joms buvo pa-

39 PA, f. 77, ap. 2, b. 26, 1. 3.
40 V. I. Leninas, Raštai, t. 31, p. 218.
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vesta sudaryti politinių ir ekonominių priemonių kai
me planą 4!.

Svarbiausias klausimas, kuri svarstė politinė komi
sija, buvo darbininkų ir mažažemių valstiečių politi
nių pozicijų sustiprinimas vietiniuose Tarybų valdžios 
organuose. Tuo tikslu buvo nutarta perrinkti valsčių 
tarybas. Po aštrių diskusijų, kam suteikti rinkimų tei
sę (vieni siūlė leisti rinkti tik gamybinių sąjungų 
nariams, t. y. tik darbininkams, kiti — ir valstiečiams, 
turintiems iki 3 ha žemės), buvo priimtas nutarimas 
suteikti teisę dalyvauti valsčių tarybų rinkimuose dar
bininkams, bežemiams ir mažažemiams, kurie ne
naudoja samdomojo darbo ir valdo ne daugiau kaip 
5 dešimtines žemės. Atskirais atvejais, Z. Angariečio 
pasiūlymu, buvo leidžiama rinkti valstiečiams, turin
tiems iki 10 dešimtinių žemės.

Politinės komisijos pasiūlymų pagrindu 1919 m. 
balandžio 1 1  d. respublikos vyriausybė priėmė nutari
mą dėl valsčių tarybų perrinkimo41 42.

Kai kuriuose valsčiuose nebuvo ne tik partinių or
ganizacijų, bet ir pavienių komunistų. Suprantama, 
tokiose vietose j valdžios organus — tarybas arba rev- 
kcmus — neretai pralįsdavo turtingųjų valstiečių a t
stovai, priešiški elementai. Vykdant kitokią agrarinę 
politiką — išdalijant dvarų žemes valstiečiams, ko
munistams būtų pavykę, kaip pažymėjo V. Kapsu
kas43, įtraukti j agrarinę revoliuciją plačias kaimo 
darbininkų ir valstiečių mases. Tokiomis sąlygomis 
būtų buvę nesunku sudaryti revoliucinės valdžios

41 PA, f. 77. ap. 2, b. 33, 1. 12.
42 „Komunistas“, 1919 m. balandžio 13 d.
43 В. Капсукас, Компартия Литвы в революции 1918— 

1919 гг. Стенограма лекции (5 июня 1934 г.), Partijos istori
jos institutas prie LKP CK, Rankraštis, Nr. 134, p. 48.
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organus iš nepartinių kaimo aktyvistų. Tačiau tokių 
sąlygų Lietuvoje sudaryta nebuvo. Dėl to, norint pa
didinti darbininkų bei mažažemių įtaką ir vaidmenį 
sprendžiant kaimo gyvenimo klausimus, ir buvo pri
imtas aukščiau minėtas vyriausybės nutarimas, 
faktiškai atimantis politines teises iš vidutinių vals
tiečių. Tokia klaidinga politika atstūmėme, kaip pa
žymėjo V. Kapsukas, žymius vidutinės valstietijos 
sluoksnius ir net dalį smulkių valstiečių, kurie anks
čiau buvo nusiteikę tarybiškai, dalyvavo socialistinėje 
revoliucijoje44. Klasinių jėgų santykis Lietuvos kai
me, esant nepasisekimams fronte, vis labiau ir labiau 
klostėsi Tarybų valdžios nenaudai.

Pirmieji mėginimai taisyti agrarinę LKP politiką, 
tiesa, labai nedrąsūs, buvo daromi jau 1919 metų 
vasarą, kai Tarybų valdžia Lietuvoje buvo dar ne 
visur nuslopinta.

Didelę reikšmę, kritiškai vertinant agrarinio klau
simo sprendimą Lietuvoje, turėjo V. Kapsuko pasi
kalbėjimas su V. Leninu, įvykęs 1919 m. gegužės 
mėn. Maskvoje. Kai aš informavau ir visaip įtikinė
jau V. Leniną, kalbėjo 1934 m. birželio 5 d. V. Kap
sukas, kad svarbiausia Tarybų valdžios atrama Lie
tuvos kaime yra žemės ūkio darbininkai, kad jie 
sudaro didelę jėgą, kuri nenori dvarų išdalijimo ir 
kuria iš tikrųjų galima pasikliauti, tai V. Leninas 
tariamai sutiko su manimi, bet primygtinai nurodi
nėjo, kad visgi reikia duoti dalį dvarininkų žemių 
valstiečiams45. Reikia, kalbėjo V. Leninas, pritraukti 
mažažemius ir neatstumti vidutinių valstiečių, išvyti

44 В. Капсукас, Компартия Литвы в революции 1918— 
1919 гг., стр. 46.

45 Ten pat, р. 49—50.
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iš dvarų dvarininkus, kad „nė kvapo jų ten nebe
liktų“ 46.

Remdamasis šiomis V. Lenino mintimis, Z. Anga- 
rietis 1919 m. vasarą pasiūlė iš dalies peržiūrėti par
tijos žemės politiką. Laiške ir tezėse apie žemę, 
įteiktuose Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų parti
jos CK, jis siūlė išdalyti dalį dvarininkų žemių, su
teikti daugiau iniciatyvos patiems darbininkams ir 
mažažemiams šioje srityje, o valstybės žinioje, palikti 
tik tuos dvarus, kuriuose yra dirbamos žemės, pūdymų 
ir pievų ne mažiau kaip 500 dešimtinių. „Kitus ūkius 
nacionalizuoti, jei tam pritars dauguma tenai dirban
čių darbininkų“ 47,— rašė Z. Angarietis.

Komunistų partijos agrarinė politika, nėra jokios 
abejonės, būtų buvus ištaisyta. Jos peržiūrėjimo klau
simas jau brendo. Tačiau to padaryti neleido trumpas 
Tarybų valdžios gyvavimas Lietuvoje.

Rimtas posūkis K o m u n istų  p a rtijo s politikoje že
mės klausimu buvo padarytas 1920 m. pavasarį, kovų 
su b u rž u a zin e -d v a rin in k in e  L e n k ija  metu. Raudonoji 
Armija, triuškindama lenkų interventų kariuomenę, 
pradėjo laisvinti Baltarusijos teritoriją. Vėl iškilo Ta
rybų valdžios atkūrimo klausimas.

Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos CK, 
atsižv e lg d a m a s j revoliucijos pamokas, peržiūrėjo 
žemės politikos klausimą. 1920 m. gegužės 20 d. par
tijos CK Prezidiumo nutarime jau pasakyta: „Priimti 
š į p r in c ip in į n u tarim ą: nedarbinio naudojimo žemės 
perduodamos mažažemiams ir bežemiams valstie
čiams ir tik labiausiai kultūriniai ūkiai paliekami kaip

46 V. Mickevičius-Kapsukas, Žemės klausimas Sovietų Lietu
voj ir Baltarusijoj. — „Komunaras“, 1922, Nr. 11, p. 331.

47 Z. Angarietis, Dar apie žemės klausimo rišimą Sovietų Lie
tuvoj. — „Komunaras“, 1922, Nr. 11, p. 328.
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tarybiniai ūkiai, kurių skaičius turi sudaryti apie Уз 
visų nedarbinio naudojimo žemių“ 48.

LKP III suvažiavimas (1921 m.), giliai išanaliza
vęs 1918 —1919 m. socialistinės revoliucijos patyrimą 
Kominterno II kongreso nutarimų pagrindu, patvir
tino naują partijos politinę liniją agrariniu klausi
mu. „Dauguma dvarų žemių turės būti išdalinta 
norintiems gauti žemės darbininkams ir mažaže
miams“ 49,— sakoma suvažiavimo rezoliucijoje. Tik 
taip galima sudaryti, pabrėžė suvažiavimas, tvirtą 
darbininkų klasės ir valstiečių sąjungą — socialisti
nės revoliucijos pergalės laidą.

Su valstiečių vaidmens revoliucijoje nepakankamu 
vertinimu buvo glaudžiai susijusi ir ne visai teisinga 
Lietuvos komunistų pozicija nacionaliniu klausimu, 
pasireiškusi nacionalinio judėjimo vaidmens revoliu
cijoje sumenkinimu. O nacionalinis klausimas Lietu
voje, kurios daugumą gyventojų sudarė valstiečiai, 
buvo aktualus. Nors ir buvo paskelbta nepriklausoma, 
suvereni Lietuvos Tarybų socialistinė respublika, ta 
čiau nepakankamai aiškinama šio įvykio politinė 
reikšmė, neparodoma, kad tai buvo lietuvių tautos 
apsisprendimas, nacionalinės laisvės išraiška. Per pla
čiai buvo vartojama, kaip pažymėjo V. Kapsukas ir 
Z. Angarietis50, rusų kalba, ypač centrinėse įstai
gose, vietoj vietinių kalbų. Tai buvo suprantama 
miestų gyventojams, kurių sudėtis buvo daugianacio
nalinė ir rusų kalba buvo vienintelė jų bendravimo 
priemonė. Tačiau dauguma gyventojų, ypač valstie

48 PA, f. 77, ap. 3, b. 6, 1. 21.
49 V. Kapsukas, Pranešimas apie Tretįjį Lietuvos Komunistų 

partijos suvažiavimą, 1922, p. 34.
60 V. Kapsukas, Pirmoji Lietuvos proletarinė revoliucija ir 

Tarybų valdžia, p. 93—95, 186; Z. Angarietis, LKP įsikūrimas ir 
proletarinė revoliucija Lietuvoje, p. 114.

549



čiai, rusų kalbos nemokėjo. „Tai taip pat padėjo kontr- 
revoliucijai mobilizuoti savo jėgas“ 51,— rašė V. Kap
sukas.

Vienas iš aktualiausių uždavinių, kurį teko spręsti 
Tarybų valdžiai Lietuvoje, buvo gyventojų, ypač mies
tų, aprūpinimo maisto produktais problema. Krašto 
žemės ūkis buvo vokiečių okupantų be galo nualin
tas. Darbininkai, miesto varguomenė badavo. Tuo pa
sinaudodami, buožės slėpė grūdus, spekuliantai kėlė 
kainas maisto prekėms. Taip jie norėjo sužlugdyti 
jauną Tarybų valdžią krašte. Reikėjo nedelsiant im
tis griežtų priemonių užkirsti kelią šiam sabotažui, 
skubiai spręsti maisto klausimą.

Pagrindinius maisto politikos principus nubrėžė 
Lietuvos Tarybų I suvažiavimas. Jis nurodė, kad 
vykdant maisto politiką, turi būti atsižvelgiama 
į darbininkų ir varguomenės poreikius.

Suvažiavimas nutarė, jog reikia sukoncentruoti 
maisto tiekimą valstybės rankose; griežčiausiai ko
voti su spekuliacija; įvesti privalomą javų pyliavą 
tvirtomis kainomis; organizuoti prekių mainus su 
kaimyninėmis tarybinėmis respublikomis; badavimo 
vietose steigti nemokamas valgyklas darbininkams ir 
kaimo varguomenei52.

1919 m. vasario 23 d. vyriausybės nutarimu pradė
ta apskaičiuoti maisto produktų atsargas, slepiamas 
buožių ir dvarininkų, imta įvesti tvirtas maisto pro
duktų (duona, mėsa, riebalai) kainas53, rekvizuoti

51 V. Kapsukas, Pirmoji Lietuvos proletarinė revoliucija ir Ta
rybų valdžia, p. 186.

52 LIS, t. MI, p. 166.
53 Respublikos rajonuose, kur produktus supirkinėjo valstybė, 

tvirtos kainos įsigaliojo nuo 1919 m. kovo 15 d., o visoje respub
likoje— nuo balandžio 1 d. («Экономическая жизнь», 1919, № 4, 
стр. 43).
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maisto atliekas. Visas maisto tiekimas ir paskirsty
mas sutelkiamas respublikos Maisto tiekimo liaudies 
komisariato rankose.

Komisariatas išsiuntinėjo į periferiją nepaprastuo
sius komisarus su plačiais įgaliojimais: į Panevėžio 
apskritį — J. Adomaitį, Biržų ir Rokiškio — Petraus
ką, Ukmergės — J. Tverjoną, Vilniaus — J. Vilkaitį, 
jo pavaduotoju — A. Kazlą, Utenos apskritį — P. Sa- 
p a rą54. Šiaulių apskrities maisto tiekimo komisaru 
buvo K. Venclauskas.

I pagalbą maisto tiekimo organams kaimo išnau
dotojų pasipriešinimui palaužti buvo sudaryti gink
luoti darbininkų maisto ir užtvariniai būriai. Pasta
rieji buvo išstatyti pasienio stotyse, kur turėjo kontro
liuoti maisto produktų išvežimą iš respublikos, taip 
pat sulaikyti „maišelininkų“ antplūdį.

1919 m. balandžio 11 d. vyriausybė patvirtino dek
retus dėl kovos su spekuliacija ir dėl maisto produktų 
pervežimo 55. Pirmasis dekretas Maisto tiekimo komi
sariatui suteikė išimtinę teisę rekvizuoti maisto at
liekas, tam reikalui pasitelkiant maisto ir užtvarinius 
būrius. „Vykdyti rekvizicijas visoje Lietuvos ir Balta
rusijos teritorijoje,— sakoma dekrete,— neturi teisės 
nei milicija, nei karinė žinyba be maisto tiekimo or
ganų žinios ir nurodymų“ 56.

Antrasis dekretas nustatė, kiek maisto produktų 
galima išvežti už respublikos ribų ir pervežti respub
likos teritorijoje vienam žmogui — respublikos pilie
čiui (iki 25 svarų įvairių normuotų produktų — duo
nos, mėsos, riebalų, konditerijos gaminių ir kt.).

54 „Komunistas“, 1919 m. vasario 28 d.; kovo 4 d.
55 PA, f. 77, ap. 2, b. 25, 1. 36.
50 Ten pat, 1. 69.

551



Nenormuoti maisto produktai — bulvės, daržovės, 
pienas, varškė, grybai, vaisiai, naminiai paukščiai 
ir kt.— buvo leidžiama pervežti respublikoje nevar
žomai 57.

Maisto tiekimo liaudies komisariatas, vietiniai 
partiniai ir tarybiniai organai, aktyviai talkininkau
jant darbininkų ir kaimo varguomenei, ėmėsi ryžtin
gų priemonių maisto produktų trūkumams įveikti.

Didžiausias dėmesys, aprūpinant maistu, buvo 
skiriamas respublikos sostinės — Vilniaus — darbo 
žmonėms. Beveik kasdien po 500 pūdų javų sostinei 
pristatydavo Panevėžio apskritis. 1919 m. vasario 
28 d., rašė „Komunistas“, iš Panevėžio buvo gauta 
8651 pūdas įvairių grūdų58 *. 1919 m. vasario 23 d. 
Šiaulių komunistai pranešė, kad „šiomis dienomis 
bus išsiųsta Vilniun keletas vagonų produktų“ 5S. Ko
vo pradžioje iš Švenčionėlių buvo pristatyta 6 vago
nai rugių ir 1000 pūdų mėsos 60. Iki 1919 m. kovo mėn. 
vidurio, Maisto tiekimo komisariato duomenimis, sos
tinės darbininkai bei mieste dislokuoti kariniai dali
niai gavo daugiau kaip 2236 pūdus įvairių mėsos 
produktų 61.

Glaudūs ekonominiai santykiai, paremti lygybės ir 
savitarpio pagalbos principais, buvo užmegzti tarp 
Tarybų Lietuvos (vėliau Lietuvos—Baltarusijos) ir 
Rusijos, Ukrainos, Latvijos tarybinių respublikų.

Tarybų Lietuva turėjo savo atstovybę Maskvoje ir 
Petrograde, kurioms tarpininkaujant, į Lietuvą buvo

57 PA, f. 77, ap. 2, b. 25, 1. 70.
68 „Komunistas“, 1919 m. vasario 28 d.; «Коммунист», 2 мар

та 1919 г.
69 PA, f. 77, ap. 2, b. 47, 1. 16.
80 „Komunistas“, 1919 m. kovo 14 d.
61 Ten pat.
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siunčiamos reikalingiausios prekės. Iš Petrogrado, 
kaip pranešė spauda, atvežta į Lietuvą 10 tūkst. pūdų 
druskos, 500 pūdų žibalo1, ešelonas cukraus62. Savo 
ruožtu, Vilniaus darbininkai pasiuntė Petrogrado 
proletariatui 3 vagonus marmelado ir du vagonus ko
pūstų 63.

Tai buvo iš esmės ir visa Tarybų Lietuvos darbo 
žmonių pagalba maistu Tarybų Rusijai. Todėl labai 
nepagrįstas yra lietuvių buržuazinių nacionalistų 
skleistas ir skleidžiamas melas apie tariamą beatodai- 
rinį maisto produktų gabenimą į Rusiją.

Kijeve veikė nuolatinė Lietuvos—Baltarusijos TSR 
maisto tiekimo atstovybė, kuri atliko didelį darbą, 
organizuojant prekių mainus su Tarybų Ukraina. 
Ypač vertinga buvo Ukrainos darbo žmonių pagalba 
Lietuvai maisto produktais. Kaip rašo tuometinė 
spauda, duona, siunčiama iš Ukrainos, pasiekdavo 
Lietuvą. Antai laikraštis „Zvezda“ pranešė, kad iki 
1919 m. balandžio 1 d. tik į Vilnių atėjo 3 maršruti
niai traukiniai su maisto bei kitomis prekėmis: 41 va
gonas duonos, 2 1  vagonas kruopų, 10  vagonų lašinių, 
4 vagonai machorkos64. 1919 m. balandžio 11 d. „Ko
munistas“ informavo1, kad į Minską iš Tarybų Ukrai
nos atsiųsta 55 vagonai duonos. Iš jų 6 vagonai buvo 
skirti Vilniaus varguomenei. Be to, vieno vagono 
duonos buvo laukiama iš Smolensko.

Ypač glaudus buvo Lietuvos ir Latvijos tarybinių 
respublikų bendradarbiavimas.

1919 m. vasario mėn. viduryje į Vilnių atvyko Ta
rybų Latvijos atstovas L. Janepecas ir pradėjo dery

62 «Новая эра», 11 февраля 1919 г.
63 „Mtot“, 14 marca 1919 r.
64 «Звезда», 2 апреля 1919 г.
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bas su Tarybų Lietuvos vyriausybės atstovais dėl 
prekių mainų tarp abiejų respublikų...65. Derybos bai
gėsi sėkmingai. 1919 m. vasario 23 d. speciali komi
sija prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, 
pirmininkaujama V. Kapsuko, atsižvelgdama į ka
tastrofišką maisto padėtį Tarybų Latvijoje, nutarė, 
nepaisant to, kad ir Lietuvoje buvo nepaprastai sunki 
mitybos būklė, mainais į žemės ūkio įrankius ir kitas 
prekes išskirti Latvijai duonos iš šiaurinių respubli
kos rajonų66.

Tarybų Lietuvos ir Tarybų Latvijos vyriausybių 
atstovai 1919 m. vasario pabaigoje pasirašė sutartį, 
kuri numatė: a) abi pusės imasi priemonių, kad būtų 
padarytas galas neorganizuotam maisto produktų pa
ruošimui ir išvežimui iš Lietuvos; griežtai kovoti su 
spekuliacija šioje srityje; b) Tarybų Latvijos vyriau
sybė siunčia Lietuvos TSR maisto tiekimo organų ži
niai savo agentus, kurie gauna teisę vykdyti maisto 
paruošas 20 km ruože pagal abiejų respublikų sienas, 
išskyrus vietas, kur maisto paruošos jau vykdomos;
c) iš Tarybų Latvijos atgabenama mainams įvairių 
prekių — geležies, druskos, žemės ūkio įrankių;
d) Latvijos valdžios organai siunčia u Šiaulius spaus
tuvę, o į Vilnių — rašomąjį popierių, raštvedybos kny
gas, kanceliarines prekes 67.

Siaurės Lietuvos vietiniai Tarybų valdžios organai, 
kurie praktiškai dar iki sutarties pasirašymo bendra
darbiavo su latviais, gyvai įsitraukė į prekių mainus 
su Tarybų Latvija. 1919 m. sausio 31 d. Joniškėlio 
apskrities Darbininkų, bežemių ir mažažemių atstovų

65 Latvijos TSR Centrinis Valstybinis Spalio revoliucijos ar
chyvas, f. 8, ар. 1, b. 16, 1. 19.

06 LTSR MA CB RS, f. BF, b. 2854-a, 1. 23.
67 Latvijos TSR CVSR archyvas, f. 8, ар. 1, b. 16, 1. 6—7.
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tarybos Vykdomasis komitetas išdavė leidimą Latvi
jos TSR piliečiui Rumpei išvežti supirktus Kriukų 
valsčiuje 80 pūdų grūdų Rygos darbininkams 6S. Jo
niškio Darbininkų, bežemių ir mažažemių atstovų ta
ryba 1919 m. vasario mėn. posėdyje nutarė nusiųsti 
Latvijos proletariatui, kur „laukuose vien tik apka
sai, dratai, viešpatauja skurdas, badas“, 1000 pūdų 
duonos. 60 pūdų iš jų latviai išsivežė pastotėmis68 69. 
Latvijos TSR Maisto tiekimo komisariatas priėmė Ro
kiškio maisto skyriaus pasiūlymą iškeisti į pramonės 
gaminius 1000 pūdų motiejukų sėklų70. Tarybų Latvi
jos agentai Lietuvoje supirkinėjo linų sėmenis.

Siaurės Lietuvos darbo žmonės gaudavo iš Latvi
jos geležies dirbinių, druskos, audinių, plūgų, medi
kamentų.

Lietuvos komunistai, Tarybų valdžios organai rodė 
daug pastangų miestų darbininkams ir varguomenei 
aprūpinti maisto produktais bei reikalingiausiomis 
prekėmis. Tačiau karo ir okupantų nuniokotos respub
likos ištekliai buvo negausūs. Tarybų valdžiai nepa
vyko visiškai išspręsti maisto problemos. Dėl to 
Vilniaus darbininkų tarpe (geležinkelio mazgo, 
elektrinės) ėmė reikštis nepasitenkinimo nuotaikos. 
Atsiliepė taip pat iki galo neišgyvendinti biurokra
tizmo pasireiškimai, darbo užmokesčio tarifinių atly
gių nustatymo vilkinimas ir pan. 1919 m. kovo 17 d. 
centrinės elektrinės darbininkų delegacija — 6 žmo
nės aplankė Darbininkų atstovų tarybos miesto ūkio 
skyrių ir įteikė šiuos reikalavimus: 1 ) galutinai pa
tvirtinti tarifinius atlygius; 2 ) reguliariai kas šešta

68 LTSR MA darbai, serija A, t. 2, 1957, p. 82.
09 PA, f. 77, ap. 2, b. 47, 1. 38—39.
70 Latvijos TSR CVSR archyvas, f. 8, ар. 1, b. 16, 1. 26, 28.
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dienį išmokėti darbo užmokestį; 3) išduoti dalį už
mokesčio natūra kaip savaitinį maisto produktų 
davinį. „Nurodytų reikalavimų neįvykdymo atveju,— 
buvo sakoma delegacijos rašte,— elektrinės darbinin
kai, ir nuoširdžiai norėdami, neturės fizinės galimybės 
tęsti darbą elektrinėje“ 71.

Tarybinė vyriausybė labai jautriai reagavo į dar
bininkų reikalavimus. Tą pačią dieną apsvarsčiusi 
tarifinių atlygių klausimą, ji pareiškė papeikimą 
Darbo liaudies komisarui S. Dimanšteinui už LKT 
nutarimo nevykdymą 72. Buvo imtasi priemonių ir ki
tiems darbininkų reikalavimams patenkinti. Tačiau iš 
pagrindų pagerinti darbininkų padėtį, ypač aprūpinti 
juos maisto produktais, nebuvo galimybės, nors ir 
daug buvo daroma šiuo reikalu.

Kultūrinės statybos srityje Komunistų partija va
dovavosi marksizmo-leninizmo principais, kurių es
mę sudarė perimamumo ir pirmyneigio pažangaus 
visuomenės vystymosi idėjos.

Kiekvienoje nacionalinėje kultūroje antagonistinės 
santvarkos sąlygomis, nurodė V. Leninas, yra dvi 
kultūros: reakcinė, antiliaudinė išnaudotojų kultūra 
ir demokratinė kultūra, atspindinti darbo žmonių lū
kesčius bei jausmus.

Atmesdami reakcinę kultūrą, komunistai griežtai 
pasisakė prieš nihilizmo reiškinius pažangios praei
ties kultūros atžvilgiu. Formuojant socialistinę kultū
rą, yra perimama visa, kas yra pažangu kultūriniame 
palikime, kritiškai jį pervertinant ir panaudojant nau
jos visuomenės kūrimui.

71 PA, f. 77, ap. 2, b. 33, 1. 25.
72 Ten pat, b. 25, 1. 8.
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Lietuvos komunistai, pertvarkydami kultūrinį gy
venimą socializmo pagrindais, teisingai suprato pa
žangios kultūros vaidmenį.

Svarbiausia grandis, keliant darbo žmonių kultū
rą ir išsilavinimą, buvo mokykla. 1919 m. kovo 24 d. 
dekreto dėl mokyklų reorganizavimo įvade vyriausy
bė kėlė uždavinį „pertvarkyti senąją mokyklą, kuri, 
iš vienos pusės, aptarnaudavo tik viešpataujančias 
klases, iš kitos pusės, buvo įrankis darbininkų masių 
savaveiksmiškumui slopinti ir skiepydavo jiems, jog, 
esą, buržuazinė santvarka yra nepajudinama“ 73. Vi
sas privačias mokyklas perėmė valstybė, pašalino iš 
jų tikybos dėstymą. Buvo įvestas visuotinis privalo
mas vaikų mokymas gimtąja kalba. Naujoji vieninga 
darbo mokykla turėjo suteikti augančiai kartai moks
linių žinių pagrindus, išugdyti išsilavinusius ir sąmo
ningus socialistinės visuomenės kūrėjus.

Valstybė taip pat ėmė periminėti prieglaudas ir 
ikimokyklinio vaikų auklėjimo įstaigas — lopšelius 
bei darželius. Ūkiniai valdžios organai buvo įparei
goti vaikų įstaigas pirmiausia aprūpinti maisto pro
duktais, kuru, patalpomis.

Partija ir Tarybų valdžia neužmiršo ir tų, kurie 
išnaudotojiškos santvarkos sąlygomis negalėjo mo
kytis. Suaugusiųjų neraštingumui likviduoti Švietimo 
liaudies komisariatas ir jo organai vietose pradėjo 
steigti įvairius kursus Vilniuje ir kaimo vietovėse.

I mokyklos pertvarkymą naujais pagrindais parti
ja stengėsi įtraukti svarbiausią viso mokymo-auklė- 
jimo darbo figūrą — mokytojus, padėti jiems įsisa
vinti marksizmo-leninizmo idėjas. Reikšminga forma 
mokytojų veiklai suaktyvinti buvo liaudies švietimo

73 LTSR MA CB RS, i. BF, b. 2854—f, 1. 11.
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darbuotojų suvažiavimai, įvykę Švenčionyse, Kupiš
kyje, Panevėžyje, Rokiškyje, Biržuose. Antai Šven
čionių apskrities liaudies švietimo darbuotojų suva
žiavimas (1919 m. kovo 23 d.), dalykiškai apsvarstęs 
visų grandžių (ikimokyklinis, mokyklinis švietimas 
bei auklėjimas ir suaugusiųjų lavinimas) liaudies švie
timo būklę, numatė praktines priemones liaudies švie
timui vystyti, mokytojų materialinėms gyvenimo są
lygoms gerinti. „Suvažiavimas yra pasiruošęs 
palaikyti ir vykdyti gyveniman visus Lietuvos ir Gu
dijos Socialistinės Tarybų Respublikos Liaudies švie
timo komisariato dekretus bei įsakymus“ 74,— vien
balsiai pareiškė Švenčionių liaudies švietimo dar
buotojai.

Lietuvos komunistų rūpinimąsi mokslo bei kultū
ros reikalais akivaizdžiai rodo respublikos vyriausy
bės 1919 m. kovo 13 d. dekretas dėl Vilniaus univer
siteto atkūrimo. (Caro valdžia jį buvo uždariusi po 
nepavykusio sukilimo 1832 metais.) Visuotinis Darbo 
universitetas turėjo tapti kūrybinės minties židiniu, 
apie kurį galėtų, sakoma įžanginėje dekreto dalyje, 
„susitelkti mokslinės jėgos, sugebančios savo žinio
mis ir patyrimu padėti platiesiems darbo žmonių 
sluoksniams pertvarkyti visuomeninį gyvenimą ko
munizmo idealų principais“ 75. Pirmosioms išlaidoms, 
susijusioms su universiteto atidarymu, padengti vy
riausybė išskyrė 1 mln. rublių 76.

Organizacinė komisija (Stanislovas Bobinskis, 
Vaclovas Biržiška ir Steponas Cheltmanas), kuriai 
buvo pavesta laikinai vykdyti rektorato pareigas,

74 L I S ,  t. Ш , p. 192.
75 Ten pat, p. 184.
76 Ten pat, p. 185.
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pradėjo rengti pirmosios tarybinės Lietuvos aukšto
sios mokyklos atidarymą: telkė dėstytojų kadrus, 
tvarkė patalpas, organizavo fakultetus (socialinių 
mokslų ir gamtos-technikos).

Sunkiomis pilietinio karo ir ūkinės suirutės są
lygomis partija ir Tarybų valdžia ėmėsi priemonių 
lietuvių tautos kultūrinėms vertybėms — meno pa
veikslams, skulptūroms, teatrams, muziejams, biblio
tekoms ir pan. gelbėti ir joms išsaugoti. Visos kultū
rinės vertybės specialiu vyriausybės 1919 m. vasario 
5 d. dekretu buvo paimtos į valstybės globą. Vyriau
sybė paragino darbo žmones saugoti visus kultūros 
židinius kaip vertingą liaudies turtą. „Susipratęs 
darbininkas ar sodietis žino,— buvo pasakyta dekre
te,— jog be šitokių kultūros vertenybių neatstatysi iš 
senojo pasaulio griuvėsių socialistinės kultūros rū
mo“ 17.

Tarybų valdžia nacionalizavo M. K. Čiurlionio 
dailės, muzikos ir literatūros kūrinius. Jie sudarė 
besikuriančio Valstybinio dailės muziejaus pagrindą. 
Švietimo liaudies komisariatui buvo pavesta nuolat 
didinti muziejų naujomis kolekcijomis, surenkant iš 
nacionalizuotų dvarų arba superkant ir privačių as
menų dailės kūrinius.

Buvo imtasi veiksmingų priemonių grąžinti į Lie
tuvą karo metu išsiųstus M. K. Čiurlionio kūrinius. 
Šio darbo1 ėmėsi dailininko sesuo V. Ciurlionytė-Ka- 
ružienė, kuri Maskvoje tuo klausimu kalbėjosi su 
V. Leninu ir A. Lunačiarskiu. M. K. Čiurlionio kūriniai 
buvo atvežti į Vilnių77 78.

77 LIS, t. III, p. 154.
78 „Tiesa“, 1966 m. gruodžio 17 d.
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Sparčiai buvo ruošiamasi atidaryti Istorijos-etno
grafijos ir zoologijos muziejų. Pradėjo veikti lenkų 
ir žydų teatrai, rengėsi pradėti darbą lietuvių dramos 
teatras. Buvo įkurtas valstybinis simfoninis orkest
ras, meno studija.

Partija ir Tarybų valdžia, steigdamos kultūros 
įstaigas, stengėsi padaryti prieinamą liaudžiai pa
žangų kultūrinį palikimą, panaudojant jį ne tik este
tiniam darbo žmonių auklėjimui, bet ir kuriant aukš
tesnio tipo kultūrą — socialistinę kultūrą.

Lietuvos komunistai, kovodami prieš dalies senųjų 
specialistų antiliaudines užmačias, dėjo pastangas 
pagrindinę jų masę patraukti j Tarybų valdžios pusę. 
„Reikia juos apsupti,— sakė V. Leninas,— draugiška 
aplinka, komunistinio darbo dvasia ir pasiekti, kad 
jie eitų gretoje su darbininkų ir valstiečių valdžia“ 79.

Žymūs to meto kultūros ir mokslo veikėjai buvo 
apgaubti partijos ir Tarybų valdžios pagarba. Ji pri
pažino jų nuopelnus, rūpinosi materialinėmis sąlygo
mis. 1919 m. kovo 16 d. Švietimo liaudies komisaria
tas išskyrė pensiją žymiam kalbininkui ir pedagogui 
J. Jablonskiui80. Tarybų Lietuvos kultūros, mokslo 
organizavimo baruose, liaudies švietimo sistemoje 
aktyviai darbavosi inteligentijos atstovai: pedagogai 
A. Didžiulytė-Kazanavičienė, M. Vasiliauskas, S. Mat- 
jošaitis-Esmaitis, J. Žiugžda, Z. Žemaitis, A. Pure
nąs, J. Vabalas-Gudaitis, agronomas S. Bazarevskis, 
gydytojas-chirurgas J. Ziemeckis (trys pastarieji 
dalyvavo, organizuojant Vilniaus universitetą), 
gamtininkas T. Ivanauskas, dailininkas A. Varnas, 
skulptoriai P. Rimša, J. Zikaras, kompozitoriai

79 V. I. Leninas, Raštai, t. 30, Vilnius, 1954, p. 125.
80 LIS, t. III, p. 187.
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J. Tallat-Kelpša, K. Galkauskas, teatralai J. Vaičkus, 
S. Kantorovičius, A. Nezabitauskaitė-Galaunienė, 
advokatas T. Vrublevskis, istorikas E. Volteris, isto
rikas ir folkloristas J. Basanavičius, rašytojas 
B. Sruoga. Kalbininkai J. Jablonskis ir K- Būga buvo 
pakviesti lietuvių kalbos žodyno redaktoriais, rašy
tojas K. Binkis — literatūros žurnalo „Liepsnos“ 
redaktoriumi. K. Glinskiui buvo pavesta organizuoti 
lietuvių teatrą Vilniuje.

Reikšmingas darbas buvo dirbamas liaudies svei
katos apsaugos srityje. Tarybų valdžia nacionalizavo 
stambias vaistų firmas, įvedė kontrolę vaistinėms, ne
mokamą darbo žmonių gydymą. Kovai su epidemijo
mis buvo organizuojami sanitariniai-epidemiologiniai 
būriai, rengiami kursai medicinos personalui pareng
ti, Vilniuje įsteigta laboratorija, kuri gamino seru
mą prieš šiltinę ir cholerą. Sveikatos apsaugos orga
nizavimo darbams vykdyti Tarybinė vyriausybė iš
skyrė 4,5 mln. rublių 81.

Socialistiniai pertvarkymai Lietuvoje, apėmę eko
nomiką ir kultūrą, priemonės ūkiui atkurti ir darbo 
žmonių materialinei padėčiai gerinti nesuspėta įgy
vendinti. Tai buvo tik pirmieji naujo gyvenimo kūri
mo žingsniai, socializmo daigai, kuriuos pačioje jų 
išsiskleidimo pradžioje užgniaužė užsienio interventai. 
Tačiau per palyginti labai trumpą laiką (Vilniuje Ta
rybų valdžia faktiškai gyvavo1 103 dienas—-nuo 
1919 m. sausio 6 d. iki balandžio 18 d. imtinai), ji 
suspėjo atlikti iš tiesų reikšmingus darbus, statant 
naujos visuomeninės santvarkos pamatus.

81 TSRS CVSR archyvas, f. 482, ар. 1, b. 127, 1. 3.
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Buvo padaryta klaidų, dargi nemažų. Tačiau ne 
jos apsprendė Tarybų valdžios vietą bei jos vaidme
nį liaudies kovų istorijoje. „Vienok visiškai neteisin
ga būtų matyti tik Lietuvos Tarybų valdžios klaidas 
ir visiškai nematyti jos didelių pasiekimų, kurių ne
maža buvo ir Lietuvoje82 83 *,— rašė V. Kapsukas. Z. An- 
garietis, vertindamas Tarybų valdžios laikotarpį Lie
tuvoje, pabrėžė, kad, nepaisant klaidų, šis metas įeis 
„šviesiais lapais į Lietuvos proletariato kovos isto
riją“ 88

Didžiausias politinis laimėjimas buvo tas, kad dar
bo žmonės, šimtmečiais engti ir persekioti, atėję so
cialistinės revoliucijos keliu prie valdžios vairo, 
sugeba patys valdyti šalį, spręsti svarbius ir sudė
tingus socialistinės valstybės kūrimo uždavinius.

Išnaudotojiškos klasės neteko vadovaujančio vaid
mens tiek politikoje, tiek ekonomikoje. Viešpataujan
čiąja klase tapo darbininkai. Pastarieji įgijo visišką 
laisvę kurti savas organizacijas — Komunistų parti
ją, profsąjungas, darbininkų komitetus dvaruose.

Lietuvos komunistai sušaukė Vilniuje du respub
likinius žemės ūkio darbininkų suvažiavimus. Tokie 
suvažiavimai įvyko taip pat Utenos, Vilniaus, Uk
mergės, Panevėžio’, Zarasų apskrityse. Suvažiavimai 
politiškai suaktyvino žemės ūkio, ypač dvarų, darbi
ninkus, padėjo įtraukti juos į socializmo kūrimą kai
me. Darbininkai pajuto savo jėgą, faktiškai tapo 
liaudies ūkių (buvusių dvarų) šeimininkais.

Darbininkų komitetai įleido gilias šaknis j kaimo 
proletariato sąmonę. Ir Tarybų valdžią užgniaužus,

82 V. Kapsukas, Pirmoji Lietuvos proletarinė revoliucija ir Ta
rybų valdžia, p. 4.

83 Z. Angarietis, LKP įsikūrimas ir proletarinė revoliucija Lie
tuvoje, p. 130.
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su jais buvo priversti kurį laiką skaitytis dvarinin
kai, buržuazinė valdžia. Daugelyje vietų ne iš karto 
jie buvo išvaikyti.

Tarybų Lietuvoje buvo pripažintos lygiateisėmis 
visos tautybės ir kalbos. Mokyklose — mokoma gim
tąja kalba, dirbant kultūrinį darbą, kalbama vietinė
mis nacionalinėmis kalbomis. Tarybų valdžios pasie
kimai buvo tokie akivaizdūs, kad net buržuazijos 
atstovai tai pripažino. Antai J. Tumas-Vaižgantas, 
kurį toli gražu negalima pavadinti komunistų drau
gu, 1919 m. gegužės 8 d. „Nepriklausomojoje Lietu
voje“ rašė: „Mes iš bolševikų trumpu laiku buvome 
patyrę nemaža tiesiog neužmirštamų dalykų. Per tris 
su puse mėnesio jų viešpatavimo Vilniuje mes jau 
buvome bepriprantą prie luomų ir padėjimų lygybės, 
prie tautybių ir tautų kalbos vertinimo, ... prie nepa
prastai ūmaus literatūros ir dailės kėlimo. Ir, kas 
svarbiausia ir kas buvo didžiausias bolševikų uždavi
nys, jei ne su pasitikėjimu, tai su neapsakomu įdo- 
mavimu laukėme išsirutuliuojant pradėtųjų ūkio re
formų“. Ir gana teisinga buvo J. Tumo-Vaižganto 
išvada —„...matėsi aiškiai apibrėžta biednuomenės 
ateitis“.

Lietuvos Komunistų partija, stovėjusi Tarybų val
džios priešakyje, vykdė klasinę politiką, ryžtingai ir 
nuosekliai gynė darbininkų, kaimo varguomenės rei
kalus. Partija padėjo darbininkams, ypač kaimo pro
letariatui, susiorganizuoti, įsisąmoninti savo klasi
nius interesus, suprasti savo jėgą ir vaidmenį visuo
menės gyvenime. O tai turėjo nenykstamą politinę 
reikšmę tolesnėje revoliucinėje kovoje.



VII

DARBO ŽMONIŲ KOVA 

PRIEŠ UŽSIENIO 1NTERVENTUS 

IR VIDAUS KONTRREVOLIUCIJĄ

Kosifrrevoliuciįos ir revoliucijos 
karinės jėgos



Ginkluota imperialistų intervencija į Lietuvą buvo 
kapitalistinių Vakarų Europos valstybių ir JAV agre
sijos prieš tarybines respublikas dalis. „Reakcinės 
senojo pasaulio jėgos darė visa,— sakoma TSKP 
Programoje,— kad lopšyje pasmaugtų Tarybų val
džią“

Imperialistinės valstybės, organizuodamos gink
luotą įsikišimą į Lietuvos reikalus, siekė nuslopinti 
proletarinę revoliuciją, įtvirtinti buržuazijos viešpa
tavimą, paversti Lietuvą, kaip ir kitas Pabaltijo res
publikas, placdarmu intervencijai prieš Tarybų Ru
siją sustiprinti ir išplėsti.

Buržuazinė Lietuva pagal Antantės ir JAV val
dančiųjų sluoksnių sumanymus turėjo tapti barjeru, 
„sanitariniu kordonu“ prieš bolševizmo idėjų pliti
mą į Vakarus, be to, ir pati dalyvauti imperializmo 
žygyje prieš Tarybų valstybę.

Be ginkluotos užsienio valstybių pagalbos lietuvių 
buržuazija nesugebėjo susidoroti su revoliucija. Tai 
pripažino ir patys jos vadeivos. „Kaune visai lega
liai ir viešai veikia bolševikai,— skundėsi Vokietijos 
Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretoriui 
grafui U. Brokdorfui-Rantzau 1919 m. sausio pra
džioje M. Sleževičius.— Jie turi savas Darbininkų 
tarybas, leidžia įsakymus, skelbia mobilizaciją, tero- 1

1 Tarybų Sąjungos Komunistų partijos Programa, Vilnius, 
1961, p. 10.
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rizuoja visuotiniu, tiesiu, lygiu ir slaptu balsavimu 
proporcionalia sistema išrinktąją Kauno miesto savi
valdybę, organizuoja ir ginkluoja raudonąją armiją. 
Beveik visa šiaurės ir rytų Lietuva jau užleista bol
ševikams...“ 2. Ypač jam kėlė nerimą tai, kad „nėra 
faktinės ir fizinės galios kraštą tvarkyti ir atsispyri
mą organizuoti“ 3.

Buržuazinė vyriausybė, neturėjusi atramos liau
dyje, primygtinai reikalavo iš savo emisarų, išsiun
tinėtų i didžiųjų kapitalistinių valstybių sostines, įsi
gyti Vakarų Europos ir JAV imperialistų palankumą 
ir visokeriopą paramą. „Šiam tikslui mes nieko netu
rime gailėti“ 4, — pabrėžė M. Sleževičius direktyvi
niame laiške pasiuntiniui J. Sauliui Berlyne.

Vakarų imperialistų planai atitiko Lietuvos bur
žuazijos kontrrevoliucinius siekius.

Pagrindinės interventų jėgos, ėjusios prieš Tarybų 
valdžią Lietuvoje, buvo imperialistinės Vokietijos ir 
buržuazinės-dvarininkinės Lenkijos kariuomenė. Vo
kiečių interventams talkininkavo lietuvių buržuazi
niai kariniai daliniai. Jie buvo gana silpni ir iki 
1919 metų gegužės mėn. vaidino fronte tik pagalbinį 
vaidmenį.

Užsienio ir vidaus kontrrevoliucines jėgas rikiavo 
ir koordinavo Antantės imperialistai. 1919 m. sausio 
pradžioje Prancūzijos maršalas F. Fošas nugalėju
sios koalicijos vardu įteikė Vokietijos vyriausybei 
ultimatyvų reikalavimą vykdyti įsipareigojimus, pri
imtus pagal Kompjeno paliaubų sutartį, t. y. su
stabdyti vokiečių kariuomenės atsitraukimą iš oku

2 LTSR CVA, f. 923, ар. 1, b. 40, 1. 387—388.
3 Ten pat.
4 Ten pat, 1. 458.
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puotų šalių, atkurti čia „tvarką“, likviduoti „anar
chiją“ 5.

Vokietija, nors ir pralaimėjusi karą, nebuvo pa
prastas Antantės valstybių ir JAV įrankis. Ji pati 
buvo suinteresuota dalyvauti „kryžiaus žygyje“ prieš 
tarybines respublikas. Vokietijos valdantieji sluoks
niai nebuvo atsisakę aneksinių tikslų Pabaltijyje, 
kuriuos jie manė realizuosią, dangstydamiesi kova 
prieš bolševizmą. Svarbiausia jie bijojo socialistinės 
revoliucijos idėjų, radusių gyvą atgarsį Vokietijoje. 
Šalies proletariatas ryžtingai kilo į kovą prieš išnau
dojimą. Antai 1919 m. sausio 5 d. milžiniška Berlyno 
darbininkų demonstracija peraugo į sukilimą. Nors 
karo ministro G. Noskės sutraukti kontrrevoliuciniai 
daliniai žiauriai nuslopino darbininkų veiksmus, ta
čiau Vokietijos proletariatas nenutraukė kovos.

Tokiomis sąlygomis Vokietijos vyriausybė, vado
vaudamasi kontrrevoliuciniais siekiais, įsakė savo ka
riuomenei ne tik kad nesitraukti iš Pabaltijo, „ginti 
liniją Gardinas—Kaunas—Mintauja“ 6, bet ir pradėti 
karo veiksmus prieš tarybines respublikas, stumti 
bolševikus į rytus 7.

Sis Vakarų imperializmo žingsnis, kaip pripažino 
to meto reakciniai Lietuvos politiniai veikėjai, išgel
bėjo buržuaziją, jos vyriausybę, įsikūrusią Kauno

5 Gen. štabo pulk. K. Škirpa, Pirmieji bandymai, Respubliki
nės bibliotekos rankraščių skyrius, Rankraštis, metai nenurodyti, 
p. 143.

6 Įsakymas laikyti minėtą liniją, kaip liudija generolas ma
joras Srėderis, tarnavęs 1919 m. vokiečių interventų kariuome
nėje Lietuvoje, buvo gautas 1919 m. sausio 4 d. (žr. „Die Sachsi- 
schen Freiwilligen — Truppen in Litauen 1919“, Dresden, 1933. 
Čia ir toliau cit. pagal kpt. Jakšto atliktą šios knygos vertimą ir 
atpasakojimą, paskelbtą „Karo archyve“, t. VI, p. 185).

7 Mykolas Sleževičius, str. rinkinys, Terra, Chicago, 1954,
p. 101.
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„Metropolio“ viešbutyje, nuo visiško žlugimo. „Tai 
buvo, galima sakyti, pirmas ir visą Lietuvos likimą 
nulėmęs mūsų vyriausybės laimėjimas,— rašė savo 
memuaruose M. Sleževičius.— Mūsų vyriausybė gavo 
galimybę susitvarkyti ir suorganizuoti savo karinę 
pajėgą“ 8.

Tačiau išlaikyti svetimuose kraštuose okupacinę 
kariuomenę, veikiamą revoliucijos idėjų, ir juo labiau 
panaudoti ją prieš vietos darbo žmones buvo beveik 
neįmanoma. Kareiviai traukė namo, Vokietijos vy
riausioji kariuomenės vadovybė, atsižvelgdama į oku
pacinės armijos būklę, jau 1918 m. rudenį įsakė 
steigti savanorių dalinius 9, kuriuos galėtų panaudoti 
intervencijos tikslais. Savanoriai buvo verbuojami 
tiek pačioje okupacinėje kariuomenėje (10-ojoje armi
joje, dislokuotoje Lietuvoje), tiek ir Vokietijoje. Jau 
1918 m. gruodžio pradžioje karininkai verbuotojai 
išvyko į Vokietiją, kur jie, vyriausybinių organų pa
dedami, pradėjo veikti.

Pirmieji vokiečių savanorių daliniai pasirodė Lie
tuvoje 1918 m. gruodžio mėn. vakariniuose Suvalki
jos rajonuose, 1919 m. sausio mėn.— Kaune. Generolo 
majoro Srėderio liudijimu, sausio mėn. iš Vokietijos, 
daugiausia iš Saksonijos, į Kauną atvyko 30 kari
ninkų ir 3500 kareivių 10. Jie buvo' įjungti į 46-ąją

8 „Mykolas Sleževičius“, p. 101. Antantės imperialistų vaid
menį, gelbstint Lietuvos buržuazinę vyriausybę — šį kontrrevo
liucinį raitelį, sukilusių darbo žmonių išmestą iš balno, aiškiai 
nusakė K- Škirpa, „...jei Kaunas nebuvo bolševikams užleistas,— 
rašė jis savo nepaskelbtoje studijoje „Pirmieji bandymai“, — tu
rime už tai pirmiausia būti dėkingi Santarvės valstybėms, ypač 
maršalui Fošui, kaip mus išgelbėjusiam“ (žr. „Pirmieji bandy
mai“, p. 143).

9 Saksų savanorių dalys Lietuvoje 1919 m. — „Karo archy
vas“, t. VI, p. 183.

10 Ten pat, p. 186.
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(saksų) atsargos diviziją (senoji divizija išvyko na
mo), pavadintą 46-ąja saksų savanorių divizija. Ji 
buvo dislokuota Alytaus—Vilkaviškio—Kaišiadorių— 
Kauno ruože. Į šiaurę nuo Kauno, Jonavos—Kėdai
nių ruože, 1919 m. vasario viduryje, pakeitusi Kauno 
komendantūros savanorių dalinius, išsidėstė 45-oji 
rezervinė divizija. Tačiau netrukus, 1919 m. kovo pa
baigoje, ji iš fronto pasitraukė. Jos vietą užėmė 
46-osios saksų savanorių divizijos 18-asis pulkas u ,

1919 m. sausio 11 d. vietoj pasitraukusių 8-osios 
okupacinės kariuomenės dalinių nuo Šiaulių iš Rytų 
Prūsijos buvo permestas batalionas kareivių, kuris 
užėmė Tilžės—Šiaulių plentą iki Kelmės. į Raseinius 
iš Kauno karinė vadovybė perkėlė kavalerijos eskad
roną 11 12 13 * * * *.

Vokiečių karinės dalys, veikusios Lietuvoje, buvo 
sujungtos į rezervinį savanorių korpusą, kurio vadu 
1919 m. vasario 22 d. buvo paskirtas generolas leite
nantas Valteris fon Eberhardtas. 1919 m. kovo 2 d. 
specialiu lėktuvu jis atskrido į Kauną ir pradėjo va
dovauti interventų karinėms operacijoms.

1919 m. kovo mėn. savanorių korpusas buvo per
tvarkytas į dvi brigadas: Pietų Lietuvos saksų sava
norių brigadą (vadas gen. majoras fon Ompteda)18 
ir Siaurės Lietuvos brigadą (vadas gen. majoras 
Giundelis).

11 Saksų savanorių dalys Lietuvoje 1919 m. — „Karo archy
vas“, t. VI, p. 190.

12 Ten pat.
13 Pietų Lietuvos brigadą, 1919 m. balandžio 1 d. duomenimis,

sudarė 18-asis, 19-asis ir 21-asis pėstininkų pulkai, 18-oji saksų
savanorių pionierių kuopa, 18-asis saksų savanorių eskadronas,
18-oji saksų savanorių artilerijos grupė (4 baterijos), 327-oji
aviacijos eskadrilė bei ryšių-ūkio daliniai (žr. Saksų savanorių
dalys Lietuvoje 1919 m., p. 190).
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1919 m. vasario—kovo mėn. vakarinėje Lietuvos 
dalyje pasirodė vadinamoji vokiečių savanorių Šiau
lių brigada (vadas pulkininkas leitenantas Engeli- 
nas). Į ją kiek vėliau buvo įjungtos ir Siaurės Lietu
vos brigados kai kurie kariniai daliniai. Brigadai 
buvo1 iškeltas uždavinys užimti Šiaulius.

1919 m. vasario mėn. į Žemaitiją įsibrovė 6-ojo 
vokiečių rezervinio korpuso (vadas grafas Riudige- 
ris fon der Golcas), dislokuoto Latvijoje, „geležinės 
divizijos“ daliniai.

Didelė kontrrevoliucinė jėga, grėsusi Lietuvos— 
Baltarusijos TSR, buvo buržuazinės-dvarininkinės 
Lenkijos kariuomenė. Šalies valdantieji sluoksniai, 
svajoję pagrobti „rytų žemes“ iki Dnepro ir Daugu
vos, atvirai ruošėsi žygiui prieš tarybines respublikas. 
Jie vadovavosi ne nacionaliniais Lenkijos interesais, 
o grynai lenkų dvarininkų, netekusių Lietuvoje ir 
Baltarusijoje didžiulių dvarų, sumetimais. Dar 
1919 m. sausio 6 d. „Komunistas“, demaskuodamas 
ruošiamą agresiją, rašė: „Juodosios gaujos veržiasi 
į mūsų kraštą plėšti ir prievartauti, aneksuoti lais
vąją Lietuvą ir paversti ją kolonija, kurią lenkų bur
žuazija ir šlėktos galėtų išnaudoti ir iš jos pelnytis“.

1919 m. vasario 5 d. Bialystoke Lenkijos ir Vokie
tijos vyriausybių kariniai ir civiliniai atstovai sudarė 
slaptą sutartį 14, pagal kurią, viena, buvo užtikrinta 
vokiečių kariuomenės evakuacija iš Ukrainos ir Bal
tarusijos per Lenkijos teritoriją, kita,— Lenkijos ka
riuomenė gavo vokiečių sutikimą pervežti per Bialy- 
stoką, Gardiną, Volkovyską apie 10 000 kareivių 
„puolimui prieš bolševikus“. Bialystoko sutarties re

14 Документы и материалы по истории советско-польских 
отношений, т. II, стр. 84—87.
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zultatas, kaip teisingai pažymėjo lenkų istorikas 
A. Deruga, buvo buržuazinės-dvarininkinės Lenkijos 
karo veiksmai prieš Baltarusijos ir Lietuvos tarybi
nes respublikas 15.

1919 m. vasario 9 d. Lenkijos kariuomenė užgrobė 
Brest-Litovską, kiek vėliau Volkovyską, Kobriną, Pru- 
žanus.

Tarybų Rusija, būdama ištikima pagalbos teikimo 
mažosioms tautoms politikai, stojo ginti Lietuvos ir 
Baltarusijos tarybinių respublikų. 1919 m. sausio 7 d. 
RTFSR Užsienio reikalų liaudies komisariatas, at
mesdamas įžūlius šmeižtus Tarybų valstybės ir jos 
armijos atžvilgiu, nurodė: „Lietuva, kaip ir Balta
rusija, yra savarankiška respublika, ir mums neži
noma, kad tų šalių darbininkai ir valstiečiai būtų pa
reiškę norą prijungti savo šalį prie Lenkijos respub
likos. Klasiniais sumetimais to iš tikrųjų nori lenkų 
kilmės stambūs žemvaldžiai, ir tiktai jie vieni. Į tuos 
nedidelės mažumos norus, žinoma, negali atsižvelgti 
tikrai liaudinės respublikos“ 16.

Lietuvos ir Baltarusijos darbo žmonės, užsiėmę 
taikiu kūrybiniu darbu, nenorėjo karo su Lenkija. Jie 
buvo pasirengę visus ginčijamus klausimus spręsti 
taikiai, abipusiai susitardami.

1919 m. vasario 16 d. Lietuvos Laikinoji revoliu
cinė vyriausybė ir Baltarusijos Tarybų Centro Vyk
domasis Komitetas, V. Lenino pasiūlymu, priėmė 
bendrą kreipimąsi į Lenkijos respublikos vyriausybę.

Lietuvos ir Baltarusijos darbo žmonėms, sakoma 
kreipimesi, yra svetimi bet kokie agresyvūs siekimai.

15 Aleksy Deruga, Geneza umowy Bialostockiej z 5 lutego- 
1919 r. — „Rocznik Bialostocki“, t. VI, Bialystok, 1966, str. 59.

16 Документы и материалы по истории советско-польских 
онтошений, т. II, стр. 59.
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Abiejų respublikų darbininkai ir valstiečiai nenori ti
kėti, kad ir jų kaimyninės tautos, kurių atžvilgiu jie 
„neturi jokių kitų jausmų, kaip tik giliausių drau
giškumų, sutiko jėga atplėšti teritorijas, sudarančias 
minėtųsias respublikas“, nes „tautoms visada yra 
svetimi imperialistiniai tikslai ir agresyvūs sieki
mai“ >7.

Tarybų Lietuvos vyriausybė ir Baltarusijos TSR 
CVK, siekdami „geruoju ir taikingai“ sureguliuoti 
teritorinius klausimus, pasiūlė Lenkijos respublikai 
sudaryti mišrių komisijų sienoms nustatyti. Tačiau 
Lenkijos valdančioji viršūnė neatsakė j taikius Lietu
vos ir Baltarusijos respublikų pasiūlymus.

Atsipeikėjusi nuo socialistinės revoliucijos smū
gių, vokiečių interventų globojama, aktyviai pradėjo 
veikti, telkdama kontrrevoliucines jėgas, ir lietuvių 
buržuazija.

1919 m. sausio 16—22 d. Kaune susirinko vadina
moji Lietuvos valstybės II konferencija 17 18. Svarbiau
sias klausimas, kurį ji aptarė, buvo šalies saugumo 
klausimas. Konferencija priėmė nutarimų, nedelsiant 
mobilizuoti Lietuvos jaunimų buržuazinei tėvynei 
ginti, kuo griežčiausiai kovoti su priešiška agita
cija.

Konferencija, pakartodama 1918 m. gruodžio 26 d.
M. Sleževičiaus kabineto deklaracijų, paskelbė bur- 
iuazines-demokratines laisves, Steigiamojo seimo su

17 LIS, t. III, p. 160'.
18 Laikraščio „Lietuva“ (1919 m. sausio 21 d.) duomenimis, 

konferencijoje dalyvavo tik 17 iš 46 apskričių buržuazijos atsto
vų, daugiausia vietinių savivaldybių darbuotojų. Tik apie 10 
apskričių atsiuntė maždaug visus atstovus, iš 6 apskričių atvyko 
po 1—2 žmones. Nepaisant to, buržuazijos vadeivos vis dėlto pa
skelbė šią kontrrevoliucionierių sueigą buržuazinės Lietuvos vals
tybės konferencija.
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šaukimą, pažadėjo įgyvendinti žemės reformą. Pasta
ruoju klausimu konferencija nutarė: „1. Lietuvos 
žemdirbiai — bežemiai ir mažažemiai — turi būti ap
rūpinti žeme. 2. Pirmoje vietoje duodama žemės 
tiems bežemiams ir mažažemiams, kurie savo noru 
eina į Lietuvos kariuomenę tėvynės ginti. 3. ...Tas 
darbas (aprūpinimas žeme.— В.  V.)  reikia pradėti 
dar prieš kuriamąjį seimą...“ I9.

Demagogiškų buržuazijos pažadų (demokratinės, 
laisvės ir žemės reforma) esmė buvo aiški: patraukti 
darbo žmones į savo pusę, panaudoti juos buržuazi
jos viešpatavimui atkurti visoje Lietuvoje.

Pradėjusiai pilietinį karą lietuvių buržuazijai vi
sokią paramą garantavo imperialistinė Vokietija. 
„Galiu jums, mano ponai, užtikrinti,— pareiškė kon
ferencijos dalyviams Vokietijos vyriausybės įgalioti
nis Lietuvoje E. Cimerlė,— kad kas gali būti pada
ryta iš vokiečių pusės palengvinti ir paremti Jūsų 
darbui, bus padaryta“ 20.

Vokietijos vyriausybė, kaip žinia, savo žodį tesėjo: 
ji suteikė lietuvių buržuazijai 100 mln markių pa
skolą 21, pristatė daug ginklų besikuriančiai buržua
zinei kariuomenei22 ir pati pasiuntė į Lietuvą stam
bias karines savanorių pajėgas.

M. Sleževičius, atsiskaitydamas konferencijoje dėl 
savo vyriausybės veiklos, su pasitenkinimu pažymėjo, 
kad „pastaruoju laiku mes vis daugiau ir daugiau

19 „Lietuva“, 1919 ra. sausio 25 d.
20 Ten pat.
21 „Lietuva“, 1919 m. sausio 21 d.
22 1919 m. sausio 11 d. J. Šaulys iš Berlyno pranešė M. Sleže

vičiui, kad Vokietijos Karo ministerija iš vokiečių kariuomenės 
resursų Lietuvoje išskyrė buržuazinei kariuomenei 2000 vienetų 
įvairių ginklų (žr. LTSR CVA, f. 923, ар. 1, b. 2, 1. 138).
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gauname ginklų iš vokiečių“ ir užtikrino konferenci
ją, kad Vokietijos paskola „bus suvartota karinei pa
jėgai sukurti“ 23.

Buržuazinė vyriausybė paskelbė savanorių šauki
mą. Užsienyje buvo telkiami kariniai instruktoriai. 
Ypač gausu besikuriančioje buržuazinėje kariuome
nėje buvo rusų baltagvardiečių. K. Škirpos liudijimu, 
1918 m. Krašto apsaugos ministerijoje — kariuome
nės organizavimo centre — iš maždaug 50 karininkų 
30 buvo svetimtaučiai, nemokėję lietuviškai, ir tik 
apie 20  žmonių buvo lietuviai24.

Finansiškai ir techniškai Vokietijos remiama, de
magogiškai žadėdama bežemiams ir mažažemiams 
valstiečiams žemės, buržuazija įtraukė dalį gyven
tojų į savo kariuomenę. 1919 m. balandžio 15 d. duo
menimis, kaip pateikia vokiečių šaltiniai, buržuazi
nėje lietuvių kariuomenėje buvo 7821 apginkluotas 
vyras 25.

Užsienio interventų veržimasis sukėlė klasių ko
vos paaštrėjimą visoje Lietuvoje. Tarybų valdžios 
priešai panaudojo įvairias priemones: sabotažą, anti
tarybinę agitaciją, špionažą, skleidė provokacinius 
gandus, kenkimo tikslais pralįsdavo j tarybines įstai
gas. Ginkluotos buržuazinės gaujos kai kur kartu su 
vokiečių kareiviais įsiverždavo į tarybinius rajonus 
(Krekenava, Ramygala, Radviliškis, Kelmė, Gelvo-

23 „Mykolas Sleževičius“, p. 104.
24 K. Škirpa, Pirmieji bandymai, p. 92. Ministerijos tarnautojų 

sąrašuose 1918 m. buvo tokios pavardės, kaip cariniai pulkinin
kai Chaleckis, Konopadskis, Satorupas, papulkininkiai Sietkovs- 
kis, Jakubovskis, Sizychas, kapitonai Reško, Eljaševičius, poruči- 
kai Cinčers, Demidovas, karo valdininkai Cigleris, Gravlei, Raube 
ir pan. (ten pat, p. 72).

25 Deutsches Zentralarchiv, Abt. Merseburg, Ministerium dės 
Innern, Rep. 77, Titel 856, Nr. 177, BĮ. 8.
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nai), užpuldavo ir žudydavo valdžios darbuotojus bei 
aktyvistus, terorizuodavo gyventojus. Kai kuriose 
vietose (Rūdiškės, Semeliškės) įvyko buožių maištai.

Klasių kova Lietuvoje virto pilietiniu karu.
„Pilietinis karas yra aštriausia klasių kovos for

ma,— rašė V. Leninas,— kai eilė ekonominių ir poli
tinių susidūrimų ir mūšių, besikartodami, besikaup
dami, besiplėsdami, beaštrėdami, prieina iki to, kad 
tie susidūrimai pavirsta vienos klasės kova su ginklu 
rankose prieš kitą klasę“ 26.

Darbininkų klasė, iškovojusi politinę valdžią, ne
buvo suinteresuota karu. Darbo žmonės, visų mate
rialinių ir dvasinių vertybių kūrėjai, stengėsi išsau
goti ir panaudoti šias vertybes naujos, socialistinės 
visuomenės statybai. Jie nesukėlė ir negalėjo sukelti 
pilietinio karo. Karą Lietuvos darbo žmonėms pri
metė lietuvių buržuazija ir tarptautinis imperializ
mas, Lenkijos ir Vokietijos interventai. Sis klasinio 
pobūdžio karas prieš vidaus ir užsienio priešus buvo 
teisingas karas, kurio tikslas—-išsaugoti Tarybų 
valdžią, išplėsti ir įtvirtinti socialistinės revoliucijos 
laimėjimus Lietuvoje.

Tarybų respublikos gynybą organizavo ir jai va
dovavo Komunistų partija. Lietuvos partinių organi
zacijų veikla, telkiant darbo žmones socialistinei re
voliucijai ginti, buvo labai įvairi. LKP CK posė
džiuose sistemingai buvo svarstomi gynybos reikalai, 
komunistų mobilizavimo, darbo žmonių įtraukimo 
į armiją klausimai, išklausomi karinių vadovų prane
šimai, numatomos konkrečios priemonės, kaip padėti 
frontui.

26 V. 1. Leninas, Raštai, t. 26, p. 11.
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R apo las R a sika s

1919 m. vasario 2 1 d. partijos CK, apsvarstęs Lie 
tuvos TSR karinio komisaro R. Rasiko pranešimą 
pavedė kariniams organams skubiai parengti prie 
monių planą, kaip pagerinti Raudonosios Armijo: 
materialinę padėtį fronte. Buvo nutarta išskirti Кап 
reikalų komisariatui 2 mln. rublių. Vilniaus Darbi 
ninku atstovų taryba turėjo rekvizuoti audinių ir odo: 
atliekas kareivių aprangai. CK pripažino, jog butin; 
kurti partizanų būrius, kuriuos reikia siųsti į prieše 
užnugarį27. 1919 m. kovo 2  d. LKP CK įpareigoje 
partines organizacijas nuolat stiprinti karinį darbą 
plėsti agitaciją už verbavimą į Raudonąją Armiją i: 
maisto produktų prievolių kariuomenės reikalam; 
įvykdymą 28.

Per trumpą laiką Lietuvos partinė organizacijč 
sukūrė respublikos karinį-organizacinj aparatą. Vy * 26

27 PA, f. 77, ap. 2, b. 5, 1. 47.
26 Ten pat, 1. 71.
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riausybės karinis skyrius 1919 m. sausio 20 d. Revo- 
liucinės-karinės tarybos nutarimu buvo pertvarkytas 
į Lietuvos Karo reikalų liaudies komisariatą29. Jam 
vadovavo komunistas R. Rasikas. Kariniam komisa
riatui, kuris veikė kaip respublikos Revoliucinės-ka- 
rinės tarybos operatyvinis organas, buvo pavesta or
ganizuoti ir formuoti Lietuvos Raudonąją Armiją, 
rengti ją politiškai ir fronto operacijoms, aprūpinti 
maistu bei apranga 30.

1919 m. kovo 24 d., įkūrus Lietuvos—Baltarusijos 
TSR, buvo sudarytas apygardos štabo teisėmis jung
tinės respublikos Karo reikalų liaudies komisariatas. 
Kariniu respublikos komisaru partija paskyrė žymų 
lenkų komunistą, Lietuvos ir Baltarusijos KP CK 
narį J. Unšlichtą.

Respublikos komisariatas savo veiklą rėmė guber
nijų (Vilniaus31, Kauno — centras Panevėžyje32, 
Minsko) ir apskričių kariniais komisariatais. Karo 
komisarais, telkiant darbo žmones į Raudonosios 
Armijos dalinius, aktyviai dirbo: Vilniaus apskrity
j e — K- Chadkevičius, Švenčionių — A. Karosas, jo 
pavaduotoju — E. Makštys, Ukmergės — J. Griškė- 
nas, Panevėžio — J. Vitkauskas, Kupiškio — J. Žu
kauskas, jo pavaduotoju — M. Greibus, Kuršėnų — 
A. Federavičius-Kvedaras, Utenos — P. Baltrūnas 
(jis ir revkomo pirmininkas; nuslopinus Tarybų val-

29 CVTAA, f. 25994, ap. 2, b. 22, 1. 4.
30 CVTAA, f. 27296, a p. 1, b. 1, 1. 2.
31 1919 m. vasario 17 d., Lietuvos ir Baltarusijos tarybų res

publikų susijungimo išvakarėse, įsakymu Nr. 18, pasirašytu 
R. Rasiko, Lietuvos Karo reikalų liaudies komisariatas buvo per
tvarkytas į Vilniaus gubernijos karo komisariatą (žr. „Komunis
tas“, 1919 m. vasario 21 d.).

32 Iš pradžių Kauno gubernijos karinio komisariato funkcijas 
vykdė Panevėžio apskrities komisariatas.
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džių, įstojo į buržuazinę kariuomenę (1919.VIII.30), 
tarnavo intendantūroje), Joniškėlio— J. Bušmanas- 
(jis ir revkomo pirmininkas), Trakų — V. Pisarževs- 
kis.

1919 m. balandžio 8 d. visoje Lietuvos—Baltarusi
jos respublikoje buvo) įvestas karo stovis.

Ginkluota^kovų su užsienio interventais ir vidaus, 
kontrrevoliuciniais djaliniais respublikos teritorijoje 
vedė Lietuvos—Baltarusijos (buv. Vakarų) armijos33 
Pskovo divizija ir Internacionalinė divizija. 1919 m, 
sausio 23 d. Internacionalinė divizija buvo pavadinta 
2-ųja Latvių šaulių divizija. Pastaroji įėjo į Tarybų. 
Latvijos armijos sudėtį ir veikė Siaurės Lietuvoje.

1919 m. sausio 21 d. Lietuvos Laikinosios revoliu
cinės vyriausybės prašymu Pskovo divizijų, pavadin
tų Lietuvių divizija, RTFSR Revoliucinė-karinė tary
ba oficialiai perdavė Tarybų Lietuvai. Pirmoji lietu
vių nacionalinė Raudonosios Armijos dalis — 5-asis 
Vilniaus šaulių pulkus, iki šiol buvęs lenkų Vakarų, 
divizijoje, buvo įjungtas į Lietuvių divizijų kaip 7-asis 
lietuvių šaulių pulkas34.

Lietuvių šaulių divizija, tame tarpe ir 7-asis lietu
vių pulkas, taip pat 0-oji latvių šaulių divizija, įžy
giavusios į Lietuvą buvo ne visiškai sukomplektuotos. 
Jos turėjo būti papildytos- daugiausia vietos gyven
tojais.

Partinės organizacijos, tarybiniai ir kariniai orga
nai, vadovaudamiesi partijos CK nurodymais, išvystė 
didelę agitacinę-organizacinę veiklų, kuriant naujus

33 Vakarų armija buvo pavadinta Lietuvos—Baltarusijos armi
ja 1919 m. kovo 13 d., tuoj po abiejų respublikų susijungimo. 
Joje, kaip ir anksčiau, buvo Pskovo (Lietuvių), Vakarų ir 17-oji 
šaulių divizijos (žr. CVTAA, f. 1460, ар. 1, b. 35,1. 47).

34 CVTAA, L 201, ap. 2, b. 456, 1. 45; f. 27296, ap. L b. 1, 1. 13.
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karinius dalinius bei papildant savanoriais esamus. 
Formuojant Lietuvos Raudonąją Armiją, buvo griež
tai laikomasi klasinio principo — savanoriais priima
mi, kaip to reikalavo statutas,— tik darbininkai ir 
darbo valstiečiai. „Pirmoje eilėje priimti praėjusius 
karinę tarnybą,— sakoma 1919 m. vasario 26 d. Vil
niaus gubernijos karinio komisariato direktyvoje,—- 
geriaus apsirengusius ir apsiavusius ir kiekvieną kar
tą griežtai laikantis priėmimo į raudonąsias eiles 
statuto taisyklių“ 35.

Periodinėje spaudoje, atsišaukimuose, susirinki
muose ir mitinguose komunistai aiškino darbo žmo
nėms, kad Raudonoji Armija eina jų išvaduoti, de
maskavo buržuazijos agentų skleidžiamą šmeižtą 
.apie raudonarmiečius, kvietė stoti j ginkluotas Tary
bų valdžios gynėjų gretas. „Ne pavergti Lietuvos 
darbininkų ir vargingųjų valstiečių eina mūsų Rau
donoji Armija,— rašė LKP CK 1919 m. sausio 31 d. 
.atsišaukime j miestų ir kaimų darbo žmones,-— o liuo- 
suoti juos iš dvarininkų ir kapitalo vergijos. Ne nau
jai okupuoti Lietuvą ji nori, o paliuosuot ją nuo bent 
kokios okupacijos“ Зб. Atsišaukime aiškinama, kad 
Lietuvos revoliucinė valdžia siekia sukurti ir kuria 
Raudonąją Armiją iš vietos gyventojų. Ir kai ji pa
kankamai sustiprės, kai iš krašto bus išvyti užsienio 
grobikai, Tarybų Rusijos ginkluotos pagalbos nebe
reikės. LKP CK paragino darbo žmones, visus „kam 
tikrai rūpi darbininkų ir vargingųjų valstiečių išliuo- 
savimas iš kapitalo vergijos, kam rūpi atsikratyti nuo 
dvarininkų, storakaklių ūkininkų, kunigų ir jų sėbrų

35 CVTAA, f. 26022, ар. 1, b. 3, 1. 23.
36 LKP atsišaukimai, t. 1, p. 54.
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viešpatavimo, kam rūpi galutinai palaidot bent kokią 
okupaciją, turi stoti į Raudonosios Armijos eiles“ 3A 

Lietuvos darbo žmonės, miesto ir kaimo darbinin
kai, vargingieji valstiečiai, revoliucijos idėjų paveikti,, 
stojo savanoriais į Lietuvos Raudonąją Armiją, buvo 
pasiryžę su ginklu rankose kautis už savąją laisvę.

Kaip rodo duomenys, žymiai išaugo Lietuvių di
vizija 3S.

1919.1.1 1919.111.20

Durtuvai 2473 7330
Kardai 65 69
Kulkosvaidžiai 78 104
Lengvieji artilerijos

pabūklai 9 12
Aeroplanai 8 6

37 LKP atsišaukimai, t. i, p. 55.
38 CVTAA, f. 201, ap. 3, b. 81, 1 323; b. 244, 1. 18.
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Per nepilnus tris mėnesius Lietuvių divizijoje ka
rių padaugėjo, tiek vietos gyventojų, tiek atvykusių 
iš Rusijos darbininkų ir valstiečių, beveik tris kartus.

1919 m. sausio mėn. Vilniuje buvo sukomplektuo
tas Lietuvių divizijos 7-ojo (5) pulko 3-iasis batalio
nas, 1-asis Lietuvių divizijos atsargos batalionas (or
ganizatorius A. Šimkūnas, komisaras — S. Strelčiū- 
nas), ypatingasis būrys (vadas L. Siniauskas), 1-asis 
(vadas Eidukevičius) ir 2-asis (vadas P. Deltuva) 
lietuvių raudonarmiečių (partizanų) skrajojamieji 
būriai.

Pirmasis būrys— 122 39 vyrai buvo pasiųstas 
i Stakliškių—Butrimonių—Punios, antrasis (60 vy- 
rų) 40 — j Žiežmarių—Kaišiadorių rajonus. Lietuvių 
raudonuosius partizanus, kiek vėliau prisiminė J. Vi
tas, Dzūkijos darbo žmonės sutiko su meile ir 
džiaugsmu. 1919 m. vasario 10 d. mitinge Punioje

39 CVTAA, f. 2764, ар. 1, b. 13, 1. 107. 1919 m. kovo 11 d. būrys 
buvo įjungtas į Lietuvių divizijos 2-osios brigados 4-ąjj pulką. 
Būryje, be kitų, buvo antifašistinio judėjimo Lietuvoje hitlerinės 
okupacijos metais organizatorius, Tarybų Sąjungos didvyris 
J. Vitas (Jonas Valūnas), Vladas Dūda, Adomas Kunevičius, Pet
ras Marcinkevičius, Antanas Simanauskas, Antanas Subačius, 
Konstantinas Ramaitis, Jonas Daveikis, Vladas Vežas, Feliksas 
Stefanovskis, Kazimieras Brizgys, Juozas Kazakevičius, Julius 
Zukna, Aleksandras Grambauskas, Kazimieras Kirilevičius, Alek
sandras Ambrakevičius, Ignas Tymetis, Andrius Bubišius, Vikto
ras Vitazas, Kazimieras Počebutas, Antanas Paukštėnas, Jonas 
Ilūzas, Alfonsas Urbanavičius, Juozas Siškevičius, Juozas Sab- 
linskas, Nikolajus Pleskanevičius, Francas Paško, Boleslovas 
Godliauskas, Jonas Gomonas, Petras Ramaškevičius, Antanas 
Grinevičius, Petras Dasevičius, Vincas Judaitis, Jonas Urbonas, 
Karlas Jurkelis, Jonas Maskoliūnas, Kazimieras Ambrasas, Gus
tavas Frištakas, Stanislovas Mincevičius, Jonas Andriulis, Jaros
lavas Beinoravičius, Vincas Salietis, Pranas Sungaila, Viktoras 
Cerniakas, Adomas Gakutas, Juozas Venclova.

40 «Красноармеец», 1 мая 1919 г. 1919 m. vasario pabaigo
je būrys Lietuvos Revoliucinės-karinės tarybos nutarimu buvo 
įjungtas j 7-ąjį pulką (žr. CVTAA, f. 1578, ар. 1, b. 59, 1. 13).
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darbininkai ir valstiečiai, atsiliepdami j partizanų bū
rio vado Eidukevičiaus kalbų, šaukė: „Mes su jumis“. 
Darbo valstiečiai savanoriškai išskyrė pastotes, „ve
žė į kovą partizanus“ 41. Daug Dzūkijos darbo žmonių 
stojo j Raudonąją Armiją. Iš Perlojos apylinkių re
voliucijos ginti išėjo 130 vyrų 42. Sėkmingai vyko sa
vanorių verbavimas Kaune. 1919 m. sausio 29 d. par
tijos Kauno komiteto atstovas pranešė, kad į Raudo
nosios Armijos Lietuvių diviziją išvyko apie 20 0  
žmonių. „Verbavimą ir siuntimą mano ir toliau tęs
ti“ 43, — rašė jis.

■Šiauliuose darbininkų būrio1, pasižymėjusio kovoje 
su vokiečių okupantais, pagrindu buvo pradėtas for
muoti Žemaičių pulkas. Atėjus Raudonajai Armijai, 
jis įėjo į 2-ąją Latvių (Internacionalinę) diviziją 
kaip 8-asis Lietuvių šaulių raudonasis pulkas.

Pulko gimimo diena reikia laikyti 1919 m. vasario 
14-ąją, kai Lietuvos karo reikalų liaudies komisaro 
įsakymu pulko vadu buvo paskirtas Feliksas Baltu- 
šis-Žemaitis, padėjėju — Aleksandras Arlauskas, ko
misaru— LKP CK narys Simonas Grybas44. Pulke, 
kaip liudija F. Žemaitis, buvo 1000 raudonarmiečių45. 
Pulkas buvo įsigijęs šarvuotą traukinį, sudaręs kul
kosvaidžių komandą iš 10  sunkiųjų kulkosvaidžių46.

41 /. Vitas, Lietuvių raudonasis skrajojamasis partizanų būrys 
(iš atsiminimų). — „Kolektyvas“, 1923, Nr. 3 (15), p. 15.

12 CVTAA, f. 1139, ар. 1, b. 48, 1. 189.
43 PA, f. 5421, a p. 1, b. 85, 1. 39.
44 «Коммунист», 16 февраля 1919 г.
45 PA, f. 77, ap. 2, b. 56, 1. 7. 1919 m. lapkričio 10 d. F. Žemai

čio laiškas R. Rasikui.
46 F. Žemaitis, Lietuviškojo tarybinio pulko formavimas Šiau

liuose 1918—1919 metais (iš atsiminimų). — Revoliucinis judėji
mas Lietuvoje, p. 228.
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Apibūdindamas darbo žmonių pažiūrą į Raudonąją 
Armiją, F. Žemaitis 1919 m. lapkričio 10 d. rašė: „Pas 
mus iš visų kampelių plaukė įvairios delegacijos ir 
visos noriai prisidėjo prie mūsų reikalo. Aš turėjau 
•daugiau kaip dvidešimt vietų, kur buvo suformuoti 
Raudonosios Armijos daliniai, turintieji ne mažiau 
kaip po 100 durtuvų, ir jie tik laukė patogaus mo
mento, kad galėtų prisijungti“ 47. Tačiau visų norin
čių stoti j pulką priimti nebuvo galimybės: trūko 
ginklų, aprangos, šaudmenų. Pavyko apginkluoti tik 
apie pusę pulko — 500—600 vyrų. Kiti sudarė dalies 
rezervą 48.

Išaugo ir sutvirtėjo Raudonosios Armijos Mažeikių 
kuopa, kurioje buvo susitelkę apie 150 lietuvių rau
donarmiečių (vadas J. Kopūstas), Kuršėnų būrys —

« PA, f. 77, ap. 2, b. 56. 1. 7.
48 F. Žemaitis, Lietuviškojo tarybinio pulko formavimas Šiau

liuose 1918—1919 metais, p. 228.
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apie 300 vyrų (vadas D. Budinąs, komisaras — A. Fe- 
deravičius-Kvedaras). Pastarasis pasivadino Raudo
nosios Armijos 2-uoju Žemaičių pulku49.

Didelį darbą, organizuojant Lietuvos Raudonosios 
Armijos dalinius, atliko Kauno gubernijos karinis- 
komisariatas, veikęs Panevėžyje. Komisaru čia dirbo- 
revoliucionierius, proletarinis poetas Juozas Vitkaus
kas 50, komisariato kariniu vadovu — P. Januškevi
čius, agitacijos-švietimo skyriaus viršininku — Liud
vikas Jakavičius (Lietuvanis)51, vienam iš komisa
riato skyrių vadovavo Jonas Račgus 52.

Kauno gubernijos karinio komisariato agitacinės- 
organizacinės veiklos sfera faktiškai apėmė Joniškė-

49 Faktiškai Kuršėnų lietuvių raudonarmiečių būrys pulku ne
tapo. Jo, kaip pulko, veikla to meto dokumentuose neatsispindi.

50 Nuslopinus Tarybų valdžią, J. Vitkauskas 1919 m. buvo- 
buržuazinių nacionalistų nužudytas.

61 L. Jakavičius buvo spaudos darbuotojas, liberalinės krypties 
laikraščio „Rygos naujienos“ redaktorius.

52 CVTAA, f. 26022, ар. 1, b. 4, 1. 197.
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По, Biržų, Rokiškio, Kupiškio apskritis. Kariniam 
komisariatui per gana trumpą laiką pavyko surašyti 
daug savanorių į Raudonąją Armiją. J. Vitkauskas 
1919 metų vasario 12 dieną telegrama pranešė res
publikos kariniam komisarui Rapolui Rasikui, atsa
kydamas į pastarojo paklausimą dėl formuojamų 
būrių apginklavimo, kad turima 69 šautuvai, o trūks
ta 2300 53.

Panevėžyje buvo suformuotas 2-asis lietuvių at
sargos batalionas (vadas Vincas Mickevičius). 
1919 m. vasario viduryje jame buvo 400 lietuvių rau
donarmiečių 54. Daugumą bataliono karių pavyko ap
ginkluoti.

Raudonosios Armijos lietuvių būriai, pasivadinę 
komunistiniais, susiformavo Joniškėlyje,— 120 vyrų 
(vadas I. Gaška, komisaras P. Lukoševičius)55, Ute

53 CVTAA, f. 26022, ар. 1, b. 3, 1. 8, 10.
54 Be kitų, šiame batalione kovojo: Jonas Lukpetris, Povilas 

Mykolaitis, Bernardas Matkus, Maksas Mileris, Jonas Petronis, 
Juozas Rusas, Jonas Skuodis, Ignas Tonkūnas, Juozas Uzdras, 
Juozas Šimonis, Antanas Baliulis, Pranas Bumblis, Petras Bute
lis, Gasparas Baltrūnas, Pranas Vaivas, Kazimieras Norvilas, Do
mininkas Bojariūnas, Petras Boruta, Teofilius Bikulčius, Jonas 
Biriukas, Boleslovas Vitkauskas, (žr. CVTAA, f. 26022, ар. 1, 
b. 5, 1. 136).

55 CVTAA, f. 1042, ар. 1, b- 115, 1. 266. 1919 m. gegužės 16 d. 
Panevėžyje būrys buvo išformuotas ir įjungtas j 2-ąjį atsargos 
batalioną. Išformavimo metu būryje buvo 75 kovotojai: Ignas 
Gaška, Povilas Lukoševičius, Jonas Vederis, Petras Simonaitis, 
Jurgis Vilkas, Viktoras Tamošiūnas, Petras Puntulis, Antanas 
Dumbra, Kazimieras Dumbra, Mikas Grigaliūnas, Jonas Katkevi
čius, Povilas Vaičeliūnas, Antanas Urbonas, Jonas Urbonas, Si
monas Arbusevičius, Antanas Malinauskas, Juozas Rutka, Kazys 
Menkštėnas, Juozas Vilkas, Povilas Lukšas, Antanas Petrauskas, 
Jonas Tilinskis, Pranas Jukna, Pranas Zacharevičius, Juozas Ba- 
laškevičius, Antanas Aleksandravičius, Ignas Skvereckas, Anta
nas Tintautas, Povilas Kiršanskis, Petras Neimonas, Kazys Letu- 
lis, Stanislovas Stefanovičius, Jonas Baltuška, Kazys Baltuška, 
Kazimieras Bogas, Pranas Vištakis, Jonas Brinkevičius, Mikas 
Tipšeris, Antanas Bojariūnas, Kazys Navickas, Jonas Armanavi-
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noje — 56 kariai56, Ukmergėje — R. Liuksernburg 
vardo būrys (komisaras S. Firinas)57, Švenčionyse — 
organizatorius ir vadas J. Jasiūnas58 59, Rokiškyje — 
būrio vadas P. Lebedevas, viršininkas V. Januška 5S, 
Trakuose. Kupiškio komunistai suformavo komunisti
nį būrį, kuriame 1919 m. balandžio 28 d. buvo 71 dur
tuvas, 15 kardų ir 2 kulkosvaidžiai60. Kupiškėnai la
bai aktyviai stojo į revoliucijos gynėjų gretas. Kaip 
rodo Kupiškio apskrities karinio komisariato 1919 m.

čius, Domas Stogis, Lionginas Tamašauskas, Antanas Gustevi- 
čius Jurgis Nakvosas, Antanas Rauckis, Antanas Morkūnas, Ig
nas Stankevičius, Leonas Šidlauskas, Juozas Skrupskelis, Pranas 
Strepeika, Juozas Grigaliūnas, Kazys Martinaitis, Augustas Puš- 
kevičius, Kazys Kniazikevičius, Anicetas Valionis, Mikas Šileika, 
Aleksas Videris, Petras Ignatonis, Juozas Lopata, Jonas Marcilio- 
nis, Klementas Kavaliauskas, Aleksandras Strepeika, Mykolas Gu
delis, Juozas Budrys, Kazys Jasiūnas, Juozas Jasiūnas, Kazimie
ras Gumbilevičius, Ignas Keršys, Jonas Platakis, Jonas Tamulio- 
nis, Adolfas Kazakevičius, Stanislovas Anilionis, Povilas Figuri- 
:nas, Petras Sausys (žr. CVTAA, f. 26022, ap. 3, b. 1, 1, 1—3).

68 Ten pat, f. 1139, ар. 1, b. 30, 1. 80. Išformuotas 1919. VI. 4.
57 1919 m. kovo 21 d. duomenimis, Ukmergės sargybos kuopoje 

buvo 48 žmonės, komunistiniame būryje— 14 žmonių; jie turėjo 
2 kulkosvaidžius, 7 šautuvus ir 55 rankines granatas (CVTAA, 
f. 26022, ар. 1, b. 5, 1. 15). Netrukus būrys išaugo. „Sudariau būrį 
iš 200 žmonių, — rašė komisaras S. Firinas 1934 m., — lietuvių 
kumečiai, Vilniaus komjaunuoliai, darbininkai, saujelė vokiečių 
kareivių spartakininkų, du kulkosvaidžiai, dėžė granatų, trisde
šimt šautuvų“ (2r. Беломорско-Балтийский канал им. Сталина, 
История строительства, под ред. М. Горького, Л. Авербаха, 
С. Фирина, 1934, М., стр. 367).

58 „Komunistas“, 1920 m. birželio 12 d.
59 Būrys nuolat pasipildė savanoriais. Antai 1919 m. kovo 29 d. 

būrio viršininkas V. Baltuška raportavo Kauno gubernijos kari
niam komisariatui Panevėžyje dėl 4 savanorių — Balčiūno Bene
dikto, Rimkaus Antano, Barichovskio Igno ir Petravičiaus Kazi
miero įskaitymo į būrio sudėtį (CVTAA, f. 26022, ар. 1, b. 5, 1. 29). 
1919 m. kovo 31 d. Kauno gub. karinis komisariatas įsakė Rokiš
kio būrio vadovybei išsiųsti į 2-ąjį atsargos batalioną raudonar
miečius: Kuodį Eduardą, Jakubavičių Jokūbą, Turkauską Joną ir 
Plechanovą Feoktistą, kuriuos numatė paskirti vadovaujančioms 
pareigoms batalione. „Vietoj jų bus išsiųsti kiti“, — pranešė ko
misariatas (CVTAA, L 26022, ар. 1, b. 1, 1. 94).

80 CVTAA, f. 2962, ар. 1, b. 1, 1. 12.
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kovo 15 d. raštas respublikos liaudies kariniam komi
sariatui, per mėnesį jie buvo pasiryžę suformuoti 
Raudonosios Armijos dalinį iš 1000 žmonių. Trūko 
aprangos ir ginklų. Kupiškio komunistai tikėjosi 
centro paramos. „Revoliucijos ir Tarybų valdžios iš
laikymo vardu,—■ sakoma minėtame rašte,— Kupiškio 
karinis komisariatas kreipiasi į Lietuvos centrinį ka
rinį komisariatą, prašydamas aprūpinti mus reikalin
gais daiktais, t. y. duoti tūkstantį ( 10 0 0) pilnų ap
rangos komplektų, tiek pat šautuvų ir reikiamą kiekį 
šovinių“ 61. Į Vilnių su raštu išvyko apskrities karinės, 
kolegijos narys, komisaro pavaduotojas Mykolas- 
Greibus. Respublikos Karo reikalų liaudies komisa
riatas esminės paramos suteikti negalėjo.

Nepaprastai sunkiomis ir sudėtingomis užsienio 
intervencijos ir pilietinio karo, rūsčių išmėginimų ir 
skurdo sąlygomis buvo sukurtos Tarybų Lietuvos 
ginkluotosios pajėgos, kurios su pakviestais į pagal
bą Tarybų Rusijos kariniais daliniais stojo ginti re
voliucijos. Pirmose jos gynėjų gretose buvo Lietuvos 
komunistai ir komjaunuoliai.

LKP CK 1919 m. sausio 20 d. priėmė nutarimą 
mobilizuoti į frontą, išskyrus atsakingus darbuotojus, 
visus partijos narius62. Pafrontės apskričių — Pane
vėžio, Šiaulių, Joniškėlio, Kupiškio, Kuršėnų, Ukmer
gės, Utenos, Trakų — partinės organizacijos į komu
nistinius gynybos būrius arba į Raudonosios Armijos 
dalinius įtraukė daugumą savo narių. Likę užnuga
ryje komunistai mokėsi karinių dalykų. Nuolat papil
dė Lietuvių divizijos gretas Vilniaus komunistai. 
1919 m. kovo mėn. partijos Vilniaus komitetas mo

61 CVTAA, f. 26022, ар. 1, b. 5, 1. 165.
62 PA, f. 77, ap. 2, b. 5, 1. 9.
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bilizavo ir pasiuntė j divizijos pulkus 26 komunis
tus, jų tarpe: S. Kobaką, M. Kobaką, S. Lickevičių, 
B. Raicherą, J. Liveną, V. Andrejevskį, R. Adamovi- 
čių, J. Danilovskį, P. Peliksą, K. Dovidaitj, J. Klima
šauską 63. Skubiai buvo rengiamos sanitarės. Tam rei
kalui partija mobilizavo moteris komunistes.

1919 m. kovo 17 d. Vilniaus komjaunimo organi
zacijos susirinkime buvo nutarta apmokyti karo da
lykų visus narius, kad jie galėtų, sakoma susirinkimo 
rezoliucijoje, kiekvienu metu „stoti į Raudonosios Ar
mijos gretas padėti vyresniems draugams, ginan
tiems Spalio revoliucijos iškovojimus“ 64. Sostinės 
komjaunuoliai suformavo K- Libknechto vardo kovos 
būrį, kurio vadovu (viršininku) buvo paskirtas Lie
tuvos ir Baltarusijos Komunistinės jaunimo sąjungos 
■CK sekretorius J. Greifenbergeris.

Partinės organizacijos rengėsi visuotiniam darbo 
žmonių kariniam apmokymui. Tam tikslui guberni
jose ir apskrityse prie karinių komisariatų buvo su
daryti specialūs skyriai. Raudonosios Armijos Lietu
vių divizija, susidėjusi iš 7 pulkų, buvo suskirstyta 
į 3 brigadas, po 2 pulkus brigadoje. 1919 m. sausio— 
vasario pirmoj'e pusėje 1 -oji brigada — 2 -asis ir 
6-asis pulkai — užėmė Ukmergės—Jonavos—Kėdainių 
gynybos barą, 2-oji brigada — 3-iasis ir 4-asis pul
ka i— Alytaus—Varėnos—Daugų barą, 3-oji briga
d a — 1-asis ir 5-asis pulkai — Jiezno—Aukštadva
rio—Žaslių barą. Kai 1919 m. vasario 7 d. iš Vilniaus 
j Aukštadvarį atvyko 7-asis (buv. Vilniaus) pulkas, 
1 -asis lietuvių šaulių pulkas buvo perduotas l-ajai 
brigadai.

63 CVTAA, f. 1139, ар. 1, b. 32, 1. 162; b. 36, 1. 5.
64 «Красная молодежь», 23 марта 1919 г.
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Lietuvių divizija, kaip matome, užėmė gana ilgą 
apie 150 km gynybos liniją Ukmergė—Alytus.

1919 m. sausio—vasario mėn. Žemaitijoje, Telšių— 
Sedos—Mažeikių gynybos barą užėmė 2-osios Latvių 
šaulių divizijos 39-asis pulkas, Kuršėnų lietuvių rau
donarmiečių būrys, 8-asis Lietuvių (buv. Žemaičių) 
pulkas, Latvių 3-iasis pulkas ir Mažeikių kuopa.

Raudonosios Armijos daliniai Lietuvoje maisto- 
produktais, be paskyrų, gaunamų iš Ukrainos TSR,, 
buvo aprūpinami daugiausia vietoje. Maisto paruošas 
vykdė ir maisto produktus tarp gyventojų bei Raudo
nosios Armijos karių skirstė Maisto tiekimo liaudies, 
komisariatas ir jo skyriai vietose, bendradarbiauda
mi su kariniais tiekimo organais — divizijų ypatin
gaisiais įgaliotiniais maisto tiekimo reikalams.

Tačiau ne visur maisto tiekimo organų darbas bu
vo reikiamai sutvarkytas. Nepastovi buvo fronto 
linija. Buožės slėpė duoną. Todėl, suprantama, nere
tai kariuomenės daliniams tekdavo patiems savimi 
pasirūpinti. Dėl to mažiau sąmoningi raudonarmie
čiai kartais grobstydavo.

Respublikos kariniai-revoliuciniai organai ėmėsi 
visų priemonių užkirsti kelią tokiems nusikaltimams. 
Lietuvos Karinė-revoliucinė taryba viename įsakyme 
(Nr. 17), kurį pasirašė V. Kapsukas, pareikalavo- 
„pradėti negailestingą kovą su savanaudžiais, prisi
dengusiais garbingu raudonarmiečio vardu“ 65. Ir va
dams, ir eiliniams kareiviams buvo griežtai uždrausta- 
neorganizuotai naudotis valstiečių pastotėmis, o pa
sinaudojus,— neišdavinėti jokių raštelių, bet tuoj pat 
vietoje apmokėti pastočių savininkams. Šių taisyklių 
pažeidėjai, sakoma Revoliucinės-karinės tarybos.

65 PA, f. 77, ap. 2, b. 30, 1. 4.
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1919 m. sausio 15 d. įsakyme, bus traukiami revoliu- 
cinėn atsakomybėn66. Deja, šių negerovių visiškai 
išgyvendinti nepavyko. O tai, suprantama, kėlė vals
tiečių nepasitenkinimų.

Raudonosios kariuomenės siela buvo politiniai 
darbuotojai. Remdamiesi partinėmis organizacijomis, 
jie dirbo didelį politinį-auklėjamąjį darbą tarp rau
donarmiečių. Geriausieji, pasižymėję kovose kariai 
stojo į Komunistų partiją.

Lietuvių divizijoje, 1919 m. gegužės 15 d. duome
nimis, veikė 17 kuopelių, kuriose buvo 160 komunistų 
ir 347 prijaučiantieji. Be to, divizijoje veikė 6 biblio
tekos, 7 politinio lavinimosi mokyklos, 8 klubai, 
14 kultūros-švietimo darbo komisijų. Partinį-politinį 
auklėjimo darbą dirbo 39 karo komisarai ir 36 orga- 
nizatoriai-agitatoriai67.

Kovinga, gerai organizuota buvo Lietuvių divizi
jos 7-ojo (buv. 5-ojo Vilniaus) pulko partinė orga
nizacija. Ji išaugo nuo 13 komunistų ir 39 prijaučian
čiųjų 1919 m. sausio 9 d. iki 55 komunistų ir 74 pri
jaučiančiųjų 1919 m. balandžio 28 d.68

Kiekvienoje pulko kuopoje ir komandoje veikė 
komunistinės kuopelės. Kas savaitę buvo šaukiami 
pulko partinio kolektyvo susirinkimai, aptariami 
svarbiausieji pulko gyvenimo ir kovos klausimai, 
išklausomi kuopų partinių organizacijų pirmininkų 
pranešimai.

Lietuvos partinė organizacija, kariuomenės komu
nistai auklėjo raudonarmiečius gilaus atsidavimo Ta
rybų valdžiai, liaudžiai dvasia, diegė juose drąsą ir

66 CVTAA, f. 1579, a p. 1, b. 2, 1. 136.
67 CVTAA, f. 201, ap. 2, b. 232, 1. 28, 46.
08 Ten pat, 1. 35; f. 2862, ар. 1, b. 2, 1. 3.
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narsumą, siekė, kad tarybiniai kariai šventai ir nenu
krypstamai vykdytų priesaiką — negailėti savo jėgų 
ir gyvybės, ginant socialistinės revoliucijos laimėji
mus, darbo žmonių laisvę.

Ginkluoti mūšiai su vokiečių bei 
lenkų interventais ir lietuvių buržuazijos

kariniais daliniais. 
Vilniaus užgrobimas

1919 m. pavasarį, kai Tarybų Lietuvos darbo žmo
nės pradėjo žengti pirmuosius socializmo statybos 
žingsnius, Vokietijos ir Lenkijos intervencinė kariuo
menė, ginkluotos vidaus kontrrevoliucijos palaikoma, 
išplėtė karo veiksmus prieš Tarybų valdžią. Kruvini 
mūšiai vienu metu prasidėjo visose tarybinėse respub
likose, plačiuose pilietinio karo frontuose.

Svarbiausią smūgį Tarybų šaliai smogė Kolčiako 
kariuomenė Rytuose. V. Lenino parašytose ,,RKP(b) 
CK tezėse ryšium su Rytų fronto padėtimi“, kurioms 
1919 m. balandžio 1 1  d. pritarė CK, partija pakvietė 
darbo žmones duoti atkirtį priešui.

Lietuvoje vokiečių interventai ir lietuvių buržuazi
ja, ruošdamasi puolimui prieš tarybinius rajonus, pir
miausia nutarė susidoroti su revoliucinės valdžios 
organais Kaune ir Suvalkijoje, t. y. tuose rajonuose, 
kurie ribojosi su Vokietija.

Antantės nurodymu, Vokietijos vyriausybė įsakė 
Rytų fronto Centrinei kareivių tarybai, įsikūrusiai 
Kaune, išvaikyti Darbininkų atstovų tarybas ir per
duoti valdžią lietuvių buržuazijai. Kareivių taryba,
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kurioje buvo- daug Vokietijos nepriklausomosios so
cialdemokratų partijos narių bei šalininkų, prijautu
sių revoliuciniam judėjimui, įsakymo neskubėjo vyk
dyti ir pasiūlė Kauno Darbininkų atstovų tarybai nu
siųsti į Berlyną bendrą delegaciją tartis su Vokietijos 
vyriausybe. Darbininkų atstovų taryba, gavusi Lie
tuvos revoliucinės vyriausybės pritarimą, sutiko su 
Kareivių tarybos pasiūlymu.

1919 m. sausio 1 d. delegacija, j kurią įėjo Rytų 
fronto Centrinės kareivių tarybos, Kauno Kareivių 
tarybos atstovai ir Kauno Darbininkų atstovų tarybos 
pirmininko pavaduotojas L. Zalinas, išvyko į Berly
ną. Vokietijos užsienio reikalų ministras, dešinysis 
socialdemokratas F. Seidemanas, 1919 m. sausio 3 d. 
priėmęs delegaciją, veidmainiškai pareiškė, kad vo
kiečių kariuomenė iš Lietuvos netrukus pasitrauk
sianti, o Lietuvos valstybinės santvarkos klausimas, 
esą, visiškai priklausąs nuo Antantės, nors jis pats 
prijaustų Lietuvos vyriausybei, susidedančiai iš visų 
socialistinių partijų. Lietuvos klausimo spręsti vienas 
jis negalįs, todėl perduodąs jį svarstyti vyriausybei.

Vokietijos Ministrų kabinetas vengė duoti aiškų 
atsakymą. „Vokietijos vyriausybė, užsiėmusi dabar 
taikos klausimu ir šalies vidaus padėtimi,— sakoma 
vyriausybės rezoliucijoje,— negali skirti daug dėme
sio padėčiai prie Rytų sienos, todėl laikinai perduoda 
spręsti galinčius ten iškilti klausimus Rytų fronto 
Centrinei ir Rytų Prūsijos Kareivių atstovų tary
bai“ L 1

1 PA, f. 77, ap. 2, b. 54, 1. 12. Л. Залин, Страничка из взаи
моотношений Советской власти на Литве и Германии (ру
копись) .
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Nepriklausomosios socialdemokratų partijos lyde
ris Hazė, susitikęs su Kauno Darbininkų atstovų ta
rybos atstovu, aiškinosi, jog minėtas vyriausybės įsa
kymas, kurį kartu su F. Ebertu ir jis pasirašęs, atsi
rado reikalaujant Antantei, tačiau jis pats, esą, žiūrįs 
į tą įsakymą kaip į nieko nereiškiantį popiergalį. 
„Vae victis“ (vargas nugalėtajam)2, — pridūrė jis, 
baigęs pokalbį.

Iš Berlyno Kauno delegacija — L. Zalinas ir kiti 
nuvyko į Karaliaučių, kur tuo metu buvo šaukiamas 
Rytų fronto ir Rytų Prūsijos Kareivių tarybų suva
žiavimas. Jame buvo priimta rezoliucija, kurioje pa
laikoma Tarybų valdžia Lietuvoje, reikalaujama sku
biai atnaujinti diplomatinius santykius su Tarybų 
Rusija ir griežčiausiai kovoti su buržuazine-dvari- 
ninkine Lenkija3.

1919 m. sausio 9 d. L. Zalinas, gavęs minėtą re
zoliuciją, grįžo į Kauną. Tačiau politinė situacija tuo 
metu iš esmės pasikeitė. Nuslopinus Berlyno darbi
ninkų sukilimą, Vokietijoje prasidėjo reakcija. Suak
tyvėjo kontrrevoliucinė vokiečių kariauna Lietuvoje. 
1919 m. sausio 10 d. buvo užpulta Kauno Darbininkų 
atstovų taryba, suimta apie 40 žmonių.

Sis vokiečių interventų išpuolis, nepaisant to, kad 
vietos Kareivių taryba suimtuosius paleido, rodė, jog 
reikia keisti kovos taktiką. Partijos Kauno rajono ko
miteto nutarimu buvo sudarytas karinis-revoliucinis 
komitetas, į kurį įėjo vietos ir vokiečių komunistų — 
buvusių „Spartako“ sąjungos narių — kareivių atsto
vai. Kauno komunistai ruošėsi ginkluotam sukilimui. 
Partinė organizacija rengėsi pereiti į pogrindį. Ta

2 PA, f. 77, ap. 2, b. 54, 1. 12.
3 Ten pat, 1. 13.
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čiau kontrrevoliucija nesnaudė. Sausio 13 d. vokiečių, 
interventai, apsiginklavę kulkosvaidžiais, apsupo 
Darbininką atstovų tarybos pastatų, kur tuo metu 
vyko pasitarimas, suėmė ir įkalino 69 žmones — Ta
rybos narius bei aktyvistus 4. Kauno Darbininkų at
stovų taryba nustojo gyvavusi. 1919 m. sausio 15 d., 
kontrrevoliucija sudavė dar vienų smūgį — suėmė 
vokiečių komunistų spartakininkų susirinkimo, svars
čiusio kalinių išlaisvinimo klausimų, dalyvius 5.

Netrukus tas pat atsitiko Centrinei Rytų fronto 
ir Rytų Prūsijos Kareivių tarybai; ji buvo išvaikyta, 
o jos vadovai apkaltinti „valstybės išdavimu“ 6. 
1919 m. kovo 29 d. vokiečių interventų korpuso vadas. 
Eberhardtas išleido įsakymų, kad Lietuvoje dislokuo
tuose daliniuose kareivių tarybos yra paleidžiamos. 
Balandžio* pradžioje kareivių tarybų likvidavimų ka
riuomenėje patvirtino Vokietijos Karo ministerija7. 
Dabar vokiečių kontrrevoliucinei kariaunai buvo at
rištos rankos, kurias iki tol nors gana nenuosekliai 
ir neryžtingai varžė kareivių renkamieji organai — 
tarybos (Zoldatenratai).

1919 m. sausio pabaigoje — vasario pradžioje bu
vo išvaikytos Darbininkų atstovų tarybos Pilviškiuo
se, Liudvinave, Kazlų Rūdoje, Kalvarijoje. Kartu su 
vokiečių savanoriais Tarybų valdžių Suvalkijoje slo
pino ir lietuvių buržuazijos kariniai daliniai. „Įsakau

4 LKP atsišaukimai, t. II, p. 59.
5 Л. Залин. Борьба за советскую власть в Ковне.— «Звез

да», 25 января 1920 г.
6 PA, f. 77, ар. 2, Ь. 54, 1. 13.
7 Deutsches Zentralarchiv Potsdam, Nachlass W. von Eber- 

hardt, „Litauen im Jahre 1919“. Ausziige aus Tagebtichern und 
Briefen vom 22. M bis 9. VII. 1919 dės Generalleutnant Walter 
von Eberhardt, Kommandierenden Generals dės Freiwilligen-Re- 
zerwekorps in I\owno, Марре 3, Bl. 42, 50.
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Jums šiandien nuvykti su 30 kareivių į Kalvariją,— 
sakoma Marijampolės apskrities karo komendanto 
V. Motiejūno-Valavičiaus 1919 m. vasario 6 d. rašte 
karininkui Augustauskui,— ir ten viską sutvarkyti. 
Visus, kurie nepildo Jūsų įsakymo, pasielgti kaip su 
priešais. ...Dieve Jums padėk!“ 8.

Nepaisant kontrrevoliucijos siautėjimo, Kauno ir 
Suvalkijos darbininkai nenutraukė revoliucinės kovos. 
Partijos Kauno komitetas atsišaukime, išleistame po 
to, kai interventai susidorojo su Kauno Darbininkų 
atstovų taryba, ragino miesto proletariatą būti ištver
mingais, vengti atskirų, neorganizuotų veiksmų ir, 
kai reikės, komunistams pašaukus, stoti j kovą. 
„Mums į pagalbą skuba mūsų broliai — Raudonoji 
Armija“ 9,— rašė Kauno komunistai. Korespondenci
joje iš „Marijampolės padangės“ laikraštis „Komu
nistas“ 1919 m. kovo 16 d. rašė, kad Suvalkijoje po 
kontrrevoliucijos puolimo „vieni draugai ėjo stot 
į Raudonąją Armiją, kiti ginklavosi vietoje“.

1919 m. vasario viduryje Raudonosios Armijos da
liniai, bendradarbiaudami su lietuvių komunistų skra
jojamaisiais būriais bei vietos tarybiniais partiza
nais, sėkmingai žengė į priekį Dzūkijoje. 1919 m. 
vasario 13 d. buvo išvaduoti Alytus ir Merkinė. Kau
no šiaurėje, nuo Ukmergės, žygiavo Lietuvių divizi
jos 1 -osios brigados daliniai.

Vokiečių interventų ir lietuvių buržuazijos cita
delė— Kaunas — pagal LKP CK sukurtą strateginį 
planą 10 turėjo būti apsuptas iš pietų ir šiaurės ir ja 
me atkurta Tarybų valdžia. Taip pat buvo norima

8 LTSR CVA, f. 59, ap. 3, b. 9, 1. 2.
9 LKP atsišaukimai, t. I, P- 60.
10 Z. Angarietis, Apie Lietbelą. — „Priekalas“, 1937, Nr. 7.

59 5



ištiesti pagalbos ranką Suvalkijos proletariatui. Jam: 
padėti LKP CK pasiuntė Lietuvos revoliucinės vy
riausybės narį Praną Svotelį-Proletarą.

1919 m. vasario 9 d. Kazlų Rudos stotyje P. Svo
telis sušaukė Marijampolės ir Vilkaviškio rajonų ko
munistų konferenciją, kurioje dalyvavo 12  delegatų. 
Buvo priimtas nutarimas rengtis ginkluotam sukili
mui, „nuo žodžių eit prie veiksmo“ 11 (S. Eimutis).

1919 m. vasario mėn. naktį iš 12  į 13 d. Suvalkijoje 
prasidėjo nedideliais būreliais pasiskirsčiusių sukilė
lių revoliuciniai veiksmai. Keliose vietose jie išardė 
geležinkelio liniją (Pilviškiai—Kazlų Ruda—Kybar
tai), nutraukė telefono susisiekimą Kybartų—Vilka
viškio, Vilkaviškio—Naumiesčio, Kalvarijos—Mari
jampolės—Kauno, Marijampolės—Liudvinavo ruo
žuose. Vasario 13—14 d. Marijampolės apskrityje 
sukilėliai nuginklavo 8 buržuazinius milicininkus, 
paėmė į nelaisvę lietuvių kareivių grupę, taip pat 
10 vokiečių. Per dvi dienas nuo vokiečių kareivių 
sukilėliai išvalė Kazlų Rūdos miško ruožą iki pat 
Prienų 11 12.

Lietuvių buržuazija Suvalkijoje puolė į didžiausią 
paniką. Ją dar labiau didino nuo Alytaus atbėgę su
triuškinto buržuazinės kariuomenės 1 -ojo pulko liku
čiai. Marijampolėje, kaip liudija S. Eimutis, „bur
žuazinė milicija ir baltosios armijos kareiviai, gavę- 
įsakymą, nestojo kariniam pasiruošimui... kai kurie 
kalba apie pabėgimą“ 13.

Vokiečių interventai, pajutę rimtą pavojų ir atsi
kvošėję nuo Raudonosios Armijos smūgių, ypač Aly-

11 PA, f. 5421, ар. 1, b. 89, 1. 21.
12 Ten pat, I. 35; F. Vaišnoras, Kova bus laimėta.— Proleta

rinė revoliucija Lietuvoje, p. 408—409.
13 PA, t. 5421, ар. 1, b. 89, 1. 22.
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taus rajone 14, tuoj pat perėjo į puolimą. Iš Kauno 
j Kazlų Rūdą buvo permestas vokiečių kareivių būrys. 
1919 m. vasario 14 d. interventai puolė Alytų. Puo
lime dalyvavo Gardino brigados, 46-osios saksų sa
vanorių divizijos daliniai, taip pat dalis Bugo kor
puso, kuris vyko' iš Ukrainos j Gardiną ir buvo sku
biai permestas per Suvalkus ir Kalvariją j Alytaus 
rajoną. Vokiečiai j mūšį įvedė šarvuotąjį traukinį. 
Tik po 28 valandas trukusių kautynių prieš aiškiai 
pranašesnes priešo jėgas didvyriški Alytaus gynė
jai — kariai ir partizanai — paliko miestą 15.

1919 m. vasario 10 d. lietuvių buržuaziniai kariuo
menės daliniai mėgino pulti Jiezną, kurį gynė 7-asis 
lietuvių pulkas. Puolimas buvo atmuštas. Tada prieš 
Jiezną buvo pasiųsti vokiečių savanoriai. 1919 m. va
sario 13 d., artilerijos remiami, jie užėmė miestelį. 
Lietuvių divizijos 7-asis pulkas pasitraukė į Aukšta
dvarį. 1919 m. vasario 8 d. vokiečių interventai per
ėjo į puolimą Jonavos—Kėdainių ruože, tačiau netru
kus buvo atremti.

Taip Raudonoji Armija ir negalėjo suteikti pagal
bos Suvalkijos darbininkams. Partinės organizacijos, 
tikėdamosi tarybinės kariuomenės paramos, nesiėmė 
reikiamų priemonių į sukilimą įtraukti daugiau darbo 
žmonių. Sukilimas neturėjo pasisekimo.

14 Štai kaip atrodė vokiečių interventams tų dienų įvykiai. 
„Vasario 14 d. rytą 10 armijos štabe buvo didelis susirūpinimas, 
kai ankstyvą rytą buvo gautos pirmosios liūdnos žinios iš Kauno 
ir Alytaus, kai staiga nutilo Kauno radio stotis, kai nebuvo nei 
telefono, nei radio ryšio. Tik popiet buvo gautas pranešimas, kad 
Kaune nieko rimto neįvyko, kad Kazlų Rūdoje vėl tvarka atsta
tyta ir kad nėra ko bijotis“ (Saksų savanorių dalys Lietuvoje 
1919 m. — „Karo archyvas“, t. VI, p. 189).

15 CVTAA, f. 1139, ар. 1, b. 29, 1. 103.
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Nesugebėjo aktyviai kovoti ir Kauno proletariatas. 
Mieste buvo susitelkę stiprios interventų jėgos. Par
tinė organizacija po 1919 m. sausio mėn. suėmimų 
buvo susilpnėjusi !6.

Lietuvių buržuazija, vokiečių interventų padeda
ma, pradėjo baltąjį terorą. 1919 m. vasario 13 d. ji 
įvedė karo stovį Kauno mieste ir apskrityje, Vilka
viškio, Alytaus, Marijampolės apskrityse. Masiškai 
buvo suiminėjami komunistai, darbininkai. Aktyvesni 
iš jų žudomi. Kaip teroro aukos krito ištikimi parti
jos sūnūs, bebaimiai revoliucionieriai J. Zohelis ir 
J. Gabrys. Suluošinti, su nukapotomis rankomis ir 
ausimis jie buvo pakišti Šešupėje po ledu. Tik pa
vasarį, ištirpus ledams, revoliucionierių lavonai buvo 
surasti ir palaidoti Marijampolės kapinėse.

1919 m. birželio 13 d. vokiečių interventų karo lau
ko teismas Vilkaviškyje nuteisė mirties bausme 5 Vir
balio ir Kybartų komunistus — ginkluoto sukilimo 
dalyvius — Joną Žiurkų, Kazį Kačenauską, Karolį 
Buraitį, Albertą Rentelį ir Adolfą Tysliavą 16 I7. Tiktai 
po to, kai ryžtingai įsikišo visuomenė 18, mirties baus
mė buvo pakeista kalėjimu iki gyvos galvos.

Raudonosios Armijos Lietuvių divizijos gynybos 
ruože iki pat Vilniaus kritimo (1919 m. balandžio

16 Tikėtasi, kaip rodo Centrinio Valstybinio Tarybinės Armi
jos archyvo medžiaga, sukelti sukilimą Kaune. Viename doku
mente, kuriame, reikia pasakyti, Kauno revoliucionierių jėgos aiš
kiai perdėtos, pasakyta: „Svarbiausiais sukilimo židiniais numa
tyti: Kaunas, kur Kauno revkomas sukelia Kauno darbininkus 
(iki 5000 žmonių), dalyvaujant jūreivių spartakiečių grupei (200 
žmonių, esančių Kaune)“ (CVTAA, f. 1580, ар. 1, b. 1, 1. 11).

17 PA, f. 77, ap. 28, b. 146, 1. 15, 17.
18 Protesto rezoliuciją prieš mirties nuosprendį priėmė darbo 

žmonių susirinkimas, sušauktas likusių laisvėje komunistų inicia
tyva Kybartuose. Jame dalyvavo 800 žmonių (PA, f. 77, ap. 28, 
b. 146, 1. 17).
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21 d.) frontas šiek tiek stabilizavosi. Ji gynė liniją: 
Panevėžys—Sėta—Žasliai—Aukštadvaris—Daugai— 

Varėna 19. '
Žemaitijoje, Šiaulių prieigose, šiaurės Lietuvoje 

sunkius gynybinius mūšius kovojo 2-oji Latvių šaulių 
•divizija (4 pulkai — 39-asis, 47-asis, 41-asis, 60-asis. 
Pastarasis buvo divizijos rezerve).

1919 m. vasario 21 d. pavasarinio vokiečių inter- 
ventų puolimo išvakarėse, kaip rodo junginio vado 
pranešimas, divizijoje buvo 3700 karių. Iki pilnos di
vizijos sudėties pagal etatus trūko 11 877 žmonių. 
60% divizijos karių buvo kariškai apmokyti. Pul
kams trūko transporto bei ryšių priemonių, kulko
svaidžiams— atsarginių dalių. „Labai skubotas D/2 
mėnesio trukęs divizijos formavimas be jokio karinio 
pasirengimo,— pranešė divizijos vadas,— dažnai at
siliepia, priešui aktyviau veikiant, į žmonių nuotai
kas“ 20.

Kartu su 2-osios Latvių divizijos 39-uoju pulku 
Žemaitijoje, rodydami karinės drąsos ir pasiaukojimo 

„pavyzdžius, kovėsi 8-ojo (Žemaičių) pulko daliniai, 
Kuršėnų raudonarmiečių būrys, Mažeikių kuopa.

Jau 1919 m. vasario pradžioje smarkūs mūšiai 
prasidėjo Telšių rajone, kurį gynė Kuršėnų būrys ir 
39-ojo pulko daliniai. Antai 1919 m. vasario 8 d. būrį 
iš 23 vyrų — Kuršėnų būrio 15 ir 39-ojo pulko 8 ka
r ia i— kelyje tarp Telšių ir Lieplaukės apsupo inter- 
ventai. Raudonarmiečiai drąsiai stojo į mūšį, prasi
mušė iš apsupimo ir grįžo į Telšius. Tą pačią dieną, 
gavę pastiprinimą, raudonarmiečiai vėl metėsi į ata
ką, sutriuškino- vokiečių interventų būrį ir, persekio-

Is CVTAA, f. 201, ap. 3, b. 127, 1. 94.
20 CVTAA, f. 1042, a p. 1, b. 25, 1. 12.
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darni jo likučius, 7 drąsuoliai — 5 kuršėniškiai ir 2 
39-ojo pulko vyrai Įsiveržė j Lieplaukę. Raudonar
miečių žygdarbis buvo pažymėtas 39-ojo pulko vado 
1919 m. vasario 16 d. Įsakyme ir perskaitytas visose 
kuopose bei komandose21.

Vokiečių interventai, nesitikėję tokio atkaklaus pa
sipriešinimo, į frontą metė stambias karines jėgas. 
Vasario viduryje krito Telšiai. 39-asis pulkas ir Kur
šėnų būrys pasitraukė j Viekšnių—Tryškių gynybos, 
liniją.

Mūšiuose Telšių rajone didvyrių mirtimi krito rau
donarmiečiai Paškys Feliksas (1919.11.7 prie Telšių), 
Petrušinas Nikolajus (1919.11.12 prie Telšių), Glotis 
Jonas (1919.III.2 prie Nevarėnų), Stukovas Semionas 
(1919.11.20 prie Tryškių)22.

2-osios Latvių divizijos 1-osios brigados vadovy
bė, atsižvelgdama į susidėjusią situaciją fronte, nu
tarė pereiti Į kontrpuolimą ir atsiimti Telšius ir Sedą. 
Uždavinį vykdyti buvo pavesta divizijos 8-ajam (Že
maičių) lietuvių pulkui ir 39-ajam darbininkų pulkui.

1919 m. vasario 24 d. Žemaičių pulkas išžygiavo 
į frontą. Lemiamo susidūrimo su priešu išvakarėse 
pulko jėgos buvo suskaidytos. 1 -asis batalionas, ku
riame buvo pulko vadas F. Žemaitis su štabu (apie 
400 vyrų), per Kuršėnus patraukė į Luokę, 2-asis 
batalionas kartu su 47-ojo darbininkų pulko daliniais, 
1-osios brigados vado įsakymu, užėmė Bubių—Kurtu
vėnų—Šaukėnų ruožą. „Mūsų nuotaikos buvo pačios 
geriausios,— apibūdindamas žygį, rašė 1919 m. lap
kričio 10 d. F. Žemaitis.— Mes tikėjome pergale, ne-

21 CVTAA, f. 2962, ар. 1, b. 41,1. 15.
22 Ten pat, 1. 16, 27.
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Pranas Preikšas, Žemaičių pulko 
kulkosvaidžių komandos vadas

buvo nei dezertyrų, nei niurzgėjimo, nors daugelis 
žengė sniegu nuogu kulnu“ 23.

Taip pulkas žygiavo iki Luokės, kur buvo sutelk
tos vokiečių jėgos, F. Žemaičio liudijimu, du kartus 
didesnės, negu lietuvių raudonarmiečių. Pulką ėmė 
smarkiai apšaudyti iš šautuvų ir kulkosvaidžių. Nu
trūko ryšiai su kitais daliniais, pagalbos taip pat ne
buvo iš ko tikėtis. „Bes mes nepabūgome — pradėjo
me mūšį“ 24, — rašė pulko vadas. Kautynės tęsėsi 
4 valandas. Ypač pasižymėjo pulko kulkosvaidinin
kai, taiklia ugnimi pakloję apie 100 priešo kareivių. 
Vokiečiai, pajutę, jog smarkiai priešinamasi, į mūšį 
įvedė dvi artilerijos baterijas. Mūšis pasidarė nebe- 
lygus. Su dideliais nuostoliais pulkas buvo priverstas 
atsitraukti. Jis neteko apie 200 kareivių25.

23 PA. f. 77, ap. 2. b. 56, 1. 7.
24 Ten pat.
23 Ten pat, I. 8.
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1919 m. vasario 25 d., vykdydami 1-osios briga
dos vado įsakymą — išvaduoti Telšius, dviem kolo
nom išžygiavo 39-ojo darbininkų pulko 2 batalionai: 
kairioji kolona (1-asis batalionas)— 1-oji, 2-oji, 3-oji 
ir 8-oji kuopos ir 3 kulkosvaidžių komandos iš Tryš
kių miestelio; dešinioji kolona, sudariusi svarbiausias 
pulko jėgas (2-asis batalionas),— 4-oji, 5-oji, 6-oji ir 
'9-oji kuopos, pulko mokykla, komendanto, ryšių ir 
žvalgų komandos, pionieriai, 20 mm gaubicų būrys 
(2 pabūklai), kulkosvaidžių komandos — 10 kulko
svaidžių iš Viekšnių į Tirkšlius. Si kolona palaikė 
ryšius su Mažeikių kuopa ir mieste dislokuotais 3-iojo 
Latvių pulko daliniais.

Jau pirmąją žygio dieną, vasario 25-ąją, abi kolo
nos susidūrė su stambiomis vokiečių interventų jėgo
mis prie Nevarėnų ir Tirkšlių. Aršios kautynės visa
me ruože vyko daugiau kaip savaitę. 1919 m. kovo
3 d. interventų būriai pasirodė nuo Mažeikių pusės. 
Vienas iš jų — apie 150 pėstininkų su 2 patrankom, 
25—30 kavaleristų žygiavo Tirkšlių kryptimi, kitas 
būrys palei Ventos upę — Viekšnių link.

Priešas, palaikomas artilerijos, minosvaidžių ir 
kulkosvaidžių ugnies, 9 vai. pradėjo smarkiai pulti.
4 valandas raudonarmiečiai, pereidami j durtuvų kau
tynes, didvyriškai kovėsi prieš žymiai pranašesnes 
interventų jėgas. Mūšio metu buvo išvesta iš rikiuo
tės pulko gurguolė ir artilerija.

Supami iš visų pusių, raudonarmiečiai ryžtinga 
durtuvų ataka atbloškė priešą ir pasitraukė vieni 
į Mažeikius, kiti į Viekšnius. Išvarginti kelių die
nų mūšio, neturėdami rezervų ir paramos, praretėję 
ir iš dalies demoralizuoti, pulko daliniai nesugebėjo 
toliau kautis ir išlaikyti Viekšnių—Tryškių linijos.
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Jie neorganizuotai traukėsi į Kuršėnus ir Akmenę, 
kol susirinko Šiauliuose26.

Tuo pačiu metu, 1919 m. kovo pradžioje, vyko at
kaklūs mūšiai prie Mažeikių. Ištisas keturias dienas 
Mažeikių kuopos vyrai kartu su Latvių 3-iojo pulko 
raudonarmiečiais gynė gimtąjį miestą. Tačiau išlai
kyti jo negalėjo. 1919 m. kovo 4 d. interventai, šar
vuotojo traukinio remiami, užėmė Mažeikius. Mažei
kių kuopos lietuviai raudonarmiečiai pasitraukė į Ta
rybų Latviją, kur toliau kovojo prieš besiveržiančius 
interventus 27.

8-ojo Lietuvių ir 39-ojo darbininkų pulkų pralai
mėjimas fronte iš esmės nulėmė svarbaus strateginio 
centro — Šiaulių — likimą. 2-osios Latvių šaulių di
vizijos vadovybė bandė imtis priemonių miestui ginti. 
Tačiau permesti papildomų jėgų, mūsų supratimu, 
nebuvo suspėta. Divizijos 47-asis pulkas ir 8-asis Lie
tuvių pulkas, dislokuoti Šiauliuose ir jo prieigose, 
miesto išlaikyti nesugebėjo. 1919 m. kovo 11 d. vo
kiečių interventai užgrobė Šiaulius. Netrukus krito 
Radviliškis, Šeduva, o kovo pabaigoje, priešo spau
džiamos Raudonosios Armijos dalys, tarp jų 8-asis 
Lietuvių pulkas ir Joniškėlio komunistinis būrys, buvo 
priverstos palikti Joniškėlį, Pasvalį, Vabalninką ir 
pagaliau Panevėžį.

Šiuose gynybiniuose mūšiuose, kaip matome, Rau
donoji Armija patyrė dideles nesėkmes. Pradėjo 
smarkiai retėti 8-asis (Žemaičių) Lietuvių pulkas. 
Raudonarmiečius labai paveikė, rašė vėliau F. Že
maitis, Šiaulių kritimas. „Aš buvau pradėjęs taisytis

26 CVTAA, f. 2962, ар. 1, b. 7, 1. 1—3.
27 V. Savickas, Mažeikių kuopos kovos kelias. — Proletarinė 

revoliucija Lietuvoje, p. 346—347.
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po Luokės mūšio, bet pasitraukimas iš Šiaulių pri
baigė mano pulką, mes traukėmės be nieko ir, be to, 
kaip tyčia, priešas persekiojo tik mūsų pulką ir ne
davė jam ramybės“ 28.

Nenormalūs santykiai susiklostė tarp pulko vado 
F. Žemaičio ir 2-osios Latvių divizijos 1-osios briga
dos vadovybės, kuriai pulkas buvo pavaldus. Pasta
roji nesiskaitė su pulko vadu, nepagrįstai apkaltino 
jį Šiaulių atidavimu ir pan. Trūko lėšų pulko išlai
kymui. Priešas sustiprino kontrrevoliucinę agitaciją 
tarp kareivių. F. Žemaitis išvyko į Vilnių ieškoti pa
ramos. 1919 m. kovo 20 d. Joniškėlyje dėl materiali
nių sunkumų pulke kilo bruzdėjimas29. Dalis mažiau 
ištvermingų raudonarmiečių dezertyravo. Kai kurie 
net perėjo j priešo pusę.

Lietuvos Revoliucinė-karinė taryba, 1919 m. kovo 
16 d. apsvarsčiusi 8-ojo (Žemaičių) Lietuvių pulko 
reikalus, nutarė jį pervesti iš 2-osios Latvių divizijos 
į Lietuvių diviziją30. Pagrindinis pulko branduolys, 
tebetikįs pergale, 1919 m. balandžio 3 d. per Joniš
kėlį—Pasvalį—Pandėlį31 atvyko į Kupiškį. Kaip rodo 
F. Žemaičio raportas 2-osios Latvių divizijos vadui, 
pulke tuo metu buvo' 98 kariai, jų tarpe — 50 pėsti
ninkų, 19 kulkosvaidininkų, 16 štabo tarnautojų. Li
kusieji aptarnavo gurguoles (10 vežimų su 20 ark
lių)32. Iš Kupiškio pulkas, vykdydamas respublikos 
Revoliucinės-karinės tarybos nutarimą, žygio tvarka

28 PA, f. 77, ap. 2, b. 56, 1. 8.
29 CVTAA, f. 26022, a-:, i, b. 5, 1. 4.
30 PA, f. 77, ap. 2, b. 30, 1. 2.
31 Kauno gubernijos karinio komisariato įsakymu iš pulko ka

reivių Pandėlyje buvo suformuotas maisto būrys ir paliktas vie
toje.

32 CVTAA, f. 1042, ap. 1, b. 25, 1. 106.
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per Viešintas—Troškūnus—Traupį—Taujėnus išvyko 
į paskyrimo vietą. 1919 m. balandžio 11 d. jis atžy
giavo į Ukmergę, kur stovėjo Lietuvių divizijos l oji 
brigada. „Atvykęs Žemaičių pulkas,— pranešė briga
dos karinis komisaras,— neapmundiruotas ir neskait
lingas. Kariniams veiksmams netinka“ 33. Pulko rau
donarmiečiai buvo įjungti į brigadą, o F. Žemaitis, 
paskirtas 1-ojo pulko vado padėjėju34.

Netekus Šiaulių ir Panevėžio, Raudonosios Armi
jos padėtis žymiai pasunkėjo ir susikomplikavo'. Ta
rybų Latvijos armijos vadovybė ėmėsi veiksmingų 
priemonių frontui sustiprinti. 2-osios Latvių divizijos, 
štabas, įsikūręs Kupiškyje, skubiai pertvarkė pulkus. 
Armijos vadovybė atsiuntė pastiprinimų: 15-ąjį Lat
galijos pulką, Visos Rusijos Ypatingosios komisijos. 
Vitebsko būrį, artilerijos. 2-ojoje Latvių divizijoje 
1919 m. balandžio 1 d. buvo: 12(39)-asis, 14(41)-asis,. 
11 (47)-asis, 17 (60)-asis, 15-asis Latgalijos pulkai,, 
taip pat Kupiškio, Rokiškio, Joniškėlio komunistų 
būriai ir Panevėžio atsargos batalionas.

Tarybų Latvijos armijos vadovybė iškėlė divizijai 
uždavinį — sustabdyti priešo puolimą, išvaduoti Pa
nevėžį. 2-osios Latvių divizijos vado 1919 m. balan
džio 3 d. įsakymu buvo sudaryta smogiamoji grupė: 
17-asis pulkas, 15-asis Latgalijos pulkas, VRYK Vi
tebsko batalionas, Kupiškio komunistų būrys, 14-ojo' 
pulko vienas batalionas, 22-ojo lengvosios artilerijos, 
diviziono baterija35. Raudonosios Armijos daliniai 
ruošėsi kontrpuolimui.

33 CVTAA, f. 1579, ар. 1, b. 3, 1. 57.
34 PA, f. 77, a p. 2, b . 56, 1. 8.
35 C V T A A , f. 2 9 6 2 ^ ,a p . L  b . 1, 1. 2.
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Ypač kovingai buvo nusiteikę Kupiškio komunistų 
būrio kariai. Jie patys prašėsi į frontą. „Turiu garbės 
pranešti, — raportavo būrio komisaras Žebrauskas 
divizijos štabo viršininkui,— kad mano suorganizuo
tas komunistų būrys prašo Jus duoti kokį nors kovinį 
uždavinį, nes minėto būrio kareiviai veržiasi į mūšį 
ir jais, kaip komunistais, galima pasitikėti, kad duo
tas uždavinys bus įvykdytas“ 36.

1919 m. balandžio 2 d. vakare Raudonosios Armi
jos daliniai pajudėjo Panevėžio link. Iš Subačiaus 
išžygiavo Kupiškio komunistų būrys. Nugalėdami 
lietuvių buržuazijos karinių dalių pasipriešinimą, 
1919 m. balandžio 4 d. 2 vai. dieną Panevėžyje jie 
vėl iškėlė raudoną vėliavą 37.

Raudonosios Armijos daliniai puldami 1919 m. 
balandžio mėn. išvadavo daug miestelių ir kaimų. 
Mūšiuose narsiai kovojo silpnai ginkluoti, bet kupini 
revoliucinės dvasios ir kovinio ryžto Kupiškio ir Jo
niškėlio38 komunistų būriai. Joniškėlio būrys gavo 
artilerijos bateriją (3 patrankas). „Toji žinia labai 
nudžiugino būrio karius,— prisiminė I. Gaška,— nes 
visi troško greičiau žygiuoti pirmyn“ 39.

36 CVTAA, f. 26022, ар. 1, b. 5, 1. 159.
37 CVTAA, f. 2962, ар. 1, b. 1, 1. 5.
38 1919 m. kovo 30 d. būryje buvo 60 žmonių — 45 pėstinin

kai ir 15 kavaleristų. Karinis komisaras J. Bušmanas apie būrį 
2-osios Latvių divizijos štabui rašė, kad „jis visą laiką yra prieš
akinėje linijoje ir užima jam skirtą ruožą, bet apginkluotas tik 
šautuvais ir granatomis ir neturi nė vieno kulkosvaidžio, nei lau
ko virtuvės, blogai apmundiruotas, taip pat visą laiką išlaikomas 
Tarybos (Joniškėlio. — В. V.) lėšomis“. J. Bušmanas reikalavo 
išskirti būriui lauko virtuvę, 2 kulkosvaidžius, 30 komplektų ap
rangos ir lėšų (žr. CVTAA, f. 1042, ар. 1, b. 115, 1. 266).

39 I. Gaška, Joniškėlio apskrities darbo žmonių kova už dar
bininkų ir valstiečių valdžią 1918—1919 metais. — Revoliucinis 
judėjimas Lietuvoje, p. 245.
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Sis būrys, savo kovinius veiksmus derinęs ir bend
rai veikęs su kitais Raudonosios Armijos daliniais,. 
1919 m. balandžio mėn. atkūrė Tarybų valdžią Va
balninke, Krinčine, Pasvalyje, o gegužės 1 d. išvada
vo Joniškėlį. Tačiau ilgiau išlaikyti miesto nepajėgė 
ir pasitraukė į Pasvalį. Beveik visą 1919 m. gegužės 
mėn. mūšiai vyko pagal Lėvens upę — Gustonių— 
Naujamiesčio—Upytės—Ramygalos—Vadoklių gyny
bos liniją.

1919 m. pavasarį, atmetusi derybas, žymiai suak
tyvino karo veiksmus prieš Lietuvos-Baltarusijos- 
TSR buržuazinė-dvarininkinė Lenkija.

Lenkų interventai, turėdami daugiau kavalerijos, 
norėjo apeiti Raudonosios Armijos dalinius iš spar
nų, užgrobti Lydą ir Baranovičius, o paskiau pulti 
Vilnių. Prieš respublikos sostinę jie metė stiprią ka
valerijos ir pėstininkų grupuotę.

1919 m. balandžio 19 d. anksti rytą lenkų inter- 
ventų pulkininko V. Pražmovskio-Bielinos kavale
r i ja — apie 2000 raitelių — įsiveržė į Vilnių, užėmė 
geležinkelio stotį. Iš stoties interventai puolė dviem 
kryptimis: L pro Aušros vartus, Didžiąja (Gorkio)40' 
gatve jie pasiekė Gedimino kalną, išstatė jame kulko
svaidžius ir čia įsitvirtino. 2. Sodų, Pylimo (Komjau
nimo), Vokiečių (Muziejaus) ir Vilniaus (Liudo Gi
ros) gatvėmis jie veržėsi prie Žaliojo (Dzeržinskio) 
tilto per Nerį, norėdami jį užimti ir taip atkirsti kelią, 
pasitraukti miesto kariuomenės įgulai.

1919 m. balandžio 19 d. 4 vai. ryto buvo sudaryta 
Lietuvos ir Baltarusijos TSR Gynybos taryba (pir
mininkas— V. Kapsukas, nariai — J. Unšlichtas ir

40 Skliausteliuose — dabartiniai pavadinimai.
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L e v a s  M o r o z o v a s

M. Kalmanovičius)41, kuriai buvo perduota visa civi
linė ir karinė valdžia respublikoje.

Gynybos taryba ėmėsi skubių ir energingų prie
monių Vilniaus gynybai organizuoti. Kai Lietuvių di
vizijos vadovybė, staigiai įsiveržus lenkų interven- 
tams, iš pradžių neparodė reikiamo veiklumo, balan
džio 19 d. 19 vai. 35 min. Gynybos taryba specialiu 
įsakymu įsteigė visų Raudonosios Armijos dalinių,

41 PA, f. 77, ap. 2, b. 32, 1. 1.
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dislokuotų Vilniuje, vado institutą ir j šias pareigas 
paskyrė respublikos karinio tribunolo pirmininką, bu
vusį Lietuvių divizijos komisarą L. Morozovą, jo pa
dėjėju— Vilniaus gubernijos karinio komisariato at
sakingą darbuotoją A. Zenkevičių. Vilniaus karinių 
dalinių vadui buvo iškeltas uždavinys: „Užtikrinti 
kryptį į Širvintas ir, užimant mieste parengtas pozi
cijas, paruošti planingą visų jėgų sukoncentravimą 
didžiausiam respublikos gynybiniam pajėgumui“ 42.

Atkaklūs respublikos sostinės gynėjų mūšiai prieš 
lenkų interventus tęsėsi tris paras.

Vilniaus komunistai ir komjaunuoliai, susitelkę 
į atskirus būrius, buvo pirmosiose miesto gynėjų gre
tose. „Labai stipriai laikėsi atskiros komunistų gru
pės ir ypač pasireiškė Komunistinė jaunimo sąjun
ga“ 43,— pažymėjo pranešime apie kovas už Vilnių 
respublikos Gynybos taryba.

Mūšiuose aktyviai dalyvavo ir merginos komjau
nuolės, kurių nemažai buvo K. Libknechto vardo kom
jaunimo būryje. „Kovoj dalyvavo ir draugės — vienos 
šautuvu rankose stengėsi atremti puolimą,— rašė 
kiek vėliau būrio viršininkas J. Greifenbergeris,— ki
tos, kurios nevartojo ginklų, dalino šovinius ir rišo 
atskiras kariuomenės dalis“ 44.

Petys į petį su komunistais ir komjaunuoliais did
vyriškai gynė Vilnių negausūs Raudonosios Armijos 
daliniai. Šiose kovose ypač pasižymėjo 17-osios divi-

42 PA, f. 77, ap. 2, b. 31, 1. 41.
43 Ten pat, b. 32, 1. 1.
44 V. Grigas (J. Greifenbergeris), Darbininkų jaunuomenės 

judėjimas Lietuvoj ir Baltarusijoj ir jo tolimesnės užduotys, 
1920, p. 14.
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zijos 153-asis pulkas (vadas Voldemaras Rožė, 250 
durtuvų), sudaręs armijos rezervą45.

Jau 1919 m. balandžio 19 d. viduryje interventų 
veržimasis buvo sustabdytas Katedros (Gedimino) 
aikštėje, o Vilniaus (L. Giros) ir Pylimo (Komjau
nimo) gatvėse jie buvo atstumti nuo Uosto (P. Cvir
kos) gatvės iki Didžiosios Pahuliankos (J. Basana
vičiaus) ir Trakų gatvių. Drąsiomis atakomis sostinės 
gynėjai pradėjo stumti priešą geležinkelio stoties 
link.

Balandžio 19 d. vakare lenkų interventams Vil
niuje grėsė visiškas sutriuškinimas. Pulkininkas 
V. Pražmovskis-Bielina buvo priverstas prašyti sku
bios pagalbos. Priešingu atveju, pranešė jis, „turė
sime pasitraukti“ 46.

Interventų karinė vadovybė spėjo pritraukti naujų 
jėgų. Balandžio 19 d. 20 vai. j Vilnių įžengė pėsti
ninkų batalionas — 820 kareivių ir 17 karininkų47. 
Naktį iš K ienos (Vilniaus rajonas) stoties buvo per
mesti du kavalerijos eskadronai. Į Jašiūnus iš Benia- 
konių, kur stovėjo gen. Rydz-Smigly pėstininkų divi
zija, 1919 m. balandžio 20 d. rytą atvyko du pėsti
ninkų batalionai.

Ne mažiau atkakliai Vilniaus gynėjai kovėsi su 
legionieriais, kurių jėgos vis didėjo, ir visą balandžio 
20 dieną. Mūšiai vyko dėl kiekvienos gatvės, dėl kiek
vienos aikštės. Dažnai užvirdavo durtuvų kautynės. 
Po didelių pastangų lenkų interventams pavyko už
imti Vilniaus gatvę, pasiekti Jurgio (Lenino) pros
pektą, įsiveržti j Varnų (Komunarų) ir Tilto gatves.

45 CVTAA, f. 301, ap. 3, b. 126, 1. 57.
46 P i s k o r  T a d e u s z ,  W ypra\va wilenska, W arszawa, 1919, 

str. 33.
47 B .  W a t i g o r a ,  W alka o Wilno, Wilno, 1938, str. 440.
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Interventų jėgos nuolat augo. Balandžio 20 d. 
16 vai. j Vilnių atvyko 1-ojo pėstininkų pulko 2-asis 
batalionas, o naktį į balandžio 21 d. 5-ojo pėstininkų 
pulko 2 -asis batalionas ir pats divizijos vadas gen. 
Rydz-Smigly. 1919 m. balandžio 21 d. interventai už
ėmė Lukiškes, Vingio parko rajoną, Žvėryną. Jiems 
talkininkavo vietos lenkų kontrrevoliucionieriai, ypač 
geležinkelininkai. Didvyriškieji Vilniaus gynėjai, pra
našesnių priešų jėgų spaudžiami, balandžio 2 1 d. 
16 vai. buvo priversti iš miesto pasitraukti.

Trijų dienų mūšiai už respublikos sostinę Vilnių 
įėjo į socialistinės revoliucijos Lietuvoje metraštį 
kaip ryškūs miesto komunistų, komjaunuolių, Raudo
nosios Armijos dalinių revoliucinio pasiaukojimo ir 
kovinės drąsos bei ištvermės puslapiai. Juose įrašyti 
ne vieno didvyrio vardai. Antai 153-iojo šaulių pulko 
vadas Voldemaras Rožė. Lietuvos—Baltarusijos TSR 
Gynybos taryba, atsižvelgdama į žygdarbį Vilniaus 
mūšiuose, pristatė bebaimį pulko vadą aukščiausiam 
vyriausybiniam apdovanojimui — Raudonosios Vėlia
vos ordinui. 1919 m. spalio 15 d. apdovanojimo do
kumente pasakyta: „Visos Rusijos Darbininkų, vals
tiečių, kazokų ir raudonarmiečių tarybų Centro Vyk
domasis Komitetas, pažymėdamas 153-iojo šaulių 
pulko vado piliečio Voldemaro Rožės įvykdytą parei
gą socialistinei tėvynei mūšyje su jos priešais 1919 m. 
balandžio 19—21 d., kai jis ne tik parodė jam būdin
gas puikias pulko vadovo ypatybes, bet ir pats buvo 
bebaimis raudonojo kario pavyzdys draugams rau
donarmiečiams, tris dienas vykusių Vilniaus mūšių 
metu būdamas sunkiausiose ugnies linijos vietose, 
įteikia jam Raudonosios Vėliavos ordiną — pasauli
nės socialistinės revoliucijos simbolį. Raudonosios
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Vėliavos ordiną pil. Rožė turi teisę nešioti ant kru
tinės“ 48.

Vilniaus netekimas buvo skaudus smūgis darbo 
žmonėms, Tarybų valdžiai. Respublikos karinė-poli
tinė padėtis žymiai pablogėjo. Ypač dideliame pavo
juje atsidūrė Lietuvių divizijos 2-osios (3-iasis, 4-asis 
pulkas) ir 3-osios (5-asis, 7-asis pulkas) brigadų da
lys, dislokuotos Dzūkijoje (Varėnos, Aukštadvario, 
Žaslių rajonuose). Jos kyliu įstrigo tarp lenkų iš rytų 
ir vokiečių iš vakarų ir galėjo kiekvienu metu būti at
kirstos nuo tarybinių rajonų. Kritus Vilniui, divizijos 
pulkai Dzūkijoje pradėjo trauktis.

Žinia apie lenkų interventų įsiveržimą į Vilnių pa
siekė 7-ąjį (buvusį Vilniaus) pulką Aukštadvaryje. 
1919 m. balandžio 20 d. sudarytas 40 žmonių sava
norių būrys išžygiavo į pagalbą Vilniaus gynėjams 49. 
Tačiau pasiekti Vilniaus būrys nesuspėjo. Pulkas, ne
tekęs ryšio su kitomis dalimis, kurios jau buvo atsi
traukusios, 1919 m. balandžio 23 d. vakare išžygiavo 
iš Aukštadvario. „Pasitraukiant iš Aukštadvario 
miestelio,— rašė pranešime pulko partinis organiza
torius,— vietiniai gyventojai ir kumečiai iš dvarų at
ėjo atsisveikinti su mumis ir su ašaromis akyse lin
kėjo greitai sugrįžti...“ 50. Tą pačią dieną pulko vadas 
A. Ružancovas, neva norėdamas išsiaiškinti padėtį, 
išvyko į Stakliškes, kur stovėjo vokiečių interventai, 
ir nebegrįžo. Jis gėdingai perbėgo į priešo pusę51.

48 CVTAA, f. 201, ap. 3, b. 1124, 1. 76.
49 CVTAA, f. 2862, ар. 1, b. 2, 1. 3.
80 Ten pat.
61 A. Ružancovas pradėjo vadovauti pulkui 1919 m. vasario  

15 d., pakeitęs laikinai einantį pulko vado pareigas A. Lebedevą. 
P asta rasis  buvo perėmęs pulką 1919. II. 1 iš A. Zenkevičiaus, ku
ris dėl ligos buvo paliktas dirbti V ilniuje Lietuvos kariniam e ko
m isariate (žr. PA, f. 77, ap. 2, b. 55,1. 10).
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Pulko vadu buvo paskirtas A. Jankauskas. 1919 m. 
balandžio 24 d. 7-asis pulkas per Semeliškes pasiekė 
Vievį, kur stovėjo 5-asis pulkas, saugojęs tiltą per 
Nerį. Truputį pailsėjęs Vievyje, pulkas persikėlė per 
Nerį, atžygiavo į Darkuškių kaimą, iš kur, 1919 m. 
balandžio 25 d. rytą pasiekęs Daubariškių kaimą 
(Musninkų apylinkėse), čia apsistojo.

1919 m. balandžio 26 d. Lietuvių divizija užėmė 
tokią gynybos liniją: 1 -oji brigada, ( 1 -asis ir 2 -asis 
pulkas) — Pagirys—Pagelažiai—Vepriai—Bagasla
viškis, 3-oji brigada (5-asis ir 7-asis pulkas), 2-osios 
brigados 4-asis pulkas ir 7-asis pasienio pulkas — 
rajoną 10—12 km į šiaurės vakarus nuo Maišioga- 
los, 2-osios brigados 3-iasis pulkas ir 1-osios briga
dos 6-asis pulkas išsidėstė Kielių ir Jauniūnų. kai
muose tarp Širvintų ir Maišiogalos.

Sužinojęs, kad buržuazinė-dvarininkinė Lenkija 
užgrobė respublikos sostinę Vilnių, turėjusį svarbią 
karinę-strateginę reikšmę, V. Leninas įsakė Tarybų 
Rusijos kariniams organams, nedelsiant suteikti pa
galbą Lietuvos—Baltarusijos armijai ir išvaduoti 
miestą. Telegramoje vyriausiajam kariuomenės va
dui ir Vakarų fronto Revoliucinei-karinei tarybai 
1919 m. balandžio 24 d. jis rašė: „Po Vilniaus nete
kimo Antantė dar labiau suįžūlėjo. Būtina išvystyti 
maksimalų greitumą, siekiant per trumpiausią laiką 
susigrąžinti Vilnių, kad neleistume baltiesiems pri
traukti jėgas ir įsitvirtinti. Paspartinkite einančių 
pastiprinimų žygiavimą ir veikite energingiau. Lauko 
štabui su visokeriopai padidintu dėmesiu sekti, kaip 
vykdoma operacija šia kryptimi“ 52.

52 V. /. Leninas, Raštai, t. 35, Vilnius, 1955, p. 324.
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Lietuvių divizija (štabas Ukmergėje) ir 17-oji di
vizija (štabas Molodečne) intensyviai pradėjo reng
tis Vilniaus išvadavimui. Visuose pulkuose vyko ko
munistų susirinkimai, raudonarmiečių mitingai. Ro
kiškyje buvo suformuotas komunistų būrys - - 1 20 
vyrų (komisaras P. Fedaravičius), kuris 1919 m. ba
landžio 22 d. geležinkeliu išvyko j Vilniaus frontą 53. 
Būryje buvo J. Macijauskas, J. Leonavičius, K. Smo- 
linskas, A. Bislys ir kiti revoliucionieriai rokiškėnai.

1919 m. balandžio 21 d. įsakymu Lietuvos—Bal
tarusijos armijos vadovybė j Švenčionėlių rajoną 
permetė Visos Rusijos Ypatingosios komisijos Smo
lensko būrį (batalioną)— 400 žmonių54.

1919 m. balandžio 28 d. Lietuvių divizijos pulkai 
dviem kolonomis išžygiavo vaduoti Vilniaus: dešinioji 
kolona (3-oji brigada — 5-asis ir 7-asis pulkai) žy
giavo Širvintų—Maišiogalos plentu; kairioji kolona 
(2-oji brigada — 3-iasis ir 4-asis pulkai) ėjo Giedrai
čių—Riešės plentu 55.

Rokiškio komunistų būrys 1919 m. balandžio 23 d. 
išsilaipino Bezdonių stotyje ir netrukus stojo į mūšį 
su lenkų interventais Nemenčinės rajone. Į Nemen
činę atvyko VRYK Smolensko bataliono kariai56.

Raudonosios Armijos Lietuvių divizijos daliniai, 
įveikdami priešo pasipriešinimą, artėjo prie Vilniaus. 
1919 m. balandžio 28 d. buvo išvaduota Maišiogala, 
netrukus — Riešė. Ypač atkaklūs mūšiai, kuriuose pa
sižymėjo 7-asis Lietuvių pulkas, vyko naktį iš ba
landžio 29 į 30-ją dieną. Ėjo ataka po atakos ir paga

53 CVTAA, f. 26022, ар. 1, b. 3, 1. 44.
54 CVTAA, f. 201, ap. 3, b. 191, 1. 127.
55 CVTAA, f. 1139, ap. 2, b. 61, 1. 4.
56 /. Macijauskas, Tarybos Rokiškio apskrityje. — Proletarinė 

revoliucija Lietuvoje, p. 438.
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liau pulko daliniai įsiveržė į Vilniaus priemiestį — 
Žvėryną57 58. Per šį mūšį į nelaisvę buvo paimta 70 
lenkų legionierių 5S.

Iš rytų pusės, nuo Naujosios Vilnios, puolė 
17-osios divizijos 1-oji brigada (145-asis ir 146-asis 
pulkai). Po aršių mūšių 146-asis pulkas visiškai pri
artėjo prie Vilniaus, beliko koks kilometras iki sosti
nės59. Tačiau lenkų interventams, kurie ir kareivių 
skaičiumi ir ginkluote buvo daug pranašesni už Rau
donosios Armijos dalinius, pavyko atremti Vilniaus 
vaduotojų puolimą. Abiejų divizijų pulkai, patyrę ne
mažų nuostolių, pritrūkę šaudmenų, buvo priversti 
atsitraukti.

Mūšiuose už Vilnių prie Naujosios Vilnios 1919 m. 
balandžio 29 d. didvyrio mirtimi krito 17-osios divi
zijos 1-osios brigados vadas Nikolajus Oriolas, ko
munistas, nepaprastai drąsus žmogus, pats kareivių 
grandinėje dalyvavęs atakose. Pranešdamas apie va
do mirtį, 1919 m. gegužės 5 d. karių laikraštis „Kras- 
noarmejec“ („Raudonarmietis“) rašė: „Didvyrių mir
tis gimdo jėgas, šaukia į mūšį naujus didvyrius“. 
1919 m. gegužės mėn. buvo sužeistas Vilniaus mū
šiuose pasižymėjęs brigados komisaras F. Majoro- 
vas 60.

7-asis Lietuvių pulkas Vilniaus vadavimo kovose 
neteko 80 žuvusių ir sužeistų raudonarmiečių. Kau
tynėse buvo sužeistas pulko vadas A. Jankauskas. 
Pulkui pradėjo vadovauti 3-iojo bataliono vadas

67 5. Gordonas, Lenkų okupacija ir žydai Vilniuje 1919— 
1920 m., Vilnius, 1922, p. 279 (žydų kalba).

58 CVTAA, f. 2862, ар. 1, b. 2, 1. 6.
59 CVTAA, f. 201, ap. 2, b, 209, 1. 693.
60 Ten pat.
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J. Puzinas, kurį netrukus pakeitė A. Zabaronokas 61.
Išvaduoti Vilniaus, nepaisant didelių Raudonosios 

Armijos pastangų, nepavyko. Jis liko lenkų interven- 
tų rankose. Įsitvirtinę Vilniuje, jie pradėjo nežabotą 
baltąjį terorą. Buvo sušaudytas Valstybės kontrolės 
liaudies komisaras S. Bersonas, senas darbininkų ju
dėjimo dalyvis Ramanauskas, kalėjime nukankintas 
tarybinės milicijos komisaras J. Mackevičius. Miesto 
kalėjimai buvo kimšte prikimšti. 1919 m. gegužės 
17 d. duomenimis, Lukiškių kalėjime buvo kalinami 
1338 suimtieji62.

Lenkų kontrrevoliucinė kariauna surengė Vilniuje 
kruviną žydų pogromą. Keturias dienas legionieriai 
plėšė namus, žudė nekaltus žmones. Iki 1919 m. ge
gužės 5 d., kaip pranešė tuometinė spauda, buvo 
120 0  užmuštų ir sužeistų63, daugiausia iš žydų var
guomenės.

Lietuvių divizijos, kuri ištisus 4 mėnesius be jo
kios pamainos kovojo fronte, gretos smarkiai prare
tėjo, krito jos kovinė galia. 1919 m. gegužės 4 d. di
vizijos vadovybė pranešė, kad po mūšių už Vilnių 
pulkuose likę po 50—150 kareivių 64. Daug karių žuvo 
arba buvo sužeisti. Buvo ir tokių, kurie, pabūgę sun
kumų, traukiantis tarybinei kariuomenei, dezerty
ravo 65.

61 CVTAA, f. 2862, ар. 1, b. 2, 1. 6.
62 «Звезда», 19 июня 1919 г.
63 „Nepriklausoma Lietuva“, 1919 m. gegužės 6 d.; „Komu

nistas“, 1919 m. gegužės 30 d.
64 CVTAA, f. 201, ap. 2, b. 209, 1. 483.
65 1919 m. liepos 2 d. laikraštis „Krasnoarmejec“ pranešė, kad 

prie Vilniaus, traukiantis Raudonajai Armijai, dezertyravo 7-ojo 
Lietuvių pulko kariai: P. Vidmantas, J. Venckauskas, A. Ropuc- 
kis, J. Lapatinskas, J. Molochovas, P. Čepukas, J. Markuška, 
P. Garška, P. Deltuva, P. Jučas, A. Abramavičius, Astrauskas, 
Žvirblis, Cernelis, Serediukas.
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Feliksas Norvydas, Lietuvos—Balta
rusijos armijos Revoliucitiės-karinės

tarybos narys

Lenkų interventai užėmė Maišiogalą, Nemenčinę, 
Pabradę, Švenčionėlius. Tarybų Latvijos armijos va
dovybė, kuriai 1919 m. gegužės 22 d.66 buvo perduota 
Lietuvių divizija, mėgino gelbėti padėtį. į Švenčionių 
gynybos rajoną ji permetė 18-ąjį Latvių šaulių pul
ką, sudarė iki 2000 durtuvų kariuomenės grupuotę67. 
Perėjusi į puolimą Pabradės—Vilniaus kryptimi, 
Raudonosios Armijos Švenčionių grupuotė išvadavo 
Švenčionėlius ir gegužės 5 d. pasiekė Neries upę. Ta
čiau netrukus, gegužės 7 d., puolimas buvo sustabdy
tas ir Švenčionių grupuotės daliniai buvo priversti 
trauktis. Lietuvių divizijos 7-asis pulkas kaudamasis 
pasitraukė į Širvintas, iš čia — j Aluntą, kur užėmė 
gynybos pozicijas.

i-*.. į;.S:v.

66 CVTAA, f. 201, ap. 2, b. 209, 1. 267.
67 CVTAA, f. 1578, ар. 1, b. 38, 1. 210.
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1919 m. gegužės pradžioje, kai Lietuvių divizija 
kovojo su lenkų legionieriais, į puolimą perėjo vokie
čių interventai ir lietuvių buržuaziniai kariniai dali
niai Ukmergės fronte. Į mūšį buvo įvesta vokiečių 
aviacijos eskadrilė — 5 karo lėktuvai, kurie be palio
vos bombardavo Raudonosios Armijos pozicijas Uk
mergės prieigose ir pačiame mieste. 1919 m. gegužės 
3 d., neatlaikiusi interventų spaudimo, tarybinė ka
riuomenė pasitraukė iš Ukmergės.

Fronte susidarė nepaprastai sunki padėtis.

У  Partijos priemonės respublikos 
gynybai stiprinti po Vilniaus užgrobimo.

1919 m. vasaros mūšiai. 
Tarybų valdžios Lietuvoje nuslopinimas

Kai buržuazinės-dvarininkinės Lenkijos kariuo
menė užgrobė Vilnių, partijos CK, respublikos Tary
bų CVK, vyriausybė ir Gynybos taryba persikėlė 
j Minską, kuris tapo antrąja Lietuvos—Baltarusijos 
respublikos sostine, ir 1919 m. balandžio 28 d. pra
dėjo darbą.

Norėdama operatyviau spręsti iškilusius klausi
mus, partija pertvarkė savo vadovaujančius organus. 
Lietuvos ir Baltarusijos KP CK, 1919 m. balandžio 
.29 d. apsvarstęs organizacinį klausimą, sudarė CK 
Politinį Biurą (V. Kapsukas, V. Knorinas, M. Kal- 
manovičius, J. Unšlichtas ir Z. Angarietis) ir CK 
Organizacinį Biurą L 1919 m. gegužės 9 d. Organi- 1

1 PA, f. 77, ap. 2, b. 5, 1. 127.
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zacinio Biuro nariais buvo patvirtinti V. Knorinas, 
V. Jarkinas ir R. Pikelis2.

Lietuvos ir Baltarusijos KP CK pradėjo funkcio
nuoti kaip Politinis Biuras, Organizacinis Biuras ir 
CK plenumas. Politinis Biuras (pirmininkas V. Kap
sukas) sprendė einamuosius politinius klausimus, 
Organizacinis Biuras (pirmininkas V. Knorinas)' už
siiminėjo partine mobilizacija, savanorių telkimu, 
kadrų paskirstymu, taip pat agitaciniu darbu, susiju
siu su fronto reikalais bei kova prieš dezertyravimą, 
kariniu komunistų apmokymu. Politbiuro ir Orgbiuro 
užduotis vykdydavo CK sekretoriatas, kuriam vado- 
davo, kaip ir anksčiau, V. Knorinas3. Partijos CK 
plenumai savo posėdžiuose nubrėždavo pagrindinę 
partijos politinės veiklos liniją.

1919 m. balandžio—rugpiūčio mėn. (po Vilniaus 
užgrobimo) vadovaujančių Lietuvos ir Baltarusijos 
KP organų posėdžių įvyko: 4

Organo Posėdžiai Pirmosios ir paskutinės
pavadinimas posėdžių datos

1. Politbiuras 9 gegužės 14 d. — birželio 14 d.
2. Orgbiuras 27 gegužės 9 d. — liepos 25 d.
3. CK Plenumas 23 balandžio 26 d. — rugpiūčio 11 d.

Lietuvos ir Baltarusijos KP CK narys ir vidaus, 
reikalų komisaras Z. Angarietis buvo paliktas Daug
pilyje. Jis čia ėjo tokias pareigas: a) partijos CK 
įgaliotinis Kauno gubernijoje ir Vilniaus gubernijos 
šiaurės vakarų rajonuose; b) respublikos LKT įga

2 PA, f. 77, ap. 2, b. 5,1. 152.
3 PA, f. 77, ap. 2, b. 15, 1. 5—7.
4 PA, f. 77, ap. 2, b. 5, 6, 7.
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liotinis santykiuose su visomis Tarybų Latvijos, taip 
pat Kauno ir Vilniaus gubernijų šiaurės vakarų ra
jonų tarybinėmis įstaigomis; c) Gynybos tarybos įga
liotinis Tarybų Latvijos armijos Revoliucinėje-kari- 
nėje taryboje5. į Daugpilį buvo perkelta ir Z. Anga- 
riečio redaguojamo „Komunisto“ redakcija.

Vilniaus įvykiai atsiliepė respublikos vyriausybės 
sudėčiai. Valstybės kontrolės liaudies komisaras 
S. Bersonas pateko į lenkų interventų rankas ir buvo 
sušaudytas. Vyriausybės reikalų valdytojas V. Požėla 
perėjo į lietuvių buržuazijos pusę. Kai kurie liaudies 
komisarai einantis socialinio aprūpinimo komisaro 
pareigas J. Oldakas, teisingumo — M. Kozlovskis ne
pateisino jiems patikėtų pareigų.

1919 m. balandžio 29 d. partijos CK, apsvarstęs 
vyriausybės pertvarkymo ir papildymo klausimą, pa
skyrė: eiti žemdirbystės liaudies komisaro pareigas —• 
K. Cichovskį, socialinio aprūpinimo — A. Vainšteiną- 
Branovskį, teisingumo — A. Getnerį, vidaus reikalų 
liaudies komisaro pavaduotoju — J. Doleckį, Valsty
bės kontrolės liaudies komisaro pavaduotoju — 
J. Perno, ALOT pirmininko pavaduotoju — B. Zaksą, 
švietimo liaudies komisaro pavaduotoju — J. Savati- 
jevą 6.

Respublikos vyriausybės aparato pagrindą sudarė 
Minsko gubernijos revoliucinis komitetas, kuris Gy
nybos tarybos 1919 m. balandžio 24 d. nutarimu buvo 
likviduotas ir jo darbuotojai įjungti į Liaudies komi
sarų tarybą7.

5 PA, f. 77, ap. 2, b. 5, 1. 121.
6 Ten pat, 1. 127.
7 Ten pat, b. 31, 1. 5.
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Visa Lietuvos ir Baltarusijos KP veikla, kritus 
Vilniui, buvo pajungta respublikos gynybos organi
zavimui.

Visas darbas, telkiant liaudies jėgas kovai prieš 
interventus, buvo sukoncentruotas Gynybos taryboje. 
1919 m. gegužės 19 d. j ją dar įėjo V. Knorinas ir 
E. Bos. Ją netrukus, gegužės 29 d., pakeitė K. Ci- 
chovskis 8. Gynybos taryba, vadovaujama V. Kapsu
ko, buvo pasiryžusi atiduoti visas jėgas, parengiant 
Lietuvos ir Baltarusijos teritorijoje „stiprią užtvarą 
prieš imperializmo, veikiančio per Lenkiją ir Lietuvą 
iš Europos Vakarų, kontrrevoliucinių agentų atkak
lius pasikėsinimus“ 9.

Į pafrontės apskritis buvo išsiųsti Gynybos tary
bos atstovai: j Ukmergę — P. Mickevičius, Uteną — 
P. Eidukevičius, G. Liutkevičius, A. Vainšteinas-Bra- 
novskis, j Zarasus — J. Olskis. Jiems buvo suteikti 
dideli įgaliojimai — kontroliuoti vietos Tarybų val
džios organų darbą, stebėti mobilizacijos eigą, sekti, 
kad be priekaištų būtų vykdomi liaudies komisarų ir 
Gynybos tarybos nutarimai, normaliai dirbtų fronto 
poreikiams ryšių aparatas.

Respublikos partinė organizacija pravedė papildo
mą komunistų mobilizaciją frontui. CK pasiūlė par
tinėms organizacijoms sustiprinti idėjinj-auklėjamąjj 
darbą tarp mobilizuotų komunistų, griežtai bausti ne- 
atvykstančius j mobilizacijos punktus arba dezerty
ravusius iš kariuomenės. Taip pat buvo mobilizuotos 
medicinos seserys I0.

8 PA, f. 77, ap. 2, b. 5, 1. 171; b. 6, 1. 18.
9 Respublikos Gynybos tarybos pranešimas apie lenkų kariuo

menės įvykdytą Vilniaus pagrobimą (ir. PA, f. 77, ap. 2, b. 32,1. 5).
10 PA, f. 77, ap. 2, b. 5, 1. 133—134.
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Visas geriausias jėgas respublikos gynybai skyrė 
komjaunimo organizacija. 1919 m. gegužės 9 d. Lie
tuvos ir Baltarusijos KP CK, apsvarstęs klausimą 
„Apie komunistinio jaunimo uždavinius respublikos 
gynyboje11, įpareigojo komjaunimą perveąti visus 
narius į karinę padėtį. Visi komjaunuoliai mokėsi 
karo dalykų. Respublikos komunistinės jaunimo są
jungos CK paskelbė mobilizuojąs 2 0 % sąjungos na
rių. „Mobilizacija praėjo sėkmingai“ 11 12,— pranešė 
komjaunimo CK 1919 m. liepos 10 d. ataskaitoje.

1919 m. gegužės 4 d. respublikos Gynybos taryba 
priėmė nutarimą skubiai mobilizuoti vyrus, gimusius 
1895—1898 metais, nes reikėjo papildyti Lietuvių di
viziją 13. Mobilizacija lietė Vilniaus gubernijos 3 ap
skritis (Vilniaus, Disnos ir Braslavo) ir Kauno gu
bernijos 4 apskritis (Ukmergės, Utenos, Panevėžio, 
Zarasų)14. Mobilizacijos išlaidoms padengti Gynybos 
taryba išskyrė abiem gubernijoms 5 mln rublių 15. 
Gynybos taryba 1919 m. gegužės 7 d. įsakymu parei
kalavo iš minėtų apskričių valdžios organų „įtempti 
visas jėgas planingam ir ryžtingam mobilizacijos 
pravedimui“ 16.

Kauno gubernijos karinis komisaras R. Rasikas 
pranešė, kad 1919 m. gegužės mėn. Panevėžio ap
skrityje buvo mobilizuota apie 300 vyrų 17. Gegužės 
25 d. Kupiškyje į mobilizacinį punktą atvyko 9 žmo

11 PA, f. 77, ap. 2, b. 5 ,1. 151.
12 Из истории гражданской войны в СССР, т. 2, М., 1961, 

стр. 380.
13 PA, f. 77, ар. 2, Ь. 31, 1. 11.
14 Теп pat, 1. 33.
15 Ten pat, 1. 13.
16 Ten pat, 1. 33.
17 CVTAA, f. 26022, ар. 1, b. 3,1. 25.
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nės 18. Kiek buvo mobilizuota kitose apskrityse, duo
menų iki šiol nepavyko surasti.

Mobilizacijai labai trukdė nepastovus frontas, ta
rybinės kariuomenės traukimasis, kas, suprantama, 
atsiliepė gyventojų nuotaikoms. Tačiau mobilizacijos 
rezultatai, tiesa, gana kuklūs, rodė, kad revoliuciniai 
darbininkai, valstiečiai, nors ir aiškiai matydami ne
pasisekimus fronte, stojo į Raudonosios Armijos gre
tas, tikėjosi apginti Tarybų valdžią.

Gynybos taryba ėmėsi skubių priemonių supirkti 
kariuomenei (kavalerijai ir artilerijai) arklius bei pa
ruošti pakinktus. Šiam reikalui buvo išskirtos didelės 
piniginės lėšos. ALŪ Taryba buvo įpareigota visą 
esamą odos apdirbimo pramonę pajungti armijos ap
rūpinimui 19.

Visoje pafrontės zonoje, Lietuvos ir Baltarusijos 
KP CK nurodymu, apskričių partinės organizacijos 
reorganizavo valstybinį aparatą. Darbininkų ir var
gingųjų valstiečių atstovų tarybos buvo pakeistos re
voliuciniais komitetais. Revkomų veikla, vykdoma 
kariniais pagrindais, buvo ištisai pajungta gynybos,. 
Raudonosios Armijos stiprinimo interesams. Kaip 
dirbo komunistai vietose naujomis sąlygomis, matyti 
iš Utenos ir Zarasų apskričių partinių organizacijų 
veiklos apžvalgos.

1919 m. gegužės 16 d. partijos Utenos apskrities 
komiteto nutarimu vietoj paleisto Tarybos Vykdomojo 
komiteto buvo sudarytas apskrities revkomas. I jį įėjo 
A. Zleja (pirmininkas), partijos apskrities komiteto 
narys M. Kacas, Lietuvių divizijos karinis komisa
ras Askoldovas. P. Eidukevičiaus ir A. Vainšteino- 
Branovskio iniciatyva revkomai buvo sukurti Anykš

18 CVTAA, f. 26022, ар. 1, b. 3, 1. 30.
18 PA, f. 77, ap. 2, b. 31, 1. 7, 8.
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čiuose, Debeikiuose, Vyžuonose, Užpaliuose, Taurag
nuose 20. Šių valsčių tarybinius darbuotojus partinė 
organizacija įjungė į Utenos komunistų būrį, kuriame 
po to, kai į jį įstojo 25 tarybiniai aktyvistai, atvykę iš 
Anykščių, buvo apie 80 žmonių21. Būrys patruliavo 
mieste ir jo prieigose.

Utenos komunistai sudarė specialų maisto tiekimo 
armijai aparatą, pradėjo supirkinėti drobę ir odą, ati
darė dirbtuvę, kurioje buvo siuvami baltiniai raudon
armiečiams. Buvo išplėsta ligoninė, atidarytas joje 
užkrečiamų ligų skyrius, perstatyta pirtis22.

1919 m. birželio 4 d. Zarasų apskrities komunistų 
susirinkimas paleido Tarybos Vykdomąjį komitetą ir 
išrinko revkomą iš 3 narių — J. Ozarskis (pirminin
kas), J. Gruodis (sekretorius) ir I. Levinas. Rugpjū
čio pradžioje į revkomą buvo papildomai įtraukti 
J. Stašelis ir Kulikauskas 23.

Birželio 10 d. apskrities partinė organizacija, ap
svarsčiusi einamąjį momentą (pranešėjas J. Olskis) 
ir partinio darbo uždavinius (pranešėjas Manevičius), 
pažymėjo nepaprastai sunkią materialinę raudonar
miečių būklę. „Jie gyvena purve, nekeičia baltinių, 
gauna 3/ 4 svaro duonos ir prastos sriubos visai die
nai“ 24. Buvo nutarta viską atiduoti armijai, aprū
pinti ją maisto produktais, sustiprinti politinį darbą 
tarp raudonarmiečių, atidaryti jiems klubą-arbatinę.

Naujai išrinkto partijos apskrities komiteto pirmi
ninku tapo J. Opanskis 25.

20 PA, f. 77, ap. 28, b. 138, 1. 8.
21 Ten pat, 1. 17.
22 PA, f. 77, ap. 2, b. 45, 1. 2.
23 Ten pat, b. 46, 1. 2, 4.
24 Ten pat, 1. 3.
25 Ten pat.
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Zarasų komunistai, kurių gretas papildė iš priešo 
užimtų vietų pasitraukę partijos nariai, energingai 
jgyvendino savo nutarimus. Du trečdaliai surekvizuo- 
tų maisto produktų buvo skiriami kariuomenei, treč
dalis — revkomo žinion. Iš revkomo maisto tiekimo 
organų raudonarmiečiai kasdien gaudavo po 100 pū
dų duonos, jiems reguliariai buvo pristatoma dalis 
sugautos žuvies 2б.

Mieste buvo atidarytas klubas-arbatinė. Čia rau
donarmiečiai gaudavo arbatos ir kavos. „Klubas vi
siškai pateisino tas viltis,— 1919 m. liepos 6 d. rašė 
J. Opanskis Z. Angariečiui į Daugpilį,— kurias j jį 
dėjome. Per jį radome tikriausią poveikio raudonar
miečiams kelią“ 27.

Reguliariai buvo išduodamos pašalpos raudonar
miečių šeimoms. Sunkiomis to meto sąlygomis rev
komo iniciatyva Zarasuose buvo suorganizuotos pir
mosios Lietuvoje komunistinės šeštadienio talkos28.

Respublikos partinė organizacija, atsižvelgdama 
į lenkų ir lietuvių buržuazijos baltąjį terorą prieš Ta
rybų valdžios šalininkus, pripažino, jog būtina su
stiprinti kovą prieš kontrrevoliuciją. Lietuvos ir Bal
tarusijos KP CK, 1919 m. balandžio 26 d. apsvarstęs 
M. Kalmanovičiaus pranešimą bei V. Kapsuko ir 
J. Doleckio papildomus pranešimus „Apie mūsų ta
rybinę politiką“, pripažino, kad iki Vilniaus kritimo 
silpnai buvo kovojama prieš kontrrevoliucinę buržua
ziją; net Ypatingosios komisijos buvo panaikintos. 
Gana liberalios pozicijos šiuo klausimu laikėsi Tei
singumo liaudies komisariatas.

26 PA, f. 77, ap. 2, b. 46, 1. 4.
27 Ten pat, 1. 5.
28 Ten pat, 1. 4.
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Partijos CK nutarė: ,,a) pasiūlyti Vidaus reikalų 
liaudies komisariatui skubiai parengti Ypatingojo 
skyriaus kovai su kontrrevoliucija ir spekuliacija or
ganizacijos projektą; b) kaip laikiną priemonę aiškių 
kontrrevoliucinių veiksmų atveju leisti sušaudyti be 
teismo, Ypatingojo skyriaus kolegijos nutarimu; 
c) imti įkaitus iš lenkų ir lietuvių dvarininkų, bur
žuazijos ir visuomenės veikėjų, ypatingais atvejais 
juos sušaudyti, atsakant j mūsų draugų sušaudymus 
Vilniuje“ 29.

Per savaitę Vidaus reikalų komisariatas, kuriam 
tuo metu vadovavo J. Doleckis, parengė nutarimo 
projektą dėl Ypatingojo skyriaus organizavimo ir jo 
veiklos instrukciją. 1919 m. gegužės 2 d. Lietuvos ir 
Baltarusijos KP CK abu dokumentus patvirtino^. Šiuo 
nutarimu buvo sujungti 1919 m. balandžio pradžioje 
pradėję kurtis Ypatingieji skyriai prie Vidaus reika
lų komisariato ir Karo reikalų komisariato į vieną 
organą. Jeigu kontrrevoliuciniai veiksmai buvo fak
tiškai įrodomi (daiktiniai įrodymai, suėmimas nusi
kaltimo vietoje), Ypatingojo skyriaus kolegija gavo 
teisę nusikaltėlius sušaudyti, neperduodama bylos 
revoliuciniam tribunolui.

1919 m. gegužės 9 d. partijos CK nutarimu Ypa
tingasis skyrius buvo pavadintas Ypatingąja komisi
ja; jos vadovu paskirtas lenkų revoliucionierius Vac
lovas Boguckis 30.

29 PA, f. 77, ap. 2, b. 5,1. 121.
30 Ten pat, 1. 113, 127, 132—133, 151. Atsakant į lenkų inter- 

ventų žvėriškumus Vilniuje, 1919 m. vasarą Daugpilyje už aiškią 
antitarybinę kontrrevoliucinę veiklą buvo sušaudyti keturi lenkų 
karinės organizacijos (POW) dalyviai — V. Pac-Pomarnackis, 
F. Dyšlonkas, Z. Kopernickis, Staržen-Galinskis (B. Waligdra, 
Walka o Wilno, str. 442—443).
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Lietuvos ir Baltarusijos KP CK pavedė Ypatin
gajai komisijai siųsti į Lietuvos ir Baltarusijos mies
telius ir dvarus ypatinguosius skrajojamuosius bū
rius, imti įkaitus iš lietuvių, lenkų ir žydų buržuazi
jos. Partijos CK numatė, atsiradus galimybei, iškeisti 
juos į revoliucionierius, patekusius j lenkų, vokiečių 
arba lietuvių kontrrevoliucijos rankas31. Įkaitų insti
tuto panaudojimas visiškai pasiteisino: buvo išgelbė
tos gyvybės daugeliui aktyvių socialistinės revoliu
cijos dalyvių Lietuvoje, kiti — ištraukti iš buržuazinio 
kalėjimo32.

Svarbus politinis klausimas, kurį teko spręsti Ko
munistų partijai naujomis sąlygomis, buvo pažiūra 
j smulkiaburžuazines partijas.

Partijos CK pripažino, kad Bundas, Žydų social
demokratų darbininkų partija Poalej Cijon, Suvie
nytieji žydų socialistai tuo metu neabejotinai stojo

31 PA, f. 77, ap. 2, b. 5, 1. 151 — 152.
32 Dar iki Vilniaus kritimo, 1919 m. balandžio 2 d., Kaišiado

ryse Lietuvos ir Baltarusijos TSR Revoliucinės-karinės tarybos ir 
vokiečių interventų kariuomenės atstovų pasirašyto susitarimo 
pagrindu mainais už Vilniuje sulaikytą Vokietijos misiją 
(13 žmonių) Pabaltijyje, vadovaujamą G. fon Trušlerio, iš kontr
revoliucijos rankų pavyko išplėšti 24 Kauno Darbininkų atstovų 
tarybos narius bei aktyvistus: B. Petniūną, B. Mickevičių, V. Griš- 
kelį, L. Zaliną, A. Pševodskj, V. Zenkevičių, A. Gadusą ir kt. 
(„Tiesa“, 1919 m. balandžio 6 d.; „Komunistas“, 1919 m. balan
džio 5, 18 d.; V. Kapsukas, Raštai, t. 8, p. 131.) 1919 m. gegužės 
17 d. pasiūlė iškeisti paimtus įkaitus j revoliucionierius lietuvių 
buržuazijos vadeiva M. Sleževičius, kurį priėmė Lietuvos ir Bal
tarusijos TSR vyriausybė. V. Kapsukas iškėlė apsikeitimo sąlygą: 
vienas lietuvių buržuazijos įkaitas už du komunistus („Komunis
tas“, 1919 m. birželio 3 d.). Derybos vyko 1919 m. birželio 25—- 
26 d., liepos 3 ir 11 d. Zarasuose. Po susitarimo 1919 m. liepos 
24 d. laisvę gavo buvusi LKP CK sekretorė A. Drabavičiūtė, bu
vęs Lietuvos Laikinosios revoliucinės vyriausybės narys P. Svo- 
telis-Proletaras, taip pat P. Marcinkutė, M. Juškevičius, M. Mi
liauskas, K. Matulaitytė, V. Bistrickas, E. Staškūtė, M. Kunickis, 
K. Keturaitis, J. Grigelis, M. Mickevičiūtė, V. Jakovickis ir k iti—- 
iš viso 25 žmonės („Komunistas“, 1919 m. liepos 28 d.).
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į proletariato' diktatūros pozicijas ir su jomis buvo 
visiškai galima bendradarbiauti. Laiške vietinėms 
partinėms organizacijoms CK pabrėžė, kad Tarybų 
valdžia neturi atstumti smulkiosios buržuazijos; idė
jiniu ir organizaciniu atžvilgiu ją reikia pajungti dar
bininkų klasei, proletariato diktatūrai sustiprinti. Šių 
partijų atstovai, nurodė partijos CK, gali dirbti tose 
šakose, kur partija pripažins galimu 33.

Vadovaudamasis šiais principiniais teiginiais, Lie
tuvos ir Baltarusijos KP CK 1919 m. gegužės 9 d. 
posėdyje nutarė: sutikti su Bundo CK pirmininko 
A. Vainšteino paskyrimu j einančio socialinio aprū
pinimo liaudies komisaro pareigas; pasiūlyti spaudos 
platinimo organams Bundo laikraštį „Der Veker“ pla
tinti taip pat, kaip ir komunistinius laikraščius; mo
bilizuotus minėtų partijų narius išskirstyti po karines 
dalis bendrais pagrindais, pulkuose gali būti jų at
skiros grupės, bet ne atskiros partinės kuopelės34.

CK Politinis biuras visiems armijos politiniams 
darbuotojams išsiuntinėjo nurodymus pritraukti smul
kiaburžuazinių partijų narius j kultūros-švietimo 
darbą kariuomenėje, sudaryti sąlygas pasireikšti 
jiems kovoje prieš interventus, nedaryti pastabų už 
jų priklausymą vienai ar kitai pusiau tarybinei par
tijai 35.

Kartu partijos CK pavedė laikraščiams „Zvezda“ 
ir „Mlot“, kaip ir anksčiau, idėjiškai demaskuoti 
Bundą ir Poalej Cijon, atskleisti jų smulkiaburžua-

33 PA, f. 77, ap. 2, b. 15, 1. 7. Lietuvos ir Baltarusijos KP CK 
1919 m. gegužės 1—31 d. ataskaita.

34 PA, f. 77, ap. 2, b. 5,1. 150.
35 PA, f. 77, ap. 2, b. 15, 1. 56.
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zinį pobūdį bei politinį bankrotą, neįsileisti jų atsto
vų į Gynybos tarybą 36.

Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partija, telk
dama jėgas respublikos gynybai, daug dėmesio skyrė 
revoliucinės darbo žmonių kovos organizavimui 
interventų užnugaryje. 1919 m. kovo 11 d. partijos 
CK priėmė nutarimą sukurti specialų skyrių darbui 
lenkų interventų bei lietuvių buržuazijos kontroliuo
jamuose rajonuose, siųsti ten ne tik atsakingus, bet 
ir eilinius darbuotojus, svarbiausiuose centruose kurti 
spaustuves, stiprinti revoliucinę agitaciją37. Vado
vauti pogrindinei revoliucinei veiklai buvo paskirtas 
partijos CK narys V. Boguckis.

1919 m. kovo mėn.-į Kauną išvyko A. Drabavi- 
čiūtė. Kiek anksčiau, 1919 m. vasario 13 d., į Suval
kiją buvo pasiųstas V. Jasaitis. 1919 m. vasarą ir vė
liau sistemingai ir organizuotai į buržuazijos kontro
liuojamus rajonus partiniai darbuotojai buvo siun
čiami iš Daugpilio, kur susitelkė nemažai pasitrau
kusių revoliucionierių. Daug sumanumo ir energijos, 
parenkant žmones pogrindiniam darbui, parodė 
Daugpilyje dirbęs Z. Angarietis.

Lietuvos komunistai, rizikuodami gyvybe, pereida
vo fronto liniją ir įsijungdavo į revoliucinę veiklą. 
Ne vienas jų, patekęs į buržuazinės kariaunos rankas, 
buvo žvėriškai nužudytas.

Tarp daugelio revoliucionierių, sunkiomis ano 
meto sąlygomis išvykusių į pilną pavojų pogrindinį 
darbą, buvo žymūs partijos darbuotojai K- Požėla, 
A. Jakševičius, J. Dumša.

36 PA, f. 77, ap. 3, b. 5, 1. 150.
37 Ten pat, 1. 80.
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Lietuvos komunistai leido atsišaukimus, demaskuo
jančius lietuvių ir lenkų buržuazinių nacionalistų 
kėslus, drąsiai kėlė darbo žmones į revoliucinę kovą. 
Darbininkų ir vargingųjų valstiečių ekonominė padė
tis buvo labai prasta. Revoliucijos idėjų veikiami, jie 
streikavo, sabotavo buržuazinės valdžios parėdymus, 
aktyviai priešinosi interventų ir buržuazijos sauvalei.

1919 m. vasario—kovo mėn. Suvalkijoje vyko dva
rų darbininkų streikai. Kai kuriuose Vilkaviškio ap
skrities dvaruose (Šikšnių, Sakalupio ir kt.) darbi
ninkai su ginklu pasipriešino mėginimams mobili
zuoti juos j buržuazinę kariuomenę38.

Labai netvirtai jautėsi darbo žmonių nekenčiami 
buržuazinės valdžios organai vietose. Jie galėjo lai
kytis tik grubios karinės jėgos remiami. Antai 1919 m. 
kovo 12 d. Sakių apskrities buržuazinės valdžios va
dovai pasiuntė Vidaus reikalų ministerijai raštą, ku
riame pasakyta: „Šakių apskričio komitetas, Vyriau
sios tiekimo valdybos įgaliotinis ir Žemės ūkio ir vals
tybės turto ministerijos įgaliotinis prašo pasirūpinti 
palikti Sakiuose esantį garnizoną palaikymui tvar
kos ir ramybės ir valstybės turto neliečiamybės ap
skrityje, kolei atvyks kita dalis lietuvių kariuomenės. 
Likus be garnizono, savivaldybių veikimas bus ne
galimas. Prašome dar šiandien atsakymo, nes esan
tis Sakiuose garnizonas jau pasirengęs išeiti“ 39.

1919 m. kovo mėn. atėjus vokiečių interventams, 
kurių prieglobstyje įsikūrė buržuazinė valdžia, pa
skelbė streiką Šiaulių geležinkelininkai. Streikas bu
vo ekonominio ir politinio pobūdžio. „Jokie grasini

38 D. Fainhauzas, Lietuvos liaudies kova prieš amerikinius- 
angliškuosius interventus 1918—1919 m. — VVU Mokslo darbai. 
Visuomeninių mokslų serija, t. I, 1954, p. 98.

39 LTSR CVA, f. 384, ap. 2, b. 40, 1. 41.
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mai ir represijos nieko negelbėjo,— rašė 1919 m. ba
landžio 11 d. „Komunistas“,— ir išimant atskirus 
streiklaužius, Šiaulių draugai ir toliau streikuoja“. 
Geležinkelio darbininkai streikavo taip pat Radviliš
kyje.

Marijampolėje, Kalvarijoje, Žaliojoje (Vilkaviškio 
aps.) politinės demonstracijos įvyko Gegužės Pir
mąją. Vilniuje šią dieną darbininkai neišėjo į darbą. 
Sakių aps. Paluobių apylinkėje gegužės 4 d. vietos 
revoliucionieriai iškabino vėliavas ir išplatino komu
nistinius lapelius 40.

Lietuvos darbo žmonių kovą prieš Lenkijos ir Vo
kietijos karinę intervenciją, kiek galėdami, rėmė tų 
šalių revoliuciniai darbininkai, komunistai.

Vokietijos Komunistų partija ragino darbininkus 
atsisakyti pakrauti laivus, skirtus karinėms medžia
goms pervežti j Pabaltijį, išvystė revoliucinę agita
ciją prieš savanorių telkimą intervencinei kariuome
nei, organizavo solidarumo su tarybinių respublikų 
darbo žmonėmis mitingus ir susirinkimus.

Vokietijos komunistų politinis masinis darbas rado 
gyvą atgarsį tarp šalies darbininkų. Reikšmingi ir 
įdomūs šia prasme yra dokumentai, kuriuos parsi
vežė Kauno Darbininkų atstovų tarybos pirmininko 
pavaduotojas L. Zalinas, pabuvojęs, kaip žinia, Ber
lyne 1919 m. sausio mėn. pradžioje, kai savanorių 
verbavimo kampanija buvo pačiame įkarštyje. „Mes, 
Berlyno darbininkų jaunuolių motinos, seserys, žmo
nos ir sužadėtinės prisiekiame,— buvo sakoma mo
terų darbininkių mitingo, kuriame dalyvavo apie 
5000 žmonių, rezoliucijoje,— kad neleisime savo sū
nų, brolių, vyrų ir sužadėtinių stoti į Rytų apsaugos

40 „Komunistas“, 1919 m. gegužės 20, 30 d.
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savanorių būrius, kurių tikslas smogti smūgį revo
liuciniams Rusijos ir Lietuvos proletarams ir valstie
čiams“ 41.

Berlyno geležinkelio darbininkai bedarbiai, su
kviesti j mitingą, kur norėta užverbuoti juos į Pabal
tijį pakeisti ten dažnai streikavusių vietos geležinke
lininkų, priėmė tokią rezoliuciją: „Mes, bedarbiai 
Berlyno geležinkelininkai, prisiekiame, jog esame 
pasiryžę geriau mirti badu čia, Berlyne, negu tapti 
streiklaužiais ir smogti smūgį pasaulinei proletarinei 
revoliucijai, kuriai atstovauja Rusijos, Lietuvos, Lat
vijos ir visi Pabaltijo darbininkai“ 42.

Vokiečių darbininkų mitingų rezoliucijos buvo ryš
kiausia proletarinio internacionalizmo išraiška.

Vokietijos revoliucinio proletariato kova veikė už
verbuotus savanorius. Jų gretose buvo daug social
demokratinės ir buržuazinės propagandos suviliotų 
bedarbių. Tik 90% savanorių į Lietuvą beatvykdavo, 
rašė kapitonas Heigendorfas, kiti jau pakeliui, ko- 
munistų-spartakininkų sukurstyti, su nauja apranga 
pabėgdavo43. Iš pirmojo savanorių transporto, atvy
kusio į Kauną 1919 m. sausio mėn., vos lU liko Lie
tuvoje. Kiti, revoliucinių nuotaikų apimti, buvo iš
siųsti atgal į Vokietiją kaip nepatikimi44.

Glaudi kovinė draugystė užsimezgė tarp Lietuvos- 
ir Vokietijos komunistų, kurie kartu dirbo didelį agi
tacinį darbą intervencinėje kariuomenėje. 1919 m. 
pradžioje Kaune kurį laiką veikė nelegalus revoliu

41 PA, f. 77, ap. 2, b. 54, 1. 13.
42 Ten pat.
43 Saksų savanorių dalys Lietuvoje 1919 m. — „Karo archy

vas“, t. VI, p. 195.
44 Ten pat, p. 186.

632



cinis komitetas, į kurį įėjo vietos ir vokiečių komu
nistų atstovai. Vienas iš revkomo narių buvo kareivis 
Adolfas Sėlis, kilęs iš Oberšteino. Jis supirkinėjo 
ginklus vietos revoliucionieriams, verbavo vokiečių 
kareivius stoti į Raudonąją Armiją. Kai vokiečių po
licija susekė jo revoliucinę veiklą, A. Sėlis 1919 m. 
vasario 18 d. prie Žaslių perėjo į Raudonosios Armi
jos pusę 45.

1919 m. kovo mėn. Kaune revoliuciniai vokiečių 
kareiviai apšaudė kalėjimą, mėgindami išvaduoti po
litinius kalinius — lietuvių revoliucionierius. įsikišus 
vokiečių karo policijai ir buržuazinės kariuomenės da
liniams, kareivių revoliuciniai veiksmai buvo nuslo
pinti, daugelis iš jų — suimta46.

1919 m. vasario 12 d. į Kauną atvyko savanorių 
batalionas. Sužinojęs, kad jam teks kariauti su bol
ševikais47, jis grįžo į Vokietiją.

Spartakininkų revoliucinės agitacijos paveikti, 
bruzdėjo vokiečių kareiviai Šiauliuose. 1919 m. gegu
žės 10 d. M. Sleževičius buvo priverstas prašyti vo
kiečių interventų vadovybę atšaukti mieste dislokuotą 
Fėverio savanorių dalinį, kuris, jo žodžiais tariant, 
„susideda išimtinai iš atvykusių iš Liepojos sparta
kininkų“ 48. Vokiečių karinė vadovybė smarkiai per
sekiojo revoliucinius kareivius: šaudė, grūdo juos 
į kalėjimus, siuntė atgal į Vokietiją. Tačiau jie ne
paliovė kovoję. Antai 1919 m. birželio mėn. į Siau-

45 CVTAA, f. 1139, ар. 1, b. 420,1. 24.
46 „Komunistas“, 1919 m. kovo 30 d.; V. Kapsukas, Raštai,, 

t. 8, p. 25,
47 CVTAA, f. 201, ap. 3, b. 558, 1. 423.
48 Ю. Жюгжда, Д. Файнгаузас, Революционное движение- 

в немецких войсках в Литве (1918—1919 гг.).— «Новая и но
вейшая история», № 3, 1957, стр. 44.
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liūs iš Hamburgo atvyko 60 spartakininkų su 3 šar
vuotomis mašinomis, kurie kartu su vietos revoliuci
niais kareiviais užėmė kalėjimą, išlaisvino politinius 
kalinius. Po to jie užpuolė lietuvių buržuazinės ka
riuomenės kareivines. Mūšio metu žuvo 8 lietuvių ka
reiviai, 30 buvo sužeista. Buvo užpultas taip pat in
tervencinės kariuomenės Šiaulių brigados štabas49. 
Apie šiuos susirėmimus Šiauliuose vokiečių interven- 
tų kariuomenės vadas Lietuvoje generolas Eberhard- 
tas, nurodydamas tikslią jų da tą— 1919 m. birželio 
21 d., rašė: „Šiauliuose naktį įvyko spartakininkų pu
čas, kurio metu buvo atidarytas kalėjimas, sudegintos 
teismo bylos, išgrobstytas amunicijos sandėlis ir nu
ginkluoti lietuviai“ 50 51.

1919 m. liepos 5 d. įvyko smarkus susirėmimas 
tarp vokiečių ir lietuvių buržuazinės kariuomenės ka
reivių Joniškėlyje. Lietuvių kareiviai buvo išblaš
kyti «.

Kai kuriose fronto vietose, daugiausia tarybinės 
kariuomenės komunistų suagituoti, raudonarmiečiai 
ir vokiečių kareiviai broliavosi, lankydavosi vieni pas 
kitus, pietaudavo, mitinguodavo. Vokiečių kareiviai 
buvo aprūpinami komunistine literatūra. Ypač glaudi 
draugystė užsimezgė Lietuvių divizijos 7-ojo (buv. 
Vilniaus) pulko gynybos bare, Stakliškių—Aukšta
dvario apylinkėse. „Siame bare galima laikyti vo
kiečių dalis nekovingomis“ 52,— 1919 m. kovo 25 d. 
pranešė divizijos karinis komisaras.

49 CVTAA, f. 1043, ар. 1, b. 2, 1. 47.
50 Deutsches Zentralarchiv Potsdam, Nachlass W. von Eber- 

hardt, „Litauen im Jahre 1919“, Марре 3, BĮ. 117.
51 Ten pat.
52 CVTAA, f. 1139, ар. 1, b. 36, 1. 4.
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Nemažai vokiečių kareivių pereidavo j Raudono
sios Armijos pusę. „Pastebimas vokiečių spartakinin- 
kų perėjimas į mūsų pusę“ 53,— 1919 m. kovo 16 d. 
raportavo Lietuvių divizijos 1-osios brigados, stovin
čios Ukmergės rajone, karinis komisaras. „Daugelis 
vokiečių kareivių,— sakoma 1919 m. kovo 20 d. divi
zijos politinėje informacijoje,— nori pereiti į mūsų 
pusę, į Raudonosios Armijos eiles ir pereina“ 54. 
1919 m. sausio—kovo mėn. į Raudonosios Armijos 
pusę Lietuvių divizijos gynybos bare savanoriškai 
perėjo Ernstas Gliedė, Fricas Gramackis, Fridrichas 
Srėderis, Friderichas Stichas, Valteris Flubertas, Ja 
nas Seckovskis, Hansas Bekeris, Heinrichas Junklau- 
zas, Fridhartas Chenšas, Vilhelmas Kaucas, Kurtas 
Bėnė, Kurtas Leskė, Karlas Stolis, Fridrichas Sivekas, 
Erichas Berigardtas, Alfredas Dietcas, Karlas Reme
ris, Emilis Vainkopas, Hansas fon Levandovskis, 
Johanas Ježenovskis, Alfredas Hansas 55 ir kiti. Vieni 
iš jų (tokių buvo daugiausia) pareiškė esą spartaku 
ninkai, komunistai ir dėl to persekiojami už politinę 
veiklų, kiti perėjo todėl, kad buvo nepatenkinti tvarka 
vokiečių kariuomenėje (griežta drausmė, niekinama 
karininkų pažiūra j kareivius ir pan.— tokių buvo vos 
keli), treti, turėdami „tikslą išstudijuoti bolševikų gy
venimą ir jų organizacijas“ (Hansas Bekeris)56 arba 
„tarnauti ir dirbti Rusijos Tarybų Federatyvinėje So
cialistinėje Respublikoje“ 57 (Fridhartas Chenšas). 
J. Ježenovskis, lenkų kilmės vokietis, buvo Bremena

83 CVTAA, f. 1139, ар. 1, b. 48,1. 51.
54 Ten pat, b. 32, 1. 172.

56 CVTAA, f. 1139, b. 420, 1. 9; b. 48, 1. 65; f. 201, ap. 3, b. 558,. 
1. 16, 38, 44, 48, 51, 226, 418, 420, 422, 439, 485, 533. 534.

68 CVTAA, f. 201, ap. 3, b. 558, 1. 533.
67 Ten pat, 1. 534.
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Kareivių ir darbininkų atstovų tarybos 3-asis pirmi
ninkas, aktyviai dalyvavo komunistinėje veikloje. Nu
slopinus 1919 m. sausio mėn. spartakininkų sukilimą, 
jam grėsė mirties bausmė. Todėl jis išvyko iš Breme
no, pasiekė Kenigsbergą, Kauną, Žiežmarių rajoną, 
kur 1919 m. vasario 25 d. pasidavė tarybinei kariuo
menei S8.

Visi perbėgėliai išreiškė norą tarnauti Raudono
joje Armijoje, dalyvauti bendroje tarybinių žmonių 
kovoje už socialistinę revoliuciją.

Su Lietuvos darbo žmonėmis solidarizavosi Len
kijos revoliucinis proletariatas, reikalaudamas nu
traukti antitarybinį karą, užmegzti taikius santykius 
su Rusijos ir Lietuvos-—Baltarusijos tarybinėmis res
publikomis. Antai Dombrovsko baseino Darbininkų 
atstovų taryba 1919 rrj. kovo 7 d. rezoliucijoje pareiš
kė: „Nedelsiant nutraukti visus karo veiksmus, ypač 
karą prieš revoliucinę Rusiją, Lietuvą ir Baltarusi
ją “ 59. Lenkijos Komuhistų darbininkų partijos Cent
ro Komiteto atsišaukime į kareivius (1919 m. bir
želio mėn.) demaskuojamas grobikiškas lenkų kariau
nos žygis į Lietuvos ir Baltarusijos žemę: „Lietuvos 
ir Baltarusijos darbininkai ir valstiečiai mums niekuo 
nekelia grėsmės. Priešingai, jie yra Lenkijos liaudies 
sąjungininkai... Tikrosios naujojo karo, į kurį mus 
stumia Antantė ir traukia lenkų šlėkta bei buržuazija, 
priežastys, yra siekimas pasmaugti visuotinę revoliu
ciją, išsaugoti kapitalo viešpatavimą, grąžinti mili
jardus Prancūzijos bankams, laikyti junge kaimyni

58 CVTAA, f. 201, ap. 3, b. 558,1. 439.
59 Документы и материалы по истории советско-польских 

отношений, т. И, стр. 167.
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nių šalių valstiečius, uždėti grandines ant lenkų vals
tiečių, darbininkų ir kareivių rankų“ 60.

Akivaizdus Lietuvos ir Lenkijos proletariato revo
liucinės sąjungos pasireiškimas buvo glaudus lietu
vių ir lenkų komunistų bendradarbiavimas, organi
zuojant respublikos karinę gynybą. Lenkų revoliucio
nieriai K. Cichovskis, J. Unšlichtas, V. Boguckis, 
J. Doleckis, kaip vadovaujantieji Lietuvos—Baltaru
sijos Komunistų partijos ir respublikos veikėjai, ati
davė visas savo jėgas, žinias bei sumanumą Tarybų 
valdžiai ginti, draugystei tarp Lietuvos ir Lenkijos 
darbo žmonių puoselėti anais sunkiais užsienio inter
vencijos ir pilietinio karo metais.

Atsišaukimuose į buržuazinės-dvarininkinės Lenki
jos armijos kareivius Lietuvos ir Baltarusijos Komu
nistų partija aiškino kareiviams intervencijos tikslus, 
kvietė nutraukti brolžudišką karą, pereiti j Raudono
sios Armijos pusę, netikėti lenkų buržuazinių nacio
nalistų skleidžiamais antitarybiniais Šmeižtais.

Viename iš daugelio Lietuvos ir Baltarusijos KP 
CK atsišaukimų į lenkų kareivius „Salin brolžudišką 
karą!“ (1919 m. gegužė) rašoma: „Eikite pas mus, 
lenkų kareiviai! Eikite pas mus, darbininkai, kurių 
krūtinėse po pilka pasamdyto kareivio miline plaka 
proletaro širdis...

Mes kreipiamės i jus, kaip j tikrus brolius: susi
praskite!.. Gana jau tarnauti lenkų buržujams!.. At
minkite, kad kiekviena buržuazijos pergalė Rytų 
fronte, aplaistyta jūsų krauju, stiprina jos viešpata
vimą Lenkijoje“ 61.

60 Документы и материалы по истории советско-польских 
отношений, т. II, стр. 268—269.

61 LKP atsišaukimai, t. I, p. 105—106.
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Revoliucinės idėjos skverbėsi j lenkų interventų 
kariuomenę. 1919 m. gegužės 15 d. Slonime, pranešė 
1919 m. gegužės 23 d. laikraštis „Zvezda“, sukilo 
Bialystoko legionierių pulkas. „Pretekstas šiam suki
limui,— rašė „Zvezda“,— buvo atsisakymas kariauti 
su Raudonąja Armija“.

Lenkų kareiviai vis dažniau pradėjo pereiti j Rau
donosios Armijos pusę. „Jau visuose fronto baruose 
čia vienur, čia kitur, pavieniui arba grupėmis pasi
duoda lenkų legionieriai ir pereina į mūsų pusę“ 62,— 
pažymėjo partijos CK 1919 m. gegužės mėn. atsišau
kime.

Vokietijos ir Lenkijos proletariato revoliucinis ir 
antikarinis judėjimas, reiškęsis tiek pačioje šalyje, 
tiek ir intervencinėje kariuomenėje, aiškiai parodė, 
kad vokiečių ir lenkų darbo žmonėms buvo svetimas 
išnaudotojiškų klasių sukeltas antitarybinis karas.

Tarptautinis imperializmas — svarbiausias gink
luotos antitarybinės kovos organizatorius — dėjo vi
sas pastangas tarybinėms respublikoms pasmaugti.

Kai pilietinio karo frontuose labai pablogėjo situa
cija, būtinai reikėjo sujungti visų tarybinių respub
likų jėgas priešui atremti. Karinės sąjungos būtinu
mą suprato ir RKP(b) CK, ir tarybinių respublikų 
partinės organizacijos, visi komunistai. Lietuvos ir 
Baltarusijos KP CK Politinis Biuras, 1919 m. gegu
žės 31 d. apsvarstęs Tarybinių respublikų susijungi
mo klausimą, nutarė pasiūlyti Gynybos tarybai, kaip 
aukščiausiam respublikos valstybinės ir vykdomosios 
valdžios organui, kreiptis j visas tarybines respubli
kas dėl karinės sąjungos sudarymo su vieninga vado
vybe ir jungtinių ginkluotųjų pajėgų skirstymu į ar

62 LKP atsišaukimai, t. I, p. 108.
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mijas ne pagal nacionalinj-valstybinį principą, o pa
gal operatyvinius uždavinius63. Tą pačią dieną Lie
tuvos—Baltarusijos Gynybos taryba, apsvarsčiusi 
partijos CK Politbiuro pasiūlymą, priėmė nutarimą 
sudaryti tarp tarybinių respublikų karinę sąjungą ir 
prašyti RTFSR CVK skubiai apsvarstyti iškeltą klau
simą 64. Analogiškus nutarimus paskelbė Ukrainos ir 
Latvijos tarybų socialistinės respublikos.

Į visos Rusijos Tarybų Centro Vykdomojo Komi
teto posėdį buvo pakviesti tarybinių respublikų — 
karinės sąjungos narių — atstovai.

V. Kapsukas, karštai pritaręs susivienijimo idė
jai, savo pasisakyme pažymėjo, kad „reikia pereiti 
nuo žodžių prie reikalo. Būtina įgyvendinti socialis
tinių respublikų federaciją, apie kurią mes jau seniai 
kalbėjome“ 65.

1919 m. birželio 1 d. Tarybų Rusijos CVK, laiky
damasis tarybinių respublikų apsisprendimo, nepri
klausomybės ir laisvės pripažinimo pozicijų ir atsi
žvelgdamas j respublikų vyriausybių pasiūlymus, pri
ėmė dekretą, įstatymiškai apiforminusį RTFSR, 
Ukrainos, Latvijos, Lietuvos—Baltarusijos TSR su
sivienijimą. Dekretas numatė centralizuoti tarybinių 
respublikų ne tik visų karinių, bet ir materialinių re

63 PA, f. 77, ap. 2, b. 6, 1. 20.
64 К истории борьбы Коммунистической партии за установ

ление Советской власти в Литве и Белоруссии (1918— 
1920 гг.).— «Исторический архив», № 6, 1957, стр. 11.

65 TSRS CVSRA, f. 1235, ар. 21, b. 17, 1. 11. Dar 1919 m. vasa
rio mėn. Lietuvos Tarybų I suvažiavimas, priėmęs nutarimą dėl 
Lietuvos ir Baltarusijos TSR susivienijimo, pavedė jungtinės 
respublikos vyriausybei „tuojaus imtis tartis su Rus. Fed. Tar. 
Resp., Latvijos, Ukrainos ir Igaunijos (Estijos.— В. V.) darbi
ninkų ir valstiečių valdžiomis dėl sudarymo iš visų šiųjų respub
likų vienos Federatyvinės Socialistinės Tarybų Respublikos“ 
(LIS, t. III, p. 169).'
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sursų panaudojimą. Tam tikslui buvo nutarta su
jungti liaudies ūkio tarybas, susisiekimo, finansų ir 
darbo komisariatus, kad „vadovavimas minėtoms 
liaudies ūkio1 šakoms būtų sukoncentruotas vieningų 
kolegijų rankose“ 66.

Tarybų Rusijos Revoliucinė-karinė taryba, vado
vaudamasi 1919 m. birželio 1 d. VRCVK dekretu, 
ėmėsi priemonių jam įgyvendinti pirmiausia karinėje 
srityje. 1919 m. birželio 7 d. Tarybų Latvijos ir Lie
tuvos—Baltarusijos armijos buvo pavadintos atitin
kamai Vakarų fronto 15-oji ir 16-oji armijos. Lietu
vių divizija, įėjusi į 15-ąją armiją, buvo pavadinta 
4-ąja šaulių divizija, o 7-asis (buv. 5-asis Vilniaus) 
Lietuvių pulkas — 30-uoju šaulių pulku.

RKP(b) CK, Tarybų Rusijos vyriausybė, V. Leni
nas, kaip ir anksčiau, Vakarų frontui, Lietuvos— 
Baltarusijos TSR respublikai teikė, kiek tuo metu ga
lėjo, karinę paramą. 1919 m. birželio 3 d. į Vakarų 
fronto Lietuvos—Baltarusijos barą, kaip rodo Raudo
nosios Armijos Visos Rusijos vyriausiojo štabo in
formacija, buvo išsiųsta 1500 žmonių iš Kazanės. Bir
želio 4 ar 5 d., pranešė štabas, bus pasiųsta 1000 vy
rų iš Nižnij Novgorodo ir 500 vyrų iš Viatkos67.
I Minską buvo permesti Raudonosios Armijos dali
niai, kovęsi Rytų fronte. Šiuo reikalu Lietuvos ir Bal
tarusijos KP CK Organizacinis Biuras 1919 m. bir
želio 13 d. svarstė klausimą „Apie partinę agitaciją 
tarp dalių, atvykusių iš Kolčiako fronto“ 68. 1919 m.

68 LIS, t. III, p. 264.
67 MLI CPA, f. 17, ap. 4, b. 17, 1. 45; M. И. Куличенко, Борь

ба Коммунистической партии за решение национального вопро
са в 1918—1920 годах, стр. 121.

68 PA, f. 77, ар. 2, Ь. 7, 1. 28.
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gegužės 6 d. j Uteną atvyko Petrogrado geležinkeli
ninkų komunistinis būrys — 80 žmonių 69.

Tačiau Raudonosios Armijos jėgų, nepaisant to, 
kad ji ir gaudavo pastiprinimą, nepakako atlaikyti 
priešo puolimui.

1919 m. gegužės 26 d. karinės agentūros duome
nimis, Ukmergės—Panevėžio kryptimi vokiečių inter- 
ventai ir lietuvių buržuazija buvo sutelkusi 7000 dur
tuvų ir kardų fronte ir 14 000 durtuvų ir kardų užnu
garyje, o lenkų interventai, puolę nuo Vilniaus,— 
19 000 durtuvų ir kardų fronte ir 26 000 — užnuga
ryje 70.

1919 m. gegužės—birželio' mėn. visuose fronto ba
ruose vyko atkaklūs gynybiniai mūšiai. „Visos rink
tinės turėjo smarkių kautynių su bolševikais,— pri
pažino vokiečių interventai,— kurie visur — iš dalies 
su šarvuočiais — atkakliai priešinosi“ 71.

Tuo metu kovinėse operacijose prieš Raudonąją 
Armiją ima aktyviau reikštis lietuvių buržuazinė ka
riuomenė. Tačiau ji nerodė didelio kovingumo ir, su
sidūrusi su Raudonąja Armija, būdavo dažnai pasta
rosios mušama.

Taip buvo mūšyje prie Aluntos, kurią gynė, deng
damas praėjimą į Uteną, 7-asis (buv. Vilniaus) Lie
tuvių pulkas. Buržuaziniai kariniai daliniai, va
dovaujami K. Ladygos, kelis kartus mėgino paimti 
Aluntą, bet Lietuvių pulko raudonarmiečiai juos at
mušdavo.

Pulko karinis komisaras J. Jančys su raitų žvalgų 
komanda dažnai prasiverždavo j priešo užnugarį, su

99 CVTAA, f. 1578, ар. 1, b. 38,1. 226.
70 CVTAA, f. 6, ap. 4, b. 404, 1. 36.
71 Saksų savanorių dalys Lietuvoje 1919 m. — „Karo archy

vas“, t. VI, p. 193.
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keldamas jo paniką. Komisaras buvo sužeistas, bet 
nepasitraukė iš kovos lauko72.

1919 m. gegužės viduryje 7-asis pulkas, visuomet 
buvęs besitraukiančiųjų kariuomenės dalių arjergar- 
de, pasitraukė j Uteną. Išlaikyti miesto, deja, nepa
vyko. Beveik visą savaitę vyko aršus mūšis dėl Ute
nos. Ir tik birželio 1 d. Raudonoji Armija, vokiečių 
interventų spaudžiama, buvo priversta palikti mies
tą. Tarybinės kariuomenės daliniai, tarp jų ir 7-asis 
Lietuvių pulkas, užėmė gynybos pozicijas į šiaurės 
rytus nuo Utenos. Pulkui buvo pavesta dengti Ute
nos—Daugpilio plentą.

Lietuvių buržuazinė kariuomenė gana smarkiai 
pralaimėjo ir mūšiuose dėl Panevėžio. 1919 m. gegu
žės 19 d., karininko Katchės vadovaujami, buržuazi
niai daliniai, įsiveržę j miestą, buvo sumušti ir gal
votrūkčiais pasitraukė.

Mūšyje pasižymėjo 6-asis Latvių šaulių pulkas, 
kuris, kaip pripažįsta buržuaziniai karo istorikai. 
„Panevėžio operacijoje buvo sudaręs grupei keblią 
padėtį ir privertęs ją laikinai apleisti Panevėžį“ 73. 
Tik gegužės 25 d., vokiečių interventams puolant Ra
guvos rajone, buržuaziniams daliniams pavyko pa
imti Panevėžį74.

1919 m. gegužės 27 d. buržuazinė kariuomenė bu
vo smarkiai sumušta prie Radžiūnų—Rudilių kaimo, 
į pietus nuo Kupiškio. Pakrikę kareiviai atbėgo į Su
bačių. „Voros vadas,—-rašė mjr. Vidugiris,— bandė 
sulaikyti bėgančius, bet panikai pasidavusių žmo

72 CVTAA, f. 1139, ap. 2, b. 279, 1. 3 -4 .
73 Mjr. Vidugiris. Kupiškio operacija. — „Karo archyvas“, 

t. VI, p. -94.
74 Saksu savanoriu dalys Lietuvoje 1919 m. — „Karo archy

vas“, t. V I, p. 192.
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nių... niekas nebegalėjo sustabdyti“ 75. Ir čia buržua
zinius dalinius, kaip ir Panevėžyje, sumušė 6-ojo 
Latvių pulko raudonarmiečiai, kupini kovinės dva
sios ir ryžto socialistinės revoliucijos kovotojai. „Ra
džiūnų—Ridulių baro grupei,— pripažino mjr. Vidu
giris,— taip pat teko susitikti su tuo pačiu pulku ir 
skaudžiai nukentėti“ 76.

I mūšį buvo mesti vokiečių interventų batalionai. 
1919 m. gegužės 30 d. iš Kupiškio Raudonosios Ar
mijos daliniai buvo priversti pasitraukti, kiek vėliau, 
birželio mėn., jie paliko Rokiškį ir Obelius.

1919 m. birželio viduryje frontas stabilizavosi 
Obelių—Daugailių gynybos linijoje. Lietuvos terito
rijoje Tarybų valdžia laikėsi tik Zarasų apskrityje.

Mūšiai prie Utenos ir Kupiškio buvo paskutinieji, 
kuriuose dalyvavo vokiečių interventų kariuomenė. 
Vokiečių savanorių rezervinio korpuso dalys, An
tantei reikalaujant, 1919 m. liepos 1 d. Vokietijos 
vyriausybės įsakymu pradėjo grįžti iš Lietuvos. 
1919 m. liepos 9 d.77 iš Kauno išvyko savanorių kor
puso vadas generolas Valteris fon Eberhardtas. Rug- 
piūčio viduryje, prieš tai sutraukti Vilkaviškio rajo
ne, vokiečių interventai geležinkeliu pradėjo vykti 
į Vokietiją78.

75 Mjr. Vidugiris, Kupiškio operacija. - - „Karo archyvas“, 
t. VI, p. 88.

76 Ten pat, p. 94.
77 Deutsches Zentralarchiv Potsdam, Nachlass W. von Eber- 

hardt, „Litauen im Jahre 1919“, Марре 3, BĮ. 128.
78 Saksų savanorių dalys Lietuvoje 1919 m. — „Karo archy

vas“, t. VI, p. 194. Lietuvoje liko tik kapitono Kertšerio rinktinė, 
kuri buvo prijungta prie P. Bermonto—Avalovo kariuomenės pul
kininko leitenanto Diebičo būrio. Bermontininkai, priešingai isto
rinėje literatūroje kartais pasitaikančiai nuomonei, kovoje prieš 
Tarybų valdžią Lietuvoje negalėjo dalyvauti ir nedalyvavo.
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Žiauriai keršijo lietuvių buržuazija darbo žmo
nėms, mėginusiems nusimesti išnaudotojų jungą.. 
Baudžiamieji būriai siautė po kaimus ir miestelius,, 
suiminėjo ir žudė ne tik komunistus, tarybinius tar
nautojus, bet ir nepartinius darbininkus, valstiečius,, 
prijaučiančius Tarybų valdžiai. Kaip baltojo teroro- 
aukos krito aktyvūs partiniai ir tarybiniai darbuoto
jai S. Grybas (Šiauliai), P. Meilus, V. Klimaševskis,. 
S. Bendoravičius (Ukmergė), S. Lukšys, V. Baškys,. 
J. Vitkauskas (Panevėžys), P. Strepeika, K. Baltara- 
gis (Joniškėlis).

Rokiškio apskrities Pakriaunio dvare įsikūręs bu
delio V. Grigaliūno-Glovackio 2-ojo pulko štabas nu
teisė mirti daugiau kaip 100 žmonių79. Buržuazinių 
nacionalistų žiaurumai peržengė visas ribas. „Pa
kriaunio dvare ant tiek buvo daug „darbo“,— rašė- 
1920 m. gruodžio 25 d. „Tiesa“,— jog nesuspėdavo 
visai nušauti, o suversdavo pusgyvius į duobę, kad 
ten „pasibaigtų“. Bet „pasibaigti“ ne visi norėdavo, 
ir atsirasdavo tokių, kurie norėdavo išropoti iš duo
bės ir „nemielaširdinga“ duobkasio lopeta sugrąžin
davo juos atgal“.

Rokiškio apskrityje tarp kitų buvo nužudyti E. Ika- 
mas iš Kazliškio, A. Sabaliauskas ir K. Narkevičius,. 
J. Lebedauskas iš Kriaunų, P. Pekeliūnas iš Žiobiš- 
kio. Kvietkuose, Rasčiūnų miškelyje, M. Aišparo- 
gauja, pasivadinusi mirties batalionu, sušaudė 8 Pa
nemunėlio valsčiaus tarybinius aktyvistus — Antaną,. 
Viktorą ir Kazį Kubilius, L. Butėną, P. Liolį, K. Mir- 
žinską, E. Snarskį, A. Jakubėną 80.

79 /. Macijauskas, Tarybos Rokiškio apskrityje. — Proletarinė 
revoliucija Lietuvoje, p. 441.

80 „Valstiečių laikraštis“, 1940 m. rugsėjo 24 d.
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Vien tik Joniškėlio apskrities Žeimelio miestelyje 
baltieji sušaudė 7 žmones, jų tarpe darbininkus, vie
tos profsąjungos veikėjus — J. Pyragį, J. Blavieščiū- 
ną, tarybinius milicininkus — I. Martinaitį, Liūmą, 
S. Ašmonaitį, K. Kupčiūną, valsčiaus tarybos vykdo
mojo komiteto narį B. Vaičiulį81. Kupiškio apskrityje 
buvo nužudyti 18 82, Panevėžio rajone-— 120 žmonių, 
Kėdainių apskrityje 1919 m. vasario 18—19 d. sušau
dyta 6 darbininkai, vasario 20 d.— 10 žmonių, įta
riamų bolševikais 83.

Revoliucionieriai, patekę į buržuazinių nacionalis
tų rankas, buvo baisiausiai kankinami. K. Cečinui, 
■suimtam Kupiškio valsčiuje, buvo išmušti visi dan
tys, nuo rankų nukapotos mėsos taip, jog „pliki kau
lai kyšojo it šakaliai“ ir pagaliau jis buvo nužudy
tas 84. V. Vaicechovskį, Ukmergės R. Liuksemburg 
vardo komunistinio būrio kovotoją, Pagirio klebono 
nurodymu, pririšo prie medžio ir gyvą sudegino85. 
Ypač žiaurus buvo Žemaitijos budelis P. Plechavi
čius. Sedos, Ž. Kalvarijos, Ylakių ir Mosėdžio vals
čiuose jo gauja nužudė 1919 m. sausio—balandžio 
mėn. apie 50 žmonių, vyrų ir moterų. Daugelį savo 
aukų jis pats nušovė86.

Sužvėrėjusi lietuvių buržuazinė kariauna žudė ne 
tik revoliucinius darbininkus ir valstiečius, grupėmis 
ir pavieniui, bet ir degino ištisus kaimus. Antai 
1919 m. liepos 8 d. ji apsupo Zarasų apskrities Su

81 PA, f. 77, ap. 2, b. 47, 1. 46.
82 Ten pat, b. 40, 1. 4; „Tiesa“, 1920 m. gegužės mėn., Nr. 3.
83 „Tiesa“, 1919 m. kovo 16 d.; 1920 m. gegužės mėn., Nr. 3.
84 „Tiesa“, 1920 m. gruodžio 25 d.
85 Беломорско-Балтийский канал им. Сталина, стр. 367.
86 „Tiesa“, 1919 m. kovo 26 d.; Kruvinos buržuazijos rankos. 

Dokumentai apie baltąjį terorą 1919 m. — „Komunistas“, 1967, 
.Nr. 5, p. 10.
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vieko kaimą, padegė jį iš visų pusių vien tik už tai, 
kad kaime buvo įsikūręs valsčiaus revoliucinis komi
tetas ir gyventojai priešiškai žiūrėjo į buržuazinę val
džią. Valstiečiams nebuvo leista nieko išnešti. Taip 
sudegė visas žemės ūkio inventorius, namų apyvokos 
daiktai, rūbai, paskutinės maisto atsargos. Kaimo gy
ventojai liko be maisto, be pastogės. Jie buvo pri
versti maitintis žolėmis, uogomis, ėmė sirgti87.

Masinėmis žudynėmis, policiniu teroru lietuvių 
buržuazija siekė nuslopinti darbo žmonių priešini
mąsi išnaudotojiškos santvarkos atkūrimui Lietuvoje.

Visose kovose už Tarybų valdžią, tiek puolamuo
siuose, tiek ir gynybiniuose mūšiuose, karine draus
me, eilinių ir vadų susiklausymu, dideliu revoliuciniu 
sąmoningumu ir didvyriškumu iš visų Lietuvių divi
zijos dalių išsiskyrė 5-asis Vilniaus šaulių pulkas. 
Jungiamoji jo jėga buvo komisarai Stasys Mickevi
čius (iki 1919 m. kovo 15 d.) ir Juozas Jančys bei 
kiti pulko komunistai. Jie buvo pavyzdys visiems rau
donarmiečiams ir kautynėse, ir trumpomis poilsio va
landomis. Pulko raudonarmiečiai, kur jie bestovėtų, 
visada rasdavo kontaktą su darbo žmonėmis, padė
davo jiems, sudrausdavo savivaliautojus, kurių nere
tai pasitaikydavo divizijos pulkuose.

Pulko gretose kovojo daug narsių žmonių, atida
vusių visas jėgas ir net gyvybę socialistinės revoliu
cijos reikalui. Antai Jokūbas Baukus, lietuvio vals
tiečio sūnus, pulko kulkosvaidžių komandos karys, 
buvo smarkiai sužeistas Vilniuje. Gydėsi Petrogrado 
ligoninėje, bet liko invalidu. 1919 m. vasario 18 d.88 
jis vėl stojo rikiuotėn. Patriotinis J. Baukaus žingsnis

87 PA, f. 77, ap. 2, b. 46, 1. 16.
88 PA, f. 77, ap. 2, b. 55, 1. 11.
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buvo pažymėtas 1919 m. kovo 7 d. pulko įsakyme: 
„Draugui Baukui, po sužeidimo likusiam invalidu, 
ir, nepaisant to, pareiškusiam norą likti rikiuotėje, 
reiškiu padėką su įrašymu į tarnybos lapą“ 89. Pulko 
vadas rašė: „Jo kilnus, sektinas poelgis yra pavyz
dys kitiems draugams — pulko raudonarmiečiams“ 90.

1919 m. vasario 11 d. prie Jiezno buvo apsuptas 
pulko ūkio komandos kareivis Jonas Kononovas. Jis 
nepasidavė į nelaisvę, iš paskutiniųjų drąsiai gynėsi 
ir didvyriškai žuvo nuo baltojo karininko kulkos 91.

Buvo sužeisti, didvyriškai kaudamiesi su darbo 
žmonių priešais prie Jiezno ir Aukštadvario, pulko 
raudonarmiečiai Jakubauskas Kazimieras, Medeišis

89 «Красноармеец», 9 апреля 1919 г,
90 Ten pat.
91 «Красноармеец», 26 апреля 1919 г.
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Motiejus, Sokolovskis Arsenijus, Černiauskas Ger
manas, Deksnys Antanas, Mireris Berelis, Piretas Al
fonsas 92.

Kovinės drąsos ir didžio pasiaukojimo pavyzdžius 
rodė pulko kariai — komunistai ir nepartiniai — Po
vilas Tarvydas, Kazys Plioplys, Jonas Kučikas, Vik
toras Ramonas, Olimpijus Voinikas, Nikolajus Sta- 
sevičius, Edvardas Deveikis, Adomas Putrius, Anta
nas Šlekys, Juozas Turčinskas.

Jurgis Slekonis, Plonėnų dvaro (Joniškėlio aps.) 
kumečio sūnus, kario revoliucionieriaus kelią pradėjo' 
Rusijoje, kovodamas kaip kulkosvaidininkas už Spa
lio revoliucijos pergalę Maskvoje. Gavęs žinią apie 
5-ojo Vilniaus pulko kūrimąsi, J. Slekonis įstojo į jį. * 1

92 PA, f. 77, ap. 2, b. 55, 1. 12—13. Vietoj žuvusių ir sužeistų 
pulko karių stojo nauji žmonės. 1919. II. 16 į pulko sudėtį buvo 
įskaitytas Lavrovas Viktoras, II. 17 — Žemaitis Kuzma, Svilka Jo
nas, Suchodimcevas Simanas, 11.18 — Gurskis Jonas (ten pat,.
1. 12) .
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1919 m. vasario 1 d. pulko vado įsakymu 93 šaunusis 
kulkosvaidininkas, pulko 1 -ojo bataliono kulkosvai
džių komandos viršininko padėjėjas, jau spėjęs pasi
žymėti mūšiuose Lietuvoje, buvo paskirtas pulko 2-ojo 
bataliono kulkosvaidžių komandos viršininku.

Pulko partinio kolektyvo siela buvo komisaras 
J. Jančys. Savo drąsa, nepalaužiamu tikėjimu revo
liucija buvęs Vilniaus darbininkas metalistas suge
bėjo sutelkti komunistus, visą pulką į darnų ir ko
vingą karinį vienetą. „Visuose mūšiuose drg. Jančys 
veikliai dalyvavo,— sakoma pulko partinio organiza
toriaus 1919 m. gegužės 8 d. pranešime,— visuomet 
būdavo draugų raudonarmiečių priešakyje. Kaip pa
tyręs ir atsakingas darbuotojas drg. Jančys visai pel
nytai užsitarnavo pasaulinės revoliucijos gynėjo 
vardą“ 94.

Ypač pulkas pasižymėjo gynybiniuose 1919 m. va
saros mūšiuose. Pulko raudonarmiečių koviniai žyg
darbiai buvo keliami kaip pavyzdys visoms armijos 
karinėms dalims. „N Lietuvių pulkas fronte — revo
liucijos garbė, siaubas jos priešams,— 1919 m. rug- 
piūčio 19 d. rašė „Krasnoarmejec“ straipsnyje „Budru
mas ir sąmoningumas — pergalės laidas“.— N pulkas 
poilsio metu — sąmoningas, drausmingas vienetas, 
tikrai vertas savo pašaukimo“.

1919 m. vien tik liepos mėnesį laikraščio pusla
piuose pasirodė straipsniai „Štai kaip reikia kariau
ti!“ (liepos 2 d.) „Apėjimas“ (liepos 17 d.), „Mes 
jiems parodėme, kaip raudonarmiečiai pasiduoda 
į nelaisvę“ (liepos 18 d.), kuriuose perteikiamas pul
ko mūšių patyrimas, iškeliama raudonarmiečių drą

93 PA, f. 77, ap. 2, b. 55, 1. 6.
94 CVTAA, f. 2862, а р .  1, b. 2, 1. 7.
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sa, sumanumas, revoliucinis sąmoningumas. Straips
nyje „Mes jiems parodėme, kaip raudonarmiečiai pa
siduoda į nelaisvę“ bl. Stasiulionis rašė, kad 1919 m. 
liepos pradžioje Utenos gynybos bare pasirodė lietu
vių buržuazinės kariuomenės atsišaukimas „Pasiduo
kite j nelaisvę“, ir j pulko pozicijas atvyko šiuo 
Teikalu kareivis. Keliu, kurį nurodė baltieji, buvo 
pasiųsta 40 pulko raudonarmiečių su kulkosvaidžiu. 
Įsiliepsnojusių kautynių metu buržuazinės kariuome
nės dalinys buvo taiip sumuštas, kad jis 4 varstus 
nesustodamas bėgo, ,įtik kulnys tviskėjo“.

1919 m. liepos 24 d. divizijos vado įsakymu pulkas 
išėjo į poilsį ir netrukus, liepos 26 d., jis atžygiavo 
į Zarasus. 1919 m. liepos 30 d. už karinį šaunumą ir 
pasižymėjimą mūšiuose už Tarybų valdžią Lietuvoje 
•30-ajam (buv. 5-ajam Vilniaus) pulkui Z. Angarietis 
iškilmingai įteikė Lietuvos ir Baltarusijos TSR Gyny
bos tarybos revoliucinės garbės vėliavą. Ta proga 
1919 m. rugpiūčio 15 d. straipsnyje „Kad ir visi taip“ 
„Krasnoarmejec“ rašę: „Pulkas prisiekė mirti arba 
nugalėti, ir tai jis padarys“. Tiems, kurie netiki Rau
donosios Armijos galia, pabrėžė laikraštis, mes sako
me: „Aklieji! Praregėkite! Štai jums vieno iš mūsų 
galingosios Raudonosios Armijos pulkų pavyzdys“.

1919 m. vasarą užsienio karinės intervencijos ir 
pilietinio karo centras pasidarė šalies pietūs. Pagrin
dinį smūgį Tarybų valstybei rengėsi suduoti generolo 
A. Denikino baltagvardiečių armija. Partija pakvietė 
tarybinę liaudį į kovą prieš jį.

1919 m. liepos 9 d. RKP(b) CK paskelbė V. Lenino 
laišką visoms partinėms organizacijoms „Visi į kovą 
su Denikinu!“— revoliucinių šalies jėgų mobilizavi
mo programą.
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RKP(b) CK, V. Leninas pareikalavo smarkiai su
mažinti nekarinį darbą, kad daugiau partinių ir tary
binių darbuotojų galima būtų nukreipti j Raudonąją 
Armiją, „pertvarkyti visas įstaigas ir įmones, kurios, 
nėra būtinai reikalingos“ 95.

1919 m, liepos mėn. susipažinti su padėtimi Va
karų fronte RKP(b) CK pavestas į Minską atvyko. 
J. Stalinas. Lietuvos ir Baltarusijos TSR vyriausybės, 
narių pasitarime J. Stalinas pasiūlė, nedelsiant pa
leisti Gynybos tarybą, likviduoti respublikos vyriau
sybę ir jų darbuotojus pasiųsti politiniam darbui į ka
riuomenę.

1919 m. liepos 14 d. buvo sušauktas Lietuvos ir 
Baltarusijos KP CK posėdis, kuriame dalyvavo 
V. Kapsukas, J. Doleckis, K- Cichovskis, V. Boguckis,. 
M. Kalmanovičius, R. Pikelis, V. Knorinas, taip pat 
K- Giedrys, S. Bobinskis ir kiti. Buvo apsvarstytas 
klausimas „Apie L ir B TSR tarybinių ir partinių or
ganų pertvarkymą ir jų tolesnį gyvavimą ryšium su: 
RKP CK aplinkraščiu ir Stalino pasiūlymu duoti dar
bui fronte ne mažiau kaip 10 darbuotojų“. Lietuvos 
ir Baltarusijos KP CK visiškai pritarė RKP (b) CK 
laiškui „Visi į kovą su Denikinu!“ ir priėmė nutarimą 
likviduoti Gynybos tarybą, palikti minimum darbuo
tojų laisvuose respublikos rajonuose, o kitus — siųsti 
į armiją ir į pogrindinį partinį darbą priešo užnu
garyje. Tačiau Lietuvos ir Baltarusijos KP CK nesu
tiko su J. Stalino pasiūlymu likviduoti Lietuvos ir 
Baltarusijos TSR. Respublikos likvidavimas minimu 
metu, nurodė CK, sukels dezorganizaciją darbuotojų 
tarpe, ypač priešo užnugaryje, pakenks partiniam

95 V. I. Leninas, Raštai, t. 29, p. 405.
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pogrindiniam darbui, duos pretekstą Lietuvos ir Len
kijos buržuazijai apkaltinti Tarybų Rusiją aneksio- 
nizmu, galės sukomplikuoti Tarybų Rusijos taikos 
■derybas su Lenkija ir atsiliepti jų rezultatams96.

Respublikos teritorija minimu laikotarpiu, tai 
svarbu pažymėti, dar ne visa buvo priešo užgrobta. 
Lietuvos ir Baltarusijos KP CK vardu V. Kapsukas 
ir J. Doleckis tiesioginio telefono ryšiu užklausė 
RKP(b) CK nuomonės dėl J. Stalino pasiūlymo. 
RKP(b) CK sekretorius N. Krestinskis pranešė Lie
tuvos ir Baltarusijos KP Centro Komitetui, kad 
RKP(b) CK Organizacinis Biuras, apsvarstęs J. Sta
lino pasiūlymą, pripažino, jog pageidaujama likvi
duoti Gynybos tarybą ir vyriausybės aparatą. Bet 
kartu Organizacinis Biuras „mano, kad dar neatėjo 
laikas likviduoti patį Lietuvos-Baltarusijos vyriau
sybės gyvavimą, kaip buvo Plenumo nuspręsta ir 
Latvijos vyriausybės atžvilgiu“ 97.

1919 m. liepos 16 d. Lietuvos ir Baltarusijos KP 
CK priėmė nutarimą paleisti Gynybos tarybą, per
duodant jos karines funkcijas armijos organams, 
o pilietines — Liaudies Komisarų Tarybai. Tolesnio 
LKT darbo klausimu CK nutarė laikinai nutraukti 
vyriausybės veiklą ir laisvoje respublikos teritorijoje 
perduoti valdžios funkcijas Minsko gubernijos revo
liuciniam komitetui.

1919 m. liepos 17 d. Lietuvos ir Baltarusijos KP 
CK nutarimu aukščiausias valdžios organas — res
publikos Tarybų CVK kartu su Minsko Darbininkų 
atstovų taryba ir profsąjungų Centro biuru priėmė 
nutarimą likviduoti Gynybos tarybą. Tą pačią dieną

96 PA, f. 77, ap. 2, b. 5, 1. 210.
97 MLI CPA, f. 17, ap. 65, b. 25, 1. 167.
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Gynybos taryba nustojo funkcionuoti98. Atitinkami 
vyriausybės komisariatai buvo pertvarkyti į Minsko 
gubernijos revoliucinio komiteto, kuriam vadovavo 
Lietuvos ir Baltarusijos KP CK, skyrius. Lietuvos— 
Baltarusijos TSR politiniu požiūriu, kaip rodo 
aukščiau pateiktieji dokumentai, tebeliko gyvuoti. 
Respublikos Tarybų CVK turėjo teisę ir ateityje pa
sisakyti Lietuvos—Baltarusijos Tarybų Socialistinės 
respublikos vardu tiek vidaus, tiek tarptautiniais 
klausimais.

1919 m. liepos—rugpjūčio mėn. fronte vyko aršūs 
mūšiai. Lenkų interventai veržėsi j Minsku. Lietuvoje, 
atmušdama priešo atakas, Raudonoji Armija gynėsi 
Dūkšto—Salako—Avilių—Suvieko ruože. Tačiau ilgai 
laikytis buvo sunku. 1919 m. rugpjūčio 8 d. krito 
Minskas. Kiek vėliau lenkų kariuomenė užėmė Sluc- 
ką, Igumeną, Bobruiską. 1919 m. rugpiūčio 25 d. ta
rybiniai daliniai, spaudžiami lietuvių buržuazinės ka
riuomenės, paliko Zarasus — paskutinį apskrities- 
centrą Lietuvoje.

Visoje Lietuvos—Baltarusijos TSR Tarybų valdžia 
buvo nuslopinta. Negalėjo atsilaikyti prieš jungtines- 
užsienio interventų ir vidaus kontrrevoliucijos jėgas 
Estijos ir Latvijos TSR.

Socialistinės revoliucinės karinės jėgos (vietos, 
lietuvių raudonieji kariniai daliniai, Tarybų Rusijos- 
ginkluotųjų pajėgų dalis, atėjusi j pagalbą Lietuvos, 
darbo žmonėms) ir buržuazinės kontrrevoliucijos ka
rinės jėgos (vokiečių ir lenkų interventų kariuomenė 
ir lietuvių buržuazinės karinės formuotės), susirėmu- 
sios Lietuvos—Baltarusijos TSR teritorijoje, aiškiai'

98 PA, f. 77, ap. 2, b. 31, 1. 36.
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buvo nelygios. To meto Raudonosios Armijos doku
mentuose yra tokie duomenys: 99

Taryb. ginki, pajėgų 
16 Lietuvos—Baltaru

sijos armijoje ir 15 
(Latvijos) armijos da

liniuose Lietuvoje 
buvo:

Lenkijos ir Vokietijos 
bei lietuvių buržuazi
niuose kariniuose dali

niuose buvo:

Durtuvų 16810 86 850
Kardų 640 9 300
Iš viso: 17450 96 150

Pagrindinės priešo jėgos (beveik 2/з) buvo sutelk
tos Lietuvoje: Vilniaus kryptimi — 41600 durtuvų ir 
3300 kardų, Panevėžio (Daugpilio)— 19 800 durtuvų 
ir 1150 kardų100.

Tarybų valdžios Lietuvoje nuslopinimo svarbiausia 
priežastis ir buvo didelė karinių kontrrevoliucijos jė
gų persvara.

Tarybų Rusija, gniaužiama karinės intervencijos 
žiedo, negalėjo suteikti reikiamos karinės pagalbos 
prieš lenkų ir vokiečių interventus. Pagrindinės Rau
donosios Armijos jėgos tuo metu buvo sutelktos Rytų 
fronte prieš Kolčiaką ir Pietų fronte prieš Denikiną.

Raudonosios Armijos daliniai, atėję j pagalbą Ta
rybų Lietuvai, buvo menkai ginkluoti, jiems trūko

99 Из истории гражданской войны в СССР, Сборник доку
ментов и материалов в 3-х томах, 1918—1922, т. 2, Москва, 
1961, стр. 375 (док. № 337), 377 (док. № 339); CVTAA, Г. 1042, 
ар. 1, Ь. 25, 1. 12; f. 2962, ар. 1, b. 1, 1. 12; f. 26022, ар. 1, Ь. 5, 1. 136. 
Duomenys apie 16-osios armijos kovinę sudėtį paimti iš Tarybų 
Rusijos Revoliucinės-karinės tarybos lauko štabo operatyvinės 
valdybos suvestinės (1919. VI. 15), o apie priešo kariuomenės su
dė tį— iš respublikos Revoliucinės-karinės tarybos lauko štabo 
žvalgybos skyriaus suvestinės (1919. VI. 23). 15-osios armijos da
linių raudonarmiečių skaičius (4500) duotas apytikris.

100 Из истории гражданской войны в СССР, т. 2, стр. 377.

654



amunicijos, aprangos. 1919 m. balandžio 3 d. Lietuvių: 
divizijos 1-osios brigados vadovybė informavo: „San
dėlyje visiškai nėra milinių ir batų... nėra pašaro. Iš 
dalių praneša apie arklių kritimą iš bado“ I01. Ypač 
mažai buvo artilerijos.

Didelė karinių medžiagų (ginklų, šaudmenų, ap
rangos) stoka labai trukdė, kaip rodo gausūs doku
mentai, Lietuvos darbo žmonių telkimą j Raudonąją 
Armiją.

Lietuvos Komunistų partija įvairiu metu įtraukė 
i revoliucijos ginkluotąsias pajėgas, autoriaus apy
tikriu paskaičiavimu, 5000 krašto darbininkų ir vals
tiečių:

2-osios Latvių divizijos 8-asis (Žemaičių) pulkas — 1003
Lietuvių divizijos 7-asis (5-asis Vilniaus) pulkas — 1000
Lietuvių divizijos 1-asis (Vilniuje) ir 2-asis (Panevė

žyje) atsargos batalionai — 750'
Kuršėnų ir Mažeikių raudonarmiečių būriai — 4501
Lietuvių divizijos l-asis ir 2-asis bei Vakarų divizijos 

iL. Siniausko skrajojamieji raudonarmiečių (parti
zanų) būriai — 220

Joniškėlio, Kupiškio, Ukmergės, Utenos, Rokiškio, Tra
kų, Švenčionių komunistų būriai. Vilniaus komjau
nimo būrys ir lietuviai, tarnavę 2-osios Latvių divi
zijos pulkuose — 1580

Iš viso: 5000

Lietuvoje buvo visai realios galimybės sudaryti 
daug didesnę respublikos Raudonąją Armiją. 1919 m. 
birželio 3 d. laiške RKP(b) CK sekretorei E. Staso- 
vai Z. Angarietis, gerai jautęs revoliucinio gyvenimo 
pulsą, rašė: „Kaip tik grįžo į Lietuvą Raudonoji Ar
mija, mes galėjome sutelkti 20 000—30 000 savanorių 
iš vietos darbininkų ir valstiečių“ 102.

101 CVTAA, f. 201, ap. 2, b. 456. 1. 157.
102 MLI CPA, f. 17, ap. 65, b. 25, 1. 151.
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Tačiau, kaip minėta, nebuvo jų kuo apginkluoti.
Nagrinėjant Tarybų valdžios Lietuvoje pralaimė

jimo priežastis, reikia pasakyti, kad Lietuvos darbo 
žmonių nuotaikoms atsiliepė ir LKP klaidos, ypač 
■agrariniu klausimu. Lietuvos buržuazija, pasinaudo
jusi jomis ir negailėdama demagoginių pažadų, pa
traukė į savo pusę mažai klasiniu požiūriu susipratu
sius valstiečius ir iš dalies darbininkus.

LKP, be abejo, būtų ištaisiusi klaidas, tačiau, kaip 
pažymėjo V. Kapsukas, „tarptautinė padėtis nesutei
kė jai reikalingo tam laiko“ 103.

Betgi ne minėtos klaidos nulėmė Tarybų valdžios 
pralaimėjimą Lietuvoje. Svarbiausia, žinoma, buvo 
užsienio interventų ir vidaus kontrrevoliucijos karinių 
jėgų pranašumas. Buržuazinės-dvarininkinės Lenki
jos kariuomenė, Vokietijos savanorių pulkai, kuriems 
talkininkavo lietuvių buržuazijos kariniai daliniai, 
buvo tos jėgos, kurios, Antantės ir JAV imperialistų 
rikiuojamos, nuslopino Lietuvoje socialistinę revoliu
ciją. „Jų neapkenčiama darbo žmonių valdžia — Lie
tuvos ir Baltarusijos darbininkų ir valstiečių atstovų 
tarybos — pašalinta“ 104,— 1919 m. rugsėjo 1 'd. atsi
šaukime į Lietuvos ir Baltarusijos miestų ir kaimų 
darbo žmones konstatavo respublikos Tarybų Centro 
Vykdomasis Komitetas. CVK pakvietė darbininkus ir 
valstiečius toliau tęsti revoliucinę kovą už Tarybų 
valdžios atkūrimą. „Tegu didieji darbininkų klasės 
išsivadavimo šūkiai vėl galingai nuskamba miestuo
se ir kaimuose,— rašė Tarybų CVK,— ir komunistinės 
revoliucijos šmėkla tegul vėl iškyla prieš įsiutusią

103 V. Kapsukas, Pirmoji Lietuvos proletarinė revoliucija ir Ta
rybų valdžia, p. 120'.

104 LKP atsišaukimai, t. I, p. 530.
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buržuazinę šunaują, kuri dabar kelia savo kruviną 
puotą“ I05.

Lietuvos ir Baltarusijos TSR ČVK kreipimasis 
buvo paskutinis viešas respublikos Tarybų valdžios 
■organo pasisakymas. Jungtinė Lietuvos—Baltarusi
jos Tarybų socialistinė respublika 1919 m. rugsėjo 
mėn. nustojo gyvavusi. Lietuvos ir Baltarusijos KP 
■CK sekretorius V. Knorinas, turėdamas galvoje šią 
aplinkybę, 1919 m. rugsėjo mėn. rašė: „Baltarusijos— 
Lietuvos valstybingumas... tampa tik veiksniu tarp
tautinių santykių požiūriu“ I06. Tačiau 1919 m. rug
sėjo mėn. jau neatsižvelgiama į Lietuvos—Baltaru
sijos TSR gyvavimą ir šia prasme. 1919 m. rugsėjo 
11 d. Tarybų Rusijos vyriausybė įteikė notą buržua
zinės Lietuvos vyriausybei, kuria buvo siūloma pra
dėti derybas karo veiksmams nutraukti ir santykiams 
tarp abiejų valstybių sureguliuoti 107. RTFSR vyriau
sybės nota yra Lietuvos buržuazinės respublikos pri
pažinimo de facto dokumentas.

Nuo 1919 m. rugsėjo mėn. (pripažinimas de facto) 
Iki 1920 m. liepos mėn. (pripažinimas de jure) nėra 
nė vieno dokumento, kur Lietuvos—Baltarusijos TSR 
pasisakytų tarptautinių (tarpvalstybinių) santykių 
klausimais. Tai nebuvo jokio reikalo ir prasmės. Ofi
cialiai paskelbti apie respublikos likvidavimą pilieti
nio karo ir užsienio karinės intervencijos sąlygomis 
Lietuvos ir Baltarusijos KP CK politiniais ir takti
niais sumetimais pripažino netikslinga. Istorinė me
džiaga paneigia teiginį, kurį iškėlė, ignoruodama tuo

105 LKP atsišaukimai, t..I, p. 533.
106 В. Кнорин, Восемь месяцев Советской Белоруссии.— 

«Звезда», 24 сентября 1919 г.
107 Документы внешней политики СССР, т. II, М., 1958, 

стр. 244.
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metu realiai susiklosčiusią situaciją, baltarusių isto
rikė E. S k 1 i a r 10S, kad Lietuvos—Baltarusijos TSR 
egzistavo iki 1920 m. liepos 31 d., kai buvo antrą 
kartą paskelbta Baltarusijos TSR. Baltarusijos TSR 
paskelbimo deklaracijoje nė vienu žodžiu neužsime
nama apie Lietuvos—Baltarusijos TSR.

1920 metais Lietuvos ir Baltarusijos KP vadovau
jantieji veikėjai žiūrėjo j Lietuvos—Baltarusijos TSR' 
kaip j istorinį reiškinį ir mėgino duoti jo vaidmens 
įvertinimą socialistinėje revoliucijoje. V. Kapsukas, 
tezėse „Lietuvos—Baltarusijos Tarybų respublikos, 
klausimu“, parašytose 1920 m. liepos mėn., rašė:: 
„...netolimoje praeityje šios dvi respublikos buvo su- 108

108 E. H. Шкляр, Борьба трудящихся Литовско-Белорусской; 
ССР с иностранными интервентами и внутренней контррево
люцией (1919—1920), Минск, 1962, стр. 164.
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jungtos ir, apskritai paėmus, šis sujungimas davė 
teigiamų rezultatų“ 109.

Į Vilnių iš Minsko-, susijungus abiem respubli
koms, atvyko nemažai gerų kadrų, turinčių tarybinio 
ir ūkinio darbo patyrimą. Jie padėjo praktiškai įgy
vendinti socialinius-ekonominius pertvarkymus Lie
tuvoje, žymiai paspartino šį revoliucinį procesą. Su
manūs, energingi darbuotojai buvo ALOT pirminin
kas V. Ginzburgas, Maisto tiekimo liaudies komisa
ras M. Kalmanovičius ir daugelis eilinių darbuotojų.

Ištvermingų kovotojų — vadų ir eilinių — gavo 
jungtinė Lietuvos—Baltarusijos armija — Tarybų 
valdžios ginkluota atrama.

Bendrame darbe ir kovoje sustiprėjo, turinti gilias 
istorines šaknis, lietuvių ir baltarusių darbo žmonių 
draugystė.

Lietuvos darbo žmonės, pakilę į kovą už savo so
cialinį ir nacionalinį išsivadavimą ir pasiekę pergalę 
didesnėje krašto teritorijos dalyje, laikinai pralaimė
jo. Tačiau pralaimėjimo kartėlis nepalaužė darbinin
kų, darbo valstiečių, liaudies inteligentijos revoliuci
nės dvasios ir tvirto įsitikinimo, kad socialistinė re
voliucija Lietuvoje nugalės ir Tarybų valdžia vėl bus 
atkurta. Sunkiomis daugiau kaip 20 metų trukusio 
buržuazinio režimo sąlygomis darbo žmonės, Komu
nistų partijos vadovaujami, tęsė didvyrišką kovą už 
Tarybų valdžią. Juos įkvėpė proletarinės revoliucijos 
idėjos, plačiai paplitusios Lietuvoje 1918—1919 me
tais, pirmosios pasaulyje socialistinės valstybės — 
Tarybų Sąjungos — liaudies, išsivadavusios iš kapi
talizmo priespaudos, didingi kūrybiniai pasiekimai.

109 PA, f. 77, ap. 3, b. 9,1. 44.



I Š V A D O S

1. Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos per
galė, galutinai palaidojusi kapitalistinę-dvarininkinę- 
Rusiją—■ „tautų kalėjimą“, buvo posūkis ir lietuvių: 
tautos istoriniame vystymesi. Lietuvos darbo žmonės, 
įgijo aiškią socialinio ir nacionalinio išsivadavimo) 
perspektyvą ir realias galimybes patys spręsti nacio
nalinio' valstybingumo, besiremiančio tarybine visuo- 
menine-politine santvarka, klausimą. Kova už Tarybų 
valdžią Rusijoje (1917 m.) ir Lietuvoje (1918— 
1919 m.) buvo to paties istorinio-revoliucinio proceso) 
įvykiai. Socialistinė revoliucija Lietuvoje prasidėjo; 
vėliau dėl to, kad Lietuva buvo okupuota kaizerinės, 
Vokietijos.

2. Lietuviai darbo žmonės, pirmojo pasaulinio kan> 
pradžioje daugiausia evakavęsi iš Lietuvos, sudarė 
vieną iš nacionalinių socialistinės revoliucijos rezer
vų Rusijoje. Į politinę socialistinės revoliucijos armi
ją juos įtraukė Rusijos Socialdemokratų darbininkų 
partija (bolševikų), kuri veikė svarbiausia per lietu
vių bolševikų organizacijas, pradėjusias kurtis 1916. 
metais, vėliau — sekcijas ir jų Centro Biurą.

Nacionalinių lietuvių bolševikų organizacijų — ra
jonų— RSDDP(b) vietinėse organizacijose susikūri
mą lėmė specifinės to meto sąlygos ir uždaviniai: 
šimtų ir tūkstančių darbininkų ir kitų darbo žmonių.
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karo metais atsiradimas Rusijoje, perspektyva grįžti 
j gimtąjį kraštą, pasiruošimas jį pertvarkyti revoliu
ciniu būdu.

Reorganizavus nacionalines lietuvių bolševikų or
ganizacijas į sekcijas propagandiniam agitaciniam 
•darbui dirbti tarp lietuvių darbo žmonių, nemokančių 
rusų kalbos, sudarius jų organą — Centro Biurą 
(1917 m. spalio mėn.), lietuvių bolševikų veiklai Ru

sijoje pradėta vadovauti iš vieno centro, glaudžiai 
■sutelkiant juos idėjiniu ir organizaciniu požiūriu 
j bendras partines organizacijas.

3. Gausus lietuvių darbo žmonių dalyvavimas 
'Spalio revoliucijoje Rusijoje buvo tikroji jų proleta
rinio internacionalizmo ir kartu revoliucinio patrio- 
dizmo išraiška. Jie įnešė indėlį ne tik į Rusijos 
proletariato laisvės kovas, bet ir nutiesė tiesiausią 
Lietuvos darbo žmonių socialinio ir nacionalinio iš
vadavimo kelią.

Didžiulis revoliucinės kovos patyrimas, kurį įgijo 
darbo žmonės — bolševikai ir nepartiniai — Rusijoje, 
buvo panaudotas Lietuvoje, kuriant čia Komunistų 
partiją ir kovojant už Tarybų valdžią.

4. Lietuvos Komunistų partija susikūrė nacionali
nėje dirvoje, revoliucinio proletariato judėjimo, stip
riai veikiamo Didžiojo Spalio idėjų, pagrindu ir iš
reiškė pribrendusius krašto visuomeninio-politinio 
vystymosi poreikius. Partijos kūrėjai buvo vietos re
voliuciniai socialdemokratai, darbininkai, valstiečiai, 
liaudies inteligentijos atstovai, grįžę iš Rusijos lietu
viai komunistai.

Betarpiškas LKP kūrimosi procesas prasidėjo nuo 
pirmųjų komunistinių kuopelių atsiradimo tiek Vil
niuje, tiek periferijoje 1918 m. pavasarį ir truko iki
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f suvažiavimo (spalio mėn.), kai marksistinė-lenininė 
partija, kaip sudėtinė RKP(b) dalis, buvo galutinai 
jkurta.

LKP kūrimui idėjiškai vadovavo RKP(b) CK. Tie
sioginę pagalbą vietos revoliucionieriams teikė 
RKP(b) Lietuvių sekcijų Centro Biuras, išėję bolše
vikų partijos veiklos, Spalio revoliucijos Rusijoje mo
kyklą lietuviai komunistai, V. Kapsukas, Z. Angarie- 
tis. Jie padėjo įsisavinti ideologinius ir organizaci
nius kuriamos partijos, kaip darbininkų klasės 
avangardo, principus.

5. Palankios išorinės ir vidaus sąlygos aktyviai 
Lietuvos darbo žmonių kovai už socialistinės revo
liucijos pergalę susidarė 1918 m. rudenį. Gruodžio 
mėnesį revoliucinė situacija Lietuvoje peraugo į so
cialistinę revoliuciją.

Svarbiausieji istoriniai įvykiai, apibūdinantieji so
cialistinės revoliucijos pradžią, buvo Lietuvos Laiki
nosios revoliucinės darbininkų ir valstiečių vyriau
sybės sudarymas, Tarybų valdžios paskelbimas, ma
siniai darbininkų klasės bei apskritai darbo žmonių 
revoliuciniai veiksmai —- demonstracijos, politiniai 
streikai, vykę su Tarybų valdžios lozungais, ir revo
liucinės valdžios organų kūrimasis vietose.

Per 1918 m. gruodžio mėn.—1919 m. sausio mėn. 
Tarybų valdžios organai susikūrė didžiojoje Lietuvos 
teritorijos dalyje.

6. Socialistinės revoliucijos Lietuvoje hegemonas 
buvo miesto ir kaimo proletariatas. Jo vaidmuo 1918— 
1919 m. įvykiuose buvo daug didesnis, negu jo dalis 
krašto gyventojų masėje.

Palyginti negausi Lietuvos darbininkų klasė, Ko
munistų partijos vadovaujama, sutelkusi apie save
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ne tik kaimo- varguomenę, bet ir kitus neproletarinius 
■darbo žmonių sluoksnius, turėjo lemiamos reikšmės 
socialistinėje revoliucijoje. Vadinasi, be proletariato, 
revoliucijos jėgą sudarė darbo valstiečiai, tame tar
pe ir vidutiniai, miesto amatininkai. Vidurinių visuo
menės sluoksnių, ypač vidutinių valstiečių, dalyvavi
mą revoliucijoje apsprendė gyvybiniai nacionalinio 
išsivadavimo iš vokiečių okupantų jungo ir dvarininkų 
žemėvaldos likvidavimo interesai.

7. Socialistinė revoliucija Lietuvoje buvo dėsnin
ga viso ankstesnio ekonominio ir politinio krašto vys
tymosi pasekmė.

Tarybų valdžią kūrė Šalies vidaus jėgos — darbi
ninkai ir darbo valstiečiai, gyvybiškai suinteresuoti 
•esminiais socialiniais-ekonominiais bei politiniais 
pertvarkymais, ryžtingai kovodami tiek prieš vokiečių 
■okupantus, tiek prieš Lietuvos buržuaziją.

Tarybų valdžia Lietuvoje, kaip melagingai teigia
ma buržuazinėje istoriografijoje, nebuvo „eksporto 
dalykas“, atnešta „durtuvais iš.Rytų“ ir neturėjusi čia 
socialinės dirvos. Darbininkų atstovų tarybos arba 
.revoliuciniai komitetai Vilniuje, Šiauliuose, Panevė
žyje, daugumoje Aukštaitijos ir Žemaitijos apskričių 
■susikūrė dar vokiečių okupacijos sąlygomis. Dauge
lyje vietų — miestų ir apskričių, iš kurių pasitraukė 
arba buvo išvyti okupantai, lietuvių buržuazija netu
rėjo jėgų įsitvirtinti ir todėl ten valdžia perėjo į darbo 
žmonių rankas. Valdžios funkcijas faktiškai vykdė 
Kauno Darbininkų atstovų taryba. Revoliucinės val
džios organai susikūrė ir kurį laiką veikė Suvalki
joje, kur iš viso nebuvo įžengę Raudonosios Armijos 
daliniai.
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8. Politinis Lietuvos darbo žmonių revoliucinės 
kovos ir kūrybos vadovas buvo Komunistų partija. 
Ji idėjiškai ir organizaciniu požiūriu parengė darbi
ninkus ir darbo valstiečius socialistinei revoliucijai, 
nubrėžė tikslingiausias kovos formas bei lozungus,, 
nustatė aktyvių veiksmų laiką.

Partija įtraukė darbo žmones, pirmiausia darbinin
kų klasę, į socializmo statybą, organizavo Tarybų 
Lietuvos (vėliau Lietuvos—Baltarusijos TSR) ekono
minį bendradarbiavimą, besiremiantį lygiateisiškumu 
ir broliška tarpusavio pagalba su tarybinėmis Rusi
jos, Ukrainos, Latvijos respublikomis. Tarybų val
džios metais įvykę du respublikiniai komunistų 
forumai — LKP II konferencija ir Lietuvos KP ir 
Baltarusijos KP II (jungtinis) suvažiavimas — api
bendrino revoliucinės kovos patyrimą, pirmųjų socia
listinių pertvarkymų praktiką, nubrėžė tolesnes darbo 
žmonių revoliucinės veiklos gaires.

9. Lietuvos komunistai, siekdami sustiprinti prole
tariato pozicijas kovoje už socialistinės revoliucijos 
pergalę, suėjo į revoliucinį bloką su smulkiaburžua
zinėmis partijomis, tiek kovodami prieš okupantus ir 
buržuazinę Lietuvos tarybą, tiek ir Tarybų valdžios 
sąlygomis. Bendradarbiavimo pagrindą sudarė Tary
bų valdžios platformos pripažinimas.

Tačiau komunistai niekada nenutraukė idėjinės ko
vos prieš smulkiaburžuazines partijas, kurios, ir pri- 
pažinusios Tarybų valdžią, nuolat svyravo tarp refor- 
mizmo ir revoliucingumo1, buržuazinės ir tarybinės 
demokratijos.

Smulkiaburžuazinės partijos, veikiamos teisingos 
komunistų taktikos, revoliucinės kovos eigoje vis la
biau iro, izoliuojant oportunistinius vadus ir patrau
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kiant į revoliucijos pusę eilinius narius — darbinin
kus, geriausius smulkiaburžuazinės demokratijos at
stovus.

Svarbiausios smulkiaburžuazinės partijos, vienos 
anksčiau, dar Tarybų valdžios metais (Lietuvos so
cialdemokratų partija), kitos kiek vėliau, 1920— 
1921 m. (Bundas, Lietuvos ir Baltarusijos socialde
mokratų darbininkų partija) patyrė politinį ir organi
zacinį bankrotą.

10. Svarbiausias politinio perversmo rezultatas 
Lietuvoje buvo Lietuvos nacionalinio tarybinio vals
tybingumo sukūrimas. Jo klasinę esmę sudarė prole-- 
tariato diktatūra.

11. Socialistiniai liaudies ūkio ir kultūros pertvar
kymai, kurie buvo įgyvendinami sunkiomis ūkinės 
suirutės ir užsienio karinės intervencijos sąlygomis, 
ir pirmieji pasiekimai rodė, kokie dideli iš kapitalo 
jungo išsivadavusių darbo žmonių kūrybiniai suge
bėjimai.

Pradėjo kurtis 1) socialistinė ūkio sankloda — ta
rybinės santvarkos ekonominis pamatas, 2) nauja 
kultūra, nacionalinė pagal formą, socialistinė pagal 
turinį, su aiškia tendencija kūrybiškai įsisavinti pa
žangųjį praeities kultūrinį palikimą.

12. Socialistinės visuomenės statyba sukėlė būdin
gus tarybinei demokratijai reiškinius — gausius tary
binių, profesinių, komjaunimo organizacijų suvažia
vimus, konferencijas, pasitarimus. Per tris Tarybų: 
valdžios mėnesius Vilniuje įvyko Lietuvos Tarybų Г 
suvažiavimas, respublikinis apskričių ir miestų revo
liucinių komitetų pasitarimas, du žemės ūkio darbi
ninkų suvažiavimai, profsąjungų pasitarimas, dešim
tys konferencijų ir pasitarimų apskrityse.
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Visi šie suvažiavimai, pasitarimai buvo tikra šim
tų ir tūkstančių darbo žmonių valstybinės veiklos 
mokykla. Per juos plačiai sklido socialistinės revoliu
cijos idėjos Lietuvoje.

13. Lietuvos TSR užsienio politika rėmėsi Didžio
sios Spalio socialistinės revoliucijos iškeltais taikos, 
draugystės ir bendradarbiavimo su visomis šalimis 
bei tautomis principais.

Ypač glaudūs santykiai, iš pat pradžių įgiję kari- 
nės-politinės sąjungos formą, užsimezgė tarp Tarybų 
Lietuvos ir Tarybų Rusijos bei kitų tarybinių respub
likų. O su kaimynine Tarybų Baltarusija gynybos in
teresais buvo net laikinai susijungta į vieną valsty
binį organizmą — Lietuvos—Baltarusijos TSR.

Karinė-politinė sąjunga užtikrino Lietuvos darbo 
žmonėms tarybinių respublikų, pirmiausia Tarybų Ru
sijos, paramą.

Tarybų Rusijos ginkluotųjų pajėgų dalies, kurią 
pakvietė į Lietuvą jos revoliucinė vyriausybė, reikėjo 
svarbiausia kovai prieš tarptautinį imperializmą, nu
kreipusį Tarybų valdžiai nuslopinti Lietuvoje Vokie
tijos ir Lenkijos, turėjusių čia ir savų interesų, kariuo
menę.

14. Lietuvos darbo žmonės, pakilę į kovą už Ta
rybų valdžią, sukūrė savas karines pajėgas — lietu
vių raudonarmiečių dalinius, kurie kartu su Tarybų 
Rusijos ir Tarybų Latvijos kariuomene didvyriškai 
gynė iškovotą laisvę.

Tarybų Lietuvos raudonąją kariuomenę sudarė: du 
šaulių pulkai — 5-asis Vilniaus ir Žemaičių, Lietuvių 
divizijos du atsargos batalionai-— 1-asis Vilniuje ir 
2-asis Panevėžyje, trys skrajojamieji lietuvių raudon
armiečių būriai, Vilniaus K. Libknechto vardo kom
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jaunimo būrys, Mažeikių raudonarmiečių kuopa, Kur
šėnų raudonarmiečių būrys, Joniškėlio, Kupiškio, Ro
kiškio, Ukmergės, Švenčionių, Trakų, Utenos komu
nistų būriai arba sargybos kuopos.

15. Svarbiausia socialistinės revoliucijos Lietuvoje 
nuslopinimo priežastis buvo kontrrevoliucijos (pa
grindinę jėgų sudarė vokiečių ir lenkų interventai) 
karinių jėgų persvara prieš revoliucijos karines jė
gas. Jų santykį galima pažymėti taip: durtuvų 5: 1, 
kardų 14:1.

Tarybų Rusija tuo metu negalėjo suteikti Tarybų 
Lietuvai reikiamos ginkluotos pagalbos. Raudonosios 
Armijos pagrindinės jėgos tada kovojo tuose pilieti
nio karo frontuose, kur buvo sprendžiamas Tarybų 
valstybės likimas. Vakarų frontas 1919 metais toks 
nebuvo.

Tarybų valdžios pozicijų Lietuvoje nepatvarumui 
atsiliepė ir partijos klaidos agrariniu bei nacionaliniu1 
klausimu, šios klaidos tada, kai Raudonoji Armija 
patyrė nesėkmių fronte, didino vidutinių valstiečių 
svyravimą, pastūmėjo juos į buržuazijos politinę įta
ką. Jos padėjo buržuazijai suklaidinti ir patraukti 
į savo pusę ir vargingųjų valstiečių dalį. Darbininkų 
klasės ir darbo valstiečių sąjunga — būtina socialisti
nės revoliucijos iškovojimų įtvirtinimo sąlyga — buvo 
žymiai susilpninta.

Lietuvos Komunistų partija buvo gana jauna, ne
spėjusi įsisavinti turtingo revoliucinės kovos patyri
mo, kurį buvo sukaupusi RKP(b).

16. 1918 m. pabaigoje— 1919 metais, aštrių visuo
meninių politinių sukrėtimų Lietuvoje sąlygomis, iš
ryškėjo svarbiausių visuomenės jėgų — proletariato
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ir buržuazijos — politiniai siekiai, kuriuos lėmė kla
sinė padėtis ir interesai.

Darbininkų klasė, revoliucijos pradžioje sutelkusi 
apie save plačius miesto ir kaimo darbo žmonių 
sluoksnius, Komunistų partijos vadovaujama, kovojo 
už Tarybų Lietuvą, nepriklausomą suverenią darbi
ninkų ir valstiečių valstybę, už pažangiausią visuo
meninę santvarką — socializmą.

Buržuazija stengėsi išsaugoti kapitalizmą, paimti 
politinį krašto vairą į savo rankas, užkrauti darbo 
žmonėms „savąjį“ ekonominio išnaudojimo jungą. 
Todėl ji siekė sukurti buržuazinę Lietuvos valstybę, 
aršiai kovodama su revoliucinėmis krašto jėgomis, 
remdamasi buvusių krašto engėjų — Vokietijos impe
rialistų— karinėmis jėgomis.

Buržuazinė Lietuva, susikūrusi po Tarybų valdžios 
nuslopinimo 1919 metais, žymia dalimi buvo tarptau
tinės konjunktūros produktas. Ji sudarė vieną iš „sa
nitarinio kordono“, kurį kūrė Vakarų imperializmas 
prieš Tarybų Rusiją, grandžių.

17. 1918—1919 m. revoliuciniai įvykiai Lietuvoje — 
tai pirmasis reikšmingas proletarinės kovos už socia
lizmą etapas. Jie parodė, kad socialistinė revoliucija 
yra vienintelis kelias darbininkų klasei, visiems iš
naudojamiesiems išsivaduoti iš kapitalo jungo, su
kurti nacionalinį valstybingumą nauju klasiniu turi
niu ir nauja, Tarybų forma.

Svarbiausias Lietuvos komunistų — proletariato 
avangardo — nuopelnas buvo tas, kad jie, vadovau
dami socialistinei revoliucijai, vykdė nuoseklią kla
sinę politiką, ryžtingai ir pasiaukojamai gynė darbo 
žmonių interesus.

668



Plačiai paplito, palikusios gilų pėdsaką liaudies 
sąmonėje, Tarybų valdžios idėjos Lietuvoje, išaugo 
ištisa užsigrūdinusių kovose revoliucionierių plejada.

Lietuvos Komunistų partija iš patirtų socialistinėje 
revoliucijoje laimėjimų ir nesėkmių padarė svarbias 
teorines ir praktines išvadas, kurios sudarė tvirtą pa
matą tolesnėms darbo žmonių laisvės kovoms.
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