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LEIDĖJŲ ŽODIS 

 

 

 

 

 

„Buržuazinė Lietuva“ – vienas paskutiniųjų V. Kapsuko veikalų, parašytas 1933-1934 

m., sudaro bendrą socialinių-ekonominių bei politinių vasario 16-osios Lietuvos respublikos 

realijų apžvalgą ir marksistinę jų analizę.  

Autorius ryškiai ir įtikinamai parodo pirmųjų 13-os tarpukario buržuazinės Lietuvos 

gyvenimo vaizdą, gausia faktine medžiaga atskleidžia žiaurų darbo žmonių išnaudojimą, jų 

skurdą ir vargą, aštrėjusius socialinius prieštaravimus ir klasinę kovą; paneigia skambų 

„nepriklausomybės“ mitą. 

Dabartinį knygos aktualumą galime suvokti dvejopai: pirma – lietuviškoji buržuazinė 

ideologija remiasi naivia pasaka apie tariamą „nepriklausomosios“ tarpukario Lietuvos 

klestėjimą, kuri čia faktais paneigiama; antra – ir dabar, kaip tada, gyvename kapitalizme, 

tad daug kur galima įžvelgti paralelių su šiandiena. 

Verta skaityti visiems, besidomintiems istoriją, norintiems teisingai suvokti pirmosios 

Lietuvos buržuazinės respublikos ir apskritai XX a. Lietuvos istoriją. 
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PRAKALBA 

 

 

 

 

 

Vienoje nedidelėje knygelėje toli gražu negalima duoti pilno aprašymo to, kas darosi 

buržuazinėje Lietuvoje. Nors Lietuva ir sudaro nedidelę valstybėlę, teapimančią maždaug 

tokį plotą, kaip viena vidutiniška senosios caro Rusijos gubernija, ir teturinčią vos 2400 

tūkstančių gyventojų, vienok ir jos gyvenimas yra labai sudėtingas, įvairus ir nevienodas 

visose vietose – užtenka tik priminti Klaipėdos kraštą arba Lenkijos okupuotąją Lietuvos dalį, 

kad būtų galima tai aiškiai pamatyti. Užtat tenka man šioje knygoje paliesti tik pačius 

aktualiuosius klausimus, visiškai nepaliečiant tokių svarbių klausimų, kaip tautinių mažumų 

klausimas buržuazinėje Lietuvoje, vos labai menkai tepaliečiant Klaipėdos krašto ir Vilniaus 

klausimus, Lietuvos kalėjimus, įvairias Lietuvos partijos, bažnyčios rolę, visiškai 

nepakankamai nušviečiant dargi darbinikų judėjimą ir Lietuvos Komunistų partijos veikimą 

ir t. t. Bent svarbiausiems tiems klausimams kiek nuodugniau nušviesti reikėtų kita knyga 

parašyti ir dargi ne viena knyga. 

Vis tik, man rodosi, kad ir ši knyga apie buržuazinę Lietuvą bus naudinga mūsų 

skaitytojams, ne tik Tarybų Sąjungoje, o ir Amerikoje gyvenantiems. Kadangi kol kas pas 

mus nėra jokios knygos lietuvių kalba apie buržuazinę Lietuvą, kuri vienoje vietoje nors 

apyčiupiai nušviestų bent aktualiausius jos gyvenimo klausimus, kadangi lietuvių mokyklos 

Tarybų Sąjungoje neturi jokio vadovėlio apie buržuazinę Lietuvą, tai, tikiuosi, ši knyga galės 

būti lietuvių mokytojų panaudota ir kaip medžiaga Lietuvos gyvenimui nušviesti. O be to 

nušvietimo lietuvių tarybinės mokyklos negali apsieiti. 

Tikiuosi, kad ši knyga, jei tik pasiseks ten jai pakliūti, bus naudinga ir Lietuvos 

darbininkams, darbo valstiečiams ir tai darbo inteligentijos daliai, kuri pradeda suprasti, į 

kokias pelkes atvedė šalį fašistinė buržuazijos diktatūra, ir ieško išėjimo iš jų.  

Visa eilė klausimų, kuriiuos aš paliečiu savo knygoje, reikalauja tolimesnio, gilesnio 

tyrinėjimo ir nušvietimo. Aš būsiu patenkintas, jei draugai, paskatinti mano knygos, pasiims 

to darbo ir pateiks nuodugnesnę knygą apie buržuazinės Lietuvos ekonomiką ir politiką, o 

kiti parašys tam tikrą vadovėlį tarybinėms lietuvių mokykloms. Mano tikslas buvo duoti knygą 

apie buržuazinę Lietuvą daugiau masiniam skaitytojui. 

 

V. KAPSUKAS  
 

Maskva,  

1934 m. birželio 13 d.  
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1. KĄ ŽADĖJO DARBO MASĖMS 

NEPRIKLAUSOMOJI BURŽUAZINĖ LIETUVA 
 

 

 

 

 

Kuomet kūrėsi nepriklausoma buržuazinė Lietuva, jos vadai nesigailėjo darbo masėms 

pažadų. Ypatingai daug pažadų jie davė, kuomet buvo labiausiai pakilęs revoliucinis 

darbininkų ir vargingųjų valstiečių judėjimas, kada Lietuvoje įvyko pirmoji proletarinė 

revoliucija: 1918 m. gale ir 1919 m. pradžioje, taip pat 1920 m. pradžioje, kada buvo sukilę 

Kauno kareiviai ir iš patrankų apšaudė patį Kauną, ir 1920 m. vasarą, kada Raudonoji Armija 

buvo užėmusi Vilnių. Lietuvių buržuazija žadėjo tada darbo masėms didžiausią demokratiją. 

Kas gi nebuvo tuomet demokratas? Dargi bjauriausi caro laikų reakcionieriai, monarchistai–

juodašimčiai pasidarė tuomet didžiausiais demokratais. Ir jie, susibūrę tuomet krikščionių 

demokratų partijoje, didžiavosi tuo, kad Lietuvoje esanti pati demokratiškiasia konstitucija. 

Ji turinti suteikti visiems Lietuvos gyventojams laisvę ir gerovę. Ji daug aukščiau stovinti už 

proletarinę demokratiją Tarybų Rusijoje, kur, esą, didelė gyventojų dalis visai neturi politinių 

teisių, siaučiąs raudonasis teroras, žmonės badu dvesią. 

Taip kalbėjo tuomet Lietuvos „didieji demokratai“, neseniai dar šliaužiojusieji ant pilvų 

prieš caro ir kaizerio valdžią. Aiškus daiktas, kad toji demokratija jiems buvo reikalinga tik 

tam, kad galėtų patraukti paskui save darbo mases ir nugalėti proletarinę revoliuciją, kuri 

buvo užsidegusi ir Lietuvoje. Lietuvos Komunistų partija tai iš karto nurodė. Ji sakė, kad 

buržuazinė demokratija ir laisvė – tai yra pirmiausia laisvė buržuazijai išnaudoti darbininkus 

ir varginguosius valstiečius, kad jos anaiptol neduoda pastariesiems pilnos laisvės. 

Buržuazinėje Lietuvoje dargi tuomet buvo bjauriausiai persekiojama vienintelė tikra 

darbininkų partija – Komunistų partija; buvo smaugiamos dargi klasinės profesinės 

sąjungos, buvusios komunistų įtakoje revoliuciniai darbinininkai ir vargingieji valstiečiai buvo 

grūdami į kalėjimus ir ten bjauriausiai kankinami. Vis tik buržuazijai su pagalba vokiečių ir 

lenkų kontrrevoliucionierių ir savo ištikimų tarnų darbininkų tarpe – socialdemokratų partijos 

ir Darbo federacijos – pasisekė pasmaugti Lietuvos proletarinę revoliuciją ir panaikinti 

Tarybų valdžią. Jai pasisekė dargi toliau su socialdemokratų ir federantų vadų pagalba 

apsukti daugeliui darbininkų ir vargingųjų valstiečių galvas ir įkalbėti jiems, kad visiškai be 

revoliucijos, ramiu demokratijos keliu, su reformų pagalba, per seimą galima pasiekti daug 

geresnį gyvenimą, negu Tarybų Rusijoje; socialdemokratų partija tikino, kad, įgijus seime 

daugumą, dargi socializmas galima, esą, ramiu keliu įvesti. Kam gi tad reikalingos tos 

kruvinosios revoliucijos? Kam reikalinga Tarybų valdžia? Ar ne daug geresnė esanti 

Lietuvos demokratija su savo demokratiška valdžia? 

Kad lengviau būtų patraukti darbininkus ir varginguosius valstiečius savo pusėn, jiems 

visiems buvo suteikta rinkimų į seimą teisė, taip pat ir moterims; buvo įvestas visuotinis, 

lygus, tiesus ir slaptas balsavimas visų Lietuvos piliečių, vyrų ir moterų. turinčių ne mažiau 

21 metų. Po 1920 m. vasario 21–2– d. kareivių sukilimo Kaune rinkimų teisės buvo suteiktos 

ir kareiviams. Seimas, tokiu būdu išrinktas, turėjo leisti įstatymus ir prižiūrėti valdžios darbus. 

Jis rinko prezidentą. Prieš jį turėjo atsakyti ministerių kabinetas. 

Pramonės darbininkams jau 1919 m. buvo įvesta 8 valandų darbo diena. Tam tikras 

įstatymas buvo išleistas ir dvaro darbininkų apsaugojimui nuo begalinio dvarininkų 

išnaudojimo. Tuoj po to, kai susirinko Steigiamasis seimas, 1920 metais buvo iškilmingai 



6 

 

paskelbta, kad bus išleisti tam tikri įstatymai apie darbininkų draudimą ligos metu, nelaimei 

bedirbant atsitikus, nedarbui ištikus ir senatvės susilaukus. Visais šiais atsitikimais 

darbininkai turėjo būti aprūpinti samdytojų ir valstybės lėšomis tiek mieste, tiek sodžiuje. 

Pagaliau, bežemiams ir mažažemiams buvo pažadėta duoti žemės. Tam tikslui turėjo būti 

paimta dvarininkų žemė, paliekant jiems tik po 70 ha. Kada revoliucijos bangos buvo labai 

aukštai pakilusios, ne tik liaudininkai, o ir krikščionys demokratai (kademai) pradėjo kalbėti 

net apie dvarininkų žemės konfiskavimą ir suteikimą jos dykai bežemiams ir mažažemiams. 

To teisingumą jie įrodinėjo net „šventuoju raštu“ pasiremdami. 

Vėliau, 1925 metais, vienas anų laikų kademų vadų, kunigas A. Šmulkštys savo 

paskaitoje išaiškino, dėl ko reikalingi buvo tuomet tie visi pažadai ir net dalinis žemės 

reformos įvykdymas. Kalbėdamas 1925 m. birželio 10 d. apie kademų darbą seime, jis 

pasakė1: 

„... žemės reforma suinteresavo žemės įsigijimu tuos biednuomenės sluoksnius, į 

kuriuos bolševizmas labiausiai veikia. Nuosavybės mintis ir geresnio gyvenimo viltis kaip 

uosto molai atlaikė įsisiūbavusias bolševizmo bangas. Kai kurie žymesni ir protingesni 

dvarininkai šitą klausimą gerai supranta. Jie sako taip: jei žemės reforma būtų mūsų dvarų 

nepalietusi, mūsų dvarai vis viena būtų buvę išdraskyti tų pačių darbininkų, nes bolševizmo 

pavojus buvo labai stiprus. Jei tie darbininkai nebūtų turėję vilties legaliu keliu gauti sau 

žemės sklypą ir pasidaryti tos žemės savininkais, jie būtų pasidavę bolševikų agitacijai, ir 

galimas daiktas, kad pas mus būtų užviešpatavęs raudonas teroras. Žemės reformos 

įstatymas tą pavojų iš mūsų valstybės pašalino ar bent susilpnino ir padarė ne taip 

pavojingu, kaip jis pasirodė esąs pavojingas kituose kraštuose. Štai to įstatymo reikšmė“.  

Šita anų laikų kademų vado kun. A. Šmulkščio kalba aiškiai rodo, kokiais tikslais buvo 

duodami visi minėtieji pažadai, priimta demokratinė konstitucija, išleistas įstatymas apie 8 

valandų darbo dieną pramonėje, įstatymas apie dvaro darbininkus, pagaliau, pradėta vykdyti 

žemės reforma, – žinoma, buržuazinė žemės reforma. visa tai reikalinga buvo Lietuvos 

buržuazijai, kad atitrauktų darbininkus ir varginguosius valstiečius nuo bolševikų, tai yra nuo 

revoliucijos. Kaip jau anksčiau minėjau, tai jai žymia  dalimi pasisekė. Ir štai, kada pirmoji 

proletarinė revoliucija Lietuvoje buvo paskandinta darbininkų kraujuose, kada buvo 

nuslopintas revoliucinis darbininkų judėjimas ir Lietuvos buržuazija pasijuto stipresnė, kada 

prasidėjo dalinė kapitalizmo stabilizacija, buržuazija ir Lietuvoje, paslėpusi lapės uodegą, 

vėl pradėjo rodyti vilko nasrus. 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Žr. knygutę „Krikščionių demokratų darbas seime“, 1926 m. išleistą Kaune. Tai kun. A. Šmulkščio paskaita, 
skaityta 1925 m. birželio 10 d. 
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2. BURŽUAZIJA PLĖŠIA, VAGIA, 

SPEKULIUOJA, TURTUS KRAUNASI 
 

 

 

 

 

Revoliucija nuslopinta. Smaugiamos revoliucinės darbininkų organizacijos. Komunistų 

partija nugrūsta į pogrindį ir gyvena sunkius krizės metus. Daugybė revoliucinių darbininkų 

ir valstiečių sugrūsta į kalėjimus ir ten bjauriausiai kankinama. Lietuvos buržuazija, 

keršydama jiems už jų mėginimą paimti valdžią į savo rankas, pralenkia net caro valdžią 

savo žvėriškais kalinių kankinimais. Buržuazija tikisi tokiais kankinimais, viduramžių 

inkvizicija galutinai sunaikinti revoliucinį darbininkų ir vargingųjų valstiečių judėjimą ir visiškai 

pasmaugti Komunistų partiją. „Prakilnusis“ M. Biržiška teisina tuos sadistų žvalgybininkų 

darbus. Juk jie tai daro „brangiosios Lietuvos labui“! Ir štai dabar Lietuvos buržuazija ant dar 

nesustingusio revoliucijos lavono pradeda savo kruvinąją puotą kelti. Ji visiškai 

nesislėpdama dabar parodo, kam jai reikalinga buvo Lietuvos nepriklausomybė. „Plėšk, 

išnaudok, vok, spekuliuok kaip įmanydamas, turtus kraukis!“ – toks pasidaro svarbiausias 

jos obalsis. Ir juo didesnis plėšikas ir vagis, tuo labiau jis šaukia apie tėvynės meilę. Tai buvo 

pradinio kapitalo grobstymo laikai Lietuvoje. Buržuazijos valdžia – spekuliacinio kapitalo 

valdžia. 

Kiekviena partija tuomet, neišskiriant ir socialdemokratų partijos, turėjo savo banką. 

Kiekvienas buržuazinis inteligentas ir kunigas stengėsi įsigyti kokios nors bendrovės akcijų. 

Visus juos buvo apėmęs noras kuo greičiausiai praturtėti. 

Jau iš pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės metų priviso ten po valdžios sparnu daug 

visokių patriotiškų, spekuliatyviškų pramonės ir prekybos įmonių – visokių „Bangų“, „Vilnių“ 

ir kitų. Jau 1919 metais prispirta buvo net kademų „Laisvė“ taip rašyti (spalio 29 d.): 

„Visiems yra žinoma „Banga“, kuri pristato į Lietuvą už dešimtis milijonų markių įvairių 

prekių. Tos prekės yra pakeltomis kainomis perkamos ir dar, apart to, „Bangai“ mokama 9 

nuošimčiai nuo visų užpirkimų. Užperkama amunicija ir pirmos svarbos dalykai. Gaunami gi 

niekam netikę – sulūžę, išdėvėti automobiliai, kurie... savo daugumoje tinka nebent į 

vokiškųjų šlamštų muziejų, o ne vartojimui“. 

Valstybės kontrolierius J. Zubrickas pranešė, kad „Bangai“ pirkiniams buvo duota 24 

milijonai auksinų, o prekių teatsiųsta buvo už 17 milijonų, už 7 milijonus visiškai nebuvo 

atsiskaityta. Perkama buvo atsilikusi nuo karo Amerikos amunicija, sugedę konservai ir kiti 

dalykai, kurių negalima buvo gabenti atgal į Ameriką, ir visur bjauriausiai vagiama. 

Toliau „Laisvė“ rašė: 

„Milijonines apyvartas daro „Vilnis“ ir vis tai be valstybės kontrolės dalyvavimo. 

Prisiminkime pagarsėjusį jau net užsienyje Duodį (Amerikos spekuliantą. – V. K.), kuriam be 

jokios kontrolės įduota keli milijonai markių. Kur dar žinomi „darbuotojai“ šulcai, taubės, 

Žemaičių bataliono likvidatoriai etct. Paskui visokeriopos apyvartos tiekimo ir maitinimo, 

prekybos ir pramonės bei visų kitų ministerijų. Čia leidžiama milijonai skolintų pinigų“. 

Vienok visos tos milijoninės „Bangų“ ir „Vilnių“ aferos nebuvo iškeltos aikštėn, nes prie 

jų buvo nemažai savo pirštus prikišę patys Lietuvos ministeriai, ypatingai kai kurie 

šiandieninių tautininkų šulai, su savo Prekybos ir pramonės banku priešakyje; užtat kademų 

„Laisvė“ ir kėlė tai aikštėn, kad pagadintų savo konkurentams biznį. Vienok ne mažesnę 

spekuliaciją varė ir kademų bankas su kun. J. Vailiokaičiu priešakyje. 



8 

 

Visa tai pilnai iškelia aikštėn vienas dokumentas, parašytas tūlų Lietuvos buržuazinių 

patriotų, nepritapusių prie tų didžiųjų vagysčių ir suktybių ir pasipiktinusių jomis. Ta „Lietuvos 

piliečių grupė“ kreipėsi į Lietuvos „visuomenės sąžinę, ieškodama atsakymo“. Tas jos raštas 

beveik ištisai įdėtas į 1921 metų „Komunisto“ Nr. 1–. Štai ką mes ten skaitome apie 

didžiuosius tų laikų ponus, kaip jie turtus sau krovėsi: 

„P. Martynas Yčas, būdamas pirmame kabinete finansų ministeriu, įsteigė savo 

Prekybos ir pramonės banką, į kurio pagrindinį kapitalą įnešė 500000 iš valstybės iždo 

(500000 auksinų, t. y. vokiečių markių, dar turėjo tuomet aukštą vertę. – V. K.). Bankas su 

tuo kapitalu veikė visus metus ir tiktai išsiplatinus spekuliacijoms valiutomis išdalino antrą 

pusę akcijų tarp savo pažįstamų. Mes klausiame, ką padarė Valstybės kontrolierius 

išaiškinimui visuomenei tokio ministerio pasielgimo?“ 

Žinoma, nieko nepadarė, nes to banko valdyboje buvo tokie ponai: M. Yčas, išgarsėjęs 

vėliau savo vagystėmis ir kyšių ėmimu V. Petrulis, buvęs vėliau finansų ir prekybos 

ministeriu J. Dobkevičius, J. Šodė ir J. Šernas; taryboje buvo pralotas K. Olšauskas 

(išgarsėjęs caro šnipas ir žmogžudys), buvęs vėliau švietimo ministeriu J. Yčas, dabartinis 

švietimo ministeris K. Šakenis, S. Banaitis, dr. J. Šliupas, dr. J. Alekna ir J, Dobkevičius. 

192– m. į banko tarybą buvo išrinktas ir A. Smetona, dabartinis Lietuvos prezidentas. Tai 

daugiusia „Pažangos“ arba tautininkų žmonės. 

Toliau skaitome minėtame dokumente: 

„Tas pats Yčas su Smetona ir Malinausku tuo pačiu metu įsteigė akcijų bendrovę 

„Banga“. Ta bendrovė visiškai neveikė Lietuvoje, bet turėjo vadinamąjį skyrių Vokietijoje, 

Berlyne. Reikalų vedėjas tame skyriuje buvo vokiečių šmugleris Zachariašas ir Malinauskas. 

Jie apsiėmė 1919 m. pradžioje pristatyti karinės medžiagos mūsų kariuomenei –5 milijonų 

markių sumai. Visi žino, kokioje sunkioje padėtyje buvo tuo metu mūsų kraštas; vienok savo 

sutarčių banko skyrius neįvykdė, nes labai daug nepristatė arba pristatė visiškai kitos rūšies 

medžiagos. Tos medžiagos priėmėju buvo pulkininkas Chadakauskas, Smetonienės brolis. 

Visus savo darbus bendrovė labai supainiojo, ir Valstybės kontrolierius, norėdamas visus 

patenkinti, 1920 metų pradžioje pasiūlė Valstybės Tarybai visą tą bylą likviduoti be ištrynimo, 

– kas ir buvo nutarta. Likviduotas ir „Bangos“ skyrius Berlyne, vienok su grynu pelnu apie 

15 milijonų markių. Mes klausiame, su kurio vardu buvo surišta „Banga“? 

Nuo tautininkų šulų neatsilieka ir krikščionys demokratau su kun. J. Vailokaičio Ūkio 

banku. 

„1919 m. pradžioje, – skaitome toliau vadinamosios „Lietuvos piliečių grupės“ rašte, – 

Kaune buvo įsteigtas Lietuvos Ūkio bankas. Steigėjas buvo Jonas Vailokaitis, Aleksandras 

Stulginskis, Kazimieras Bizauskas, Andriejus Dubinskas ir Pijus Grajauskas. Banko įstatai 

buvo užtvirtinti finansų ministerio V. Čarneckio. Tuo pačiu metu, kai buvo įsteigtas tas 

bankas, finansų ministeris įnešė į ministerių kabinetą pasiūlymą uždrausti vartojimą mūsų 

krašte rusų caro pinigų, kas ir liko nutarta p. p. ministerių. Caro pinigų kaina nukrito, kuo 

tuojau pasinaudojo p. p. banko steigėjai, užpirkdami labai daug tų pinigų. Praėjus neilgam 

laikui, buvo nugriautas kabinetas ir sukurtas naujas p. Dovydaičio ministerių kabinetas. Į tą 

kabinetą buvo įneštas naujas pasiūlymas – anuliuoti įstatymus, draudžiančius rusų caro 

pinigų vartojimą. Įstatymas buvo panaikintas. Aišku, kad rusų pinigai vėl labai pakilo. Mes 

klausiame, kaip tokios operacijos vadinasi ir ką padarė Valstybės kontrolierius ištyrimui to 

dalyko? Kodėl valstybės prezidentas Smetona tvirtino tokius nutarimus? 

Tas pats Ūkio bankas prekybos vedimui įsteigė bendrovę „Importas–eksportas“. 1920 

m. gale bendrovė apsiėmė pristatyti mūsų intendantūrai avalynę ir rūbus žymiai sumai. Tų 

prekių užpirkimui važinėjo į Londoną Steigiamojo seimo nariai: p. p. Vailokaitis ir 

Račkauskas. Medžiagos buvo užpirkta didelei sumai. Vienok štai kas pasirodė, pristačius tą 



9 

 

medžiagą kariuomenei: batai su supuvusiais padais ir visiškai maži mūsų kareiviams, 

milinės ir kiti rūbai net nuo kraujo ir purvų neišplauti ir visai maži. Mes klausiame, ar 

Valstybės kontrolės yra ištirtas bendrovės veikimas?“ 

Apie kun. J. Vailokaičio Ūkio banką, „Eksimportą“ ir kitus biznius mes randame 

daugybę žinių 1925 metų liaudininkų „Lietuvos žiniose“. Jie tuomet apie tai daug rašė, nes 

jau buvo išėję iš kademų vyriausybės ir rengėsi naujiems rinkimams. 

1925 m. vasario 22 d. „Lietuvos žiniose“ skaitėme: 

„Broliai Vailokaičiai, Ūkininkų (buožių – V. K.) sąjungos šulai, įsteigė ūkio kooperacijos 

bendrovę „Eksimportas“, kuri pigiomis kainomis supirkinėjo iš ūkininkų sėmenis, kiaušinius, 

javus, arklius ne tik Lietuvoje, bet ir Estijoje ir Latvijoje, ir krovė saujoje tos bendrovės narių 

gražų pelną. Tie patys Ūkininkkų sąjungos vadai stebuklingu būdu sukūrė Ūkio banką, 

„Maistą“, Šmidto dirbtuves, Palemono plytinę, „Mišką“, „Liną“, pasistatydino keletą namų 

Kaune. Ūkio banko akcinis kapitalas staiga pasiekė 15 milijonų litų“. 

Kokiu būdu tie milijonai išaugo, mes aukščiau matėme, bet ne vien tos priemonės buvo 

vartojamos. Įvairiausiais būdais buvo plėšiamas valstybės iždas: kun. J. Vailokaičio bankas 

ypatingai spyrėsi litų įvedimui, kad daugiau galima būtų paspekuliuoti, vokiečių markei 

krintant. Jis, kaip ir tautininkų Prekybos ir pramonės bankas, skolinosi iš valstybės banko 

pinigus po 8 procentus metams, o paskui nuo savęs skolino po –6–72 proct. ir daugiau: 

1924 m. Lietuvos bankas buvo paskolinęs Ūkio bankui 10–12 mil., Prekybos ir pramonės 

bankui – 5 mil. litų. 192– metais kun. J. Vailokaitis daugiausia valstybės pinigais pasistatė 

didžiulį „Maisto“ fabriką–skerdyklą ir kitus fabrikus, nemokėjo valstybei mokesčių nuo bendrų 

pajamų ir t. t. 

Toliau, minimame dokumente2 skaitome: 

„1919 m. Paryžiuje p. p. Galvanauskas ir Narusevičius įsteigė prekybos bendrovę 

„Vilnis“. Bendrovė užperka labai daug visokios medžiagos iš Amerikos kariuomenės 

demobilizacijos skyriaus, iš viso 4 milijonų dolerių sumai. Visa ta medžiaga 1919 m. gale ir 

1920 m. pradžioje buvo pristatyta Lietuvos finansų, prekybos ir pramonės ministerijai per 

Klaipėdą ir Liepoją. Tuo metu ministeriu buvo Galvanauskas. Tos medžiagos paėmėjai buvo 

prekybininkas Gedgaudas ir Valstybės kontrolieriaus žmonos brolis Daščaras. Visi gerai 

žino, kokia plati prekyba prasidėjo ta medžiaga Liepojoje ir Klaipėdoje. Šimtai maišų ir dėžių 

kavos, konservų, konfitūrų, tabako ir t. t. buvo parduota. Teisybė, kalbėjo, kad, davus 

amerikiečiams kyšius, pavyko užpirkti daugiau medžiagos, negu buvo įtraukta į sąrašą, 

vienok tai dar nedavė teisių išparduoti medžiagą šalia valdžios. Mes klausiame, ar yra ištirta 

ta „Vilnies“ operacija ir pristatyta apyskaita? 

Kaune 1920 metais buvo įsteigtas Lietuvos Komercijos bankas. Steigėjas buvo p. p. 

Tilmansas, Soloveičikas, Hofmanas. Bankas labai greitai paėmė į savo rankas visą prekybą. 

Varžytinėse miškams dalyvavo tiktai banko atstovai. Banko veikimo pasekmės jau puikiai 

pasireiškė. Apyvartos miškais suma už pereitus metus buvo ne mažiau kaip pusė milijardo 

auksinų. Į užsienį išvežta malkų 200 milijonų auksinų sumai. Įplaukos į iždą siekė tiktai 16 

milijonų auksinų. Mes klausiame, ar tas dalykas ištirtas ir kas padaryta tokios padėties 

pašalinimui? 

1920 m. spalio mėnesį, užėmus Vilnių, buvo atrastas didelis sandėlis linų, 

priklausančių lenkų valstybei. Linai buvo pripažinti karišku grobiu ir išsiųsti Vilkaviškin.  

Tuojau susidarė grupė asmenų tų linų išgavimui. Prekybos departamento direktorius p. 

Baltuška, jo pavaduotojas Stromas, prancūzų pulkininkas Rebulis pakvietė savo agentu 

artimą Stromo giminaitį. Kompanija sugebėjo įrodyti p. Dobkevičiui, kad linai priklauso 

                                                           
2 „Lietuvos piliečių grupės“ rašte. Red. 
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prancūzams, ir, išgavus juos be mokesčio iš valdžios, pardavė pirkliams apie 2 milijonų 

auksinų sumai. Mes klausiame, ar Valstybės kontrolė ištyrė šį atsitikimą? 

Lietuvos atstovybėje Berlyne generaliniu konsulu yra Geršovičius, patarėju – 

Skrinikovas, diplomatiniu kurjeriu – Špigeglasas, sekretorium buvo Jagomastaitė. Visa ta 

kompanija plačiai užsiėmė spekuliacija valiutomis. 1920 m. liepos mėn. Jagomastaitė su 15 

milijonų caro rublių diplomatiniame pakete buvo Taline sulaikyta ir pakliuvo į kalėjimą. Po  

poros mėnesių pasisekė ją paliuosuoti, vienok pinigai buvo estų valdžios rekvizuoti. 1921 

m. pradžioje Skrinikovas važiavo į Taliną tų pinigų. Mes klausiame valdžios, ar yra žinoma 

jai toksai Lietuvos atstovybės valdininkų veikimas Berlyne?“ 

Visa tai, be abejonės, puikiausiai buvo žinoma Lietuvos ponams; apie tai kartais net 

Lietuvos buržuaziniai laikraščiai rašydavo, norėdami tuo būdu pakenkti savo konkurentams; 

bet galų gale ranka ranką mazgojo. 

1921 metais „Socialdemokratas“ Nr. 88 rašė: 

„Lietuvoj priviso ir įsigalėjo visokių rūšių spekuliantų. Spekuliuoja pirkliai, spekuliuoja 

bankai ir kitokios  bendrovės. Tos rūšies „veikėjai“ tiek greit  tunka, kad per vienus metus 

darosi penkis, dešimt kartų storesni“. 

1921 m. gruodžio 8 d. „Socialdemokratas“ rašė: „Kaikurios valstybinės įstaigos pavirto 

tiesiog spekuliacijos urvais“. O tautininkų leidžiamas „Lietuvių balsas“, norėdamas įgelti 

kademams, rašė: „Tarp Maskvos ir Berlyno kurjerių tarnyba plačiai organizuojama... 

Garsusis Skrinikovas, kuris, pataręs lietuviu, pasidarė Skrynium, Maskvon važiuoja su 

didžiausiom skryniom“. Pats užsienio reikalų ministeris J. Purickis ant jo skrynių antspaudus 

deda. 

Šmugeliu, tikrai, užsiima ir didieji, ir mažieji, net ir ponai diplomatai ir ministeriai. Ilgai 

jis laimingai ėjo, prisidengęs krikščioniškos užsienio reikalų ministerijos skraiste, jos 

plombomis ir pasais. Bet vieną kartą ėmė ir plyšo. 1921 m. gruodžio 12 d. buvo atidarytas 

Maskvoje vagonas, atėjęs iš Lietuvos. vagonas buvo užplombuotas ir Lietuvos užsienio 

reikalų ministerijos antspaudu apsaugotas. Vagoną atidarant, buvo pakviestas Lietuvos 

atstovybės geležinkelių komisijos pirmininkas Grinkevičius, kuris ėjo tuomet Lietuvos 

susisiekimo ministerio pareigas. Vagone buvo daug skrynių vyno, 250 butelių spirito ir t. t . 

Ponas Lietuvos ministeris („socialistas“ liaudininkas!), papratęs turėti reikalų su 

spekuliantais, mėgino kyšiu atsipirkti, bet skaudžiai nudegė nagus. Jis davė Tarybų Rusijos 

Darbininkų ir valstiečių inspekcijos bendradarbiui 20000 Lietuvos markių, 2 bu telius spirito, 

cigarų; sakėsi pasirengęs esąs ir daugiau duoti, kad tik skandalo išvengtų. Bet ponui 

Lietuvos ministeriui nepasisekė nupirkti komunisto sąžinės. Prispirtas prie sienos, net pats 

ministeris pasirašė protokolą, kad jis kyšį davė. Apie tai smulkiai buvo rašytas 1922 m. 

sausio 5 d. Maskvos „Izvestijose“. Tai tik vienas iš daugelio faktų. 

Ypatingai pagarsėjęs buvo tuomet buvusio kunigo, užsienio reikalų ministerio J. 

Purickio, pramingo „sacharinininku“, diplomatinis šmugelis, su kuriuo buvo glaudžiai 

susirišusi aukščiau minėtoji Jagomastaitė. Jis net buvo teisman patrauktas, bet... išteisintas. 

Kaip tai galėjo atsitikti, tai aiškiai parodo šaulių „Trimite“ įdėtas straipsnis „D–ro Purickio 

byla“. Tame straipsnyje mes skaitome: 

„Šalčiau pamąsčius, nieko ten (Purickio šmugeliavime – V. K.) tokio baisaus nebuvo. 

Užsieniuose tokis šmugelis buvo daug plačiau varomas. Ten užsienio ministerių tyčiomis 

buvo duodamos progos savo tarnautojams ir šiaip piliečiams daugiau kartų važinėti į Rusiją 

ir daugiau pelnytis. Nes ten nepavydima turto ir laikoma negudru pavydėti to, ką, jei ne tu, 

tai kas kitas paims. Ten buvo skatinami visi, kas gali, naudotis proga. Ten ir diplomatiniams 

asmenims niekas neprikiša, jei jie, be jokio nuostolio valstybei, moka ir gali savo tarnybos 

keliu pasipelnyti. Ten, pagaliau, yra paprastas dalykas, kad kiekvienas aukštas valdininkas 
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šalia savo tarnybos turi įvairių savo biznio reikalų3, kuriuos kiekviena proga gali patenkinti. 

Taip yra užsienyj, taip yra ir pas mus... Ir tik fariziejai ir veidmainiai šaukia prieš neva kitų 

šmugelį, o patys pamiršta, kad ir jie taip daro“. 

Tokia buvo Lietuvos spekuliacinio kapitalo ideologija. 

Kaipgi tad galima teisti užsienio reikalų ministerų arba kitus šmugelininkus? Juk jis 

„tėvynės labui“ darė tik tai, ką darė visi tų laikų patriotai, ministeriai, aukštieji valdininkai, 

kunigai ir kt. 

Bendru troškimu kaip nors praturtėti ir tuo būdu patarnauti „tėvynės labui“ – savo 

kišenei vedinas, ne vienas lietuvių „patriotas“, kaip, pavyzdžiui, daktaras J. Šliupas, susikišo 

į įvairius biznius visą savo turtą ir dabar rauda viską praradęs. Tik labai nedaug pačių 

apsukriųjų, suktųjų ir mokėjusių gerai prisišlieti prievalstybės iždo patriotų sugebėjo 

praturtėti ir net milijonieriais palikti, dvarus įsigyti, didelius namus pasistatydinti. Užtenka 

prisiminti bankininką kunigą J. Vailokaitį, buvusį ministerį pirmininką V. Petrulį, buvusį 

ministerį P. Karvelį, buvusį prezidentą A. Stulginskį – visi jie dvarus įsigijo, P. Karvelis ir 

didelio kaliošų fabriko direktorium liko; tautininkų šulas, mėsininkas J. Lapėnas didžiulį namą 

pasistatydino. 

Nuo šių didžių ponų neatsilieka ir mažesnieji. Visur kyšiai ir spekuliacija viešpatauja. 

Štai ką rašė 192– metais apie juos žinomas Lietuvos teatro darbuotojas A. Sutkus, dar 

nespėjęs tuomet paskęsti bendrame tautiškosios buržuazijos srutyne: 

„Kam šiandien ne paslaptis, kad visuomeninis santykiavimas paremtas kyšiais, kultūra 

– smukle. Nuo žymiausių iki menkiausių sostinės įstaigų, ir vyriausias, ir menkiausias 

valdininkas turi, už ką ima, ir yra, už ką duoda. Nenuostabu, kad mūsų ponai direktoriai 

rekordą laimėjo... Pirma menkas raštininkėlis – šiandien gabus direktorius renka į savo 

departamentą ne tik dėdes, brolius ir gerus pažįstamus, bet ir savo žmonos kūmas, seseris 

ir jiems panašius žmones, kad tuo būdu sukviestų savo draugovę, kuri sutartinai galėtų varyti 

„kuriamąjį valstybės darbą“... Tuo pat laiku ateina įstaigų gyveniman taip vadinamas „moterų 

despotizmas“. Gražios mergelės tarnautojos vadovauja ne tik ponui viršininkui, bet visam jo 

departamentui, nuo kurio viešpatavimo gamtos nuskriaustieji valdininkai ir grakščios 

valdininkės vilkais pradeda staugti. Toks „protekcionizmas ir moterų despotizmas“, kaip 

galima numanyti, nėra pigus dalykas ir konsekventiškai iššaukia naują reiškinį, kada jau 

sunku atskirti departamentą nuo akcinės bendrovės... 

Sukūrėme valstybę. Dabar, anot Kazio Binkio, darom nepriklausomybę patogiuose ir 

minkštuose salonuose, ministerijų kabinetuose ir panašiose vietose. Susitvarkėme. Vieni 

vienaip turime pelningų vietų, kiti – kitaip. Daugiau nieko nereikia. Sėdime baloje, kurią patys 

padarėme, ir patenkinti plūduriuojame joje, nei nebandydami iš jos iškopti... Laimėjo mūsų 

likimo sprendėjų globojamas ir palaikomas spekuliantas, ir savas, ir svetimas. Nuo jo viskas 

priklauso, jis mūsų karalius, kuriam nusilenkė „išrinktieji“ ir įniršusiai verčia ir kitus jam 

nusilenkti. Ir švenčia savo laimėjimo triumfą spekuliatyvus biznis, nes jam visur plačiai durys 

atvertos“. 

 

Esam geri amatninkai, 

Šmugeliuko akvatninkai; 

Varom šmugelį visi, 

Ir didieji, ir maži. 

 

                                                           
3 Visur pabraukta V. Kapsuko. Red. 
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Taip dainuoja patriotai „Šmugelio himną“ (žr. 1921 m. gruodžio 22 d. kademų „Laisvę“). 

„Plėšk, vok, spekuliuok, kraukis turtus!“ – toks iškyla vyriausias Lietuvos buržuazijos obalsis. 

Jam ji pasirengusi viską paaukoti. Tai buvo jo medaus mėnuo. 

Pirmaisiais nepriklausomos Lietuvos  metais pilnai pasitvirtino žodžiai, kuriuos K. 

Marksas pateikia pirmajame „Kapitalo“ tome, kalbėdamas apie vadinamąjį pradinį kapitalo 

kaupimą: 

„Kapitalas bijo pelno nebuvimo ar labai mažo pelno, kaip kad gamta bijo tuštumos, Bet 

jei yra atitinkamas pelnas, kapitalas darosi drąsus. Užtikrinkite 10 procentų, ir kapitalas 

sutinka būti visaip panaudojamas; esant 20 procentų, jis darosi judrus; esant 50 procentų, 

jis stačiai pasiryžęs nusisukti sau sprandą; esant 100 procentų, jis sutrypia po kojomis visus 

žmonių įstatymus; esant –00 procentų, nėra tokio nusikaltimo, kurio jis nerizikuotų padaryti, 

nors ir grėstų kartuvės“.4 

Ir lietuvių buržuazija buvo pasirengusi didžiausius nusikaltimus daryti, kad tik didesnių 

pelnų gautų. Turtams įgyti nesivaržoma buvo jokiais moralais; taip elgėsi ir ministeriai, ir 

kunigai. Tik buržuazijai už tai visiškai negrėsė kartuvės, nes visa tai buvo daroma 

„didesniam tėvynės labui“. 

Bjauriausia spekuliacija, vogimas ir darbo masių apiplėšimas neišnyksta ir vėliau, litus 

įvedus. Bankai ir įvairūs spekuliantai mokėjo puikiai pasipinigauti kaip krintant vokiečių 

markės (auksino) kursui, taip ir litus įvedus – Lietuvoje iki 1922 m. rudens buvo vokiečių 

pinigai. Teisingai rašė 192– m. rugpjūčio 11 d. „Lietuvos žinios“ Nr. 176: 

„Jeigu vieniems markių kritimas teikė skausmą ir išspaudė ne vieną ašarą, tai kitiems 

tai buvo aukso dienos. Jos davė galimybės daug ir daug kam praturtėti, davė galimybės 

akciniams bankams mokėti didelius dividendus, nežiūrint į padidėjusį krašto skurdą“. 

Tada jie5 skolindavosi iš valstybinio Lietuvos banko pinigus, užpirkdavo iš užsienio 

daug prekių, parduodavo juos Lietuvoje nukritusios markės kaina ir grąžindavo Lietuvos 

bankui paskolą nukritusia markių kaina, o paskui vėl skolinosi ir vėl spekuliavo. Ypatingai 

varė tą spekuliaciją J. Vailokaičio Ūkio bankas, kuris per kademus faktiškai turėjo valdžią 

savo rankose. Litą įvedus, labai brangus pasidarė pinigas. Beveik visi liko be pinigų. Atsirado 

pinigų badas. Ir vėl tuo pasinaudojo Lietuvos bankai, o ypatingai kun. J. Vailokaičio Ūkio 

bankas. Nuo skolintojų jie lupo po ––,100 ir net po 180 metinių procentų. Tai pripažino anais 

laikais net valdžios laikraštis „Lietuva“. Užklausti, dėl ko jie taip lupa, bankininkai ramiai 

atsakydavo: „Kaip kas išmano, taip save gano“. Ūkio bankas atvirai prisipažino, kad ima 

didelius procentus už paskolas, nes, girdi, paskolintais pinigais pirkliai dar daugiau uždirbą, 

negu pats Ūkio bankas. Aišku, kad tomis paskolomis galėjo naudotis tik įvairūs spekuliantai. 

Valstiečiai galėjo gauti kredito tik pas įvairius lupikus–spekuliantus. 

Spekuliacija tęsėsi visose ūkio šakose. Kad sumažintų žemės ūkio produktų kainų 

kritimą, kademų ir liaudininkų valdžia uždraudė gabenti į Lietuvą pigius Amerikos lašinius ir 

miltus. Vienok patys kademų vadai ir toliau juos bageno, skuto nuo lašinių Amerikos 

antspaudus ir pardavinėjo juos kariuomenei kaip lietuviškus, gaudami sau iš to didelį pelną. 

Tautininkų valdžia po fašistų perversmo, norėdama moraliai sunaikinti savo konkurentus 

kademus ir greičiau priversti juos pilnai pripažinti tautininkų vadovybę, iškėlė keliems 

buvusiems kademų ministeriams ir jų šulams keletą bylų už bjaurią spekuliaciją ir valstybės 

iždo apvogimą: yra žinoma lašinių skutėjų byla (buvusio kademų ministerio daktaro E. 

Draugelio, V. Mačio ir kitų), buvusio ministerio pirmininko ir finansų ministerio V. Petrulio 

byla, ėmusio visokiais būdais kyšius (už leidimą įvežti į Lietuvą įvairias uždraustas prekes, 

už sutartį dėl spirito pristatymo per aukšta kaina ir t. t.), pasisavinusio arba tiesiai pavogusio 

                                                           
4 K. Marksas. Kapitalas. V., 1958. T. 1, p. 679. Red. 
5 Akciniai bankai. Red. 
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150000 litų iš valstybės iždo, davusio 2 milijonus litų iš valstybės iždo bankrutuojančiam M. 

Yčo Prekybos ir pramonės bankui, kurio akcininkas buvo ir V. Petrulis (pinigai buvo duoti 

neva svetimai valiutai užpirkti) ir t. t. ir t. t. V. Petrulis ministeriavo 1924–1924 metais. 

Žinoma, tautininkų fašistų valdžia visiškai nepatraukė teismo atsakomybėn savo šalininkų, 

kurie irgi ne mažiau spekuliavo ir vogė, jei tik prieidavo prie valstybės iždo. 

Čia dar reikia pridurti, kad kun. J. Vailokaitis su savo banku buvo didelis Lietuvos 

susitarimo su Lenkija šalininkas, nes jis iš to tikėjosi didelį biznį padaryti: jis buvo 

suinteresuotas Vakarų Baltarusijos miškais, kuriuos norėjo jau tada užpirkti ir plukdyti per 

Lietuvą į užsienį. 

Vogė ir spekuliavo ir kiti vadančiųjų partijų šulai. Ūkininkų sąjunga, kuri buvo sudėtinė 

kademų partijos dalis, turėjo savo rankose monopolį teikti armijai maistą ir pašarą. Kad 

daugiau pelnų turėtų, Ūkininkų sąjungos vadovai F. Mikšys, E. Draugelis ir P. Josiukas 

spekuliavo Amerikos lašiniais ir t. t. P. Josiukas, prisivogęs tokiu būdu pinigų, nusipirko 1924 

metais už 85 tūkstančius litų Mikalinės dvaro centrą (šalia Marijampolės). 

Kademų vadas kun. M. Krupavičius, būdamas žemės ūkio ministeriu, dešimtis ir šimtus 

tūkstančių litų išdalijo iš valstybės iždo Ūkininkų sąjungai ir įvairioms klerikalų 

organizacijoms („Žiburiui“, moterų katalikių draugijai, katalikų blaivininkų draugijai ir t. t.). Iš 

viso buvo „paskolinta“ arba tiesiai išdalyta joms – milijonai su viršum litų. 

Teisingai pastebi 1924 m. liepos 22 d. „Lietuvos žinios“: 

„Vienas ministeris vagis, kitas gi dar geresnis. Kaip mūsų žinovai nupasakoja, beveik 

taip anglų darbuotojai žiūri dabar į naujųjų valstybių valdžias. Pripažinti turime, kad ir 

Lietuovs respublika neišvengė tokios opinijos“. 

Tai patvirtina taip pat savo 1925 metų slaptame laiške Lietuvos „valstybės vadams“ 

(kademams) „Lietuvos tautininkų karininkų sąjunga“, kuri rašė: 

„Jūs nekalbate, o gal ir nenorite matyti, kaip tamsūs asmenys, stovintieji dabar 

viršūnėje, savinasi dvarus, miškus ir t. t. (J. Vailokaitis, P. Karvelis, V. Petrulis, K. 

Ambrozaitis, A. Endziulaitis ir kiti), kaip netikslingai mėtomi valstybės pinigai asmeninei 

spekuliacijai (J. Vailokaitis, E. Draugelis, V. Petrulis, P. Karvelis, Skardinskas ir kiti), kaip 

plėšiami valstybės turtai (E. Draugelis, J. Vailokaitis, P. Karvelis, B. Sližys ir kiti) ir kaip 

užsienyje perkasi sau namus, vilas, kad, išbėgę iš Lietuvos, kaip V. Petrulis, rastų sau ten 

šiltą vietelę... 

Dvasiški vadai, kunigai, pasiųsti į Vatikaną, kad ten Lietuvos reikalus gintų (kun. J. 

Staugaitis – dabartinis Telšių vyskupas – V. K.), už praloto titulą parduoda Vilnių ir atveža 

pragaištingą Lietuvai konkordatą“. 

Šio dokumento reikšmės nemažina tas faktas, kad ir tautininkai, kada jie buvo 

valdžioje, negeriau elgėsi. Kaip jie dabar elgiasi, apie tai mes toliau kalbėsime. 

Dar pora žodžių apie socialdemokratų šulus, kaip jie buvo susirišę su bankais ir jų 

spekuliacijomis. Pirmiausia, liaudininkų ir socialdemokratų šulai buvo susirišę su 

Kooperacijos banku, kuris irgi lupdavo po –6 procentus. Be to, S. Dirgys ir J. Paknys buvo 

Emisijos banko direktoriai, J. Plečkaitis – Ūkio banko agentas, V. Bielskis – fabrikantas. 

Dideliais socialdemokratų partijos rėmėjais buvo dvarininkai: grafas V. Zubovas, J. 

Fledžinskis, dvarininkas ir fabrikantas V. Sirutavičius ir kiti. Ir dabar Centralinės draudimo 

sąjungos „Kooperacijos“ taryboje ir valdyboje broliškoje vienybėje dirba fašistas  tautininkas 

J. Lapėnas ir socialdemokratų vadas K. Bielinis, socialdemokratai J. Glemža ir J. Vilkaitis. 

Tiesa, kai kurie iš jų jau taip suaugo su bankais, įvairiais sindikatais ir spekuliacijomis, kad 

atvirais fašistais paliko. 

Tai tokiu būdu išaugo ir sustiprėjo lietuvių finansinė buržuazija: bjauriausiais vogimais, 

plėšimais ir spekuliacija. Aiškus dalykas, kad tų spekuliantų, vagių ir lupikų saujelei ir jų 
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valdžiai Lietuva pasidarė aukso šalimi. Užtat jie pavirto didžiausiais jos patriotais ir tėvynės 

garbintojais, nors seniau, caro laikais, jų didelė dauguma nieko bendro neturėjo su tautine 

lietuvių kova dėl savo teisių, garbino caro valdžią ir visiškai nė nesvajojo apie Lietuvos 

nepriklausomybę. Daugelis aukštųjų nepriklausomos Lietuvos ponų (ministerių, generolų, 

teisėjų ir kitų aukštų valdininkų) rūpinosi tik šiltomis vietomis Rusijos gilumoje, o dabar rado 

dar šiltesnes ir pelningesnes vietas nepriklausomoje buržuazinėje Lietuvoje – kaipgi jie jos 

negarbins! Tuo tarpu darbo masėms nepriklausomoji buržuazinė Lietuva ir jos valdžia iš pat 

pirmos savo gyvenimo dienos buvo tikra pamotė, jų engėja ir bjauriausia išnaudotoja. 
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–. REAKCIJOS AUGIMAS IR BJAURIAUSIAS 

DARBO MASIŲ IŠNAUDOJIMAS 
 

 

 

 

 

Aiškus daiktas, kad tas begėdiškas Lietuvos buržuazijos ir jos  valdžios vykdomas 

plėšimas, vogimas, kyšių ėmimas ir spekuliacija turėjo skaudžiai atsiliepti darbininkams ir 

vargingiesiems valstiečiams. Nuo jų pirmiausia buvo lupama po devynis kailius. Kai tik 1919 

metais buvo nugalėta darbininkų revoliucija Lietuvoje, tuoj prasidėjo Lietuvos buržuazijos, 

dvarininkų ir buožių siutimas, spekuliantų valdžiai padedant. 

Kad galima būtų lengviau plėšti, vogti ir lupti darbininkus ir varginguosius valstiečius, 

reikėjo pirmiausia pasmaugti revoliucines darbininkų organizacijas. Tuo tikslu toliau 

tęsiamas nematytas net caro laikais teroras. Už vieną tik priklausymą Komunistų partijai 

žudomi draugai. 1921–1922 metais šompolai, sušlapinti druskiniai maišai, korimas už rankų, 

padų ir kitų kūno dalių svilinimas, pirštų laužymas įvairiuose Lietuvos kalėjimuose. 192– 

metai baigiasi begaliniais kankinimais Rokiškio apskrityje, kur pirmą kartą Lietuvoje 

vartojami geležiniai lankai. 1924 metai baigiasi elektros srovės panaudojimo Šiauliuose. 

1925 metai prasideda masiniais areštais ir kankinimais visuose Lietuvos kalėjimuose – čia 

ir senieji šompolai, ir druskiniai maišai, ir naujosios kankinimo priemonės – elektra ir pilvo 

minkymas. Krikščioniška inkvizicija rišasi su sadizmu, kaip viduramžiais, taip dabar 

fašistinėje Vokietijoje. Smaugiamos paskutinės revoliucinės darbininkų organizacijos – 

profsąjungos. Su žvalgybos pagalba jos perduodamos socialdemokratams. Sudaužius 

revoliucines darbininkų organizacijas, dar lengviau galima lupti darbininkų kailis.  

Štai ką rašė apie tų laikų dvarų darbininkų padėti nepriklausomoje „demokratinėje“ 

Lietuvoje ne komunistų, o kademų ir jų pagimdytų 1919 metais federantų spauda.  

Meilindamasis prie darbininkų, federantų „Darbininkas“ dar 1920 m. gegužės 2 d. rašė:  

„Visas mūsų gyvenimas buvo sukaltas atgal į supelijusias Rusijos laikų formas. Visos 

teisės biurokratui, dvarininkui ir pinigų kapšiukui pilnumoj buvo atiduotos. Dvarininkas mėtė 

žmones nuo jo nedirbamos žemės, varė šalin net tokius ordinarininkus, kuriuos net rusų 

laikais negalėjo nuvaryti (Palėpiai, Karmėlava)... Atiminėjo dvarininkai laukus, ganyklas iš 

servitutininkų... 

Tiems, kuriems buvo gerai prie ruso, kurie buvo globojami vokiečių ir, skriaudžiant 

kitus, susikrovė sau turtus, tiems buvo gerai ir dabar, nes, daugiau turėdami, galėjo iš 

spekulianto ir medžio nusipirkti, ir gyvulių įsigyti, ir lauko išsinuomoti, ir vietą rasti, ir 

protekciją susidaryti. Bet tiems, kuriuos karas ir okupacija suvargino, tiems buvo sunku rasti 

teisybės“. 

Kitame straipsnyje, tame pat federantų „Darbininko“ numeryje skaitome: 

„Dvarų darbininkų padėtis nė kiek nepagerėjo. Dvarininkų sauvalė didelė, ir ką jie nori, 

tą daro... Kaip uraganas eina per Lietuvą darbininkų iš dvarų liuosavimas, iš būtų mėtymas, 

po teismus tąsymas, iš servitutininkų žemės atėmimas, nuomininkų pašalinimas... 

Dvarininkai, ūkio ministerijos įgaliotiniai, taikos teisėjai ir kiti visokie valdininkai, it susitarę, 

apsėdo vargšą žmogelį...“ 

Ir kademų „Laisvė“, norėdama prisimeilinti prie darbininkų, rašė 1919 m. rugsėjo – d. 

jau nuslopinus Lietuvoje revoliuciją: 
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„Ne koks buvo darbininkų gyvenimas prieš karą Lietuvoje, bet šiais karo laikais kur kas 

pasidarė sunkesnis ir vargingesnis. Jau nekalbu apie gyvenimą miestų darbininkų, kurių pas 

mus yra nedaug; bet ir kaimo darbininkų – kumečių, liuosininkų būvis negeresnis“. 

Rugsėjo 17 d. tas pats laikraštis rašė: 

„Darbininkai taip pirma skurdo suplėkusiuose butuose, taip pirma vos–ne–vos 

pramaitindavo savo šeimynas, taip anksčiau nematė trumpesnės darbo valandos, taip ir 

šiandien tas pats; tos pačios dejonės, skundos, gyvenimo sunkienos“. 

O apie valstiečių padėtį kademų „Laisvė“ (1919, Nr. 85) paduoda tokį pasikalbėjimą su 

vienu žemaičiu: 

„– Och, poneli, negerai pas žemaičius: neteisybės, skriaudos, kaip rusų (tai yra caro. 

– V. K.) laikais. Kas turtingesnis, tas teisingesnis. 

Raminu. Įkalbinėju, kad... taip pas mus demokratinėj Lietuvoj nebus. Žemaitis neduoda 

ilgai kalbėti. Perkirtęs vėl traukia savo skundus: 

– Nėra tiesos, poneli...“ 

Bet gal taip buvo tik 1919–1920 metais? Gal vėliau pagerėjo padėtis? Nieko panašaus. 

Priešingai, ji dar labiau pablogėjo. Ypatingai pablogėjo, kada pradėjo kristi vokiškos markės 

(arba auksino) kursas. Kapitalistai sau iš to pelnus krovėsi, bankai bjauriausiai spekuliavo, 

o darbininkai, žemesnieji tarnautojai ir visa miesto ir sodžiaus varguomenė didžiausią skurdą 

skurdo. 

Štai, pavyzdžiui, Šiaulių saldainių fabrike „Birutė“ 1922 m. kovo mėn. darbininkės 

uždirbdavo nuo 18 iki 25 auksinų dienai arba po 6–8 amerikinius centus. Prieš karą to paties 

„Birutės“ fabriko darbininkės uždirbdavo iki –0 kapeikų dienai. Tada juodos duonos svaras 

kainavo 2 kapeikas, o 1922 m. kovo mėn. gale – – auksinai, vadinasi, už dienos uždarbį 

prieš karą galima buvo nusipirkti 15 duonos svarų, o 1922 metais tik 6 svarus, daugiausia 8 

svarus, t. y. 2–2½ karto mažiau. Tuo tarpu „Birutės“ fabriko savininkas V. Vaitkus jau tuomet 

milijonierium buvo palikęs, pasistatydino Šiauliuose puikius 4 aukštų namus ir kelis kitus 

namus nusipirko. Iš ko jis galėjo tuos namus įsigyti, jei ne iš kruvino darbininkų prakaito, iš  

neapmokėtos jų darbo jėgos? 

Kitos „patriotų“ įmonės irgi ne mažiau pelno atnešė, tik ne darbininkams, o jų 

išnaudotojams. Paimsime M. Yčo, A. Smetonos ir kitų Prekybos ir pramonės banką, kuris 

turėjo savo pinigus įdėjęs į „Nemuno“ fabriką, „Eglyno“ lentpjūvę, buvusį Montvilos fabriką 

Panevėžyje, aliejaus spaudyklą „Ringuvą“, bravorą „Ragutį“ ir t. t. A. Voldemaras, trindamas 

delnus, 1922 m. birželio 10 d. rašė „pažangininkų“, dabartinių tautininkų „Tėvynės balse“, 

kad bankas davęs akcininkams už 1921 metus arti milijono auksinų dividendo, kas sudarė 

–0 procentų nuo įdėtojo kapitalo. A. Voldemaras tuomet pridėjo, kad „dividendas (t. y. pelnas 

– V. K.) kasmet eina didyn“. Jei banko akcininkai gavo po –0 procentų dividendo, tai, matyt, 

pats banko ir tų fabrikų pelnas buvo dar didesnis. Tuo tarpu darbininkai tuose fabrikuose 

galų su galais negalėjo sudurti ir pusbadžiu gyveno. 

1922 metais tas bankas turėjo gryno pelno 1421855 litus, kurie, anot banko 

direktoriaus J. Šodės pranešimo, susidarė „beveik išimtinai iš valiutos operacijų“, t. y. iš 

spekuliacijos, markės kursui smunkant. Akcininkams nutarta išmokėti po 14 procentų 

dividendo. Į tarybą įėjo: J. Yčas, A. Smetona, K. Šakenis, S. Banaitis ir kiti; banko valdyba 

buvo papildyta buvusiu finansų ministeriu J. Dobkevičium (žr. „Krašto balsas“, 192– m. 

gegužės –1 d.). 

Tuo tarpu, kai įvairūs bankininkai iš markės kurso smukimo sau didžiausius turtus 

susikrovė, darbininkai nuo to labiausiai kentėjo. Smunkant kursui, viskas labai smarkiai ėmė 

brangti. Tuo tarpu darbo užmokestis buvo paliekamas senasis. Tai privertė darbininkus 1921 

ir 1922 metais paskelbti visą eilę streikų; buvo paskelbti dargi geležinkelininkų streikai. 
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Vienok ir streikai mažai ką gelbėjo: nespėja darbininkai su streiko pagalba iškovoti šiokį tokį 

algos pakėlimą, – žiūrėk, jau vėl kursas nukrito, produktų kainos dar labiau pakilo, ir 

darbininkas ar tarnautojas už gautąją algą nieko nebegali nupirkti.  

1922 m. žiemą tai atvedė galų gale prie „bobų maištų“. Ilgai kentėjo darbininkų moterys 

ir įvairios vargdienės su krūva mažų vaikų badą ir šaltį. Pagaliau plyšo jų kantrybė. Jos 

nebeįstengė nusipirkti rugių ar bulvių pūdo dėl jų brangumo. Buožės ir šmugelininkai, kaip 

ir karo metu, atsisakydavo parduoti beturčiams, nes jie negalėjo jiems pakankamai aukštų 

kainų mokėti. Jie vienas už kito gabeno bulves ir grūdus į užsienį, nes ten daug brangiau 

gaudavo. Tai atvedė prie to, kad Kybartuose, Vilkaviškyje, Vilkijoje, Šiauliuose, Tauragėje, 

Kretingoje, Mažeikiuose ir daugelyje kitų vietų išbadėjusios moterys–darbininkės pakėlė 

protestą prieš reikalingiausių produktų gabenimą užsienin, kada pačioje Lietuvoje beturčiai 

negalėjo jų gauti. O kada jos pamatė, kad jų protestų ir tuščių jų pilvų nieks neklauso, pradėjo 

pačios kaip mokėdamos kovoti: neleisti bulves ir grūdus į užsienį vežti, reikalauti tvirtų kainų 

nustatymo ir griežtos kovos su šmugelininkais ir buožėmis, kurie iš darbininkų bado sau 

turtus krovėsi. Jos pradėjo net užpuldinėti vežimus ir traukinius, gabenančius bulves ir javus 

į užsienį, pjaustė maišus, neleisdavo vežti. Tautiškoji policija jas už tai mušė ir vaikė. 

O kaipgi elgėsi kademų ir liaudininkų valdžia? Kaip elgėsi seimas ir tariama darbo 

masių reikalų gynėja – Darbo federacija ir socialdemokratai? Kieno pusę jie palaikė – 

išbadėjusių beturčių ar turtingųjų buožių, spekuliantų ir bankų, kurie jau tada vis labiau 

pradėjo suimti užsienio prekybą į savo rankas? Visi jie palaikė antrųjų pusę. Visi griežtai 

stojo prieš bulvių gabenimo užsienin sulaikymą. „Socialistų“ liaudininkų (jie tada dar 

socialistais vadinosi!) „Lietuvos ūkininkas“ tiesiai rašė, kad buožės greičiau supūdys bulves, 

negu pigiau jas beturčiams parduos. Ir „socialistai“ liaudininkai visiškai tam pritarė. Paskui 

Kauno laikraščiai neiškentė nepasigyrę, kad bulvių pirkliai turėjo didžiausių  pelnų – kam 

pasisekė jas išvežti per Klaipėdos kraštą į Olandiją, tas jas ten pardavė dviguba kaina ir tuo 

būdu uždirbo 100 procentų. Aiškus daiktas, jei Lietuvos „patriotai“ galėjo „uždirbti“ iš bulvių 

po 100 procentų gryno pelno, tai tegul sau badu dves ia visi Lietuvos darbininkai ir visa 

miesto ir sodžiaus varguomenė!  

Darbininkų, tarnautojų ir miesto bei sodžiaus varguomenės padėtis nepagerėjo ir litus 

įvedus. Tiesa, tuomet Lietuvos ūkis pradeda kiek „normaliau“ vystytis. Žemės ūkio gamyba 

pasiekė prieškarinį lygį ir net truputį pralenkė jį. Lietuvos pramonė, apsaugota aukštais sienų 

muitais, taip pat truputį pakilo, bet tas kilimas tęsėsi labai neilgai – nebuvo kur jos gaminių 

dėti: vidaus rinka buvo labai siaura, o užsienio rinkoje ji neįstengė konkuruoti su aukštai 

išsivysčiusia užsienio pramone. Ir jau 1924 metais prasideda Lietuvos pramonės krizė. 

Buržuazinių laikraščių pranešimu, viename tik Kaune atsiranda apie 5 tūkstančiai bedarbių. 

Krizė ištinka ir žemės ūkį, kuriame dar perdėm viešpatauja senasis javų perteklius. Lietuvos 

buržuazija, kaip ir kitų kraštų buržuazija, remdamasi socialdemokratų partija ir Darbo 

federacija, stengiasi suversti tą krizės sunkumą ant darbininkų pečių ir visu frontu puola 

darbininkų klasę, mažina jų darbo užmokestį, atiminėja įvairius revoliucinių metų darbininkų 

užkariavimus ir t. t. 

Buržuazijos ir jos valdžios puolimas prieš darbininkus vis labiau didėjo. Kuomet 

Lietuvoje buvo revoliucinė padėtis ir darbininkai aktyviai dalyvavo revoliuciniame judėjime, 

Lietuvos buržuazija dargi ne vieną įstatymą išleido neva darbininkų gynimui, bet kai tik 

revoliucija nuslūgo, tuoj pradėjo naikinti ir tuos įstatymus. 

Jau 1921 metais valdančios kademų frakcijos narys seime generolas J. Galvydis–

Bykauskas rašė „Vienybės“ Nr. 2–: 

„Mums reikia tuoj... pripažinti išdavikais tuos, kurie, neatstačius sugriautos laike karo 

Lietuvos ir nepakėlus aukštai jos kultūros, reikalauja 8 valandų darbo lauko darbuose; 
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griežtai kovoti su dezorganizacija ir anarchija, su obalsiais, kurie pateisina terorą ir varžymą 

laisvės, kurie pateisina užgrobimą be atlyginimo vaisių kitų žmonių darbo, ir su jiems 

panašiais obalsiais, einančiais iš Rytų Azijos, nuo... Lenino ir kitų apaštalų naujos azijatiškos 

doros“. 

Ir krikščioniška Darbo federacija, kurios šulai seniau ne kartą šaukė apie vidutinišką 8 

valandų darbo dieną dvaruose, 1921 metais griežtai pasisakė prieš tai. Ir juo toliau, tuo 

griežčiau ir kademai, ir liaudininkai, ir federantai šaukė prieš 8 valandų darbo dieną irjau ne 

tik žemės ūkyje, o ir pramonėje. 

Kademų vadas, tų laikų žemės ūkio ministeris kun. M. Krupavičius kalbėjo seima 1925 

m. gegužės 5 d.: 

„Aštuonių valandų darbo diena  žemės ūkyje... yra absurdas, yra valstybės griovimas, 

yra... bolševizmas... Šiandien mums ne tik 8, bet 10 ir 12 darbo valandų per maža...“ 

Kad patrauktų į savo pusę dvaro darbininkus, kurie ypatingai plačiai dalyvavo 

revoliucinėse kovose, lietuvių buržuazija ne tik žadėjo jiems žemę iš parceliuojamų dvarų, 

bet ir išleido tam tikrą įstatymą apie dvarų darbininkų samdymą ir atstatymą. Lietuvos 

dvarininkai tuomet buvo daugiausia lenkai, tad lietuvių buržuazija jų nesigailėjo. Pagal tą 

įstatymą, dirbusieji seniau viename ar kitame dvare darbininkai (ordinarininkai), jei jie 

nepaliekami ten kitiems metams kaip ordinarininkai ir kitur negauna darbo, turėjo būti 

aprūpinti tame dvare, kur seniau tarnavo, tinkamu butu ir kuru, galėjo laikyti vieną karvę ir 

dvi avis, gauti iš dvaro gyvuliams pašaro; už tai turėjo atidirbti kas mėnuo po vieną dieną už 

butą ir po dvi dienas už ganyklą ir pašarą. Nustojusieji dvare sveikatos ir dvarų darbininkų 

našlės, kurių vyrai mirė dvare bedirbdami arba žuvo kare, be to, dar turėjo gauti iš dvarininko 

po vieną svarą rugių per dieną, 480 ketvirtainių metro lauko daržui ir bulvėms ir po vieną 

svarą rugių kiekvienam negalinčiam dirbti jų šeimos nariui ir vaikui iki 14 metų. Tai buvo 

vadinamieji „svarininkai“. Prieš juos labai siuto dvarininkai, ir jau 1922 metais iš svarininkų 

buvo atimta duona, žemė daržui ir kuras. 

Ūkininkų (buožių) sąjungos atstovas E. Draugelis atvirai pripažino 192– metais 

Lietuvos seime, kad įstatymas apie dvarų darbininkų samdymą ir atstatymą reikalingas 

buvo, kai „mūsų valstybė gyveno sunkiomis kūrimosi sąlygomis žūtbūtinėje kovoje dėl 

nepriklausomybės... Tuomet (t. y. kuomet buvo Lietuvoje revoliucinė padėtis. – V. K.), – 

sako jis, – to įstatymo reikėjo, nes reikėjo kokiomis nors priemonėmis palaikyti išvidinė 

krašto tvarka. Bet dabar jis atgyveno savo amžių, ir jis reikia ir visai panaikinti, ar žymiai 

pakeisti“. 

Panašią giesmę užgiedojo ir liaudininkai, pasivadinusieji revoliucijos metu socialistais. 

1924 metais jų „Lietuvos žinių“ Nr. 1 mes skaitome straipsnyje „Ordinarininkų įstatymo 

klausimu“: 

„Ordinarininkų globojimo keliu nueita per toli... Ordinarininkų įstatymu, ginant jų teises,  

bijomasi... uždėti pareigų. Pašalinta galimybė tinginį prie darbo priversti. Ir, žinoma, jis 

tinginiauja. Sulig gi didžiausio ūkyje tinginio ima darbingumo žingsniu rikiuotis, lygintis ir kiti 

darbininkai. Pradėjus gi tuo krypsniu eiti, nesimato jokio galo; tas toliau plečiasi, lyg kokia 

epidemija. Tos „ligos“ ryškius pavyzdžius 1917 m. mes matėme Rusijoje. Kai kur kazarmėse 

kareiviai tiek ten buvo aptingę, kad jiems net sunku buvo atsinešti vandens ar kazarmėse 

aslą pašluoti... 

Norėta ordinarininkų įstatymu nuo bolševizmo ligos apsiginti. Bet nesąmoningai vienu 

krypsniu per toli nuėjus, gaunama neigiamų išdavų“. 

Čia jau mes matome atvirą buožišką–dvarininkišką nusistatymą dvarų darbininkų 

atžvilgiu, o juo labiau tų darbininkų atžvilgiu, kurie pas buožes dirba. Reikia pasakyti, kad 

pastarųjų bent kokiam apsaugojimui nuo buožių išnaudojimo niekuomet nebuvo išleista 
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jokio įstatymo, nes jų tarpe nebuvo kiek didesnio revoliucinio judėjimo; antra vertus, 

dvarininkai buvo daugiausia lenkai, o buožės – lietuviai, tai kaip galima „skriausti“ saviškius! 

Ir įstatymas apie dvarų darbininkų samdymą ir atstatymą vėliau buvo visiškai panaikintas, o 

fašistų valdžia išleido 19–– metais savo įstatymą apie žemės ūkio darbininkų samdymą.  

Panašiai išėjo ir su žemės reforma. Iš karto lietuvių buržuazija (kademai, liaudininkai) 

žadėjo visiems bežemiams ir mažažemiams duoti žemės nuo 8 iki 20 ha, kas tik jos panorės. 

Kabėta buvo net apie dvarininkų žemės konfiskavimą. Dvarininkams buvo norėta palikti tik 

po 70 ha; paskui toji norma buvo pakelta iki 80 ha, o fašistų valdžia pakėlė ją iki 150 ha 

geriausios žemės su sodybomis. Už nusavintąją dvarininkų žemę jau milijonai jiems 

išmokėta ir dar daugybė milijonų turi būti išmokėta. Tie milijonai išspaudžiami iš darbo 

masių. Gavusieji žemės turi mokėti išperkamuosius mokesčius. 

Iš pradžių, tikrai, ir žemės ūkio darbininkams, ypatingai tų vietų darbininkams, kur buvo 

didelis revoliucinis judėjimas, buvo duodama po žemės sklypelį. Bet jau 192– metais 

kademai atvirai pradėjo kalbėti, kad bežemiams ir vargingiesiems valstiečiams, neturintiems 

iš ko ūkį sukurti, neverta duoti žemės, o reikia jos duoti tiems, kurie turi iš ko sukurti ūkį, t. y. 

turtingiesiems buožemės ir jų vaikams, valdininkams ir t. t. Štai ką pasakė 192– metais 

seime apie žemės reformos vykdymą žymus kademas, Žemės reformos valdybos atstovas 

Z. Starkus. 

Girdi, iki šiam laikui buvo laikytasi klaidingo nusistatymo. Duodavę žemės, 

atsižvelgiant į tai, kokią teisę turi kandidatas žemės gauti. „Dabar reikia žiūrėti ne tiek į tai, 

kokia žemės kandidato teisė žemei gauti, kiek į tai, ar jis sugebės ūkį sukurti“. Ir toliau 

paaiškino: „Daug lengviau įsikurti naujakuriams, kilusiems iš ūkininkų,... negu dvaro 

darbininkams, jau iš seno proletarams“. 

Ir su paskolomis tas pats. Z. Starkus pranešė apie Žemės ūkio banko kūrimą ir 

paaiškino: „Bet tas bankas, žinoma, galės suteikti paskolas tiktai ūkininkams ir stipresniems 

naujakuriams“, o ne tiems, kurie iš penkių savo pirštų pradeda kurtis. 

Ir tikrai, Lietuvos ministeriai – kun. M. Krupavičius ir buvęs caro „ochrankos“ 

(žvalgybos) šnipas Jonas Aleksa – taip ir vykdė žemės reformą. Jos svarbiausias tikslas 

buvo ne suteikti bežemiams ir mažažemiams žemės ir pagerinti jų padėtį, o atitraukti juos 

nuo revoliucijos ir sustiprinti lietuvių buržuaziją, padauginti lietuvų dvarininkų, stiprių buožių 

ir miesto buržuazijos skaičių. Tuo tikslu Žemės ūkio ministerija ir Žemės bankas visokiais 

būdais padėjo Lietuvos ministeriams, aukštiesiems valdininkams ir generolams įsigyti dvarų 

centrus, miestuose sklypus, pasistatydinti kelių aukštų namus ir t. t. Beveik nei vieno buvusio 

ir dabartinio ministerio ir aukštojo valdininko Lietuvoje nėra, kuris nebūtų įsigijęs sau dvaro 

centro arba iš varžytinių parduodamo valstiečių ūkio arba nebūtų pasistatydinęs namo ar 

vilos. Kun. M. Krupavičius ypatingai stengėsi aprūpinti dvarų centrus ir buožynais savo 

partijos žmones. 

Kada po fašistinio perversmo tautininkai pačiupo valdžią į savo rankas, jie dar griežčiau 

tęsė kademų pradėtąją žemės reformą, besirūpinančią pirmiausia lietuvių buržuazijos 

stiprinimu. Tuoj po fašistinio perversmo įvykusiame tautininkų suvažiavime buvo priimta 

rezoliucija, kuri reikalauja, kad žemė būtų duodama tiems, kurie gali ją apdirbti be valstybės 

paramos. Toliau reikalaujama, kad iš dar neišdalintų dvarų „būtų leista lietuviams įsigyti 

žemės iki 80 ha“, t. y. kad vietoj dalinimo bežemiams ir mažažemiams dvarų žemės ji būtų 

pardavinėjama rinkos kainomis lietuvių buožėms ir kitiems. 

Žemės reforma vis labiau pradedama suvesti į kaimų suskirstymą į viensėdžius, nuo 

kurių laimi tik buožės ir pasiturintieji valstiečiai. Pradėjus kaimams skirstytis į vienkiemius, 

bežemių trobelninkų dauguma atsiduria labai sunkioje padėtyje. Kol kaimas nesiskirstė, kol 

buvo bendros ganyklos, tol ir trobelninkai naudojosi bendra kaimo ganykla, galėjo laikyti 
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karvutę; kai kurie buvo įsigiję sklypelį (vieni pirko, kiti dienas buožėms eidavo), pasistatė 

trobą. Išsiskirsčius kaimams į vienkiemius, bežemiai ir mažažemiai nebetenka bendros 

ganyklos; jų sklypelius, gautuosius iš buožių, šie atima ir išaria, dažnai net gryčią nugriauna. 

Šimtai ir tūkstančiai grytelninkų, bežemių ir net mažažemių, skirstantis į vienkiemius, 

įstumiami į didžiausią skurdą. 

Valdžia palaiko turtinguosius, išnaudotojus, tuos spekuliacinio kapitalo didvyrius, apie 

kuriuos mes aukščiau kalbėjome, fabrikantus, dvarininkus ir buožes. Iš karto ji labiausiai 

dangstėsi buržuazinio demokratizmo skraiste. Ji gyrėsi, kad niekur nesą tokios 

demokratijos, kaip Lietuvoje. Ji taip darė, nes tuomet kaip tik su demokratinių i liuzijų ir žemės 

reformos pagalba galima buvo jai lengviausiai prieiti prie darbininkų ir vargingųjų valstiečių 

ir atitraukti juos nuo revoliucinės kovos. Tuomet buržuazinė demokratija ir seimas – tai buvo 

puikiausias įrankis buržuazijai savo pozicijas stiprinti. 

Bet laikas ėjo. Pagirtoji Lietuvos „demokratinė“ valdžia (iš tikrųjų Lietuvos spekuliantų 

valdžia), seimas ir jo vadovaujančios partijos (pirmiausia kademų blokas) juo tolyn, juo vis 

sunkesnę naštą krovė ant darbininkų ir vargingųjų valstiečių pečių. Vis aiškiau darėsi, kad 

žemės reforma eina tik augančios lietuvių buržuazijos naudai. Iš demokratinių laisvių, kurios 

buvo įrašytos į Lietuvos konstituciją, darbininkams ir vargingiesiems valstiečiams gangreit 

nieko nebeliko, tik rinkimai į seimą ir savivaldybės organus, ir tai be galo suvaržyti. Visoje 

šalyje siaučia didžiausia reakcija, nukreipta prieš darbininkus ir varginguosius valstiečius. 

Pilni kalėjimai jų prikimšti. Išspyrus liaudininkus iš valdžios, 1924 m. vidurye pradėjo 

viešpatauti vieni kademai – iš pradžių jų „šeškomas“, o paskui juodasis „triumviratas“ (kun. 

M. Krupavičius, kun. A. Šmulkštys ir K. Ambrozaitis), o už jo nugaros stovėjo didysis 

bankininkas–spekuliantas kun. J. Vailokaitis. Matydami aplink vis didesnį nepasitenkinimą 

jų politika, jie vis labiau ėmė krypti į fašizmą. Buržuazinė demokratija aiškiai pradeda 

peraugti į fašizmą. Ne tik kademai, o ir liaudininkai ima garbinti Italijos fašistų vadą Musolinį.  
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4. DARBO MASIŲ NEPASITENKINIMO 

AUGIMAS IR JŲ KOVA 
 

 

 

 

 

Reakcijos augimas, bjauriausias darbininkų ir vargingųjų valstiečių išnaudojimas ir 

prasidėjusi krizė turėjo sukelti vis didesnį jų nepasitenkinimą. Tai pasireiškė pirmiausia tais 

streikais ir „bobų maištu“, kuriuos aš minėjau, paskui gausiais 192– metų streikais, pagaliau, 

didelėmis demonstracijomis per 1924 m. Gegužės Pirmąją, o dar labiau 1925 ir 1926 metų 

kovose. 

1925 metai prasidėjo dideliu bedarbių judėjimu. Sausio 19 d. Kauno policija, pakviesta 

liaudininko burmistro J. Vileišio, veikusio sutartinai su kademų valdžia,  daužė ir šaudė 

bedarbius, kurie buvo susirinkę ties miesto savivaldybe (rotuše) protestuoti dėl darbo 

užmokesčio sumažinimo prie vadinamųjų viešųjų darbų, – užtat sausio 19–ji dabar kas metai 

yra minima visoje Lietuvoje kaip bedarbių diena. Bedarbiai demonstravo ir protesto mitingus 

darė Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje. 

1925 metais padidėjo taip pat dirbančiųjų darbininkų kova. 1925 m. pradžioje streikavo 

Šiaulių odininkai, paskui Kaune lentpjūvių darbininkai, Vilkaviškyje – šerininkai. Policija ir 

valdžia visuose streikuose palaikė fabrikantų pusę, ir tai vis labiau atidarė darbininkams akis.  

Auga darbininkų kairėjimas. Kuomet nuslūgo Lietuvoje pirmojo karinio laikotarpio 

revoliucinė kova, kuomet išnyko viltis, kad greitu laiku ateisianti Raudonoji Armi ja ir 

išvaduosianti Lietuvos darbininkus ir varginguosius valstiečius iš buržuazijos ir dvarininkų 

jungo, Lietuvos darbo masėse įvyko dideli pasikeitimai. 1919–1920 metais jos nė klausyti 

nenorėjo socialdemokratų ir vijo laukan jų kalbėtojus. Bet kuomet kapitalizmas pradėjo 

stiprėti, kuomet atsirado dalinė kapitalizmo stabilizacija (antrame pokariniame laikotarpyje), 

kuomet prasidėjo bjauriausi kankinimai už simpatijas komunistams, socialdemokratų įtaka 

tarp darbininkų pradėjo augti. Dar labiau iš pradžių padidino savo įtaką tarp labiau atsilikusių 

darbininkų Darbo federacija, kuri daugiausia pažadų tuomet pylė. Vienok labiausiai jiems 

padėjo stiprėti šėlstanti prieš komunistus reakcija. Bet štai praėjo keleri metai, o darbininkų 

ir vargingųjų valstiečių padėtis vis blogyn ėjo. Darbo federacija kartu su kademų bloku laikė 

savo rankose valdžią, o nuo darbininkų buvo atimama ir tai, ką jie seniau buvo įgiję; 

bedarbiai bizūnais ir kulkomis buvo penimi; naujakuriai skurdo, negaudami jokios pagalbos; 

kademiškosios policijos ir žvalgybos savivalė neturėjo ribų. Tai privertė pirmiausia atidaryti 

akis miestų darbininkus. Bet pamažu pradeda atidaryti akis ir sodžiaus darbininkai, 

labiausiai atsilikusieji. Darbininkai pradeda suprasti Federacijos veidmainingumą ir ima 

trauktis nuo jos. Vienok iš karto pasitraukusieji nuo federantų darbininkai eina dar ne pas 

komunistus, o pas socialdemokratus, kurie tuo metu ima vaidinti žodžiais didelę opoziciją 

kademų valdžiai: smarkiai kritikuoja šėlstančią kademišką reakciją ir federantus, rodo visišką 

jų nesirūpinimą darbininkų klasės reikalais; paremia dargi kai kuriuos streikus – ypatingai 

pažymėtinas čia Šiaulių odininkų streikas, per kurį Komunistų partijos vietos organizacijos 

vadovybė padarė didelę klaidą: kadangi jau buvo prasidėjusi krizė, tai ji netikėjo, kad galima 

streikas laimėti, todėl, girdi, tegul sau socialdemokratai jį veda ir... sprandą sau nusisuka, o 

mes tik iš šalies žiūrėsime... Rezultatas buvo tas, kad socialdemokratų įtaka tarp Šiaulių 

odininkų ir kitų darbininkų padidėjo, o komunistų įtaka nukrito. 
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V. Kapsuko rankraščio „Buržuazinė Lietuva“ –4 puslapis. Sumažinta. 
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Tarp valstiečių tuo tarpu išaugo liaudininkų įtaka, kurie 1925 metais ir dar 1926 metų 

pradžioje taip pat vaidino didelę opoziciją kademų valdžios atžvilgiu. Nors jie neseniai dar 

kartu su kademais buvo valdžioje, o jų partijos narys K. Žalkauskas buvo vidaus reikalų 

ministeriu (192––1924 m.), ir liaudininkai nešė visišką atsakomybę už valdžios darbus, 

dabar jie stengėsi nubaltinti save ir viską suversti vieniems kademams. Todėl juo griežčiau 

jie kritikavo kademų valdžią, kėlė aikštėn jos narių vagystes, spekuliaciją, žvėriškus 

žvalgybos kankinimus, reikalavo net patraukti atsakomybėn kaltininkus. Tuo būdu jiems 

pasisekė patraukti savo pusėn ne vieną valstietį, kuris seniau paskui kademus ėjo. 

Kaip augo socialdemokratų ir federantų įtaka tarp darbininkų ir valstiečių ir kaip vėliau 

nukrito federantų įtaka, tai geriausiai rodo rinkimų į seimą rezultatai, kuriuos aš čia paduodu. 

Palyginimui paduodu taip pat kairiųjų (revoliucinių) darbininkų ir kairiųjų lietuvių eserų sąrašų 

balsų skaičių (1920 metais revoliuciniai darbininkai neturėjo savo sąrašų, todėl revoliuciniai 

darbininkai, vargingieji valstiečiai ir kareiviai atidavė savo balsus už socialdemokratų 

sąrašus, kaip pačius „kairiuosius“; kairieji eserai 1926 metais balsavo už socialdemokratų 

sąrašus). Iš viso buvo paduota balsų6: 

 

 
 

Iš šitos lentelės krinta į akis socialdemokratų balsų skaičiaus didelis išaugimas, 

federantų balsų sumažėjimas ir sumažėjimas balsų, paduotųjų už revoliucinių darbininkų 

sąrašus. Vienok negalima lyginti federantų balsų sumažėjimą su revoliucinių darbininkų 

balsų sumažėjimu. Paduotųjų už federantų sąrašus balsų sumažėjimas išaiškinamas 

pirmiausia tuo, kad darbininkai žymiai pakairėjo ir jau pradėjo suprasti, kam tarnauja 

federantų vadai; revoliucinių darbininkų sąrašai gavo mažiau balsų pirmiausia dėl tų 

begalinių persekiojimų, kurie visoje Lietuvoje pylėsi kaip iš gausybės rago, dėl jų kandidatų 

areštavimo, jų sąrašų anuliavimo ir bjauriausių provokacijų prieš juos; antra, dėl to, kad 

darbininkų ir vargingųjų valstiečių dauguma dar turėjo daug iliuzijų socialdemokratų ir 

liaudininkų partijų atžvilgiu, esą, jos tikrai pasiryžusios yra kovoti prieš kademišką reakciją ir 

ginti jų reikalus; trečia, prie to prisidėjo ir tas faktas, kad kai kurios gana didelės Komunistų 

partijos organizacijos taip pat vilkosi socialdemokratų uodegoje ir buvo nusistačiusios be 

atodairos balsuoti už socialdemokratų sąrašus, jei nebus kairiųjų sąrašų, kurių buvimu jos 

nelabai tikėjo, o neaiškus ir net klaidingas partijos vadovybės nusistatymas apsunkino kovą 

su tuo nukrypimu. 

1926 m. rinkimai, praėjusieji su obalsiu – „Prieš kademišką reakciją!“, atnešė pergalę 

opozicijos partijoms – socialdemokratams ir liaudininkams: kademų bloko mandatų skaičius 

sumažėjo nuo 40–ties 192– metais iki –0–ties 1926 metais, liaudininkų mandatų skaičius 

išaugo nuo 16 iki 22, o socialdemokratų – nuo 8 iki 15. 

Liaudininkai ir socialdemokratai, palaikomi tautinių mažumų parti jų, sudarė vyriausybę. 

Atėję į valdžią su kovos prieš kademišką reakciją ir korupciją obalsiu, masių spiriami, jie 

priversti buvo padaryti šiokių tokių nuolaidų: panaikinti karo stovį, šiek tiek išplėsti 

                                                           
6 Duomenys sutikslinti pagal leidinį „Lietuvos Statistikos metraštis 1924–1926 m.“, Kaunas, 1927, 72–7– psl. 
Red. 
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susirinkimų, žodžio, spaudos, profsąjungų laisvę, suteikti beveik visuotinę amnestiją 

politiniams kaliniams, areštuoti keletą žvalgybininkų, ypatingai pasižymėjusių žvėrišku 

politinių kalinių kankinimu, sudaryti nepuolimo sutartį su TSRS ir t. t. Bet iš esmės tai buvo 

buržuazinė valdžia, kuri toliau tęsė senąją buržuazijos politiką, tik truputį kitokiais metodais. 

Ji taip pat stengėsi visokiais būdais saugoti „šventąją“ buržuazinę nuosavybę ir visus krizės 

sunkumus suversti ant darbininkų ir darbo valstiečių pečių; vidaus reikalų ministeris 

socialdemokratas Vl. Požela darbininkų streikų metu aiškiai palaikė fabrikantų pusę, ir jo 

policija skaldė streikininkams galvas; bedarbiai po senovei liko neaprūpinti; nebuvo 

sumažinta darbo masių mokesčių našta; toliau vyko komunistų persekiojimai; Komunistų 

partija po senovei liko nelegali. Dar daugiau: beveik visas valstybinis ir karinis aparatas 

paliko senųjų reakcionierių rankose. Nė vienas buvęs kademas ministeris, valstybės iždo 

eikvotojas ir socialdemokratų valdžia, kuri iš pradžių turėjo savo pusėje darbininkų ir darbo 

valstiečių daugumą, greitai jos nustojo. Darbininkai ir darbo valstiečiai pradeda suprasti, kad 

tai nėra jų valdžia, kad tik kovojant galima kas nors laimėti, ir jie, pasinaudoję kiek 

geresnėmis sąlygomis, Komunistų partijai vadovaujant, išplėtė plač ią kovą. 
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5. REVOLIUCINIO JUDĖJIMO PAKILIMAS 

1926 METAIS 
 

 

 

Darbininkų kova pradėjo kilti, kaip mes aukščiau matėme, jau 1925 metais; dar labiau 

ji kilo 1926 metais, ypatingai po rinkimų į seimą ir atėjus į valdžią liaudininkams ir 

socialdemokratams. Kademų reakcija per rinkimus buvo nugalėta – tai labai pakėlė darbo 

masių ūpą. Įvykusi tuoj po rinkimų vadinamoji kuopininkų byla (t. y. revoliucinių darbininkų 

sąrašų – „darbininkų kuopų“ byla) pavirto kademų žvalgybos ir visos kademų valdžios 

teismu. Darbininkai pradėjo veržtis į gatvę ir daryti demonstracijas. Visoje šalyje įvyksta 

daug mitingų. Reikalaujama visuotinės amnestijos politiniams „nusikaltėliams“, kovotojams 

dėl darbininkų klasės ir vargingųjų valstiečių reikalų. Reikalaujama patraukti atsakomybėn 

kademų „traicės“ vadus, kurie urmu ir mažmenomis prekiavo Lietuvos iždu, buvo kademų 

žvalgybos provokacijų, elektrizavimo ir t. t. įkvėpėjais. Reikalauja susirinkimų, žodžio, 

spaudos ir organizacijų laisvės darbininkams ir vargingiesiems valstiečiams. Ir iškovoja 

daugiau laisvės. Iškovoja dargi beveik visuotinę politinių kalinių amnestiją.  

Savo padėčiai pagerinti darbininkai skelbia streikus. Kaune įvyksta kelios dešimtys 

streikų. Iš Kauno streikai persimeta ir į kitus miestus, dargi miestelius; kai kur streikavo ir 

sodžiaus darbininkai – prie Amalių–Telšių geležinkelio statymo, prie tiltų statymo, plentų 

taisymo (akmenų skaldytojai), keliuose dvaruose ir t. t. Streikų didelė dauguma bent dalinai 

buvo laimėta: kai kuriais atsitikimais darbininkai iškovojo darbo užmokesčio pakėlimą iki 15–

25%, 8 valandų darbo dienos įvedimą (prieš tai daugelyje vietų 8 valandų darbo diena buvo 

tik popieriuje telikusi), iškovojo dviejų savaičių atostogas, medicinos pagalbos pagerinimą, 

o kai kur net ir profsąjungų pripažinimą. Tai dar labiau pakėlė darbininkų kovos ūpą. 

Visos tos kovos priešakyje stovėjo Komunistų partija ir kairiosios profsąjungos, 

komunistų vadovaujamos. Kai dėl socialdemokratų, jei jie atsidurdavo to ar kito streiko 

priešakyje, tai ne tiek rūpindavosi laimėti streiką, o kad jį greičiau likviduotų. 

Socialdemokratai turėjo savo rankose vidaus ministeriją, policiją ir žvalgybą ir su tų organų 

pagalba nemažai darbavosi, kad kliudytų streikams. Viešai neva pritardavo darbininkams, o 

faktiškai siųsdavo prieš streikininkus „darbo inspektorius“ ir policiją, kuri ne kartą galvas 

skaldydavo streikininkams ir areštuodavo juos. Socialdemokratų vadai išsisukinėdavo, visą 

atsakomybę už tai suversdami policijos viršininkams; bet visų tų viršininkų viršininku buvo 

vienas iš socialdemokratų vadų, renegatas Vladas Požela, ir darbininkai lengvai galėjo 

suprasti, kad visa socialdemokratų partija yra už tai atsakinga. 

Supratę socialdemokratų vadų veidmainingumą, darbininkai vis labiau pradeda nuo jų 

nusigrįžti. Darbininkų simpatijos vis labiau auga komunistams, kurie, nežiūrint tūlų savo 

klaidų, apie kurias mes toliau kalbėsime, išplečia labai platų darbą. Jie legaliai leidžia 

laikraštį „Darbininkų atstovas“, kuriame rašo ne tik Lietuvoje veikiantieji komunistai – K. 

Požela ir J. Greifenbergeris, bet ir Zigmas Angarietis, pasirašydamas tikra savo pavarde, 

Vincas Kapsukas. Ypatingai didelė kova su socialdemokratais eina dėl profsąjungų, kurios 

tuomet pradėjo viena po kitos kurtis ir smarkiai augti. „Socialdemokratas“ tuoj po rinkimų į 

seimą, 1926 m. birželio 24 d., rašė dėl profsąjungų: 

„Kiekvienas (socialdemokratų – V. K.) partijos narys turi žinoti, kad čia, profesinėse 

sąjungose, galutinai bus sprendžiama kova tarp komunistų ir socialdemokratų. Arba mes, 

arba jie (t. y. komunistai – V. K.). Abiejiems vietos (profsąjungose. – V. K.) nėra ir būti negali.  
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V. Kapsuko rankraščio „Buržuazinė Lietuva“ 40 puslapis. Sumažinta. 
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Kas to neišmano tas yra ne socialdemokratas, bet žioplys, kurs darbininkų judėjime ničnieko 

nesuvokia“. 

Greitai Lietuvos socialdemokratų partijos Kauno komitetas išleido atsišaukimą, 

kuriame šaukia darbininkus mesti laukan iš profsąjungų ir kitų darbininkų organizacijų visus 

komunistus ir apskritai kairiuosius darbininkus, stovinčius už bendrą darbininkų kovos frontą 

ir profsąjungų vienybę. Tą patį kartoja ir apskrities viršininko patvirtintas, bet darbininkų 

profsąjungų nerinktas, socialdemokratų sudarytasis Centro biuras. 

O tų pačių metų rugsėjo 2– d. „Socialdemokratas“ rašė: 

„Mes, socialdemokratai, ir reikalaujame, kad tarp profesinių sąjungų ir politinės 

darbininkų atstovybės būtų kuo anksčiausias kontaktas. LSDP ir profesinės sąjungos privalo 

dirbti bendrai ir bendromis pajėgomis rūpinti darbininkų reikalus... Be socialdemokratų 

partijos nėra nė profesinių sąjungų“. 

Taip drąsiai šoko LSDP į kovą už profsąjungas, nes turėjo savo rankose vidaus reikalų 

ministeriją, policiją ir žvalgybą. Ji tikėjosi, kad tų įrankių jai visiškai pakaks, kad galėtų 

pačiupti visas profsąjungas į savo rankas ir sunaikinti komunistų įtaką. Darbininkų dauguma 

matė, kas geriausiai gina jų reikalus streikuose, suprato, kad komunistų ir net atskirų 

profsąjungų ir jų skyrių mėtymas iš socialdemokratų kontroliuojamų profsąjungų ir 

neįleidimas jų atstovų į Centro biurą yra profsąjungų skaldymas, kuris gali atnešti naudos tik 

buržuazijai, ir nėjo paskui skaldytojus, o nuėjo paskui komunistus. Komunistai, iš savo 

pusės, suorganizavo profsąjungų Vienybės komitetą ir pradėjo telkti apie jį ne tik Kauno, o 

ir kitų vietų profsąjungas. Ir juo aiškesnis darėsi socialdemokratų ir liaudininkų valdžios 

veidas, juo labiau kairėjo darbininkai, juo labiau veikė komunistai, tuo labiau pradėjo 

atsimesti profsąjungos nuo socialdemokratų Centro biuro ir dėtis prie prosąjungų Vienybės 

komiteto. Spalio mėnesį Kauno profsąjungos, susitelkusios apie Vienybės komitetą, jau 

turėjo 7–50 narių, o susitelkusios apie socialdemokratinį Centro biurą – tik 1750 narių. Tai 

rodo, kad jau tuomet didelė Kauno darbininkų dauguma buvo organizuota profsąjungose ir 

buvo komunistų įtakoje. Panašiai buvo ir provincijoje. 

Matydama tai, socialdemokratų ir liaudininkų valdžia visai uždarė Panevėžio 

profsąjungas, kurios visos rėmė komunistų įkurtąjį Vienybės komitetą; mėgino taip pat 

uždaryti Vienybės komitetą Kaune – paskelbė apie jo uždarymą, atėmė jo antspaudą. Bet 

Vienybės komitetas, turėdamas didelę paramą plačiose darbininkų masėse, nepaisė to 

uždarymo ir toliau tęsė savo darbą; ir socialdemokratų policija priversta buvo sutikti su 

tolimesniu Vienybės komiteto veikimu. Tokiu būdu profsąjunginiame judėjime 

socialdemokratai buvo sumušti, bet jų įtaka dar nebuvo visai sunaikinta. 

Taip persekiodama kairiąsias profsąjungas ir toliau neleisdama legaliai veikti Lietuvos 

Komunistų partijai (Lietuvos Darbininkų partija buvo leista įkurti tik gruodžio pradžioje, bet ji 

nesuspėjo įsikurti ir pradėti veikti), socialdemokratų ir liaudininkų vyriausybė užtat pro pirštus 

žiūrėjo į vis augantį fašistų veikimą. Fašistai atvirai leidžia savo laikraštį „Tautos valia“, pilną 

bjauriausių provokacijų ir atviro šaukimo prie fašistinio perversmo. Lapkričio 21 d. jie jau 

mėgina išeiti į gatvę ir padaro fašistinę demonstraciją. Jie iš visų jėgų rengia fašistinį 

perversmą. 

Tai sukėlė didelį protestą tarp darbininkų. 

Štai kaip aprašo Kauno darbininkų ūpą viename savo laiške K. Matulaitytei Karolis 

Požela, fašistų nužudytas po fašistinio perversmo: 

„Buvau nuėjęs į mitingą. Mat, šiandien lapkričio 7 d. mini. „Zitiečių“ salė perpildyta. 

Darbininkai kalbėtojai silpni, bet pataiko į širdį. Fašistukai mėgino pakelti triukšmą. Prieš 

juos pakilo minioje didžiausia apmauda – patys darbininkai išvedė iš salės. Pas fašistukus 

ūpas karingas – šaukia, kad greit parodysią, kur pipirai auga, nepavėlysią, kad Lenino 
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paveikslas raudonai išpuoštas mitinguose kabėtų. Jų tarpe studentukai, teismo sekretorius 

ir pan., taip kad policija jų bijosi. Iš to pykčio ir drąsumo, su kuriuo jie veikia, jaučiasi, jog jie 

tiki, kad jų veikimo niekas nevaržys. Bet masėje pritarimo jie neturi. Įspūdį iš mitingo dvejopą 

išnešiau: pas darbininkus masė, bet stoka organizuotumo, aktingumo, ir prieš juos visos 

vidaus ir išorės jėgos, pas fašistus – saujos tik, bet išorės jėgos juos drąsina“. 

Lapkričio 28 d. socialdemokratų partija sušaukė darbininkų protesto mitingą Tilmanso 

salėje. Jame dalyvavo apie 2000 darbininkų. Socialdemokratų partijos atstovė L. Purėnienė, 

užuot šaukusi darbininkus į kovą prieš fašistus, ėmė šmeižti komunistus. Po jos ima balsą 

Juozas Greifenbergeris, irgi nužudytas po fašistinio perversmo. Po jo kalbos visi darbininkai 

su pasibjaurėjimu atmeta Purėnienės šmeižtą ir nutaria bendromis jėgomis kovoti prieš 

fašizmą. 

Darbininkų protestai pasipylė ir kitose vietose. Protestavo ne tik darbininkai, esantieji 

komunistų įtakoje, bet ir neišsivadavusieji dar galutinai iš socialdemokratų įtakos 

darbininkai. Pavyzdžiui, lapkričio 14 d. griežtai protestavo prieš paliktus fašistinius 

valdininkus LSDP Tauragės kuopos nariai ir prijaučiantieji. 

Protestavo ir darbo valstiečiai. Dargi liaudininkų „Lietuvos žinios“ rašė spalio 20 d.: 

„Dažnai provincijoje tenka iš sodiečių išgirsti šių klausimų: kodėl naujoji vyriausybė 

Bistro nepasodino kalėjiman, kodėl nepasodino Petrulio ir kitų?“ 

Darbo valstiečių nepasitenkinimas liaudininkų ir socialdemokratų valdžia pasireiškė ir 

valstiečių liaudininkų sąjungos suvažiavime. Jame valstiečių atstovai griežtai kritikavo 

valdžios darbus, nurodė, kad ji nepildo savo pažadų, reikalavo savo ministerių kontrolės ir 

t. t. 

„Socialdemokratas“ gruodžio 9 d. Nr. 49 taip rašė apie tą liaudininkų sąjungos 

suvažiavimą: 

„Valstiečių liaudininkų atstovai skundėsi savo prakalbose, kad fašistai už savo juodus 

darbus taikos teisėjų teisiami kelioms dienoms arešto, o kariuomenėje ne vien tik įvairaus 

plauko „plechavičiai“ tebetarnauja, bet ir paaušktinimų gauna... Tie žmonės, kurie nekaltus 

žmones šaudė ir krikdemų valdžios už tai buvo išaukštinti, dabar demokratinei valdžiai 

ištikimiems karininkams veidus daužo!.. 

Toliau jie (suvažiavimo delegatai – V. K.) susisieloję skundėsi, kad miškas ir žemės 

mokesčiai pabrango, kad valdininkų aparatas visai nevalomas, kad krikdemai girininkai dar 

žiauriau negu pirma tyčiojasi iš darbo žmonių ir kad Žemės ūkio rūmuose nėra ūkininkų. 

Bet visų daugiausia jie piktinosi finansų politika, ypač Emisijos banku. Prie jų prisidėjo 

savo karšta prakalba Klaipėdos krašto valstiečių liaudininkų atstovas. Jis pasakė, kad 

vokiečiai juokiasi, sakydami, kad Emisijos bankas, duodamas pigiais procentais kreditus 

Ūkio (Vailokaičio – V. K.) ir panašiems į jį bankams, duoda galimybės krikdemų bankams ir 

organizacijoms stiprėti, lupant iš ūkininkų po –0 ir daugiau procentų... 

Buvo reiškiamas net iš tribūnos nepasitikėjimas Šaulių sąjungos vadovybe ir 

grasinama partijos vadams, kad jeigu jie nepaims atitinkamo krašto norams politikos kurso 

ir nevykdys duotų rinkimų metu pažadų patraukti teisman fašizmo organizatorius ir krikdemų 

valdžios šulus (petrulius ir kitus) už jų tamsias operacijas su valdžios pinigais bei turtais, tai 

kraštas juos pavadins demagogais ir jų partija paliks be narių... 

Suvažiavimas greitai pasmerkė valstiečių liaudininkų Centro Komiteto veikimą...“ 

Valstiečių spaudžiamas, „liaudininkų suvažiavimas, rašo K. Požela gruodžio 16 d., 

labai pasuko į kairę, bet tas kaip tik ir sukėlė nerimo viršūnėse. Viršūnės nori surasti bendrą 

kalbą su tautininkais ir Ūkininkų sąjunga, apačios pasisakė griežtai prieš“. 

Tas pat reikia pasakyti ir apie socialdemokratų viršūnes ir apačias: socialdemokratai 

darbininkai buvo už kovą prieš fašizmą, dargi už bendro fronto su komunistais sudarymą, 
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socialdemokratų vadai – už taikstymąsį su buržuazijos partijomis ir griežtą kovą prieš 

komunistus. Štai ką jie rašė savo aplinkraštyje, išleistame lapkričio 1 d., visoms savo 

kuopoms ir nariams: 

„Reikalinga visur patiems socialdemokratams pulti komunistus, nelaukti, kol 

komunistai puls socialdemokratus, reikalinga išaiškinti, kas jie yra, vadinti juos tikruoju jų 

vardu ir nurodyti visą komunistų pragaištingą politiką darbininkų klasei. Kad visi tie 

vadinamieji „kairieji“ yra komunistai arba jų pakalikai, matyt iš jų laikraščio „Darbininkų 

atstovas“. Tame jų organe rašinėja Lietuvos komunistų vadai, komunistų Centro Komiteto 

vadai: Zigmas Angarietis ir V. K. (Vincas Kapsukas); visas tas laikraštis pilnas pagyrimų 

komunistams“. 

Ir toliau šaukia mesti komunistus laukan iš profesinių sąjungų ir kitų darbininkų 

organizacijų. Bet visame lapelyje nė žodžio nėra apie fašizmo pavojų ir kovą prieš jį! 

Nežiūrint to, komunistų įtaka vis augo. Panašūs socialdemokratų partijos straipsniai ir 

aplinkraščiai, kaip aukščiau minėtasis, dar labiau populiarizavo masėse komunistų legalų 

laikraštį „Darbininkų atstovas“. Socialdemokratų įtaka darbininkų tarpe mažėjo. Komunistų 

įtaka pradėjo didėti dargi tarp kareivių. 

Komunistų iniciatyva įvairiuose Lietuvos miestuose buvo pravesta didelė kampanija 

dėl delegacijos į TSRS siuntimo. Socialdemokratų partija ir tam buvo griežtai priešinga. 

Pamatinis jos argumentas prieš delegacijos siuntimą į TSRS buvo toks („Socialdemokratas“, 

1926 m. lapkričio 4 d.): „Lietuvoje darbininkams dar labai bloga. Artimiausioj ateity bus 

tikriausiai dar blogiau... Tarybų valdžia Rusuose darbininkų sunkiausiomis aukomis yra 

pasiekusi įvairiose srityse žymių laimėjimų“. Tai prispirtas buvo pripažinti ir 

„Socialdemokratas“, bet jis bijosi, kad, sugrįžus iš TSRS delegacijai į Lietuvą, „ims ir patys 

(delegatai) veržtis prie tokios tvarkos, kokia yra Rusuose, ir kitus trauks“. Darbininkai 

nepaisė socialdemokratų vadų pykčio, rinko delegatus, dėjo jų kelionei pinigus. Tik fašistinis 

perversmas neleido darbininkų delegacijai aplankyti TSRS. 

Komunistų iniciatyva buvo rengiamasi 1927 m. sausio pradžioje šaukiamiems 

profsąjungų vienybės ir visos Lietuvos bedarbių suvažiavimams. Fašistai paleido gandus, 

kad komunistai, prisidengę tais suvažiavimais, norį padaryti socialistinį perversmą. Iš tikrųjų 

dirva socialistinei revoliucijai Lietuvoje dar nebuvo pribrendusi, ir Komunistų partija jos 1926 

metais nerengė. Tiesa, Lietuva tuomet jau buvo visiškai arti priėjusi prie revoliucinės 

situacijos; ji greitai brendo Lietuvoje, bet jos dar nebuvo, o be revoliucinės situacijos 

negalima yra jokia revoliucija. 

Buržuazija matė, kad Lietuvoje tikrai bręsta proletarinė revoliucija. Ji nusivylė 

liaudininkų ir socialdemokratų valdžia, netikėjo, kad ji gali sulaikyti vis augantį revoliucinį 

darbininkų judėjimą. Ji pamatė, kad nebegali išlaikyti savo viešpatavimo senaisiais metodais 

ir griebiasi fašizmo, atviros teroristinės buržuazijos diktatūros. Ir stambiosios buržuazijos 

reikalų reiškėjai (tautininkai ir kademai) iš visų jėgų pradėjo rengti fašistinį perversmą. Jo 

vykdytojais buvo karininkai. 

Prie perversmo spyrė Lietuvos buržuaziją ir kitų šalių imperialistai, kurie tuo laiku 

labiausiai buvo susirūpinę bendro fronto sudarymu nuo Baltosios ligi Juodosios jūros prieš 

Tarybų Sąjungą. Tai buvo pirmiausia Anglijos ir Lenkijos imperialistai, kuriuos karštai rėmė 

Romos popiežius. Jiems labai nepatiko, kad Lietuvos liaudininkų ir socialdemokratų valdžia, 

darbo masių spiriama, sudarė nepuolimo sutartį su TSRS. Toji sutartis, be abejonės, buvo 

naudinga Lietuvos darbo masėms; ji stiprino Lietuvos nepriklausomybę, bet ji buvo labai 

neparanki tiems, kurie iš visų jėgų stengėsi kurstyti karą prieš TSRS. Lietuvos fašistų 

laikraštis „Tautos valia“ lapkričio 14 d. Nr. 4 atvirai rašė: 
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„Kiek sveikiau būtų buvę, kad mūsų valdžia, užuot sukusi vairą į Rytus, būtų jį 

pakreipusi į Vakarus, prisidėdama prie tų valstybių grupės, kuri, vadovaujant anglams, 

ruošiasi, kaupia jėgas, kad sutrupintų galvą raudonam bolševikų slibinui“. 

„Anglai ruošiasi prie mirtinos kovos su bolševikais“7, – toliau sako tas pats laikraštis. 

Jie trokšta sudaryti barjerą iš Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos prieš 

bolševikišką Tarybų Sąjungą. Užtat „anglų oficiozas „Times“ patarė Lietuvai labai 

nedviprasmiškai greičiau susitarti su lenkais“. Lietuvos liaudininkų ir socialdemokratų 

valdžia, bijodama masių protestų, to nepadarė ir užsitraukė Anglijos ir Lenkijos imperialistų 

ir Romos popiežiaus didelę neapykantą. Todėl tad jie ir parėmė tos valdžios nuvertimą ir  

fašistinės diktatūros įvedimą. 

Kad tokius tikslus (susiartinti su Lenkija ir sudaryti bendrą frontą prieš TSRS) tikrai 

turėjo perversmo organizatoriai, tai aiškiai matyti ir iš vieno vyriausių fašistinio perversmo 

vadeivų (jis save net vyriausiu vadu vadina) pulkininko V. Skorupskio knygos, išleistos 19–

0 m. Paryžiuje prancūzų kalba, „La résurrect.ion d’un peuple“ („Vienos tautos prisikėlimas“), 

kurioje jis taip rašo apie perversmo priežastis: 

„1926 m. vasarą aš grįžau Lietuvon, baigęs karo mokslus užsieniuose. Be galo 

nustebau ta nepaprasta permaina, kuri įvyko per labai trumpą laiką. Mano senieji draugai 

visi vienbalsiai tvirtino, kad mes dideliais žingsniais einame prie visiškos suirutės“. 

Ypatingai jis nepatenkintas komunistų įsigalėjimu, kuriems liaudininkų ir 

socialdemokratų valdžia suteikusi geros dirvos. 

„Jos pirmas darbas buvo paleisti iš kalėjimų komunistus. Paleisti kaliniai atėjo į Kauną, 

kur ėmė ardyti tvarką, triukšmingai demonstruodami gatvėse prieš kariuomenę, policiją ir 

net prieš pačią vyriausybę. 

Pavojus buvo čia pat... Socialistų vyriausybės pirmininkas buvo mažo masto 

Kerenskis, kuris, gal būt, visiškai sąmoningai rengė kelią revoliucijai. Bolševikai savo ruožtu 

organizavosi vertu susirūpinimo metodu. Jų sumanumas rodė užsienietišką jo kilmę“. 

Lietuvos komunistų centras buvęs Tarybų Rusija su jos atstovybe Kaune. Ir kas 

baisiausia – „ministerių kabineto pirmininkas Sleževičius 1926 m. rudenį padarė oficialią 

kelionę į Maskvą, kad atnaujintų gerus santykius su Tarybų Sąjunga... 

Patriotai protestavo prieš tokią padėtį... Į socialistų mėginimus susiartinti su Rusija jie 

žiūrėjo kaip į mirtiną pavojų nepriklausomybei, kuri taip sunkiai buvo laimėta. Todėl jie 

pradėjo organizuotis, kad galėtų visomis jėgomis pasipriešint i tiems atsiradusiems 

nuodams“. 

Skorupskis ir jo draugai buvo nusistatę griežtai prieš Lietuvos susiartinimą su TSRS – 

jis buvo už susiartinimą, dargi už Lietuvos uniją su Lenkija, kuri turi būti nukreipta prieš 

Tarybų Rusiją. Apie uniją, t. y. apie Lietuvos nepriklausomybės pardavimą lenkų  

imperialistams, jis taip rašo: 

„Vilnius, grąžintas Lietuvai, būtų šiandien priežastis ir laidas naujos lenkų ir lietuvių 

unijos, kuri, nebūdama, kaip 1–85 metais, dinastinė, sudarytų tačiau veiksmingų garantijų 

amžinam abiejų šalių gyvenimui neramioje ir pakrikusioje šių dienų Europoje... Tuo liktų 

atgaivinta gili 1569 metų Liublino unijos prasmė, – unijos, kurią veltui stengėsi sužadinti 

išrinktas 1922 m. sausio 8 d. Vilniaus Seimas... 

Ta unija... dar yra galima, bet ji priklauso nuo lenkų geros valios, kurie vieni tegali 

grąžinti Lietuvai tai, ką prezidentas Vilsonas per taikos konferenciją pavadino „laisvės 

sienomis“ “. 

Lietuvai ir Lenkijai, rašo Skorupskis, gresia didžiausias „rusiškas pavojus“ Rytuose ir 

vokiškas – Vakaruose. Vien rusų ir vokiečių, esą, reikia bijotis Lietuvai. Ir jis, kaip tikras 

                                                           
7 Pabraukta V. Kapsuko. Red. 
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Lenkijos imperialistų agentas, šaukia prie unijos su Lenkija, kad būtų sudarytas bendras 

frontas pirmiausia prieš TSRS. Jis taip šaukiasi į prakilnią Pilsudskio širdį: 

„Lenkija šiuo metu turi žmogų, kurio vardas pasiliks istorijoje susietas, gal būt, su 

didžiausia Lenkijos garbe, – tai maršalas Pilsudskis. Tegu jis grąžina Vilnių Lietuvai – tai 

bus jo didžiausias nuopelnas abiem tėvynėms, kurios, aš esu tikras, yra pasidalinusios jo 

širdį“. 

Skorupskis taip garbina Pilsudskį pirmiausia dėl to, kad jis buvo ir tebeliko didžiausias 

Tarybų Sąjungos priešas. Ši Skorupskio knyga aiškiausiai paliudija, kad ir tiesioginiai 

Pilsudskio agentai veikė, vykdant fašistinį perversmą Lietuvoje. 
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6. FAŠISTINIS PERVERSMAS LIETUVOJE 
 

 

 

 

 

Fašistinis perversmas įvyko Lietuvoje 1926 m. gruodžio 17 d. naktį, nesutikęs jokio 

pasipriešinimo iš liaudininkų ir socialdemokratų valdžios pusės. Deja, ir Komunistų partija 

neparodė jokio pasipriešinimo. 

Kadangi pats perversmas ir jo organizavimas labai menkai tėra nušviestas mūsų 

spaudoje, aš čia kiek plačiau ties tuo sustosiu, naudodamasis pirmiausia pagarsėjusia V. 

Skorupskio knyga, kurioje jis duoda gana teisingą perversmo parengimo ir jo vykdymo 

aprašymą. 

Skorupskis pasakoja, kad, rengiantis prie sukilimo, tarp „patriotų“ karininkų buvo 

sukurtos slaptos trejukės. Jų viršūnę iš pradžių sudarė buvęs generalinio štabo viršininkas 

generolas dvarininkas K. Ladyga (kademas), žinomas baltagvardietis, buvęs lenkų 

legionierius, pagarsėjęs 1919 metais Žemaičiuose kaip bjauriausias revoliucinių darbininkų 

budelis, dvarininkėlis majoras P. Plechavičius ir kilęs iš lenkų dvarininkų minėtasis 

karininkas V. Skorupskis. Ladyga iš pradžių vadovavęs sukilimo rengimui, bet prieš pat 

sukilimą gavo kinkų drebėjimą ir, niekam nieko nesakęs, pabėgo, palikdamas, anot 

Skorupskio, „tūkstantį karininkų jų sunkiai atsakomybei“. Pabėgo prieš pat gruodžio 17 d. ir 

pulkininkas T. Daukantas, taip pat buvęs lenkų legionierius, kuris iš pradžių buvo sutikęs 

pakeisti Ladygą ir vadovauti sukilimui; jis atsidūrė prie pat Latvijos sienos „palaukti ir 

pažiūrėti, kas bus“. Tuomet Skorupskis buvęs priverstas kreiptis į Plechavičių, kuris buvo 

tuo metu pasodintas kalėjiman. Tam „buvusiam Žemaitijos gubernatoriui“, kurio labai bijoję 

socialistai, Skorupskis pasiūlęs: „pasakyk žodį ir būsi laisvas“, tačiau tas „didvyris“ 

nusprendė geriau sėdėti kalėjime, negu vadovauti sukilimui. Tuomet vadovavimą paėmęs  į 

savo rankas pats Skorupskis. 

Sąmoksle dalyvavę vieni karininkai. Nė vienas kareivis apie jį nieko nežinojo. 

Karininkai labai bijojo, kad sprendžiamą valandą kareiviai neatsisakytų jų klausyti. Reikėjo 

tad užglušinti kareivius karine disciplina ir paversti juos aklais karininkų įrankiais. 

„Kaireivis, jeigu jis gerai išmuštruotas, daro tai, kas jam įsakoma daryti, – rašo 

Skorupskis. – Jeigu kareiviams būtų atidengta paslaptis ir jeigu būtų mėginta sužadinti jų 

tarpe platų masinį judėjimą... tai kaip tik tuomet reiktų bijoti, kad kareiviai gali atsisakyti 

klausyti. Taigi mūsų vienintelis rūpestis turėjo būti palaikyti kareivių eilėse drausmę per 

kasdieninius komandos pratimus“. 

Tai parodo, jog komunistai turėjo vesti dar didesnį darbą tarp kareivių, kad būtų 

sulaužyta ta fašistinių karininkų įvedama drausmė. Didelė dauguma kareivių, be abejonės, 

buvo nusistatę prieš fašizmą, užtat komunistai galėjo rasti jų tarpe gero pasisekimo. Deja, 

Komunistų partijos darbas tarp kareivių buvo labai apleistas. Ir fašistai karininkai pasiekė 

tarp jų savo tikslą. 

Savo keliu fašistai griebėsi visokių provokacijų. Jų spauda šaukė, kad iš Tarybų 

Sąjungos jau atvykę Lietuvon „su prilipdytomis barzdomis“ komunistų vadai Angarietis ir 

Kapsukas, kad jie rengią sukilimą, kurio tikslas esąs įvesti Lietuvoje Tarybų valdžią ir 

prijungti ją prie Tarybų Sąjungos. Jų centras esąs Tarybų atstovybėje. Šaukė taip pat, kad 

Lietuva parduodama Lenkijai, kad ji yra lenkinama, nors patys troško susitarti su Lenkija. Ir 

atvirai šaukė nuversti liaudininkų ir socialdemokratų valdžią ir sutriuškinti komunistus. 
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Fašistinė–krikščioniška „Tautos valia“ (1926 m. lapkričio 21 d.) net tokią „poeziją“ 

patalpino: 

 

Ei, su peiliais mes plieniniais, 

Aštriais, blizgančiais, sieksniniais... 

Darbo bus užtektinai. 

Kai pradėsim nuo aukštųjų, 

Nuo ministerių baisiųjų, 

Tai varysim lig žemiausio, 

Kreivo, šleivo, paprasčiausio 

Ir kastruosim būtinai! 

 

Tuo tarpu liaudininkų ir socialdemokratų valdžia buvo susirūpinusi ypatingai kova su 

komunistais, kairiųjų profsąjungų uždarinėjimu ir t. t. Kai kurie jų vadai tiesiai pradėjo uostytis 

su fašistais, kad su jų pagalba galima būtų padaryti galą komunistams. Pavyzdžiui, žinomas 

socialdemokratų vadas K. Bielinis kelios dienos prieš perversmą lankėsi pas žinomus 

juodašimčius fašistus J. Tomkų bei P. Klimaitį ir tarėsi apie kovą prieš komunistus. Kai kurie 

liaudininkų vadai – Z. Toliušis ir kiti – buvo už bloką su tautininkais–fašistais ir t. t. Tiesa, 

buvo areštuoti ir pasodinti kalėjiman „Tautos valios“ redaktorius V. Grigaliūnas–Glovackis ir 

majoras P. Plechavičius, bet jie ten buvo kaip namie ir kiekvieną valandą galėjo būti fašistų 

karininkų paleisti. 

Vis tik perversmo rengimas ir toliau nelabai sklandžiai ėjo. Ir civiliai fašistinių partijų 

atstovai buvo pilni baimės. Skorupskis rašo, kad pirmieji du civiliai, kuriems buvo pranešta 

tiksli sukilimo data, buvo A. Merkys ir A. Smetona. Iš tikrųjų Smetona ir A. Voldemaras buvo 

svarbiausi perversmo ideologai. Nuėjęs pas merkį, tuometinį tautininkų pirmininką, ir 

pranešęs apie sukilimo datą, Skorupskis sakosi iš jo gavęs „visai ką kita, negu 

padrąsinimą... Mano nuosprendžio staigumas, faktas, kad jis jau po kelių valandų reikėjo  

vykdyti, jį labai nustebino. Laimei, jis vėl atgavo drąsą, suėjęs su p. Smetona, pas kurį mes 

abu nuvykome“. 

Iš tikrųjų, šansai perversmo pasisekimui buvo ne kokie: nors Skorupskis gruodžio 17 

d. turėjęs savo žinioje Kaune pusę visų karininkų, tačiau jų valdžioje tebuvę vos –000 

žmonių iš 10000 Kauno įgulos. Skorupskis tvirtina, kad jų pusėje buvęs vienas raitelių ir 

vienas pėstininkų pulkas, viena šarvuočių automobilių kuopa ir vienas batalionas tankų. 

Tačiau reikėję skaitytis su galimu nedalyvavimu ar pasipriešinimu kitų – pulkų: pėstininkų, 

artilerijos ir inžinerijos8. 

Liaudininkų ir socialdemokratų valdžia ir jų partijų centro komitetai puikiai žinojo apie 

ruošiamą fašistų perversmą. Drg. A. Bekampis9 rašė 1927 m. „Komunisto“ Nr. 1, patyręs 

apie tai iš tikrų liaudininkų šaltinių: 

„Lapkričio mėnesio pirmosiomis dienomis atvykęs iš Šančių kareivinių vienas aukštas 

karininkas pranešė liaudininkų Centro Komitetui apie ruošiamą karinį perversmą ir pristatė 

sąrašą karininkų, planuojamojo perversmo šalininkų. Liaudininkų CK, aptaręs šį klausimą ir 

susižinojęs su socialdemokratų partijos Centro Komitetu, paskyrė šiuo reikalu rūpintis 

liaudininkų CK nariui X (J. Pajaujui. – V. K.) bei socialdemokratų CK nariui Jeronimui 

Plečkaičiui ir įgaliojo juos užmegzti tvirtus ryšius su kairesniaisiais karininkais, kad gautų 

smulkių žinių apie suokalbininkų jėgas ir planus. Vienok nei liaudininkas X (J. Pajaujis. – V. 

                                                           
8 Taip originale. Autorius, matyt, turėjo galvoje pionierių batalioną ir kitas technines Lietuvos kariuomenės 
dalis. Red. 
9 B. Pušinio (Leono) slapyvardis. Red. 
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K.), nei socialdemokratas Plečkaitis tuo reikalu ničnieko nedarė ir ne tik reikiamų ryšių 

neužmezgė, bet ir net nesiteikė nė karto susieiti su tuo karininku, kuris buvo pranešęs apie 

gresiantį karinio perversmo pavojų. 

Vėliau, lapkričio mėnesio pabaigoje liaudininkų Centro Komitetui buvo pranešta, kad 

jau sudarytas karinio perversmo komitetas iš Plechavičiaus, Daukanto, Nagevičiaus, Mato 

Bagdono (žurnalisto) ir Tomkaus (juodašimčio karininko) ir kad perversmo komiteto 

iniciatyva yra daroma gausūs slapti susirinkimai, apie ką taip pat dera žinoti ir 

socialdemokratų partijos Centro Komitetui. Liaudininkų ir socialdemokratų partijų centro 

komitetai tuoj pareikalavo iš krašto apsaugos ministerio J. Papečkio ir vidaus reikalų 

ministerio Vl. Poželos smulkių žinių, į ką ponai ministeriai teikėsi pareikšti, kad tas visa jiems 

yra gerai žinoma ir kad suokalbininkai gerai sekami, kad galima būtų sučiupti juos su gausia 

kaltinamąja medžiaga“. 

Iš tikrųjų tie ponai ministeriai ničnieko nedarė, kad užkirstų kelią suokalbininkams . Drg. 

A. Bekampis rašo toliau: 

„Galop, gruodžio mėnesio 16 dieną, t. y. 12 valandų prieš įvyksiant perversmui, 

atvykęs (minėtasis – V. K.) karininkas pranešė liaudininkų seimo frakcijos prezidiumui, kad 

nakties metu prasidės karinis perversmas ir kad tuo tikslu neva sveikinti prezidentą K. Girnių 

su jo 60–mečio sukaktuvėmis yra atkviesti Kaunan iš provincijos kariuomenės dalių 

viršininkai – suokalbininkų šalininkai; kartu su tuo karininkas pateikė ir perversmo planą. 

Gavęs pranešimą, liaudininkų seimo frakcijos prezidiumas tuojau padarė pasitarimą su 

socialdemokratų seimo frakcijos prezidiumu ir, iššaukė krašto apsaugos ministerį J. 

Papečkį, užklausė, ką jis mano apie tai. Papečkys, paėmęs karininko pristatytą perversmo 

planą, susipažino su juo ir, dėdamas kišenėn, ramiai pareiškė, kad jam visa tai yra gerai 

žinoma, kad jis jau yra visa kuo pasirūpinęs, ir patarė visiems laikytis kuo ramiausiai, kad 

nebūtų bereikalingo sambrūzdžio“. 

Ir buvo laikomasi „kuo ramiausiai“... O po 12 valandų įvyksta perversmas, nesutikęs 

nė mažiausio pasipriešinimo iš liaudininkų ir socialdemokratų valdžios pusės. 

Kad liaudininkų ir socialdemokratų vyriausybė ir jų partijų centro komitetai tikrai žinojo 

apie rengiamą perversmą, tai patvirtino anais laikais ir artima jiems spauda. Pavyzdžiui, 

Amerikos „Tėvynė“ 1927 m. Nr. – įdėjo vieno „patikimo ir artimo nuverstajai valdžiai 

žmogaus“ laišką, kuriame jis rašė: 

„Apie perversmo rengimą valdžioje buvo iš anksto žinoma. Tai man pasakojo įtakingi 

žmonės. Apie tai žinota savaitę prieš revoliucijos (?! – V. K.) pradžią. Apie tai girdėjau jau 

kariuomenėje, ateitininkuose ir iš kitų šaltinių“. 

Perversmas tikrai buvo įvykdytas naktį iš gruodžio 16 d. į 17 d., kaip minėtasis 

karininkas buvo pranešęs. Pirmą valandą nakties apie –0 jaunų karininkų atėjo į kalėjimą ir 

pareikalavo paleisti Plechavičių ir Grigaliūną–Glovackį. Pirmasis jų pasiskelbė diktatorium, 

antrasis – Kauno įgulos viršininku. Tuo tarpu buvo išvesta ulonų pulko dalis, 2–sis pėstininkų 

pulkas ir 2–– šarvuočiai. Jie buvo išvesti apgavimo keliu – neva bolševikų sukilimui malšinti 

ir seimui išvaikyti, kuris pardavęs Lietuvą bolševikams. Be to, sukilime dalyvavo aviacija, 

kurios karininkams M. Sleževičiaus valdžia 40 procentų sumažino algą. 

Pagal sudarytąjį planą pirmiausia reikėjo užimti generalinis štabas, telefonų stotis ir 

telegrafas, išvaikyti seimas, suimti ministeriai ir t. t. Tai j iems pasisekė padaryti, nesutikus 

nė mažiausio pasipriešinimo. 

Seimas gruodžio 17 d. labai ilgai posėdžiavo – matyt, tai buvo perversmo šalininkų 

sąmoningai padaryta. 

Pusę ketvirtos iš ryto, besvarstant seimui biudžetą 1927 metams, atėjo į seimą keli 

ginkluoti karininkai ir „diktatoriaus vardu“ pareiškė, kad seimas išsiskirstytų. Seime 
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pirmininkavo tuomet socialdemokratų vadas S. Kairys. Išsigandęs Kairys tik tiek sugebėjo 

paklausti: 

– Kokio diktatoriaus? 

K a r i n i n k a s. Mums žinoti. 

K a i r y s. Ar tamsta žinai, kurioje vietoje tamsta esi? Prašau apleisti salę. 

K a r i n i n k a s. Duodu dvi minutes laiko. (Seimo atstovų tarpe kyla nerimas.) 

K a i r y s. Gal tamstos malonėsite apleisti salę, kad seimas galėtų susitarti? 

K a r i n i n k a s. Ne. 

K a i r y s. Skelbiu seimo posėdį pasibaigus. Sekamas bus sušauktas pranešimu. 

Tokia buvo perversmo pradžia ir toks „didvyriškas“ buvo iš seimo pirmininko ir 

socialdemokratų bei liaudininkų valdžios pusės demokratijos ir seimo teisių gynimas. Taip 

pat „didvyriškai“ laikėsi ir vyriausybės nariai ministeriai. Jie buvo pavieniui atvežti į generalinį 

štabą ir iš jų buvo pareikalautas atsistatydinimas. Ir čia užteko majorui P. Plechavičiui atvykti 

pas ponus ministerius – ministerį pirmininką M. Sleževičių, vidaus reikalų ministerį Vl. Poželą 

(socialdemokratą), kuris turėjo savo žinioje visą policiją ir kitus ir taip pasakyti: 

– Aš jums duodu ketvirtį valandos, kad man pristatytumėt savo atsistatydinimą. 

Kariuomenė ne tam sukilo, kad jūs nebaudžiami galėtumėt tęsti savo žalingą ir 

priešvalstybinį darbą. Praėjus ketvirčiui valandos, nieks negalės atsakyti už tai, kas su jumis 

atsitiks. 

To grasinimo užteko, kad ponai liaudininkai ir socialdemokratai, tie „didieji demokratijos 

gynėjai“, pasirašytų savo atsistatytinimą ir užleistų savo vietas be mažiausio pasipriešinimo 

fašistams. Užtat nė vienas jų nebuvo net kalėjiman pasodintas. 

Generalinio štabo viršininkas liaudininkas K. Škirpa, užuot puolęs prie kareivinių, įšoko 

į automobilį ir išdūmė iš Kauno. Nuvažiavęs 8 varstus nuo Kauno, jis sustojo, telefonu 

paskambino į Kauną ir paprašė, kad „sukilėliai“ atsiųstų karininką jį areštuoti. 

Krašto apsaugos ministeris J. Papečkys, artimas fašistams žmogus, užuot 

organizavęs pasipriešinimą, nuvyko į 2–jį pulką, kurio vadas buvo žinomas kademas–

fašistas. Ten Papečkys buvo areštuotas. Neatsitiktinai Papečkys nuvyko į 2–jį pulką, kurio 

karininkai aktyviai dalyvavo perversme. Jis nėjo į 5–jį ar ––į artilerijos pulką, kuris buvo 

antifašistinis. Papečkys tuoj buvo fašistų paleistas, ir jam buvo sugrąžintas ginklas. 

Gruodžio 17 d. liaudininkų vadas prezidentas K. Grinius patvirtino naujo kabineto 

sudėtį, o gruodžio 18 d. pats atsistatydino. Gruodžio 19 d. buvo sušauktas seimas, kuriame 

dalyvavo 4– atstovai iš 85 seimo narių, paskelbtas Griniaus atsistatydinimas ir „išrinktas“ –

8 balsais naujas prezidentas – A. Smetona. 

Į naująjį ministerių kabinetą įėjo: A. Voldemaras – pirmininkas ir užsienio reikalų 

ministeris, senas fašistinio pučo organizatorius I. Musteikis – vidaus reikalų ministeris, 

išgarsėjęs kyšininkas ir spekuliantas advokatas A. Merkys – krašto apsaugos ministeris – 

tai tautininkų žmonės; artimi tautininkams: J. Aleksa, išgarsėjęs caro šnipas – žemės ūkio 

ministeris ir „baronas“ St. Šilingas – teisingumo ministeris; toliau eina kademai: greitai 

pralobęs ir dvarą įsigijęs P. Karvelis – finansų ministeris, L. Bistras – švietimo ministeris, A. 

Milčius – valstybės kontrolierius; Ūkininkų partijos atstovas J. Jankevičius – susisiekimo 

ministeris. 

Tokiu būdu liaudininkų ir socialdemokratų buvo legalizuota fašistinė diktatūra. 

Liaudininkų ir socialdemokratų partijos bjauriausiai išdavė darbininkų ir valstiečių reikalus, 

kurie patikėjo jų gražiais žodžiais ir garsiais pažadais iš paskutiniųjų ginti jų reikalus ir 

pavartoti visas priemones demokratijos saugojimui. Taip jos „kovojo“, taip „saugojo“ 

demokratiją. Užteko kelių karininkų ir persirengusių karininkais klerikų ir ateitininkų, kad jos 

išduotų visą taip garbinamą jų demokratiją ir seimą. 
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Lietuvos Komunistų Partijos Centro Komiteto 1926 m. gruodžio 17 d. išleistas atsišaukimas. Sumažinta. 
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Tuo tarpu padėtis toli gražu nebuvo tokia beviltiška, kaip kai kam gali atrodyti. Pats 

Skorupskis minėtoje savo knygoje rašo: 

„Jeigu pulkininkas Škirpa (liaudininkų laikais buvęs generalinio štabo viršininku, 

paskui ėjęs tarnauti tautininkams. – V. K.) būtų mokėjęs dalyko nusitverti, jis būtų galėjęs, 

su trupučio sumanumo, mums padaryti didžiausių nuostolių ir, gal būt, nepataisomai 

suardyti mūsų planus. Pritaikydamas menkutį kiekį taktikos žinių, būtiniausiai reikalingų 

generalinio štabo viršininkui, jis būtų galėjęs iš jo sualiarmuotos kuopos pas idaryti sau 

puikiausią įrankį“. 

Vienok K. Škirpa nieko rimtesnio ir nemėgino daryti. Tai padarė pirmos karo apygardos 

viršininkas pulkininkas A. Jakaitis, ir tai sukėlė labai daug nerimo sukilėliams. Skorupskis 

pripažįsta pulkininko Jakaičio sumanumą ir griežtumą. Jis sukėlęs Kėdainiuose stovėusį 2–

jį artilerijos pulką, kur, anot Skorupskio, net mėginta buvę sudaryti kareivių tarybas. 

Nepaisydamas karininkų sabotažo, Jakaitis rengęs vesti Kėdainių pulką prieš sukilėlius 

Kaune. „Socialistai ir komunistai“, anot Skorupskio, jau džiūgavę, kad prasidėsiąs pilietinis 

karas ir ateisianti proletariato diktatūra. Fašistai jau buvo parengę lėktuvus ir rengėsi 

sprogdinti tiltus, kad Jakaitis su savo kareiviais ir artilerija negalėtų pakliūti į Kauną. Tuomet 

generalinio štabo viršininku buvo fašistų paskirtas žinomas lenkas dvarininkas generolas S. 

Žukauskas, kuris 1920 m. net tiesiai buvo perėjęs į lenkų pusę ir Lenkijos kariuomenėje 

kariavo prieš Raudonąją Armiją. Žukauskas aplankė tuomet visą Kauno įgulą ir, kaip didelis 

„patriotas“, stiprino kareivių dvasią. Bet labiausiai stiprinama buvo jų dvasia degtine ir 

lašiniais, ir tai davė fašistams gerų rezultatų. Pulkininkas Jakaitis, pamatęs, kad iš pėstininkų 

negaus paramos, nusileido. 

Areštavus keletą karininkų iš 5–jo pėstininkų pulko, visa kariuomenė atsidūrė fašistų 

rankose, ir jie pradėjo viešpatauti. 

Vienas buvęs 2–jo artilerijos pulko karininkas, paskui fašistų išvytas iš kariuomenės ir 

atsidūręs Pietų Amerikoje, P. Pauliukas duoda tokių papildomų žinių apie 2–jį Kėdainių 

artilerijos pulką. 

Jis rašo, kad ne tik tas pulkas ruošėsi eiti į Kauną ir išvyti smurtininkus, bet taip pat ir 

stovintieji Kėdainiuose atsargoje šarvuoti traukiniai. Vienok atvykęs iš Kauno fašistų 

įbaugintas pulko vadas perkalbėjo Jakaitį, ir pulkas vėl buvo sugrąžintas į kareivines. 

Vienok, sako Pauliukas, „kareiviai, susirinkę kareivinėse, kalbėjosi tarp savęs, negalėdami 

suprasti, kodėl pulkas neina ginti teisėtos vyriausybės... Visi aiškinimai mažai tegelbėjo, ir 

visą naktį iš 17 į 18 gruodžio tarp kareivių buvo bruzdėjimas ir nerimas. Kareiviai ne taip 

greitai krypo fašistų pusėn, kaip kai kurie karininkai... Ir štai gruodžio 18 d. anksti rytą dvi 

pulko baterijos išsirikiuoja pilnoje šarvuotėje ir praneša savo karininkams, kad jie eina 

Kaunan išvaduoti prezidento ir seimo. Ši žinia sujudino visus pulko karininkus, ir fašistų pusę 

laikantieji karininkai griebėsi griežtų priemonių šiam kareivių žygiui sustabdyti ir likviduoti. 

Bet griežtumas nieko negalbėjo, tik dar labiau sukiršino kareivius. Tie karininkai, kurie laikėsi 

antifašistinio nusistatymo ir kurie turėjo didelį autoritetą kareiviuose, įtikino juos, kad jų 

pasiryžimas dabartiniu metu jokių vaisių neduos, o bus tik bereikalingas savęs žudymas. 

Kareiviai, pagaliau, su tuo sutiko ir vėliau nusiminę išsiskirstė.“ 

Čia pasirodė ir Komunistų partijos įtaka, kuri turėjo ryšių su Kėdainių kareiviais ir šaukė 

juos į aktyvią kovą. Jei būtų buvusi pradėta bent vienoje vietoje kova, veikiausiai ji būtų 

sukėlusi aktyvų pasipriešinimą fašistams ir kitose vietose, kur komunistai, darbininkai ir 

kareiviai laukė tik signalo, ir nežinia dar, kaip ji būtų tuomet fašistams pasibaigusi. Deja, toji 

kova neįvyko. 

Už didelius nuopelnus sukilime generalinio štabo viršininku buvo paskirtas minėtasis 

pulkininkas Skorupskis, kuris iki to laiko buvo 1–jo pėstininkų pulko vadu. Vyriausiu 



38 

 

kariuomenės vadu buvo paskitas minėtasis generolas Silvestras Žukauskas. Jie abu lenkai 

dvarininkai, trokštantieji kuo greičiausiai susitarti su Lenkija, t. y. parduoti Lietuvos 

nepriklausomybę Lenkijos imperialistams. Budeliai P. Plechavičius ir V. Grigaliūnas–

Glovackis buvo pakelti generolais10 Plechavičius greitai pakeitė Skorupskį kaip generalinio 

štabo viršininkas. T. Daukantas pakeitė A. Merkį kaip krašto apsaugos ministeris. 

Vienok tarp tų „tautos vadų“, neturinčių nė mažiausio nuopelno praeityje dargi lietuvių 

buržuazijai, seniau šventai tarnavusių caro valdžiai, paskui lenkų imperialistams ir kartu 

tapusių „dideliais lietuvių patriotais“, kuriems rūpėjo tik savo asmens reikalai – karjera, iš pat 

pradžių prasidėjo didelės rietenos, vieno kitamm kojos kišimas. Tuo būdu Plechavičius ir 

Daukantas nuvertė 1928 m. pradžioje generolą Žukauską. Bet pirma Žukauskas buvo 

gausiai fašistų valdžios apdovanotas. 

1927 m. birželio 5 d., kuomet buvo švenčiamos generolo S. Žukausko 40–ties metų 

sukaktuvė nuo jo karininkavimo pradžios, Lietuvos fašistų valdžia jam dovanojo jo „įsigytąjį“ 

dvarą, rūmus, žemę ir visiems laikams atleido nuo visokių mokesčių. Fašistų ministerių 

kabineto nutarimas taip skamba: „Atleisti jį (Žukauską) nuo visokių piniginių mokėjimų už jo 

įsigytąjį dvarą, rūmus ir žemę ir perleisti juos jo visiškon nuosavybėn nemokamai“. 

Panašiai buvo apdovanotas 1927 m. ir Plechavičius: jam buvo padovanotas Skuode 

puikus mūrinis valdiškas malūnas, kelių šimtų tūkstančių vertės; vien iš nuomos per metus 

jis gavo 16000 litų. Be to, jo broliui pulkininkui, kuris tarnavo Alytuje, buvo padovanotas kitas 

valdiškas malūnas Sedoje, kuris miesteliui teikia elektros šviesą. 1929 m. pradžioje 

Plechavičius buvo atstatytas po nepavykusio jo mėginimo nuversti Voldemarą. Tada jam 

buvo paskirta pensija ligi gyvos galvos po 1000 litų mėnesiui. Dabar jis sėdi Skuode ir 

išnaudoja vietos gyventojus, laukdamas, kuomet vėl kam nors prireiks jo budeliškų gabumų. 

Gausiai apdovanoti buvo ir kiti perversmo dalyviai. Pavyzdžiui, kada buvęs vyriausias 

Kauno notaras J. Linartas už vagystes ir sukčiavimus buvo pasodintas į kalėjimą, Smetona 

jį „prezidento malone“ paleido. Žurnalistas M. Bagdonas gavo šiltą „Lietuvos“ redaktoriaus 

padėjėjo vietą – redaktorium buvo paskirtas kademas daktaras K. Jokantas. Vyresnysis 

leitenantas A. Mačiuika, kuris per perversmą vadovavo aviacijai, turėjo didžiausią 

Voldemaro malonę ir pasidarė pačiu ištikimiausiu tarp karininkų Voldemaro žmogum. 

Skorupskis buvo Smetonos žmogus. Tie, kurie jautėsi nuskriausti, organizavo naujus pučus 

– apie juos toliau rašysime. 

Iš šitų faktų aiškėja perversmo organizatorių tikrasis veidas, ir dar niekingesni pasirodo 

esą tie, kurie padėjo tiems sutvėrimams (plechavičiams ir kitiems) ateiti į valdžią. 

Nenuostabu tad, kad greitai tarp vakarykščių bendradarbių valdžioje – liaudininkų ir 

socialdemokratų – kilo rietenos, kas iš jų yra atsakingas už fašistinį perversmą. 

Norėdama visą atsakomybę už perversmą suversti liaudininkams, socialdemokratų 

partija po perversmo išleido atsišaukimą, kuriame sako: 

„Pagalios, yra kalti ir atsakomingi už konstitucinės tvarkos sumindžiojimą, už liaudies 

valios paneigimą, už smurtu užgrobtas vyriausias jos teises – valstiečiai liaudininkai. Jų 

žmogus karo ministerijoje leido pribręsti sąmokslui ir jam įvykti. Liaudininkų partijos 

vadovybė paragino senąją vyriausybę, kad ji pasiduotų smurtui ir atsistatydintų. Liaudininkų 

viršūnės pastūmė paskutinėje kritingoje valandoje respublikos prezidentą Grinių pasiduoti 

sukilėlių reikalavimams. Už tai jie tribubai atsakomingi, nes iš prezidento išveržtas 

atsistatydinimas paraližavo konstitucijai ištikimą kariuomenę ir leido smurtininkams 

įsitvirtinti. Liaudininkų viršūnės padarė viską, kad prikalbintų seimo pirmininką Staugaitį eiti 

                                                           
10 P. Plechavičius buvo pakeltas generolu leitenantu 1929 m. vasario 1– d. „vyresniškumu nuo 1926 metų 
rugpjūčio mėn. 29 dienos“, paleidžiant jį į atsargą ryšium su nepavykusiu sąmokslu prieš A. Voldemarą. (Žr. 
Įsakymai kariuomenei, Kaunas, 1929m Įsakymas Nr, 11). Red. 
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į smurtu šaukiamą seimo posėdį ten paskaityti smurtu išveržtą iš prezidento atsistatydinimo 

aktą ir kad pats atsistatydintų. Liaudininkai savo rankomis pašalino visus akmenis iš 

smurtininkų kelio, patys padėjo suterlioti konstituciją ir demokratinę respublikos tvarką, patys 

virto klastingomis tų minių išdavikais, kurioms jie per rinkimus žadėjo kovot i iki paskutiniųjų 

už liaudies suverenias teises. Ir todėl mes skaitome liaudininkų partijos vadus ne tik liaudies 

išdavikais, bet ir svarbiausiais kaltininkais dabar susidariusios padėties“. 

Taip, tai tiesa, kad liaudininkų vadai pasirodė esą „klastingi tų minių išdavikai, kurioms 

jie dar per rinkimus žadėjo kovoto iki paskutiniųjų“. Bet ar ne tokiais pat išdavikais pasirodė 

ir socialdemokratų vadai? Juk jie taip pat iš anksto žinojo apie rengiamą perversmą. Jie 

turėjo savo rankose vidaus reikalų ministeriją, kuriai priklausė policija ir žvalgyba. Jie, jei 

būtų norėjč, lengvai būtų galėję sunaikinti fašistų lizdus. Jie galėjo lengvai pavartoti prieš 

smurtininkus fašistus ne tik policiją, o ir kariuomenę. Jie galėjo apginkluoti darbininkus kovai 

prieš fašistus ir t. t. Bet jie, kaip ir liaudininkai, nė piršto nepajudino, kad atremtų fašistinį 

smurtą. Jie tik panaudojo valdžią, kurią turėjo savo rankose, kad skaldytų darbininkų eiles ir 

tarnautų buržuazijai, skaldytų profsąjungas, uždarinėtų kairiąsias profsąjungas, persekiotų 

Komunistų partiją, kuri vienintelė buvo pasiryžusi tikrai kovoti prieš fašizmą, areštuotų 

revoliucinius darbininkus, ir pro pirštus žiūrėjo į fašistų rengiamą perversmą. 

Tiesa, Komunistų partija irgi padarė 1926 m. didelių klaidų. Svarbiausia jų buvo ta, kad 

ji neteisingai įvertino liaudininkų ir socialdemokratų valdžią, manydama, kad toji valdžia 

galinti vykdyti vadovaujančią rolę kovoje su fašizmu. Tuoj po fašistinio perversmo, 1927 m. 

sausio mėn., centrinis LKP CK organas „Komunistas“ Nr. 1 rašė įžengiamajame: 

„Mes nors ir išplėtėme didelę agitaciją prieš fašizmą, bet nepajėgėme tinkamai 

organizaciniu atžvilgiu prisiruošti tam momentui, kada prasidės fašistinis sukilimas. Mes (t. 

y. partijos CK. – V. K.) nustatėme savo liniją, ką veikti, jei sukiltų fašistai, o liaudininkai ir 

socialdemokratai imtųsi gintis (mes turėjome šaukti kareivius, darbininkus ir valstiečius imtis 

ginklo prieš fašistus), bet mes neprisiruošėme tinkamai tam momentui, jei valdžia ir 

liaudininkų bei socialdemokratų partijos ne tik kapituliuotų prieš fašistus, bet dar teiktų jiems 

pagalbos“. 
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7. FAŠISTŲ VALDŽIA –  

ATVIRA BURŽUAZIJOS DIKTATŪRA 
 

 

 

 

 

Vidaus politikoje Lietuvos fašistų valdžia iš karto pasirodė kaip atvira stambiosios 

buržuazijos diktatūra, nukreipta prieš darbininkų klasę ir varginguosius valstiečius. Tai 

pasirodė iš pirmos jos atėjimo dienos. Pirmiausia ji užklupo smaugti Komunistų partiją ir 

klasines profesines sąjungas, suėmė kelis šimtus darbininkų, keturis komunistus sušaudė, 

kitus visam amžiui sugrūdo į katorgą. Fašistų valdžia žino, kad ji neturi nei darbininkų, nei 

vargingųjų valstiečių, nei dargi kareivių masių pasitikėjimo. Užtat ji stengėsi sustiprinti savo 

valdžią visišku klasinių darbininkų organizacijų sunaikinimu. Ji uždarė visas klasines 

profsąjungas, pagrobė jų turtą. Laisvai gyvuoti leido tik geltonajai fašistinei Darbo federacijai, 

kuri yra susirūpinusi tik tuo, kad darbininkai būtų išlaikyti buržuazijos rankose. Visiškai 

uždrausti buvo darbininkų susirinkimai, pasmaugta darbininkų spauda. 

 

 
V. Denisovo–Deni karikatūra „Lietuvos scenoje“, nukreipta prieš Lietuvos ministerių kabineto pirmininką 

fašistą A. Voldemarą. Pirmą kartą išspausdinta 1926.XII.29 „Pravdoje“ 
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Tuoj iš pirmos dienos fašistų valdžios palaidotas buvo darbininkų draudimas  ligos 

metu, išbrauktos iš valstybės biudžeto sumos, numatytos bedarbiams palaikyti. Tik vėliau, 

kada vėl pradėjo atgyti darbininkų judėjimas, fašistų valdžia priversta buvo atidaryti 

darbininkų ligonių kasas, bet greitai visiškai panaikino jose ir paskutinius darbininku 

savivaldos pėdsakus – visiškai jas fašizavo. Užtat iš karto buvo paskirta pusantro milijono 

su viršum litų kunigams, kurie buvo geriausi kruvinosios fašistų diktatūros agentai. Bedarbiai 

tinginiais apšaukti ir badu marinami. Bet ramiai badu mirti ir garbinti fašistų valdžią jie nenori. 

Užtat neramiuosius bedarbius pradėjo grūsti į Braziliją, kalėjiman kišti ir t. t. 

Tokio atviro darbininkų niekinimo ir smaugimo, koks vyko fašistinėje Lietuvoje, tuomet 

nebuvo dargi fašistinėje Lenkijoje. Buržuazija tuoj atėmė iš darbininkų visus tuos laimėjimus, 

kuriuos jie buvo iškovoję 1926 metais. Beveik visur buvo sumažintas darbo užmokestis; nors 

ir buvo daugybė bedarbių, bet darbo diena buvo ilginama. Dargi Voldemaras savo 

deklaracijoje 1927 m. pradžioje turėjo pripažinti, kad darbininkų uždarbis neatitinka 

pragyvenimo minimumo, jis yra daug mažesnis. Vienok išeitį iš to jis, kaip tikras buržuazijos 

reikalų gynėjas, rado tik tokią – darbininkai dar daugiau turi dirbti, dar daugiau pelno savo 

išnaudotojams krauti, tada tik darbininkų padėtis galėsianti gerėti. 

Savo keliu kapitalistams, dvarininkams ir buožėms laisvai leidžiama steigti visokios 

organizacijos ir visiems darbo žmonėms išnaudoti. Fabrikantai steigia įvairius sindikatus, 

mažina darbininkams darbo užmokestį ir kelia prekių kainas. Pavyzdžiui, tabako fabrikantai, 

sukūrę sindikatą, tuoj pakėlė urmines kainas 8 procentais. Degtukų fabrikantų sindikatas 

mokėjo vienam degtukų fabrikui kelias dešimtis tūkstančių litų per metus, kad jis nedirbtų ir 

nenumuštų degtukų kainas. Taip pakėlė kainas, sudarę savo sindikatą, sacharino dirbtuvės; 

tas pats su vinių dirbtuvėmis ir t. t. 

Neatsiliko nuo fabrikantų ir pirkliai–importininkai. Pavyzdžiui, žibalo importininkų 

bendruomenės, sudarė sindikatą, pakėlė visu 100 procentų žibalo kainas: vieno kilogramo 

žibalo urmo kaina 1926 m. buvo –0 centų, o 1927 m, – 60 centų! 

Kad Lietuvos fabrikantai būtų apsaugoti nuo užsienio konkurencijos, jau seniai įvesti 

aukso muito tarifai. Dabar jie dar labiau keliami, kai kuriais ats itikimais net ligi 200 procentų. 

Tuo būdu sudaroma aiškiai parazitinė Lietuvos pramonė. Fašistų valdžiai rūpi tik saujelės 

bankininkų ir kapitalistų reikalai. Plačiosios masės atiduodamos jų plėšikiškiems apetitams.  

Panaši politika vedama ir žemės ūkyje. Čia taip pat žiūrima ne plačiųjų masių, o 

saujelės dvarininkų ir stambiųjų buožių reikalų. Tuo tikslu žemės reforma faktiškai visiškai 

sustabdoma; baigiami skirstyti tik tie dvarai, kurie jau buvo paskirstyti išskirstymui. Žemė 

žadama duoti tiems, kas be valstybės pagalbos galės įsikurti joje. Vadinas, gauna tik tie, kas 

pinigų turi, o tarp bežemių ir mažažemių tokių nerasi. Be to, tautininkų suvažiavimas dar 

reikalauja, kad iš esamų dvarų „būtų leista lietuviams įsigyti žemės iki 80 ha“, t. y., kad vietoj 

jų dalinimo bežemiams ir mažažemiams jie būtų pardavinėjami rinkos kaina pinigingiems 

buožėms ir buržujams, kad būtų kuriami nauji lietuvių dvarai, vedami kapitalistinio ūkio 

pagrindu. Toks yra tautininkų nusistatymas, kurie visuomet buvo griežti dvarų dalinimo 

priešininkai. Užtat ir iš Voldemaro deklaracijos visiškai išnyko dvarų parceliacija bežemiams 

ir mažažemiams. Pasakyti tik, kad dvarų žemė bus dalinama tiems, kas pajėgs gaunamoje 

žemėje įsikurti. 

Taip pat aiškiai matyti dvarininkiška ir buožiška Lietuvos fašistų politika ir kitais 

klausimais. 1926 metais daugelyje Lietuvos vietų labai blogai užderėjo. 1927 metais 

mažažemiams ir kai kur net vidutiniams valstiečiams daugelyje vietų trūko duonos. Kad jos 

kainos labai nepakiltų, reikėjo atvežti javų iš užsienio. Dvarininkai ir buožės turi duonos 

užtektinai. Jų organizacijos (Ūkininkų sąjunga ir kitos) supirkinėjo rugius, kad vėliau, kada 

kainos pakils, galėtų juos brangiai parduoti badaujantiems valstiečiams. Užtat jos griežtai 
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stojo prieš pigių javų iš užsienio atvežimą. Jos yra už javų išvežimo uždraudimą. Fašistų 

valdžia visiškai jas palaikė. 

Mokesčių našta vargingiesiems valstiečiams nebuvo sumažinta, o dar padidinta. Kaip 

ir seniau, nesumokėtieji mokesčiai išieškomi visu griežtumu, su policijos pagalba. Tai stumia 

valstiečius į dar didesnį skurdą. Jie vis labiau prasiskolina bankams ir visokioms dėlėms, 

kurie lupa iš jų didžiausius procentus. Tuo būdu jie negauna iš savo žemės net paprasto 

darbo užmokesčio ir pusbadžiu gyvena. Daugelio valstiečių žemė tik iš vardo jiems 

priklauso, o iš tikrųjų yra bankų ir didelių procentininkų–lupikų nuosavybė. Jie ir iščiulpia iš 

valstiečių viską, kas tik dar galima iščiulpti. Mažažemių ir net vidutinių valstieč ių padėtis 

darosi nepakenčiama. 

Kadangi dabar valdžioje sėdi atviri bankininkų, dvarininkų ir stambiųjų buožių reikalų 

gynėjai, jiems, žinoma, visai nerūpi tų vargdienių valstiečių reikalai. Bet jie jaučia, kad taip 

valdyti juos, kaip seniau kad valdė, jau nebegalima. Užtat jie griebiasi fašistinių metodų. 

Buržuazinė demokratija, seimu besiremianti valdžia ir t. t. jiems buvo reikalinga tik tol, kol ji 

padėjo jiems valdžią laikyti savo rankose. Jei ji kliudo jiemstai pasiekti – šalindemokratiją, 

šalin seimą, šalin demokratinius rinkimus! Tegyvuoja fašizmas! Tegyvuoja atvira fašistinė 

buržuazijos diktatūra! 

Tautininkai, kurie ir seniau nemokėjo prisimesti darbo žmonių draugais, atvirai gynė 

dvarininkų ir kapitalistų reikalus ir užtat negavo pirmame ir antrame seime nė vienos vietos 

ir buvo išguiti iš valdžios, jau seniai atvirai skelbė fašistinį nusistatymą. Kademai faktiškai 

irgi jam pritarė ir sunkiomis sau dienomis, 1922, 192– ir vėlesniais metais, ne kartą jo 

griebėsi, organizavo fašistų gaujas ir t. t., bet kol dar galėjo išsilaikyti valdžioje be atviro 

fašizmo, tol laikėsi. Dabar, aiškus daiktas, nei kademai, nei tautininkai, tos tikrosios Lietuvos 

bankininkų, kapitalistų, dvarininkų ir stambiųjų buožių partijos, jau nebesitiki su buržuazinės 

demokratijos pagalba išsilaikyti valdžioje, užtat jie pradėjo ją visokiais būdais koneveikti, 

reikalauti konstitucijos pakeitimo, rinkimų teisių darbininkams ir vargingiesiems valstiečiams 

susiaurinimo, seimo, kaip aukščiausio valdžios organo, teisių panaikinimo, antrųjų rūmų 

įvedimo, prezidento ir ministerių kabineto teisių padidinimo ir t. t. 

Parlamentinė valdžia Lietuvoje buvo sutrempta fašistų jau per gruodžio 17 d. 

perversmą. Bet jie ne iš karto tai paskelbė. Senoji konstitucija kol kas popieriuje liko. Kol kas 

buvo paliktas ir seimas. Bet fašistų valdžia visiškai nesiskaitė su seimo daugumos 

nusistatymu. Ji sakydavo, kad ne valdžia privalanti gauti seimo pasitikėjimą, o seimas turįs 

gauti jos pasitikėjimą. 

Pagaliau 1927 m. balandžio 12 d. buvo visiškai išvaikytas seimas ir daugiau jis 

nebesusirinko. 1928 m. gegužės 25 d. buvo įvesta nauja konstitucija, kurios tikslas buvo 

pirmiausia sankcionuoti (patvirtinti) fašistinę tvarką ir sustiprinti ateičiai fašistinės 

buržuazijos diktatūros viešpatavimą. 

Pagal naująją konstituciją taip pat paliekamas popieriuje seimas, neva kaip įstatymų 

leidimo organas, ir net formali ministerių atsakomybė prieš seimą; popieriuje paliekamas 

taip pat visuotinis balsavimas, kuriuo turi teisę naudotis visi Lietuvos piliečiai, vyrai ir 

moterys, sulaukę 24 metų (pagal senąją konstituciją rinkimo teise naudojosi nuo 21 metų); 

išrinkti gali būti turintieji –0 metų (seniau – 24 metus). Be seimo, įvedama Taryba (antrieji 

rūmai), kurios narių dauguma skiriama prezidento. Seimo priimtus įstatymus turinti patvirtinti 

ši Taryba. Prezidentas renkamas ne seimo, o „ypatingosios tautos atstovybės“, ir ne trejiems 

metams, o septyneriems. Prezidento ir ministrų teisės žymiai padidintos. Prezidentas skiria 

ir atleidžia ministerius, aukštuosius karininkus ir valdininkus, skelbia įstatymus, kada nori 

gali paleisti seimą ir t. t. Žodžiu, prezidentas darosi diktatorium. 
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Vienok ir ši fašistinė konstitucija tik popieriuje liko. Fašistų valdžia bijosi bent kokius 

rinkimus daryti ir šaukti seimą, kadangi žino, jog dargi su visokiomis fašistinėmis suktybėmis 

nepasiseks jai įgyti seime daugumos. Gyvuoja tik Taryba, susidedanti iš prezidento paskirtų 

žmonių, bet ji jokios rolės politiniame šalies gyvenime nevaidina. 19–1 m. gruodžio mėn. 

buvo įvykdyta prezidento „rinkimų“ komedija. Jie buvo pravesti neišpasakytu greitumu: 

lapkričio 25 d. buvo išleistas įstatymas apie prezidento rinkimą; gruodžio 2 d. fašistinių 

„savivaldybių“ jau buvo „išrinkta“ „ypatingoji tautos atstovybė“ prezidentui rinkti, o gruodžio 

11 d. įvyko patys „rinkimai“. Aiškus daiktas, kad jokios agitacijos, jokių susirinkimų per šiuos 

rinkimus negalėjo būti, ir Smetona buvo vienbalsiai „išrinktas“. Tautininkai trokšta palikti jį 

prezidentauti ne tik 7 metus, o visą amžių. Jie net karalium jį nori padaryti. Kaimas, girdi, 

norįs savo karalių turėti! 

Iš tikrųjų dabartinė fašistinė Lietuvos buržuazijos diktatūra nedaug kuo skiriasi nuo 

monarchistinės dvarininkų diktatūros. Smetonai suteikiama karališka pagarba. Jis valdo šalį 

vienvaldiškai, kaip caras Nikolajus II. Seniau, kuomet Voldemaras buvo ministeriu 

pirmininku, jis buvo dideliu Smetonos konkurentu. bet kuomet Voldemaras 1929 m. buvo 

numetas nuo sosto, „valstybės galva“ ir „tautos vadu“ liko vienas Smetona. Jo artimiausi 

padejėjai (slaptoji taryba): dabartinis ministeris pirmininkas J. Tūbelis, kunigas V. Mironas ir 

kunigas Iz. Tamošaitis. Ir seserys Chadakauskaitės – Smetonienė ir Tūbelienė – vaidino 

nemažą rolę Lietuvos politiniame gyvenime. Paskutiniu laiku pradėjo kilti du fašistinės 

reakcijos šulai: „teisingumo“ ministeris „baronas“ St. Šilingas ir Klaipėdos kraš to 

gubernatorius J. Navakas. Bet jų žvaigždė, matyt, neilgai švies. Jų veikimas sukėlė prieš 

Lietuvą net ir tuos klaipėdiškių sluoksnius, kurie jau buvo pradėję linkti prie Lietuvos. 

Svarbiausias Smetonos ramstis – gausingai apdovanoti fašistinės diktatūros karininkai. 

Vienok labai klystų tas, kas manytų, jog ši Smetonos valdžia stovi virš klasių, jog ji tikrai 

visos tautos reikalais rūpinasi. Tauta nėra vieninga. Ji susideda iš įvairių klasių. Tik fašistiniai 

šarlatanai gali tikinti, kad Lietuvoje nesą klasių, nesą kapitalistų, nesą išnaudojamųjų ir 

išnaudotųjų. Ir jokia valdžia negali stovėti virš klasių. Nestovi virš jų ir fašistinė Smetonos 

diktatūra. Tai yra stambiosios buržuazijos, dvarininkų ir buožių diktatūra, įvesta tam, kad 

lengviau būtų galima išlaikyti buržuazijos viešpatavimą ir labiau smaugti darbininkus, 

varginguosius valstiečius ir visus darbo žmones. Toji politinė tvarka, kuri buvo įvesta prie 

fašistinės diktatūros, taip pat tam tikslui tarnauja. Toliau tai mes dar aiškiau pamatysime.  

 

 

 

KAS IŠ TIKRŲJŲ VALDO DABAR LIETUVĄ?11 
 

 

 

Ją valdo saujelė Lietuvos bankininkų ir kapitalistų, sučiupusių į savo rankas visas 

svarbiausias jos ūkio šakas. Valdo Lietuvos bankas, Žemės bankas, „Maisto“ akcinė 

bendrovė, „Pienocentras“, „Lietūkis“ ir t. t. Smetonos–Tūbelio valdžia yra tik tų bankininkų ir 

kapitalistų vykdomasis komitetas. Jei iš karto, po fašistinės diktatūros įvedimo, tai nebuvo 

dar pakankamai aišku, tai dabar visiškai paaiškėjo. 

Ekonomika nustato politiką. Politika – tai yra sukoncentruota ekonomika – taip skelbia 

pamatinis marksizmo–leninizmo dėsnis. Kokia gi ekonomika yra dabar Lietuvoje? „Lietuva, 

                                                           
11 Šis skirsnis yra kiek pakeistas ir išplėstas V. Kapsuko straipsnis ta pačia antrašte, įdėtas žurnalo „Priekalas“ 
19–4 m. Nr. 8. Red. 
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– pasakė Smetona 19–– m. gruodžio 15 d. tautininkų suvažiavime, – dabar smulkaus žemės 

ūkio kraštas, kone be pramonės, be turtingų žmonių... Lietuva kaip ir nėra gyvenusi 

kapitalizmo, kaip ir prašokusi šį istorinį etapą žmonijos istorijoje. Nematyti ir ateičiai mūsų 

krašte sąlygų kapitalizmui plėstis“. 

Kad tai netiesa, turi būti aišku kiekvienam, kuris pasidairys po Lietuvą. Tiesa, didelę 

daugumą Lietuvos gyventojų sudaro darbininkai, vargingieji valstiečiai ir apskritai darbo 

žmonės, bet neteisybė, kad Lietuvoje nėra turčių ir kapitalistų, bjauriausiai išnaudojančių 

beturčius ir visus darbo žmones. Užtenka tik prisiminti, ką mes rašėme šios knygos antrame 

skyriuje apie tai, kaip pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais lietuvių buržuazijos 

saujelė plėšė, vogė, spekuliavo ir didžiausius turtus sau susikrovė iš svetimo prakaito, kad 

kiekvienam pasidarytų aišku, jog ponas Smetona neteisybę čia pasakė. 

19–2 metais, duodamas atsakymą į anketą krizės klausimu, jis dar aiškiau pasakė 

(„Tautos ūkis“, 19–2 m., Nr. 5): 

„Pas mus vyrauja smulkus ūkis, kur ūkininkas be samdininkų, su savo šeima, atlieka 

visus darbus. Tas duoda mums nemažą pirmenybę konkurencijoj su kitomis šalimis, kur 

vyrauja stambūs ūkiai“. 

Kiek čia yra teisybės, parodo kad ir 19–0 metų Lietuvos žemės ūkio surašinėjimas. 

Pagal tą surašinėjimą 19–0 m. Lietuvoje buvo ūkių nuo 1 ha iki 8 ha – –4,57 proct. visų ūkių. 

Iš viso šie ūkiai apima 10,41 proct. visos žemės. Tai yra tie ūkiai, kurie, kaip taisyklė, negali 

išmaitinti iš savo žemės visų šeimos narių, ir jie turi eiti pas svetimus uždarbiauti. Išimtį 

sudaro tik tos vietos, kur žemė yra derlingesnė ir kur intensyviškiau yra vedamas žemės 

ūkis, bet tokių vietų Lietuvoje yra nedaug. Tai yra išnaudojamų pusiauproletarų ir 

mažažemių grupė. Ji, kaip mes matome, apima beveik pusę visų ūkių. 

Tiems valstiečiams, kurie gali išmisti iš savo žemės sklypo, dargi gali gauti iš jo tam 

tikrą perteklių, galintį, bent geresniais metais, pavirsti kapitalu, bet kurie, kaip taisyklė, 

neišnaudoja samdomo darbo, o tik kartais pasisamdo darbininką, priklauso 4–,55 proct. visų 

ūkių ir –6,61 proct. viso žemės ploto. Tai yra vidutiniai valstiečiai, turintieji nuo 8 iki 20 ha. 

Toliau eina išnaudotojų grupė. Juos sudaro buožės, turintieji nuo 21 iki 50 ha, ir 

dvarininkai, turintieji daugiau kaip 50 ha, kurie veda kapitalistinį ūkį. Šios sodžiaus 

buržuazijos rankose tėra 21,88 proct. visų ūkių, bet ji turi didesnę visos žemės ploto pusę – 

52,98 proct. Ji išnaudoja minėtuosius mažažemius ir dar apie 200 tūkst. žemės ūkio 

darbininkų, kurie pas juos dirba. Pagal 192– m. Lietuvos gyventojų surašymą samdomų 

žemės ūkio darbininkų buvo 2–1091, pagal 19–0 m. Lietuvos žemės ūkio surašymą – tik 

15–764. Kur dingo per tą laiką apie 80 tūkstančių žemės ūkio darbininkų? Nejaugi jau visi 

gavo žemės ir liko smulkiais savininkėliais? Nieko panašaus. Jie liko tokie pat darbininkai, 

kaip ir seniau, tik buožės ir dvarininkai mažina darbininkų skaičių, daugiau darbo užkraudami 

kiekvienam darbininkui. Tuo būdu daugelis žemės ūkio darbininkų atsiduria be darbo arba 

pusiau be darbo ir eina padieniui pas buožes ir dvarininkus dirbti, o tokių fašistinė statistika 

jau nebelaiko žemės ūkio darbininkais. 

Tai tiek teisybės yra tautininkų plepaluose apie tai, kad Lietuvos sodžiuje nesą 

išnaudojimo, kad visi ūkininkai apieiną be samdomų darbininkų ir patys vieni su savo šeima 

visus darbus atlieką, kad joje nesą kapitalizmo. Kam gi reikalingi tautininkams tokie me lai? 

Gi tam, kad parodytų, jog Lietuvoje visa tauta esanti vieninga, nesą joje nei kapitalistų, nei 

turčių išnaudotojų, nei beturčių, proletarų, išnaudojamųjų, kad ir fašistinė valdžia esanti 

darbo žmonių valdžia. Bet tie melai perdaug yra aiškūs, kad galėtų kam nors galvą apsukti. 

Toliau, esant kapitalistinėse šalyse prekiniam ūkiui, „smulkioji gamyba gimdo 

kapitalizmą ir buržuaziją, – sako Leninas, – nuolatos, kasdien, kas valanda, stichiškai ir 
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masiškai“12. Tai mes matome visai aiškiai ir Lietuvoje. Iš smulkiosios gamybos jau išaugo 

čia stambios kapitalistinės įmonės (kapitalistiniai kooperatyvai), įvairūs bankininkai ir bankai, 

akcinės bendrovės, sindikatai, kurios savo voratinkliais yra apraizgiusios visą ekonominį 

šalies gyvenimą, dargi labiausiai atsilikusius užkampius, ir čiulpia iš darbininkų ir darbo 

valstiečių paskutinius syvus. Jie, duodami paskolas ir lupdami didelius procentus, pavergia 

sau smulkius gamintojus; supirkinėdami bekonus, pieną, kiaušinius, atitraukia nuo jų burnos 

paskutinį duonos kasnelį ir net paskutinį pieno lašą, paskutinį kiaušinį, o didelius pelnus 

duoda tik iškilusiai iš darbininkų ir vargingųjų valstiečių išnaudojimo kapitalistų saujelei 

(bankininkams, akcinių bendrovių, kapitalistinių kooperatyvų ir t. t. viršūnėms). 

Visiems yra žinoma, kad Lietuvos žemės ūkis yra labai prasiskolinęs. Fašistinis 

ekonomistas J. Krikščiūnas apskaičiavo, kad Lietuvos žemės ūkio įsiskolinimas siekiąs 

pusės milijardo litų; vienam ha ariamos žemės apie 1–0 litų skolų. Ministeris pirmininkas 

Tūbelis pateikia mažesnę žemės ūkio įsiskolinimo sumą – apie –00 milijonų litų; bet ir vienas, 

ir kitas visiškai neapskaito skolų privatiems asmenims, visokiems lupikams ir t. t. Lietuvos 

fašistai guodžiasi tuo, kad kitose šalyse žemės ūkis dar labiau įsiskolinęs. Bet jie „užmiršta‘ 

vieną „mažmožį“, – kad kitose šalyse žemės ūkis yra daug našesnis ir intensyvesnis, negu 

Lietuvoje, užtat net ir mažesnė skolų našta yra sunkesnė Lietuvos ūkininkams, ypatingai 

vargingiesiems valstiečiams, negu daugelyje kitų kraštų. Ir Krikščiūnas rašo („Tautos ūkis“, 

19–– m., Nr. 9): „Daug ūkių neišgali sumokėti už paskolas procentų... nemažai patenka net 

ir į varžytines; kadangi krizės metu mažai teatsiranda norinčiųjų ūkius įsigyti, neretai jie 

parduodami labai žemomis kainomis“. 19–2 m. Žemės bankas pakeitė savo statutą ta 

prasme, kad jis gali prasiskolinusius ūkio šeimininkus su visais jo namiškiais išvaryti iš ūkio 

tuoj po to, kai banko valdyba nutaria skelbti varžytines nekilnojamam turtui, užstatytam 

banke, t. y. dar iki varžytinių. 

„Jeigu ūkininkas neis geruoju, bus išmestas policijos pagalba“. „Varžytines vykdys 

komisija, kuriai pirmininkaus Žemės ūkio banko valdybos narys. Jeigu varžytinės neįvyksta, 

išparduodamas ūkis tenka bankui“ – skelbia tas statutas. Ar tai nereiškia, kad įsiskolinęs 

banke valstietis tik iš vardo yra savo ūkio savininkas? Faktiškai jo tikruoju savininku yra 

bankas, kuriam dirba skolininkas, negaudamas dažnai nė paprasto darbo užmokesčio už 

savo darbą. 

Štai oficialūs duomenys apie parduotų iš varžytinių ūkių skaičių: 

 

 
 

Vienam ūkiui 19–1 m. vidutiniškai teko 4054 litai skolų, 19–2 m. – –698 litai, 19–– m. 

– 2–04 litai. Tai  reiškia, kad kas kartą vis mažesni ūkiai ėjo pardavimui iš varžytinių.  

Žemės bankas, tuo tarpu, nežino jokios krizės. 19–– metais jis turėjo 1111442 litų 

gryno pelno, akcininkams dividendo išdalino 750875 litus. 

Kas gi tie „laimingieji“ akcininkai, kurie nei sėja, nei pjauna, o didžiausius pelnus sau 

traukia? Didžiausias Žemės banko akcininkas yra valstybės iždas arba Lietuvos bankas, 

kuris turi Žemės banke 46211 akcijų po 1000 litų kiekviena akcija; kitiems tenka tik –789 

akcijos. Aiškus daiktas, kad nė vienas darbo valstietis neturi nė vienos akcijos šiame banke: 

iš kurgi jis paims tūkstantį litų, kad galėtų įsigyti bent vieną akciją?! Vienok iš tikrųjų iš darbo 

                                                           
12 V. Leninas. Raštai. V., 1955. T. 1, p. 7. Red. 
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valstiečių ir darbininkų yra išspaudžiami pinigai, reikalingi toms akcijoms įsigyti. Valstybės 

iždas paėmė tam reikalui pinigus daugiausia iš švedų paskolos, už kurią kas metai Lietuvos 

darbo žmonės turi mokėti didelius procentus. Taigi Žemės banko pelnas tenka valstybės 

iždui arba Lietuvos bankui, švedų milijonieriams, atskiriems Lietuvos kapitalistams ir jų 

akcinėms bendrovės, turintiems Žemės banke savo akcijas, banko direktoriams ir t. t. 

Lietuvos bankas, kuriame valstybė turi 96010 akcijų po 100 litų kiekviena akcija, o 

atskiri kapitalistai ir jų akcinės bendrovės – 2–990 akcijų, 19–– metais gavo 845 tūkst. litų 

gryno pelno, iš kurio 720 tūkst. buvo paskirta akcininkams dividendo, 14,9 tūkst. – dovana 

banko valdybos nariams, kurie ir be to po porą tūkstančių kas mėnuo gauna, –,7 tūkst. – 

dovana tarybos nariams ir 100 tūkst. – atsargos kapitalui. 

19–2 metais Lietuvos bankas davė gryno pelno 1120850 litų. Iš jo paskirta atsargos 

kapitalui – 115 tūkst., akcininkams dividendo – 960 tūkst., dovanų valdybos nariams – 

285000 litų, dovanų tarybos nariams – 7125 litai. 

Kas gi sudaro jo valdybą? Banko valdytojas yra advokatas V. Stašinskis, buvęs 

socialdemokratas, jo pavaduotojas – J. Paknys, taip pat buvęs socialdemokratas, direktoriai: 

J. Masiulis, fabrikantas–bankininkas, ir I. Musteikis, buvęs vidaus reikalų ministeris, 1929 m. 

suorganizavęs Voldemaro nuvertimą. Jo tarybon įeina: žinomas fabrikantas–bankininkas A. 

Vosylius – pirmininkas, žinomas mėsininkas J. Lapėnas, žinomas žydų fabrikantas–

bankininkas L. Šoloveičikas, liaudininkas Z. Toliušis, buvęs socialdemokratas S. Digrys ir 

kademas Z. Starkus. Štai kieno rankose yra Lietuvos pinigynas, išspaudžiamas iš kruvino 

darbo žmogaus prakaito. Štai kas tikrai jokios kriės nežino, gauna kas  mėnuo tūkstančius 

litų ir, žinoma, garbina fašistinę diktatūrą. 

Valstybės iždas per Lietuvos banką yra įdėjęs stambias sumas ir į kitas dideles akcines 

bendroves, kurios iš tikrųjų vaidina Lietuvos ūkyje vyriausią rolę. Pirmiausia čia reikia 

paminėti akcinę bendrovę „Maistas“, kur valstybė turi 59790 akcijų po 100 litų kiekviena ir 

10210 akcijų atskiri kapitalistai ir jų akcinės bendrovės. Bendrame šalies eksporte „Maisto“ 

gaminių eksportas 19–2 m. siekė 18 proct., o 19–– m. – jau 26,25 proct. Vidaus rinkoje taip 

pat pradėjo įsigalėti jo gaminiai: 19–– m. jų parduota už 6 milijonus litų – tai pirmiausia 

visokios atmatos, kurios eksportui netinka. 

„Maisto“ akcinė bendrovė, 192– m. bankininko kun. J. Vailokaičio įkurta žymia dalimi 

valstybės pinigais, 1925 m. perėjo kademų Lietuvos ūkininkų sąjungai ir dvarininkų 

„Lietūkiui“, o paskui, 19–0 m., jos akcijų daugumą įsigijo valstybė, t. y. valstybė du kartu 

įdėjo į ją didžiausias sumas: pirmosios sumos, įdėtos dar kun. J. Vailokaičio viešpatavimo 

laikais, žuvo jo kišenėse, užtat reikėjo antrą kartą ji pirkti, kad apsaugotų ją nuo visiško 

subankrutavimo. Jos veikimas ypatingai išsiplėtė nuo 19–0 metų, kuomet smarkiai nukrito 

javų kainos ir buvo griebtasi gyvulininkystės, ypatingai bekoninių kiaulių auginimo. Be Kaune 

esančios skerdyklos–fabriko, valstybės pinigais buvo pastatytos dar didelės moderniškos 

skerdyklos Klaipėdoje, Panevėžyje, Tauragėje ir Šiauliuose, bet Šiaulių skerdykla taip ir 

nepradėjo veikti. 

Ką duoda tos skerdyklos ir pieno perdirbimo bendrovės valstiečiams? Darbo valstiečiai 

turi parduoti bekonus, pieną, kiaušinius žemiau savikainos, už tą kainą, kurią jiems „Maisto“ 

ir „Pienocentro“ ponai duoda, nes kitaip liks visai be skatiko, neturės iš ko sumokėti 

mokesčius ir procentus už skolas, o tada ateis policija su teismo anstoliu, aprašys jų menką 

turtą, pusvelčiui išparduos ir paleis juos su tarbomis šunų lodyti. Vargingieji valstiečiai 

negauna nė tų priedų iš valstybės iždo, kuriuos gauna dvarininkai ir buožės, nes jų bekonai 

tepakliūva į ––čią ir 4–tą rūšį, už kurias neduoda jokių priedų arba premijų. O tuo tarpu 

„Maistas“ ir „Pienocentras“ sau didelius pelnus traukia. Štai kad ir sunkūs dabar krizės metai, 

vienok „Maistas“ turėjo 19–– metais 516828 litus gryno pelno, kurį pasidalino sau „Maisto“ 
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akcininkai. Kitais metais irgi ne mažesnis pelnas buvo. 19–2 m. „Maistas“ turėjo net apie – 

milijonus litų pelno („Tautos ūkis“, 19–– m., Nr. 6–7), bet iš to smulkieji bekono augintojai 

nieko negavo, nes jie nebuvo „Maisto“ bendrovės akcininkais. Tiesa, paskut iniais metais 

pradėjo išskaityti po 5 litus už kiekvieną parduotą kiaulę, neva siekiant, kad tokiu būdu visi 

bekono augintojai galėtų įsigyti „Maisto“ bendrovės akcijas ir likti jos akcininkais. Iš tikrųjų 

tai buvo tik priemonė, kaip dar labiau padidinti „Maisto“ bendrovės kapitalus ir tokiu būdu 

dar didesnį pelną gauti jo didiesiems akcininkams, direktoriams ir t. t. Pavyzdžiui, iš 19–– m. 

pelno seniesiems, didiesiems akcininkams–kapitalistams teko 420 tūkst., o naujiesiems – 

bekono statytojams, išgavusiems akcijas iki suvažiavimo dienos, – vos 20 tūkst. litų. Dalykas 

yra tas, kad viena akcija kainuoja 100 litų, vadinasi, reikia parduoti bent 20 bekonų, kad iš 

nesumokėtų penkličių galima būtų bent viena akcija įsigyti. O kiek laiko reikia vargingajam 

valstiečiui, kad jis galėtų 20 bekonų nupenėti ir parduoti?! Kad ponai Lapėnai ir kiti 

kapitalistai lengviau galėtų šeimininkauti „Maiste“ ir sau didžiulius namus statydintis iš jo 

pelno, smulkieji akcininkai – bekono statytojai net visiškai neįleidžiami į bendrovės 

posėdžius: jie neturi ten balso. 

Kas gi yra „Maisto“ ponai? Jo valdybos pirmininkas ir vyriausiasis direktorius yra J. 

Lapėnas, valdybos nariai: žemės ūkio departamento direktoriusA. Vienožinskis, 

„Pienocentro“ pirmininkas J. Glemža, Žemės ūkio rūmų direktorius J. Tallat–Kelpša, 

„Lietūkio“ direktorius P. Dagys ir Panevėžio miesto burmistras T. Chadakauskas, 

Smetonienės brolis. Revizijos komisijon įeina: Lietuvos banko direktorius J. Masiulis, 

„Maisto“ akcininkas prof. P. Šalčius ir Lietuvių biznierių arba verslininkų sąjungos narys K. 

Sruoga. Valdybos ir revizijos komisijos nariams už kiekvieną posėdį mokama po 50 litų. 

 

 
 

St. Žuko karikatūra „Buržuazinės kooperacijos vėliavos priedangoje“. Sumažinta.  

 

Panaši padėtis yra ir „Pienocentre“, kuris dabar yra suėmęs į savo rankas visą sviesto 

eksportą, greta bekono eksporto vaidinantį vyriausią rolę Lietuvos eksporte. Jo eksportas 

išaugo nuo 2,1 tūkst. tonų 1927 m. iki 9,6 tūkst. tonų 19–– m. Apskritai imant, gyvulių ir 

gyvulininkystės produktų eksportas, beveik išimtinai einantis per „Maistą“ ir „Pienocentrą“, 
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sudaro didesnę Lietuvos eksporto pusę (19–– m. jis sudarė 59,7 proct. viso Lietuvos 

eksporto). 

Iki fašistinės diktatūros įvedimo buvo du pieno perdirbimo bendrovių centrai: 

„kademiškas“ ir „liaudininkiškas“. Kademų valdžia visokiais būdais palaikė „kademiškąjį“ 

centrą. Po fašistinės diktatūros įvedimo tautininkų valdžia ypatingai palaikė „liaudininkiškąjį“ 

„Pienocentrą“. Kademų pieno perdirbimo bendrovės, nustojusios gausių valdžios pašalpų, 

tautininkų valdžios spaudžiamos, prispirtos buvo susijungti su tautininkų palaikomu 

„Pienocentru“. Tautininkų valdžia tikrai nesigaili pinigų, kad palaikytų sviesto eksportą. Krizei 

užėjus ir pradėjus kristi sviesto kainoms, tautininkų–fašistų valdžia išleido pieno perdirbimo 

bendrovių, susijungusių „Pienocentre“, pašalpoms ir sviesto kainų palaikymui: 19–0 m. – 

19–6 tūkst. litų, 19–1 m. – –468 tūkst., 19–2 m. – 706– tūkst., 19–– m. – tik sviesto kainų 

palaikymui – 9 mil. litų. 

Fašistų valdžia tikina, kad „Pienocentro“ palaikymas ir jam milijonų sukišimas – tai esąs 

plačiausių Lietuvos valstiečių masių palaikymas; įvairių rūšių fašistai šaukia, kad pieno 

perdirbimo bendrovės ir pats „Pienocentras“ – tai esanti gryniausia kooperacija, kur jokio 

išnaudojimo nesą. Kiek čia teisybės, matyti jau iš to fakto, kuris yra skelbiamas buržuazinėje 

spaudoje: pieninių bendrovių narių tėra 10,2 tūkstančio, o bendras pieno statytojų skaičius 

viršija 100 tūkst. Nariams už riebumo procentą 19–– m. mokėjo po 2,6 cento, nenariams – 

po 2,4 cento; priedų už sviestą nenariams, o ypatingai vargingiesiems valstiečiams irgi 

netenka. Vadinasi, ir iš pieninių pelną turėjo tik dvarininkų ir buožių viršūnės, kurios 

daugiausia priklauso pieno bendrovėms, daugiau pieno į jas atiduoda ir gauna už jį ne tik 

didesnę kainą, bet ir premijas, kurių vargingieji valstiečiai, kaip ir iš bekono, visiškai nemato. 

Vargingesnieji valstiečiai, atiduodami paskutinį savo pieno lašą į pienines ir patys 

vartodami vien mašinuotą pieną, iš tikrųjų tik didina pieninių narių – buožių ir dvarininkų – 

pelnus, o taip pat bendrovių viršūnių ir kredituojančių jas bankų pelnus. Ir parduodamos 

pieną čia pat, Lietuvoje, pieninės valstiečiams moka po 8 centus, o Kaune už jį ima po 20 

centų. Dėl to net porą kartų buvo kilę valstiečių – pieno pardavėjų streikai. Tuo tarpu 

„Pienocentro“ valdybos nariai („Pienocentro“ pirmininkas, buvęs socialdemokratas J. 

Glemža ir kiti) jau akcinių bendrovių nariais ir bankininkais paliko. Ir visos „Pienocentro“ 

pieninės iš tikrųjų priklauso bankams. Visos jos, anot J. Glemžos, turi turto apie 1–½ mln. 

litų. Savų kapitalų turi apie 4½ mln. litų, Žemės bankui ir kitoms kredito įstaigoms yra 

skolingos daugiau kaip 12 mln. litų ir, žinoma, turi mokėti už tai didelius procentus, kurie yra 

įvairiausiais būdais čiulpiami iš darbo masių (darbininkų ir darbo valstiečių). Ir dirbantieji 

pieno perdirbimo bendrovėse darbininkai yra bjauriausiai išnaudojami. Net kademų „Rytas“ 

19–4 m. gegužės 14 d. rašė, kad „Pienocentro“ tarnautojai, dirbantieji fizinį darbą, verčiami 

yra dirbti iki 16 valandų į parą, dirbantieji sandėliuose dirba po 12–14 valandų, važinėjantieji 

autobusais – po 15 valandų. 

Toliau reikia paminėti „Lietūkis“, kurį ypatingai globoja fašistinė valdžia ir garbina tiek 

tautininkai, tiek liaudininkai. „Lietūkis“, arba „Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjunga“, 

susikūrė 192– metais. Tai buvo ne kas kita, kaip tąsa prieš karą buvusių Lietuvos dvarininkų 

ūkio draugijų, tik tada jos visiškai nesivadino kooperatyvais, o tiesiai – dvarininkų 

draugijomis arba sindikatais. Dabar jie, kad galėtų lengviau pritraukti prie savęs valstiečius 

ir lengviau nugalėti atskirus pirklius, pasivadino kooperacija. Iš tikrųjų dar 1920 metais 

Lietuvos vartotojų bendrovės buvo įkūrusios savo centrą – Lietuvos kooperacijos bendrovių 

sąjungą, kuri nuo pat savo įsikūrimo prekiavo tiek vartotojų, tiek žemės ūkio prekėmis. Bet 

Lietuvos fašistų valdžia ypatingai globojo „Lietūkį“, kaip aiškią kapitalistinę organizaciją; be 

to, jos pirmininku buvo dabartinis Lietuvos ministeris pirmininkas ir finansų ministeris 

dvarininkas J. Tūbelis. Tai plačiai atidarė „Lietūkiui“ valstybės iždą, ir 19–0 metais su fašistų 
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valdžios pagalba jis prarijo Kooperacijos bendrovių sąjungą. Paskui, valdžiai padedant, 

„Lietūkis“ kai kuriose srityse pasidarė vienintele monopoline organizacija ir visiškai išstūmė 

pavienius pirklius. Jau 19–1 metais per „Lietūkio“ rankas ėjo visas kviečių ir rugių eksportas, 

avižų – 80 procentų. Valstybė vien tik per „Lietūkį“ mokėjo premijas už eksportuojamus 

javus, t. y. primokėdavo prie rinkos kainų tam tikras sumas, ir todėl niekas su „Lietūkiu“ 

negalėjo konkuruoti. Jam vienam buvo pavestas valstybės vykdomas kariuomenės ir kitų 

valstybės įstaigų aprūpinimas javais. Bet, kaip stambi kapitalistinė organizacija, jis pirko 

pirmiausia tuos, kas daugiau turėjo parduoti. Smulkūs valstiečiai po senovei pardavinėjo 

visokiems perpirkliams ir jokių priedų prie rinkos kainos negaudavo. 

„Lietūkis“, valstybės padedamas, suėmė į savo rankas ir beveik visą žemės ūkio 

mašinų prekybą, didesnę pusę mineralinių trašų prekybos (19–– m. – 59 proct.). Ir grynai 

vartotojų prekių prekyboje, kaip cukrus, druska, žibalas, „Lietūkis“ vis daugiau dalyvauja: 

19–– metais jis apėmė 58 proct. visos cukraus prekybos ir 28 proct. visos druskos prekybos. 

Jis prekiauja taip pat cementu ir kita statybos medžiaga, nafta ir t. t. Jis turi savo elevatorius, 

steigia savo fabrikus: įsteigė muilo fabriką, turi linų apdirbimo fabrikus, veikiančius, žinoma, 

aiškiai kapitalistiniais pamatais. 

„Lietūkio“ apyvarta 19–1 metais jau siekė –6,7 mln. litų; 19–– m. dėl krizės įsigalėjimo 

ji truputį sumažėjo – siekė –2 mln., bet jo apyvarta su kooperatyvais tesiekia 11,7 mln. litų, 

t. y. tesudaro apie –6 proct. visos apyvartos. Vis tiek tai buvo stambiausia prekybinė Lietuvos 

organizacija. 19–– metais gryno pelno ji davė 54066 litus. 

Bendras ūkininkų, kooperatyvų ir „Lietūkio“ pirkėjų įsiskolonimas „Lietūkyje“ 19–– 

metais sudarė 2 mln. litų, ir ne vieną valstietį jis už skolas jau išlicitavo. Ypatingai skaudi yra 

valstiečiams 1928 metų nederliaus paskola, padarytoji per „Lietūkį“. Tuomet javai buvo apie 

– kartus brangesni, negu vėliau, o fašistinė valdžia ir „Lietūkis“ reikalavo, kad toji paskola 

būtų sumokėta pinigais pagal 1928 metų kainas, t. y. – kartus daugiau. Tik dideli valstiečių 

protestai privertė valdžią nusileisti ir sutikti priimti skolą javais. 

Liaudininkų „Lietuvos žinios“ dar 19–1 metais (kovo 27 d. numeryje) džiaugėsi, kad 

„Lietūkis“ esanti tikra kooperacinė, o ne siaurai biznieriška organizacija. To įrodymui jis 

nurodė, kad į „Lietūkio“ valdybą tik vargais negalais praėjęs mėsininkas–biznierius, nieko 

bendra su kooperacija neturįs, J. Lapėnas. Bet jau 19–2 metais mes matome tą Lapėną 

„Lietūkio“ valdybos pirmininku. Jis tebėra juo ir dabar, 19–4 metais. Be jo, į valdybą dar įeina 

ir „Maisto“ akcininkas P. Šalčius, karštas sindikatų šalininkas, kuriuose jis taip pat 

kooperaciją mato, kitas „Maisto“ akcininkas P. Dagys, J. Krikščiūnas ir kiti. Suprantamas 

daiktas, kad šitie „kooperatininkai“ stengiasi panašiai reformuoti „Lietūkį“, kaip jau buvo 

reformuotas Lietuvos Kooperacijos bankas, kuris 19–– m. buvo perorganizuotas į akcinę 

bendrovę, nors kooperacijos banko vardas paliktas. Per 19–– metais įvykusį „Lietūkio“ 

suvažiavimą buvo siūlyta, kad jo nariais galėtų būti ne vien kooperatyvai, o ir atskiri 

asmenys. Tai tuo tarpu nebuvo priimta, bet iš tikrųjų jau dabar „Lietūkis“ – tai stambi 

kapitalistinė organizacija, kurioje didžiausią rolę vaidina stambūs kapitalistai (Lapėnas ir 

kiti). 

Lietuvos Kooperacijos bankas, tai buvusi liaudininkų ir socialdemokratų tvirtovė, 19–– 

metais, kaip aukščiau minėjau, buvo paverstas akciniu banku. Jo pagrindinis kapitalas 

sudarytas iš 6000 akcijų po 500 litų kiekviena, iš viso jis siekia – mln. litų. Iš jų valstybė 

(finansų ministerija) įdėjo pustrečio milijono, o už likusią pusę milijono paėmė akcijų 

„Lietūkis“ (už 100 tūkst. litų), „Pienocentras“, „Maistas“, Centralinė apdraudimo sąjunga 

„Kooperacija“, irgi tiek bendro turinti su kooperacija, kaip ir reorganizuotasis Kooperacijos 

bankas. Akcinio banko pirmininku išrinktas buvęs Kooperacijos banko pirmininkas, 

liaudininkas, dabar atvirai perbėgęs pas tautininkus, V. Kvieska, valdybos nariais: 
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liaudininkas Z. Toliušis, Lietuvos banko tarybos narys, buvęs Kauno miesto ir apskrities 

viršininkas K. Matulevičius, žinomas biznierius, buvęs verslininkų sąjungos pirmininkas R. 

Polovinskas ir E. Danta; jo tarybon išrinkti: „Maisto“ ir „Lietūkio“ pirmininkas J. Lapėnas, 

vyriausiojo tribunolo valstybės gynėjo padėjėjas M. Kavolis, „Maisto“ akcininkas prof. P. 

Šalčius, užsienio reikalų ministerijos ekonominio departamento direktorius S. Kuzminskas, 

J. Krikščiūnas, taupomųjų valstybės kasų valdytojas A. Vaitkevičius ir Spaudos fondo 

direktorius, buvęs liaudininkas, dabar nuėjęs pas tautininkus B. Žygelis. Banko revizijos 

komisijon išrinkti: inžinierius Pr. Stanaitis, „Pienocentro“ direktorius K. Jacevičius ir „Lietūkio“ 

vyriausias direktorius P. Dagys. 

Ką visa tai rodo? Tai rodo, kad visas ekonominis Lietuvos gyvenimas yra vis labiau 

sukoncentruojamas didelėse ekonominėse organizacijose ir bankuose. Tai pastebėjo ir 

Tūbelis savo 19–– m. gruodžio 15 d. kalboje tautininkų suvažiavime. Jis pasakė: 

„Pieno ūkis pas mus praktiškai jau suimtas vienon organizacijon. Miško prekyba pas 

mus šiandien ta pat linkme yra nukrypusi. Šiandien pati vyriausybė daugiau (miško 

departamentas) mišku prekiauja. Mūsų cukraus gamyba irgi sukoncentruota. Valstybės 

įsikišimas visur daugiau šakų aprėpia“. 

„Pienocentras“ vis labiau apima ir kiaušinių eksportą. „Maistas“, kaip matėme, yra 

apėmęs visą bekono eksportą, „Lietūkis“ – visą javų eksportą. Pastatytas klausimas apie 

linų supirkinėjimo ir eksporto sukoncentravimą ir t. t. 

Lietuvoje iki šiol viešpatauja smulkus ūkis, bet jis „gimdo kapitalizmą ir buržuaziją 

nuolatos, kasdien, kas valanda, stichiškai ir masiškai“13. Prie to labai daug prisideda 

smulkiųjų savininkų kooperacinės bendrovės, apie kurių kapitalistinį pobūdį man teko rašyt i 

dar 1914 m. Rygos „Vilnyje“14. Nepriklausomoje Lietuvoje tos kooperacinės bendrovės, 

kurias visokiais būdais remia buržuazinė valstybė, tam panaudodama valstybės lėšas, 

išspaustas iš darbo masių, sugebėjo sujungti įvairias smulkaus ūkio šakas į dideles 

kapitalistines organizacijas, apimančias pamatines ūkio šakas visoje šalyje ir priklausomas 

nuo bankų. Bankai, akcinės bendrovės ir didieji kapitalistiniai kooperatyvai vis labiau darosi 

tikrais Lietuvos žemės ūkio šeimininkais. Jie diktuoja, kaip turi būti gaminamas bekonas, 

sviestas, jie yra vieninteliai monopolistai svarbiausiose ūkio šakose. Jie prisidengia 

kooperatyvų vardu, bet iš mano pateiktų pavyzdžių aiškiai matyti, kaip, esant kapitalistinei 

santvarkai, gamintojų kooperatyvai neišvengiamai tampa kapitalistinėmis organizacijomis, 

kurios galų gale visiškai atmeta kooperacijos principą ir tampa kapitalistinėmis akcininkų 

bendrovėmis. Tai patvirtina ir paskutinis (19–4 m.) fašistų valdžios sumanymas visiškai 

fašizuoti ir suvalstybinti kooperacines bendroves, t. y. faktiškai paversti jas aiškiomis 

kapitalistinėmis įmonėmis ir valdiškomis sankrovomis. Vyriausias kooperatyvų inspektorius 

M. Ragevičius aiškiai pasakė, kad „kooperacijos galia ir jos reikšmė mokėjime kiekvienos 

vietos ir laiko realiose gyvenimo sąlygose organizuoti smulkųjį ūkį, smulkųjį kapitalą ir per 

tai pasinaudoti stambiųjų verslovių ūkiškais privalumais“, t. y. paversti jį stambia kapitalistine 

įmone. Kad galėtų geriau tai pasiekti, fašistų valdžia sumanė „kooperatyvų reikalų vedimą 

paskirti vienam asmeniui – vedėui, kuris parenka tarnautojus, veda visą darbą ir yra 

atsakingas už turtą ir veikimo rezultatus“ („Lietuvos žinios“, 19–4 m. lapkričio 22 d.). Tą 

vedėją skiria atitinkamas fašistinės valdžios organas, o ne kooperatyvo valdyba. Ir vedėjas, 

ir kiti atsakingieji tarnautojai atsako ne prieš valdybą, o tik prieš tą valdžios organą. 

Dargi tokia didžiausia Lietuvoje vartotojų bendrovė, kokia yra Kauno „Parama“, 

vadovaujama socialdemokratų, pavirto grynai kapitalistine organizacija. Tai aiškiausiai rodo 

                                                           
13 V. Leninas. Raštai. V., 1955. T. 1, p. 7. Red. 
14 Matyt, V. Kapsukas čia turi galvoje savo straipsnį „Lietuvių buržuazijos stiprėjimas ir jos reikalų reiškėjai“, 
įdėtą „Vilnies“ 4, 6–10 ir 12–1– numeriuose, ir kai kuriuos kitus. Red. 
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jos valdybos grynai kapitalistiški santykiai su darbininkais duonos fabrike ir su savo 

tarnautojais sankrovose, uždraudimas jiems priklausyti klasinei profsąjungai ir jos santykiai 

su aiškiai kapitalistinėmis organizacijomis, buržuazine valstybe ir revoliuciniu darbininkų 

judėjimu. 

Vienas „Paramos“ tarnautojas, Benediktas, taip rašo apie tarnautojų išnaudojimą 

(„Lietuvos žinios“, 19–4 m. lapkričio 19 d.): 

„Kauno kooperatyvų krautuvėse („Paramoje“, „Pienocentre“ ir kitur) reikia dirbti nuo 7–

ių valandų ryto iki 8–ių valandų vakaro. Ir dar po 8–ių, krautuves uždarius, reikia kartais 1–

2 valandas sugaišti besitvarkant, o kai esti patikrinimai (kas mėnuo), tai ir daugiau. 

Šventadieniais taip pat reikia dirbti. Taigi turim darbo dieną 1––16 valandų... O atlyginimas 

palyginti su darbo laiko ilgumu yra mažas. Darbas kooperatyvų sandėliuose taip pat 

negeriau apmokamas, o darbo sąlygos dar blogesnės. Pavyzdžiui, „Pienocentro“ 

sandėliuose darbas eina požemyje, nuo 5 val. ryto iki kokios 12 valandos nakties (kartais 

dar ilgiau). Ir tas darbas vyksta visą dieną prie elektros šviesos, ant drėgnų grindų, nuolat 

garuotame ore...“ 

Ar tai nėra aiškiausias kapitalistinis tarnautojų išnaudojimas?! Bet didieji kapitalistiniai 

kooperatyvai, kaip mes jau matėme iš „Pienocentro“ pavyzdžio, moka bjauriai lupti ir 

vartotojus. Minimas „Paramos“ tarnautojas toliau rašo: 

„Kauno kooperatyvas „Parama“ jau yra gerokai įleidęs šaknis, bet ar jis padarė ką nors 

išlyginti skirtumui, kuris yra labai didelis, tarp duonos ir javų kainų? Rodos, kad ne. Rugių 

centneris dabar pas mus kainuoja apie šešis litus, o keptos duonos centneris (skaitant 

dabartinę duonos kainą po –0 centų kilogramui), priskaitant prikepimo –6–50 procentų (kas 

yra tikrai jau šioje srityje dirbančių ir mokslo nustatyta), kainuoja 20–2– litus“. 

Nenuostabu tad, kad „Lietūkį“ ir „Pienocentrą“ fašistiniai ponai stengiasi perorganizuoti, 

kaip ir Kooperacijos banką, į akcines bendroves. 

Kad Lietuvos kooperacinės bendrovės yra pavirtusios grynai kapitalistinėmis 

įmonėmis, tai rodo dar ir tas faktas, kad į tarptautinį kooperacijos kongresą 19–4 m. buvo 

pasiųsti aiškūs akcinių kapitalistinių bendrovių šalininkai: Lietuvos kooperatyvų tarybos 

pirmininkas V. Kvieska ir „Maisto“ akcininkas P. Šalčius, kuriam kooperacija tiesiai susil ieja 

su karteliais ir trestais. 

Savo straipsnyje, įdėtame 19–1 m. „Tautos ūkio“ Nr. 1, „Sindikatai vartotojų interesų 

atžvilgiu“ Lietuvos kooperacijos teoretikas prof. P. Šalčius cituoja profesorių Lifmaną, kuris 

sako, kad „karteliai iš tikrųjų yra kooperacinio pobūdžio. Jie, bendrai imant, yra ne kas kita, 

kaip parduodamieji kooperatyvai, tik su ypatingais monopolio tikslais“. P. Šalčius visiškai 

tam pritaria ir dar pasikviečia sau į talką žinomą buržuazinį prancūzų ekonomistą ir 

kooperatorių S. Židą, kuris pripažįsta, kad „trestai ūkio gyvenime yra tobulesnė organizacijos 

forma. Taigi ir kooperatyvai neprivalo daryti kliūčių, bet pamėgdžioti juos ir vėliau, kai 

pasirodys galima, išspausti juos“, t. y. trestus. 

Šis kelias – per smulkių gamintojų kooperaciją į didelius jų susivienijimus ir akcines 

bendroves – tai ir yra pamatinis kapitalizmo vystymosi kelias smulkiojo kapitalistinio žemės 

ūkio šalyse. Lietuvoje tokiu būdu susidaro stambios kapitalistinės įmonės, apimančios visą 

šalį ir čiulpiančios iš jos syvus į nedidelės saujelės stambiųjų kapitalistų ir bankininkų 

kišenes. Tų kapitalistinių įmonių viršūnių saujelė ir yra faktiškai Lietuvos valdytojai. Jie 

nustato fašistų valdžios politiką. Jie– fašistinės diktatūros stipriausias ramstis. Smetonos–

Tūbelio valdžia – tai yra tik tų kapitalistų ir bankininkų vykdomasis komitetas. Jos didžiausias 

rūpestis nukreiptas į tai, kad tos įmonės tarptų ir gerų pelnų duotų jų akcininkų ir direktorių 

saujelei, kad darbininkai kuo pigiausiai dirbtų nuo savo burnos ir parduotų už pusdykę kainą 

toms kapitalistinėms bendrovėms. Tam yra panaudojamas ir valstybės iždas. Tos įmonės 
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yra tiesiai susipynusios su valstybe, kuri tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvauja joje savo pinigais, 

išspaustais iš plačiųjų darbo masių mokesčių pavidalu ir kitaip. Ne be reikalo J. Tūbelis, 

vienas iš uoliausių tų įmonių kūrėjų, buvęs „Lietūkio“ pirmininkas, pats  turįs dvarą, yra ne tik 

ministeris pirmininkas, o ir finansų ministeris. Ne be reikalo žemės ūkio ministeris yra 

žinomas kapitalistinio žemės ūkio ideologas, Jonas Aleksa. Ne be reikalo vienas iš 

stipriausių tautininkų šulų mėsininkas J. Lapėnas yra ne tik „Maisto“ ir „Lietūkio“ valdybų 

pirmininkas, o ir valstybinio Lietuvos banko ir akcinio Kooperacijos banko tarybų narys. 

Savo keliu pramonėje ir prekyboje kuriasi įvairūs sindikatai, kurie kaip įmanydami 

palaiko aukštas savo prekių kainas. Dargi Lietuvos buržuazinė spauda ne kartą yra rašiusi 

apie didelį žemės ūkio produktų kainų kritimą ir labai mažą pramonės gaminių kainų kritimą. 

Jau 1929 m. lapkričio 19 d. „Lietuvos žinios“ rašė, kad Lietuvoje labai populiarūs 

pasidarė visokie sindikatai: 

„Mes jau turime bravorų, spiritininkų ir kitų sąjungų, turime druskos, žibalo, anglių, 

cemento ir dar kitų sindikatų, laukiame degtukų monopolio, jau susidarė tabako fabrikų 

sąjunga, rūpinamasi elektros pramonę į vienas rankas paimti... Tai yra savo rūšies 

centralizacija pramonėje ir prekyboje, kuri organizuojama tam, kad vartotojų kišenes 

aptuštintų, o sindikatininkai lengvai pelnytųsi. Ir, pavyzdžiui, žibalo sindatui įsikūrus, visų 

vartojamas daiktas (žibalas) pabrango 100 procentų, alaus kainos taip pat yra palaikomos 

sindikato, nes jos prieš tai buvo žemesnės ir būtų žemesnės, jeigu ne sindikatas ir t. t. Šios 

rūšies visos įstaigos yra suinteresuotos lengvu būdu pasipelnyti“. 

Be to, susijungę kapitalistai lengviau gali padidinti darbininkų išnaudojimą, kovoti prieš 

darbininkų streikus ir apskritai prieš revoliucinį darbininkų judėjimą bei organizuota kapitalo 

jėga diktuoti fašistų valdžiai savo valią. 

Pramoninkai ir didieji pirkliai turi savo sindikatus arba kartelius, kurie yra suėmę į savo 

rankas beveik visą tos ar kitos šakos pramonę ir prekybą, yra pasidarę jos monopolistais ir 

todėl, nebijodami konkurencijos, gali palaikyti aukštas kainas. Be tų pavyzdžių, kuriuos aš 

jau aukščiau minėjau, dar nurodysiu javų kainas ir iškeptos duonos kainas, plytų kainas, 

degtukų, cukraus kainas. 

19–0 m. javų kainos pradėjo smarkiai kristi, bet duonos kainos miestuose liko beveik 

tokios pat, kaip seniau, kada rugiai – kartus brangiau kainavo. „Lietuvos žinios“ tais pačiais 

metais rašė: 

„Štai visi žinome, kad rugių kainos rinkoje svyruoja apie 7–8 litus už centnerį. Tuo tarpu 

miestuose už juodą duoną vartotojai moka už kilogramą –5–40 centų. Prieš karą duonos 

svaras kainuodavo maždaug tiek, kiek ir rugių svaras. Duonos kepimo, grūdų malimo 

išlaidas ir kepėjo pelną sudarydavo prikepimas. Dabar malūnininkai su duonkepiais tokiu 

pelnu jau nesitenkina. Mokėdami už rugių centnerį 8 litus, jie išrenka apie 20 litų (50 

kilogramų po 40 centų), neskaitant to, kad jie dar paima ir už įdėtą į miltus vandenį. 

Su kviečiais tas pat. Kai kur už kviečių centnerį ūkininkams jau tik 10 litų moka. Tuo 

tarpu miestuose vadinamo pyrago kilogramas kainuoja 80 centų. Vadinas, ir čia miestų 

vartotojas už iškeptą iš kviečių centnerio pyragą sumoka apie –0 litų. O įdomiausias dalykas 

tas, kad Panevėžy, kur yra stambus kviečių supirkimo ir malimo centras ir kur už kviečius tik 

10 litų tesiūlo, sėlenų centneris kainuoja 9 litus 50 centų. Tai jau prieita prie to, kad ponai 

malūnininkai, sumalę kviečius, pinigus beveik atsiima už sėlenas, o pikliavoti miltai jiems 

beveik veltui lieka... 

Vadinas, keli malūnininkai negailestingai skriaudžia ir vartotojus, ir ūkininkus“. 

Palyginus su 1929 m., 19–0 metais grūdų kaina krito – kartus, o miltų ir duonos kaina 

– tik apie 50–75 proct. Visą tą skirtumą suėmė malūnininkų sindikatas, kuris diktuoja 

ūkininkams grūdų kainas, o miestiečiams – duonos kainas. 
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Apie malūnininkų sindikatą „Lietuvos žinios“ 19–0 m. rugsėjo 17 d. rašė: 

„Panevėžys – vienas iš didžiausių kviečių supirkimo centrų. Čia yra 4 dideli malūnai, 

kurie aprūpina miltais gal pusę Lietuvos... Šitie malūnininkai–milijonieriai sudarė sindikatą ir 

veikia kaip vienas. Kad, mušant kviečių kainą, nenumuštų miltų kainos, vieną iš 4 malūnų 

uždarė. Dabar veikia trys malūnai, o ketvirto malūno savininkui moka visą jo pelną už tai, 

kad jis nedirbtų“. 

Malūnininkų sindikatas veikia ir dabar, ir ne vien tik Panevėžyje, o visoje Lietuvoje, ir 

bjauriausiai plėšia miesto darbininkus ir varguomenę. 

Arba štai ką rašo tos pačios „Lietuvos žinios“ 19–1 m. birželio 24 d. apie plytininkų 

sindikatą: 

„Šiemet Kaune, esant gyvai mūro statybai, yra masinis degtų plytų pareikalavimas. 

Tuo naudodamiesi, plytų gamintojai sudarė visų Kauno aplylinkių plytinių sindikatą, nustatė 

aukštą kainą už parduodamas plytas“, būtent po 1–5 litus už 1000. „Apie Marijampolę ir 

Šiaulius, kur plytinės neįeina sindikatan, ten plytos pigesnės: 1000 plytų 70–80 litų. 

Specialistai nustatė ir sindikatininkai su tuo sutiko, kad 1000–čio plytų pagaminimas atsieina 

60 Lt. 

... Latvijoj už 1000 plytų imama 80 Lt., Vokietijoj – apie 110 Lt. Lietuvoje darbas 

pigesnis, kuras nebrangus, tai plytos pas mus, jei ne sindikatas, būtų pigesnės, negu Latvijoj 

arba Vokietijoje. Be to, tenai bent pusantro karto geresnės plytos. Dėl mūsų plytų kokybės 

dar yra ir tokių dalykų: žinovai sako, kad viena plytinė turėjo 2½ mln. plytų, kurių niekas jau 

nenorėjo pirkti, bet ta plytinė įstojo į sindikatą ir visas plytas pardavė už pirmąją rūšį“. O plytų 

įvežimas iš užsienio apkrautas dideliu muitu – 40 litų 1000–čiui plytų – ir apsunkintas 

dideliais geležinkelio tarifais. 

Baldų fabrikantai pralenkė ir plytininkus. Jų sindikatas 19–1 metais ėmė už duris, 

langus ne mažiau kaip 4– litus už kvadratinį metrą, tuo tarpu Latvijoje už tokius pat dirbinius 

– 1– litų, nors darbininkų darbo mokestis Latvijoje didesnis. Tokiu būdu Lietuvos baldų 

fabrikantai turėjo apie 400 procentų pelno. 

Lietuvos fašistų valdžia ne kartą yra kalbėjusi apie tai, kad reikalinga esą pažaboti 

sindikatus, kad reikia išleisti tam tikras įstatymas prieš jų akiplėšišką išnaudojimą, bet tai 

buvo tik tušti žodžiai, kaip ir tušti žodžiai buvo Amerikoje apie trestų pažabojimą. Kaip gali 

kapitalistinė valstybė pažaboti trestus arba sindikatus, jei ji pati yra stambiojo kapitalo reikalų 

reiškėja, jei pati jais remiasi, su jais susilieja? To pavyzdžių mes jau anksčiau matėme. Čia 

pridėsiu tik dar vieną pavyzdį to, kaip Lietuvoje vis labiau priklausomi darosi nuo didžiųjų 

bankų įvairūs sindikatai ir kaip susilieja jie per tuos bankus su valstybe. 

19–4 m. „Tautos ūkio“ Nr. – skaitome: 

„Klaipėdos medžio sindikato akcinės bendrovės vadovybė pakvietė Lietuvos banko 

skyriaus vyr. buhalerį Govelį į sindikato valdybą. Govelis buvo vienintelis sindikato 

direktorius ir ves jo visus reikalus. Jau praeitais metais Lietuvos bankas buvo paskyręs 

Govelį kontroliuoti sindikato veikimą. Govelis, eidamas sindikato direktoriaus pareigas, liko 

ir toliau Lietuvos banko tarnyboje“. 

Be abejonės, Lietuvos bankas tokiu būdu kontroliuoja ne vieno tik Klaipėdos medžio 

apdirbimo sindikato veikimą. Jis, o per jį ir visas Lietuvos valstybės aparatas, yra suaugęs 

su įvairiomis akcinėmis bendrovėmis, sindikatais, todėl tad valstybė visokiais būdais ir remia 

stambių akcinių bendrovių ir net monopolinių bendrovių kūrimą ir jų vykdomą plėšimą, 

darbininkų išnaudojimą. Tik dėl darbo masių akių yra kalbama apie kovą prieš trestų ir 

sindikatų vykdomą begėdišką plėšimą. Buržuazinėje Lietuvoje jau daug metų kalbama apie 

tokį įstatymą, bet jo vis kaip nėra, taip nėra, o dabar jau tiesiai fašistinės valdžios atstovas, 

finansų ministerijos generalinis sekretorius J. Indrišiūnas rašo 19–4 m. „Tautos ūkio“ Nr. 5, 
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kad sindikatai esąs geras daiktas, kad jiems reikalinga, esą, pripažinti teisę egzistuoti. Prie 

to Indrišiūnas prideda tik tokį figos lapelį: „Žinoma, tik tuo atveju, jei sindikatai neišnaudoja 

savo monopolinės padėties neteisėtai pasipelnyti“. 

Na, o fašistų valdžios sudarytas degtukų pramonės monopolis, parduotas švedų 

kapitalistams, ir cukraus monopolis, į kurį ir fašistų valdžia įdėjo pustrečio su viršum milijono 

litų ir kuris atnešė bjauriausią darbininkų išnaudojimą ir nematytą degtukų ir cukraus 

pabrangimą, – tai visiškai „teisėtas pasipelnymas“! Iš tikrųjų fašistų valdžia visokiais būdais 

stengiasi apsaugoti tų monopolių pelnus, kaip įmanydama persekiodama darbininkų 

streikus, smaugdama visas klasines darbininkų organizacijas ir t. t. Štai degtukų gamyba, 

pardavus jų monopolį švedų kapitalistams, nukrito nuo 74,1 mln. dėžučių 1929 m. iki –9,5 

mln. 19–– m. Bet, pakėlus kainas, akcinė degtukų bendrovė turėjo 19–1m. 256,6 tūkst. Lt 

gryno pelno („Lietuvos aidas“, 19–2 m. liepos 12 d.). 

Kuomet 19–1 m. atsidarė Marijampolės cukraus fabrikas, darbininkai priversti buvo 

dirbti po 12 valandų, dviem pamainomis. 19–2 m. jie iškovojo 8 valandų darbo dieną, bet už 

valandą buvo mokama vyrams tik po 40–50 centų, moterims – po –0 centų. Prieš 

sustreikavusius darbininkus buvo išvesta ne tik policija, bet ir kariuomenė. O kapitalistų–

akcininkų saujelė gavo 19–1–19–2 metais 886 tūkst. litų gryno pelno, 19–2–19–– m. – 669 

tūkst., 19–––19–4 m. – 96– tūkst. Iš kur buvo gauti tokie dideli pelnai? Aišku, pirmiausia iš 

nematyto darbininkų išnaudojimo; antra, iš aukštų cukraus kainų įvedimo. Seniau cukraus 

kilogramas kainavo Lietuvoje 90 centų, o kuomet buvo pastatytas savo cukraus fabrikas ir 

įvestas cukraus monopolis, jo kaina buvo pakelta iki 1 lito –0 centų, nors savikaina tesudaro 

6– centus už kilogramą. Rezultatas buvo tas, kad cukraus suvartojimas Lietuvoje nukrito 

nuo –1 tūkst. tonų 19–0 m. iki 20 tūkst. tonų 19–– m. Vienok mažiukės akcininkų saujelės 

pelnai milžiniškai išaugo, ir tai yra jų tikslas. Be to, „Lietuvos cukraus“ akcinei bendrovei 

atiduota cukraus įvežimo iš užsienio monopolis, kuris jai duoda 120 tūkst. litų pelno per 

metus. 

Jei Lietuvos fašistų valdžia veda kokią nors kovą su stambiojo kapitalo 

organizacijomis, tai tik su lietuvių buržuazijos konkurentais – žydais, vokiečiais (Klaipėdos 

krašte), kurių vietą ji nori užimti. 

Tai dar aiškiau parodo, kad fašistinė diktatūra – tai yra stambiojo kapitalo diktatūra, 

kad fašistinę Lietuvą valdo saujelė bankininkų ir kapitalistų, sučiupusių į savo rankas visas 

svarbiausias jos ūkio šakas, sukūrusių įvairias kapitalistines bendroves, bankus, sindikatus. 

Žinoma, fašistų valdžia ir visa buržuazinė spauda šaukia, kad „Maistas“, 

„Pienocentras“, „Lietūkis“, Žemės bankas, įvairios akcinės bendrovės, sindikatai ir jų dideli 

pelnai – tai rodo viso krašto, visos tautos gerovę. Taip šaukia visų šalių kapitalistai, norėdami 

įtikinti mases, kad jų, kapitalistų, gerovė esanti darbo masių gerovė. Vienok toji kapitalistų 

gerovė remiasi bjauriausiu darbo masių (darbininkų ir darbo valstiečių) išnaudojimu. 

Paprastai juo didesnius pelnus turi kapitalistai, tuo didesnį skurdą ir vargą kenčia darbo 

žmonės. Jie visokiais būdais apiplėšiami tų „geradėjų“. Taip pat ir Lietuvoje: fašistinė 

diktatūra buvo reikalinga stambiajam kapitalui, dvarininkams ir buožėms tam, kad jie galėtų 

dar labiau išnaudoti darbininkus ir darbo valstiečius. 
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LIETUVA – PUČŲ ŠALIS15 
 

 

 

Pučai fašistinėje Lietuvoje ne naujiena. Jie prasidėjo nuo pat fašistinio perversmo. 

1926 metų fašistinis perversmas, kuriame aktyviai dalyvavo tik nedidelė karininkų dalis, 

turėjusi savo rankose aviaciją, šarvuočius, dragūnų pulką ir dar kai ką, įvyko lengvai, 

nesutikęs nė mažiausio pasipriešinimo. Tai paskatino vėliau, jau 1927 m. vasario mėn., 

griebtis pučo kademus su kun. M. Krupavičium ir L. Bistru priešakyje, kurie jautėsi 

nuskriausti tautininkų, nors kartu su jais darė gruodžio perversmą ir kartu su  jais buvo 

valdžioje. To pučo organizatoriai buvo žinomi žvalgybininkai–provokatoriai, atsargos 

karininkai Tomkus ir Klimaitis, tuomet karšti kademai, vėliau tapusieji dar karštesniaisi 

tautininkais. Įdomu pažymėti, kad už to pučo organizatorių nugaros stovėjo vokiečiai, kurie 

buvo tuomet suinteresuoti sulaikyti fašistinę Lietuvą nuo susiartinimo su Lenkija. Tomkus ir 

Klimaitis buvo areštuoti, bet greitai paleisti. Kun. Krupavičius net per spaudą priverstas buvo 

aiškintis dėl to pučo ir prisiekdinėti, kad jis nieko bendro su juo neturėjęs ir stovįs už šventą 

vienybę su tautininkais ir bendrą fašistinės diktatūros vykdymą. Vienok tai visai nesukliudė 

tautininkams, kai tik jie labiau sustiprėjo, išspirti savo konkurentus kademus lauk iš valdžios.  

Kovo mėnesį pamėgino pučą padaryti ir liaudininkai su J. Pajauju priešakyje. Iš tikrųjų, 

organizuojant šį pučą, dalyvavo ne tik „kairieji“ liaudininkai, bet ir pati fašistinė žvalgyba, kad 

galėtų, užgniaužus jį, suduoti skaudų smūgį opozicijai ir gauti progos dar griežčiau vykdyti 

fašistinę diktatūrą. Sąmokslas buvo likviduotas, Pajaujis ir kompanija areštuoti ir nuteisti, bet 

po kiek laiko prezidento malone paleisti. Pajaujis paskui dirbo Klaipėdos fašistiniame 

„Lietuvos keleivyje“, tautininkų valdžios leidžiamame organe. 

1927 m. rugsėjo mėnesį įvyko socialdemokratų, „kairiųjų“ liaudininkų ir eserų pučas 

Tauragėje ir Alytuje su Plečkaičiu ir kitais priešakyje. Kad už to pučo nugaros stovėjo lenkų 

imperialistai ir dirigavo jam, dėl to dabar niekas neabejoja. Tai patvirtino Plečkaičio, 

Paplausko ir kitų pučistų priėmimas Lenkijoje, jų pasimatymai su dešiniąja Pilsudskio ranka 

– Holuvko ir net su pačiu Pilsudskiu ir jų planai Lietuvai užgrobti, jų sušauktas už Pilsudskio 

pinigus Rygoje Lietuvos emigrantų (socialdemokratų, liaudininkų ir eserų) kongresas, 

kuriame dalyvavo ir ištikimieji Pilsudskio žmonės (Poliackevičius, Čyžas), jų rengtoji už 

Pilsudskio pinigus Lydoje „Lietuvių armija“, į kurią visokiais būdais buvo viliojami eiliniai 

Lietuvos socialdemokratai, liaudininkai ir t. t. Įdomu pažymėti, kad šią pilsudskinių lietuvių 

socialdemokratų ir lenkų imperialistų–fašistų kampaniją, nukreiptą prieš Lietuvos darbo 

mases, karštai rėmė visas II Internacionalas, kuriam rūpėjo sudaryti bendrą Pabaltijo frontą 

prieš TSRS, vadovaujant Lenkijai. Tik tuomet, kai visiškai buvo išaiškintas Plečkaičio ir 

kompanijos ryšys su Lenkijos žvalgyba, kuomet visiškai susikompromitavo darbo masių 

akyse pilsudskiniai lietuvių socialdemokratai, tik tada neva atsiribojo nuo Plečkaičio (bet ne 

nuo jo bendradarbių) Lietuvos socialdemokratų partija 

Tais laikais, 1927 m. rudenį, Pilsudskis, rengdamasis praryti Lietuvą, anot jo paties 

pasisakymo, naktis nemiegojęs ir vis galvojęs, kaip tai geriau būtų padaryti. Praryti Lietuvą 

reikėjo, kad ji nekliudytų kariauti prieš TSRS; o karo pradžia prieš TSRS jau buvo nustatyta 

– 1928 metai. Dėl to tad Pilsudskis ir papirkinėjo lietuvių socialdemokratus, „kairiuosius“ 

liaudininkus ir eserus, kūrė Lydoje „Lietuvių armiją“ ir naktimis negalėjo miegoti. Sujudo 

tuomet ir Lietuvoje kademų bei liaudininkų opozicija. Vienas žymus gruodžio perversmo 

dalyvis kademas pulkininkas J. Petruitis kartu su kitais karininkais eina pas Smetoną ir 

                                                           
15 Šis knygos skirsnis yra kiek sutrumpintas ir nežymiai pakeistas V. Kapsuko straipsnis, įdėtas žurnalo 
„Priekalas“ 19–4 m. Nr. 7 antrašte „Trumpa Lietuvos pučų istorija ir jų reikšmė“. Red. 
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reikalauja, kad į valdžią būtų įleista ir opozicija. Kademai ir liaudininkai irgi panašius  

reikalavimus kelia, taip pat universiteto profesoriai, bet tautininkai randa pas save 

pakankamai jėgų, kad galėtų išlaikyti valdžią savo rankose. 

Vienok tuo metu jau prasideda didesni nesutarimai ir pačių tautininkų eilėse. Smetona 

ir buvusieji lenkų karinės organizacijos (POV) nariia, iškilusieji po fašistinio perversmo 

Lietuvoje į vadovaujančias vietas (Plechavičius, Žukauskas, Daukantas, Skorupskis), stovi 

už sutartį su Lenkija, Voldemaras – prieš; jis laikosi savo senosios orientacijos – į Vokietiją. 

Kademai ir liaudininkai vis griežčiau reikalauja sutarties su Lenkija ir kartu bjauriausiai pjūdo 

TSRS. Voldemaras vis labiau ima griebtis jo sukurtos 1927 m. „vilkų“ organizacijos 

pagalbos. Kai kuriems kademų vadams „vilkai“ kailį peria; Voldemaras veda griežtesnę kovą 

ir prieš pilsudskinius socialdemokratus, kurie pradeda organizuoti įvairius teroristinius 

pasikėsinimus. Jis kovoja ir su tautininkais, Smetonos šalininkais. Jis nori būti visagalinčiu 

Lietuvos diktatorium, bet jam kliudo Smetona ir jo šalininkai. Jis stengiasi pašalinti juos iš jų 

užimamų vietų, ypatingai vadovaujančiose kariuomenės įstaigose. 

Voldemarui pasiseka prašalinti iš generalinio štabo viršininkų jauną pulkininką 

Skorupskį, kilusį iš lenkų dvarininkų ir, organizuojant fašistinį perversmą, vaidinusį 

vadovaujančią rolę, – jo vietą užima žinomas Žemaitijos budelis Plechavičius, bet ir jis 

palaiko Smetonos pusę. 1928 m. buvo atleistas iš pareigų žinomas Lenkijos šalininkas, 

vyriausias kariuomenės vadas generolas S. Žukauskas, 1920 m. kariavęs prieš TSRS 

Lenkijos armijoje. Sunkiau buvo apsidirbti su Plechavičium ir Daukantu, buvusiu krašto 

apsaugos ministeriu. Daukantas, niekam nežinomas seniau caro karininkas, kaip ir 

Plechavičius, pats stengėsi užimti Lietuvos diktatoriaus vietą, nuvesti ją į Lenkijos glėbį ir 

įtraukti į karą prieš TSRS. Tuo tikslu jis labai stengėsi patraukti į savo pusę jaunus Lietuvos 

karininkus. Tai nepatiko ir Smetonai, ir Voldemarui. Todėl jau 1927 m. Daukantas turėjo 

išvažiuoti į užsienį, kad išvengtų lašinių skutimo bylos, prie kurių jis taip pat buvo pridėjęs 

savo pirštus. Pagaliau, sujungtomis Smetonos, Smetonienės, Plechavičiaus ir Voldemaro 

jėgomis jis buvo pašalintas iš valdžios ir išsidangino į Braziliją. 

1929 m. sausio mėn. Plechavičius kartu su –0 karininkų buvo padaręs sąmokslą prieš 

Voldemarą, bet Smetona kažkokiais sumetimais pranešė apie tai Voldemarui. Kada 

Plechavičius su karininkais atvyko pas Voldemarą ir įteikė jam ultimatumą, Voldemaras jau 

buvo suspėjęs mobilizuoti savo jėgas, atstatyti Plechavičių ir jo vieton paskirti kitą 

generalinio štabo viršininką. Patyrus apie tai, Plechavičiui nieko daugiau nebeliko, kaip 

pasitraukti. 

1929 m. gegužės mėn. 6 d. buvo suorganizuotas pasikėsinimas prieš Voldemarą, bet 

jis išliko gyvas, tik jo adjutantas buvo užmuštas. 

Voldemaras su savo šalininkais savo keliu ruošė pučą prieš Smetoną. Bet Smetonos 

šalininkai, pasinaudoję Voldemaro išvykimu 1929 m. vasarą į tautų sąjungos posėdį, 

Musteikio vadovaujami, nuverčia jį. Prieš Voldemarą iškeliamas kaltinimas, kad jis sukėlęs 

prieš Lietuvą užsienio valstybes, nes jis orientuojąsis į Vokietiją ir Tarybų Sąjungą, kad jis 

vedąs Lietuvą į prapultį. 

Voldemarui tai buvo didelis smūgis. Nors iš esmės Lietuvos politika nepasikeitė ir 

pašalinus jį iš valdžios, bet jis ir jo šalininkai negalėjo su tuo sutikti. Jie pradeda rengti naują 

pučą. Kariuomenės teismo nutarimas, paskelbtas 19–1 m. rugsėjo –0 d., visiškai tai 

patvirtina. 18 žmonių su Voldemaru ir žymiu gruodžio perversmo organizatorium aviacijos 

kapitonu Mačiuika priešakyje buvo kaltinami tuo, kad, „būdami slaptos organizacijos nariais 

ir bendrai veikdami, 19–0 m. liepos–rugpjūčio mėn. Lietuvoje... rengėsi sukilti prieš esamą 

vyriausybę ir ginklo jėga priversti respublikos prezidentą Smetoną paleisti ministerių 

kabinetą ir paskirti Voldemarą ministeriu pirmininku. Tam tikslui... buvo paruošti du sukilimo 
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planai: vienas – liepos mėn. Kaune... paremiant „Geležiniam vilkui“, o antras – rugpjūčio 15 

d. Palangoje suimti prezidentą Smetoną ir sudaryti Voldemaro vyriausybę... Jį vykdant 1) 

liepos mėnesį Voldemaras sukilimo plano paruošimo reikalu tarėsi su kitais ir davė sutikimą 

jo vardu pasiūlyti atsargos generolui Plechavičiui vadovauti perversmui (Plechavičius 

pripažino, kad jam toks siūlymas buvo padarytas, bet jis pranešęs apie tai valdžiai – V. K.); 

2) kapitonas Mačiuika liepos mėn. to pat plano paruošimo reikalu taip pat tarėsi su kitais; –

) kapitonas Gineitis, darydamas su kitais pasitarimus sukilimo plano paruošimo reikalu, 

rugpjūčio 15 d. nuvyko į Palangą dalyvauti prezidento suėmime ir privertime sudaryti 

Voldemaro vyriausybę, rugpjūčio 12 d. parašė laišką, kad iš Platelių būtų Voldemaras 

atgabentas į Šiaulius, tą pačią dieną parašė šifruotą laišką, pavesdamas nužudyti 

kriminalinės policijos direktorių pulkininką Rusteiką, kad būtų pašalintas asmuo, galįs 

pakenkti rengiamam perversmui; 4) kapitonas Virbickas, nuvykdamas į Palangą dalyvauti 

Prezidento suėmime ir privertime sudaryti naują vyriausybę, teiravosi, kaip Voldemaras 

saugojamas Plateliuose...“16 

Rugpjūčio 19 d. Kaune tikrai įvyko pasikėsinimas prieš St. Rusteiką. Jį organizuoja 

voldemarininkai–„vilkai“ A. Gineitis, P. Steikūnas ir A. Sliesoraitis ir paveda tai atlikti 

Voldemaro adjutantui žvalgybininkui–„vilkui“ J. Vaitkevičiui ir žvalgybininkui–„vilkui“ A. 

Pupaleigiui. Vaitkevičius iššaukia Rusteiką į „Kontinento“ viešbutį ir ten kartu su Pupaleigiu 

sunkiai sužeidžia jį, bet neužmuša. Iš bylos matyti, kad liepos–rugpjūčio mėnesį tikrai buvo 

organizuotas pučas Kaune ir Palangoje, matyt, kas buvo jo vyriausi organizatoriai ir kas 

organizavo pasikėsinimą prieš Rusteiką, vienok liko sunkiau nuteisti tik du iešmininkai: 

Vaitkevičius ir Pupaleigis – vienas iš jų gavo 15 metų sunkiųjų darbų kalėjimo, kitas – 12 

metų. Gineitis, Sliesoraitis, Steikūnas, P. Požela, tikrieji pučo organizatoriai, tegavo po 

vienerius metus paprasto kalėjimo ir jiems buvo įskaitytas išsėdėtas prieš teismą laikas; A. 

Voldemaras, A. Mačiuika, L. Virbickas buvo visiškai išteisinti. Kuo išaiškinti tokį teismo 

sprendimą? Pirmiausia tuo, kad Voldemaras, matyt, dar turėjo didelės įtakos tarp karininkų, 

ir Smetona bijojosi jį ir jo šalininkus nubausti. 

Voldemaras neva susitaikė tuomet su Smetona. Voldemaras priverstas buvo 

pasitenkinti kol kas kad ir nedideliu jo prileidimu prie valstybės lovio. Bet tai nereiškia, kad 

jis, geresnėms aplinkybėms susidėjus, nemėgins vėl arčiau prie jo prisimušti. Prasidėjusi 

„kova“ tarp smetonininkų jam padės. 

Ir tikrai, jau 19–4 metų pradžioje, kada ypatingai pasunkėjo vidinė Lietuvos padėtis ir 

labai išaugo nepasitenkinimas Smetonos valdžia dargi didelės pačių tautininkų dalies tarpe, 

kuomet, iš kitos pusės, pradėjo labai smarkią kampaniją vesti visame Pabaltijyje Vokietijos 

hitlerininkai, kad paimtų jį į savo globą, vokiečių senas draugas Voldemaras ir jo šalininkai 

vėl ėmė organizuoti pučą. Voldemaras pradėjo rinkti net ginkluotas jėgas. Jis įgijo savo 

pusėn tankų būrį, kai ką aviacijoje ir šiaip kai ką policijoje ir administracijos aparate... 

Voldemarą ir jo adjutantą Sliesoraitį ištremia į Zarasus17. Buvo atstatytas tankų būrio 

viršininkas, be to, perkelta visa eilė policijos vadų ir apskrities viršininkų. 

Bet voldemarininkai ir toliau veikė. Ir štai naktį iš 19–4 m. birželio 6 į 7 d. vėl įvyko 

Kaune naujas pučas, šį kartą didesnis už kitus panašius pučus. Pats „Lietuvos aidas“ 

pripažįsta, kad „grupė karininkų, susidėję su kai kuriais civiliais asmenimis, suklaidinę 

kareivius ir pasinaudodami kai kuriomis aplinkybėmis, norėjo padaryti spaudimą, kad 

dabartinė vyriausybė būtų pakeista ir prie valstybės vairo stotų jų grupės žmonės 

(voldemarininkai – V. K.). Šitą spaudimą jie darė, panaudodami kariuomenės galią ir 

                                                           
16 Cituojama pagal laikraštį „Rytas“, 19–1 m. spalio 2 d. Red. 
17 Rankraštyje: Ežerėnus. Red. 



58 

 

bandydami jėga paimti laikinosios sostinės valdymą“ („Lietuvos aidas“, 19–4 m. birželio 8 

d.). 

Tikrai, kaip iš to paties „Lietuvos aido“ paaiškėja, į gatves buvo išvestas voldemarininkų 

husarų pulkas, kuris tuojau apsupo saugumo departamentą. Buvo išvestas tankų būrys. 

Tankas Donelaičio gatvėje įsilaužė net į policijos nuovados kiemą, išlauždamas kiemo 

vartus. Jį pasitiko ten policijos šarvuotas automobilis. Tankas atidengė ten ugnį. Kitas tankas 

bandė prasiveržti pro vartus iš Gedimino gatvės, bet ir ten tanką sutiko policijos šarvuotis. 

Visiškai palaikė pučistus ir aviacija. Voldemaras buvo lėktuvu atgabentas iš Zarasų į Kauną. 

Jo paimti buvo nuvykę penki karininkai: keturi automobiliu ir vienas lėktuvu. Voldemaras 

buvo atvežtas Kaunan ir sustojo aviacijos rajone. Pučistų pusėje buvo ir kai kurios kitos 

kariuomenės dalys. Susisiekimas telefonu buvo pertrauktas. Karininkų grupė su generalinio 

štabo viršininku P. Kubiliūnu buvo nuvykę pas prezidentą Smetoną ir darė į jį spaudimą, kad 

jis pakeistų valdžią ir jos priešakyje pastatytų Voldemarą. Prezidento ir esamos valdžios 

sargyboje stovėjo tik policija. Ji apsupo prezidento rūmus ir neleido pučistams jų prieiti. Tam 

ji vartojo ašarines bombas. Ištikimos prezidentui kariuomenės dalys, pavyzdžiui, karininkų 

mokykla, buvo pučistų izoliuotos. Bet ir šitas pučas pasibaigė panašiai, kaip ir kiti pučai, 

nepalaikyti plačių masių ir net nepalaikyti buržuazijos, kuri kol kas labiau pasitik i dar 

Smetonos–Tūbelio diktatūra, negu Voldemaro avantiūromis. Jo organizatoriai buvo 

areštuoti. Yra žinių, kad buvo areštuota apie 50 karininkų. Areštuotas ir Voldemaras, 

atiduodas kariuomenės teismui ir šį kartą nuteistas 12 metų katorgos. Daugelis kitų 

voldemarininkų taip pat nuteisti. 

Bet ką gi reiškia tie visi pučai, kurių tik dalį (svarbesniųjų) aš čia paminėjau? Aiškus 

daiktas, kad jie negali pakeisti fašistinės diktatūros. Tai yra tik atskirų buržuazijos grupių 

kova dėl valdžios. Tuose pučuose didžiausią rolę vaidina karininkai, kuriais ypatingai remiasi 

fašistinė diktatūra. Bet visi tie pučai ir ų rezultatai rodo, kad karininkai negali vaidinti 

sprendžiamos rolės, jei jie nesiremia tvirta klasine baze, jei jų nepalaiko stiprūs buržuazijos 

sluoksniai. Dabar Lietuvoje sprendžiamieji buržuazijos sluoksniai (bankininkai, mėsininkai, 

sviestininkai ir kiti) palaiko Smetoną–Tūbelį ir jų valdžią, o darbo masės, Komunistų partijos 

vadovaujamos, dar nėra tiek pribrendusios, kad galėtų sukilti ir nuversti ją. 

Tie begaliniai pučai rodo, kaip pūva fašistinė viršūnė, kaip ji, sunkių krizės metų 

spaudžiama, blaškosi ir griebiasi įvairių avantiūrų, kad tik galėtų arčiau prieiti prie valstybės 

lovio, kad tik daugiau galėtų prisiplėšti sau iš kruvino darbo masių prakaito. Ir juo silpnesnė 

jų bazė, juo grobikiškesni jų tikslai, tuo daugiau jie šaukia apie tautiškumą, tėvynę ir t. t. 

Voldemaras juk „didžiausias patriotas“, didžiausias tautininkas, tautos galva – ne taip jau 

seniai juk dar jį taip garbino visa Lietuvos fašistinė spauda. O dabar smetonininkų spauda 

jau atvirai rašo apie jį kaip apie žmogų, parsidavusį vokiečių hitlerinin inkams. 

Tikrai, tie begaliniai Lietuvos pučai negalėtų būti tokie gausūs ir dideli, jei už jų nugaros 

nestovėtų viena ar kita didžioji valstybė. Pirmiau, kaip mes matėme, dažniausiai stovėjo už 

jų nugaros lenkų imperialistai, kurie visą laiką tykoja Lietuvą praryti. Dabar, be abejonės, už 

voledamarininkų nugaros stovi vokiečiai hitlerininkai, kurie stengiasi įsistiprinti Lietuvoje ir 

visame Pabaltijyje, kad juo lengviau būtų pulti TSRS. Mes matėme, kad Voldemaro 

straipsnius be jokių komentarų jau deda savo laikraščiuose vokiečių hitlerininkai ir tai dargi 

straipsnius, kurie liečia dabartinius Lietuvos santykius su Vokietija. Voldemarininkai 

studentai (neolituanai) ir išvaizda stengiasi būti panašūs į hitlerininkus. Hitlerininkai – jų 

idealas. Tai suteikia paskutiniam voldemarininkų pučui juo didesnės reikšmės. Aiškus 

daiktas, kad komunistai su tokiais ir panašiais pučais nieko bendro negali turėti, bet juo 

labiau turi išnaudoti kovą fašistų stovykloje ir jų nusilpimą dėl tos kovos, kad suduotų smūgį 

visai fašistinei sistemai. Reikia kovoti kaip prieš hitlerininkus, taip prieš smetonininkus, kurie 
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neseniai taip pat iš visų jėgų garbino Hitlerio tvarką ir stengiasi ją pamėgdžioti, o dabar vis 

labiau puola į Lenkijos imperialistų glėbį. Neatsitiktinai ir ne asmeniniais reikalais lankėsi 

neseniai Lietuvoje žinomas pilsudskininkas, buvęs Lenkijos ministeris pirmininkas A. 

Prystoras. Ir hitlerininkų–voldemarininkų kelias, ir pilsudskininkų–socialdemokratų, 

liaudininkų, kademų ir smetonininkų kelias veda prie dar didesnės naštos užkrovimo ant 

Lietuvos darbo masių pečių ir prie Lietuvos įtraukimą prieš TSRS. Komunistų partija turi 

kovoti ir prieš vienus, ir prieš kitus, įtraukdama į tą kovą kuo plačiausias mases. 

 

 

 

BUVĘS „VILKAS“ APIE „VILKŲ“ DARBUS18 
 

 

 

Vienas iš buvusių „Geležinio vilko“ vadų – voldemaririnkų suteikė 1931 m. tokių 

duomenų apie „Geležinio vilko“ organizaciją ir „vilkų“ darbus. 

Tuoj po fašistinio perversmo Lietuvos fašistai ėmėsi organizuoti vadinamąją tautišką 

apsaugą – „Geležinį vilką“, kuri turėjo būti panaši į Italijos fašistų miliciją. Jos tikslas buvo 

kovoti visomis priemonėmis su fašistinės valdžios priešais. Tuoj buvo sutaisytas atit inkamas 

statutas, po kuriuo pasirašė Smetona ir Voldemaras. Instruktoriais buvo paskirti: atsargos 

karininkas Sliesoraitis, kapitonas Mačiui– ka, kapitonas P. Gudynas ir kiti. Tuoj buvo 

atgabenta reikiamas kiekis revolverių, šovinių ir kitų ginklų. Tie ginklai buvo duodami 

kiekvienam „Geležinio vilko“ nariui. Jokio leidimo ginklams laikyti nereikalinga buvo. Visiems 

apskričių viršininkams ir karo komendantams buvo pavesta organizuoti „geležinius vilkus“. 

Švietimo ministeris davė įsakymą visiems mokytojams netrukdyti organizuoti mokyklose 

minimą organizaciją. Žinoma, organizuoti buvo nesunku. Juk pats „tautos vadas“ buvo 

„Geležinio vilko“ pirmininkas ir vyriausias jo narys! Greitu laiku buvo užverbuota keletas 

tūkstančių narių, daugiausia karininkų, valdininkų, valstybinių įstaigų tarnautojų, kuriems 

buvo pastatytos sąlygos – ar įstoti į „vilkus“, ar pasišalinti iš tarnybos. Žinoma, dauguma 

Įstojo į „vilkus“. Nemažai buvo įtraukta ir studentų ir šiaip dvarininkų bei buožių sūnų. Daug 

buvo įtraukta gimnazijos mokinių, net visai jaunų. 

Visiems nariams buvo išduota „Geležinio vilko“ sporto organizacijos nario liudijimas. 

Parodžius tą liudijimą, policija neturėjo teisės sulaikyti nors ir už chuliganiškiausią 

pasielgimą. Įstojusieji į organizaciją nariai buvo prisiekdinami aklai klausyti savo vadų ir 

išlaikyti paslaptį. Smetona ir Voldemaras dažnai lankydavo „vilkų“ susirinkimus ir ten 

sakydavo labai karingas prakalbas. Jie aiškino organizacijos nariams, kad dabar Lietuvoje 

prasidėjusi „nauja era“ ir kad „vilkams“ tenka sulošti „istorinę rolę“... „Naikinkite be 

pasigailėjimo visus tuos, kas išdrįs trukdyti vyriausybės pradėtąjį darbą!“ – dažnai 

sušukdavo Smetona. 

Prasidėjo „nauja era“. Žinoma, fašistinių „vilkų“ veikimas visų pirmiausia buvo 

nukreiptas prieš revoliucinius darbininkus ir šiaip kairesnių pažiūrų žmones. Jeigu kuriems 

įtartiems negalima buvo sudaryti bylos, tai tokius „vilkai“ užpuldavo, sumušdavo, priversdavo 

išgerti po pusę ir daugiau litro ricinos, kitus išvesdavo į mišką ir ten, pririšę prie medžio, 

šaudydavo virš galvos. Dauguma tokių prigąsdintų tylėjo ir niekam nepasakojo apie tuos 

                                                           
18 Šis knygos skirsnis yra kiek sutrumpintas P–dos (A. Maginsko) straipsnis, antrašte „Lietuvos fašizmo 
supuvimas“ išspausdintas žurnale „Priekalas“, 1932 m., Nr, 1–2 ir 3. Red. 
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užpuolimus. Tokių žygių „vilkai“ ruošė daugybę. Visų ir neišvardinsi. Aš čia paminėsiu tik 

porą stambesnių jų žygių. 

1927 m. Telšiuose minimų „vilkų“ gauja, pulkininko Stepono Rusteikos ir karo policijos 

valdininko Lietuvninko vadovaujama, užpuolė Telšių geležinkelio darbininkus. Daug 

darbininkų buvo sumušta, vienam darbininkui buvo išmušti trys priešakiniai dantys, vienam 

taip smarkiai sukrėtė vidurius, kad jis po 2 mėnesių mirė. Sužeista buvo ir daugiau, tik kiti 

ne taip sunkiai. 9 darbininkai to paties Rusteikos buvo nubausti po 10 mėnesių kalėjimo. To 

užpuolimo priežastis buvo tokia: ten jau nuo seniau darbininkai buvo ne–patenkinti 

užmokesčio už plytų iškrovimą iš vagonų suma–žinimu. Pagaliau darbininkai pastatė 

sąlygas – jei nebus pakeltas užmokestis, tai jie rytoj sustreikuos. Prie jų žadėjo prisidėti ir 

kiti geležinkelio darbininkai. Tada rangovas ir pašaukė ginkluotus „vilkus“, kad jie numalšintų 

darbininkus. 

1928 m., per Gegužės Pirmąją, Panevėžyje darbininkai surengė demonstraciją. Čia 

irgi „vilkai“ užpuolė ir daužė darbininkus. 

1929 m. „vilkai“ užpuolė darbininkų demonstraciją prie Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo 

per politinių kalinių badavimą. Tais pat metais gegužės 1 dieną „vilkų“ gauja, daugiausia 

persirengę darbininkų drabužiais, vėl užpuolė demonstruojančius darbininkus. „Vilkai“ 

šaukė: „Mušk žydus, gelbėk Lietuvą!“ Tada daugiausia nukentėjo žydai darbininkai. Ypač 

būdingas fašistų ruošimasis 1929 metais rugpjūčio 1 dienai (prieškarinės kovos dienai). Čia 

fašistai sugalvojo gudrų planą, kad darbininkai patys darytų pogromus darbininkams. Buvo 

duotas pasiūlymas, teisingiau, įsakymas Kauno geležinkelio darbininkams ir „Pasitikėjimo“ 

(transporto) bendrovės darbininkams, kad jie eitų mušti demonstruojančius darbininkus, 

nes, girdi, jie esą „Maskvos ir Lenkijos papirkti“. Grasino atstatysią nuo darbo tuos, kurie 

neklausys, ir žadėjo algas pakelti tiems, kurie „geriau pasidarbuos“. Darbininkų dauguma 

nusiminė; kiti tuoj atsisakė eiti, bet vis dėlto atsirado 22 darbininkai iš geležinkelio dirbtuvių 

ir 10 iš „Pasitikėjimo“ bendrovės, kurie nuėjo mušti demonstruojančius Šančiuose 

darbininkus. Tada „vilkų“ ir žvalgybininkų dauguma buvo persirengę darbininkų drabužiais 

ir žvėriškai mušė demonstruojančius darbininkus. Kitą dieną fašistų spauda stambiomis 

raidėmis paskelbė, kad darbininkai patys muša komunistus. Paskui, rugpjūčio 2 d., tie patys 

„vilkai“ Vilijampolėje surengė žydų pogromą. 

Be to, buvo sutaisytas planas suruošti pogromą Kauno „Adatos“ ir maisto darbininkų 

profesinei sąjungai. Tą darbą turėjo atlikti tie patys „vilkai“, persirengę darbininkų drabužiais, 

bet tas pogromas neįvyko dėl susidėjusių sąlygų, apie kurias toliau kalbėsime.  

Tai taip vykdė savo „istorinę misiją“ Lietuvos fašistai. Tiesa, jie mokėdavo kai kada 

apsidirbti ir su savo konkurentais kademais. Išstūmus krikdemus iš valdžios, imasi stumti 

juos ir iš įvairių bendrovių ir bankų. Iš Darbo federacijos bendrovių „Darbas“ ir „Laidas“ 

krikdemai buvo varu išvaryti. Jų vietoj buvo įsteigta A. Sliesoraičio, K. Matulevičiaus, P. 

Steikūno ir kitų (visų fašistų) akcinė bendrovė. J tą bendrovę buvo priimti tik tie darbininkai, 

kurie sutiko stoti į „Geležinį vilką“. Krikdemams pradėjus triukšmauti, L. Bistrui ir K– 

Ambrozaičiui buvo sugirdyta po litrą ricinos, kai kuriems kitiems krikdemų vadams buvo 

kailis išpertas, vienam iš jų su šakutėmis sėdimoji vieta subadyta. Išgąsdinti tie „didvyriai“ 

tylėjo apie tai. M. Krupavičius nusigandęs net į Prancūziją išbėgo, o likusieji taip ir aprimo. 

Eiliniams „Geležinio vilko“ nariams buvo pasakojama, kad su revoliuciniais 

darbininkais reikia kovoti todėl, kad jie „neramumus“ sėja, o kaip kils, girdi, „neramumai“, tai 

rusai užgrobsią Lietuvą. 

Imtasi kovoti ir su „lenkų pavojum“. „Vilkai“ užpuldavo lenkiškai kalbančius ir 

apdaužydavo. Paskui buvo užpuldinėjami ir žydiškai ir net rusiškai kalbantieji. Prasidėjo 

iškabų su nelietuviškais parašais murzinimas arba tiesiog plėšimas, kino pogromai ir t. t. 
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Buvo suruošti pogromai šiuose kinuose: „Oaza“, „Paladium“ ir „Saturn“ už tai, kad ten buvo 

demonstruojama lenkų gamybos filmas. 

Smetonos ir Voldemaro laiminami, „vilkai“ įsidrąsinę kai kada užpuldavo ir labai 

brangius fašistams žmones. 1929 m. Kauno restorane buvo primuštas ir areštuotas  už 

„tyčiojimąsi“ iš lietuvių kalbos kažkoks lenkas. Kaip paskui paaiškėjo, tai būta dvarininko 

Komaro. Sužinojęs tai, Smetona įsakė tuoj dvarininką Komarą paleisti. Žvalgybininkas– 

sekimo sekcijos vedėjas – Jačionis buvo už tai ištremtas į Utenos apskritį ir atleistas iš 

tarnybos. 

Kiek vėliau, Smetonai atostogaujant Palangoje, Smetonos apsauga – „vilkai“ – apmušė 

grafą Tiškevičių, taip pat už „tyčiojimąsi“ iš lietuvių kalbos. Žinoma, tai sukėlė didelį 

nepasitenkinimą buržuazijos tarpe. Smetona ėmė nurodinėti Voldemarui, kad „vilkai“ per 

daug kompromituoją fašizmą ir buržuazija galinti atsisakyti jį palaikyti. Voldemaras, anksčiau 

galvojęs nustumti Smetoną nuo valdžios, čia pasirodė radikališkiausias ir pasisakė, kad 

reikia duoti laisvę „vilkams“. „Vilkų“ simpatijos liko Voldemaro pusėje. Būdavo, jeigu kur nors 

Smetona ar Voldemaras išvyksta, tai pirma nusiunčiama didelis „vilkų“ būrys, kurie paruošia 

sutikimui dirvą, paskui, susimaišę su publika, šaukia Smetonai ir Voldemarui „valio“ ir nešioja 

juos ant rankų. Paaštrėjus santykiams tarp Smetonos ir Voldemaro, iškilmėse ar kitur 

Voldemarui „vilkai“ šaukia „valio“, o Smetonai tyli ir net švilpti pradeda. „O kai „vilkai“ tyli, tai 

ir publika tyli“ – anot vieno žymaus „vilko“. Tai ir paskubino Smetoną išstumti Voldemarą iš 

valdžios. 

Voldemaro išstūmimas iš valdžios sukėlė nepaprastą triukšmą „vilkų“ tarpe. Smetona 

pradeda perimti „vilkų“ vadovavimą į savo rankas. Nauju „vilkų“ vadu Smetona paskiria 

pulkininką Bruno Stencelį. Sis važinėja po provinciją, bet patraukti „vilkų“ savo pusėn jam 

nepavyksta. Smetona sušaukią pas save visus apskričių viršininkus ir karo komendantus – 

„vilkų“ vadus – ir jiems aiškina, kad buržuazija nenori Voldemaro politikos ir kad jam dabar 

nėra šansų grįžti į valdžią. Visi viršininkai, išskyrus Kauno apskrities viršininką Matulevičių, 

Kaišiadorių apskrities viršininką Steikūną ir Tauragės apskrities viršininką (Voldemaro 

giminaitį), perėjo Smetonos pusėn. Viršininkai– voldemarininkai buvo atleisti iš vietų. 

Smetonininkai sudarė naują „vilkų“ štabą su B. Stenceliu priešakyje. 

Šis išsiuntinėjo visiems „vilkams“ įsakymus. Voldemarininkai ėmė grasinti ir, pagaliau, 

susprogdino naujo „vilkų“ štabo butą. Prasidėjo voldemarininkų areštai ir trėmimai. 

Voldemarininkai tada nutarė nugalabyti vidaus reikalų ministerj I. Musteikį. Atentatas buvo 

paruoštas, bet čia atsirado išdavikų, ir viskas buvo likviduota. Kaltininkai buvo suimti, bet 

byla jiems nebuvo sudaryta. Po to Panevėžyje voldemarininkai nušovė vieną savo „vilką“ – 

išdaviką, pavarde, rodos, Šukys, bet čia bėda buvo suversta kažkokiam nesugautam 

plėšikui. Tikri kaltininkai buvo paslėpti. 

Voldemarininkai reikalauja atleisti iš ministerio vietos I. Musteikį, o jo vieton nori 

pastatyti P. Aravičių (voldemarininką),– tada Voldemaras eisiąs tartis su smetonininkais. 

Nors Smetona išpildė šį voldemarininkų reikalavimą, – Mus–teikis buvo atleistas ir paskirtas 

Lietuvos banko direktorium, – bet susitarti jiems vis dėlto nepavyko. Voldemarininkai 

ruošiasi valdžią paimti jėga. Jie ėmė kelti viešumon, kad Smetona iš danų už Telšių–

Kretingos geležinkelio statymą gavęs 3 milijonus, už degtukų monopolį Smetonos 

kompanija paėmusi iš švedų 1/2 milijono litų kyšių. Prancūzai buvę pasiūlę už tabako 

monopolį, rodos, pusantro milijono kyšio, bet, vokiečiams pasiūlius daugiau, derybos 

iširusios. Be to, voldemarininkai viename aplinkraštyje savo nariams (neoficialiai) rašo, kad 

Smetona 1930 metų pradžioje siuntęs į Varšuvą agentus slaptai tartis su lenkais.  

Žinoma, tokių faktų kėlimas viešumon Smetonai nepatiko. Jis pradėjo kaltinti 

Voldemarą, kad ir jis negeresnis, o toks pat kyšininkas ir sukčius. Rezultatas buvo toks – 
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išėjo viešumon, kad Voldemaras pasisavinęs 50 tūkst. kronų, už ką jam žadama net byla 

iškelti, jeigu jis nenustos plepėti, kas nereikia. 

1930 m. gegužės mėnesį Smetona paskelbė, kad „vilkų“ organizacija likviduojama. 

Tais pat metais, kiek vėliau, Kaune įvyko „Jaunosios Lietuvos“ Kauno skyriaus konferencija. 

Į „Jaunosios Lietuvos“ Kauno skyriaus valdybą buvo išrinkti „vilkai“ – voldemarininkai. Buvo 

atsiųsta daug sveikinimų iš kitų skyrių, palankių Voldemarui. Smetonininkai, pajutę 

nepalankią atmosferą, nutaria panaikinti visas organizacijas mokyklose (nes „Jaunosios 

Lietuvos“ narių dauguma yra moksleiviai), kur, be to, buvo pradėjusios smarkiau veikti 

klerikalų organizacijos. Leista veikti tik skautų organizacijai, kur smetonininkų įtaka buvo 

nemaža. Voldemaras ir vėl nerimsta. Jis rengiasi perversmui. Suranda nemaža šalininkų 

karininkų tarpe. Perversmas turėjo įvykti 1930 m. rugpjūčio mėnesį. Smetona turėjo būti 

areštuotas Palangoje per „Birutės“ iškilmes. Bet sunku atskirti, kuris čia voldemarininkas, 

kuris ne, ir todėl, nors visa tai buvo daroma „slaptai“, vis tik tas pasirengimas buvo iš anksto 

sužinotas. 

Aktingesnieji „vilkai“ buvo ištremti iš Kauno į kitus miestus. Kai pamatė, kad Voldemarui 

nepavyks nuversti Smetoną, „vilkai“ persimeta pas Smetoną ir ima, ką tik žino, išdavinėti. 

Po to nepasisekimo voldemarininkai visai pameta galvas. Jie platina lapelius, pamfletus, 

grasina išpiauti visus smetonininkus ir net... „visus buržujus“ (!!!). Jie sutaisę net tam tikrą 

„planą“, pagal kurį turėjo būti nugalabyti A. Smetona, J. Lapenas, St. Rusteika, V. Mironas, 

Iz. Tamošaitis, Pr. Saladžius, A. Birontas ir kiti. Bet ir čia atsirado visa eilė išdavikų, iš kurių 

vienas buvo buvęs Voldemaro adjutantas stud. J. Vaitkevičius, kuris viską smulkiai pranešė 

St. Rusteikai. Rusteika ėmė energingai persekioti voldemarininkus. Pastarieji Vaitkevičių 

įtaria esant provokatorium ir žada jį nudobti. Rusteiką irgi nutaria nužudyti. Pavedama tai 

padaryti Steikūnui ir Sliesoraičiui, bet šie ne tokie jau kvailiai,–jie turi dvarus ir akcijų, tai ir 

nesiryžta tokiam žygiui, kuris gali būti pavojingas. Jie paveda Rusteiką užmušti Vaitkevičiui. 

Jeigu jis (Vaitkevičius), kaip provokatorius, nori išpirkti savo nuodėmes, tai turi užmušti 

Rusteiką,– kitaip jam pačiam tas pat gresia. Sis sutiko, ir į pagalbą buvo duotas „vilkas“ 

Pupaleigis ir studenčiokas Svietlauskas. 

Po nepavykusio St. Rusteikos nužudymo areštuojama visa eilė „vilkų“ vadų ir 

sudaroma jiems byla. Sėdintieji kalėjime „vilkai“, pamatę, kad jų darbavimasis liko be norimų 

rezultatų, vienas po kito kapituliuoja prieš Smetoną, paduoda malonės prašymus. Tokie 

„smarkūs“ vyrai, kaip Mačiuika ir Sliesoraitis, maldavo Smetoną. Smetona Mačiuiką išsiuntė 

valdžios lėšomis į užsienį gydytis, o Sliesoraitį perkėlė į Bajorų kalėjimą, kur jis gyveno 

beveik laisvas. Dabar griežčiau laikomi kalėjime Vaitkevičius, Pupaleigis, Svietlauskas ir 

Steikūnas, bet ir tie įvairiai išdavinėja vienas kitą ir stengiasi išeiti sausais. Vaitkevičių ir 

Pupaleigį norima tiesiog banditais padaryti, kurie, esą, nieko bendro neturėję su Voldemaro 

politika. Veikiausia taip ir pasibaigs tos smetonininkų ir voldemarininkų peštynės (žinoma, 

iki sekančio susipešimo). 

Dabar, kaip girdėti, smetonininkai irgi nesnaudžia. Jie organizuoja vietoj likviduotų 

„vilkų“ kažkokius „Mirties husarus“. Bet girdėti, kad ir smetonininkai savo tarpe nesu–tinka. 

Atsirado naujos srovės – lapėnininkų ir Aleksos kompanija. Tarp jų peštynės eina kol kas 

slapta. Kada viskas išsiverš viešumon, nežinia. 1931 m. balandžio mėnesį smetonininkų 

buvo nušautas „Maisto“ b–vės tarnautojas Korsakas. Pasakoja, kad galėjo būti pavojinga jį 

gyvą laikyti, nes jis galėjo išplepėti eilę dalykų iš Smetonos – Lapėno peštynių ciklo. Buvo 

paleista gandai, kad Korsakas pats nusišovęs, bet per neatsargumą buvo prileistas vienas 

gydytojas, ne jų specas, kuris pripažino, kad Korsakas nušautas. Jokio tardymo nebuvo, – 

taip ir liko. Tiesa, 1931 metų birželio mėnesį dar buvo nušautas žvalgybininkas Jačionis, –

jis galėjo būti svarbiu liudininku voldemarininkų byloj jų naudai. Tai – tas pats Jačionis, kurį 
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Smetona buvo atstatęs ir ištrėmęs už Komaro areštavimą. Čia irgi buvo paskelbta, kad jis 

pats nusišovęs. 

 

 

 

KĄ SAKO VOLDEMARININKAI APIE SMETONININKUS 
 

 

 

Voldemarininkai, atstumti nuo valdžios pyragų, išleido 1931 m. lapelį vardu: „Kas mus 

valdo? Kur mus nuves?“ Jame mes randame daug teisingų faktų ištraukta aikštėn: susipešę 

tarp savęs, jie nemaža teisybės vieni apie kitus pasakė. 

Tame lapelyje skaitome: 

„Antanas Smetona laiko save amžinu tautos vadu ir nepaprastu jos pranašu. 1928 m. 

gegužės 15 d. paskelbė naują „konstituciją“, bet tuometinis ministeris pirmininkas 

Voldemaras po ja nepasirašė – nors jo parašą visgi padėjo– (o kodėl Voldemaras tada 

neprotestavo prieš tą falsifikaciją? – V. K.). Šitą prof. Voldemaro parašo padirbimą žino–jo 

ir toleravo Smetona ir kiti ministeriai. Smetona kariuo–menės ištikimybe mažai pasitiki. Jis 

norėjo suorganizuoti specialią Smetonos gvardiją (matyt, panašią į „vilkus“. – V. K.), bet 

nepavyko. Užtat Smetona pasirinko kitokią apsaugą – gimines ministerius: Tūbelį, Sakenį, 

Giedraitį. 

Įdomu sužinoti, kas yra kiti artimiausi Smetonos bendradarbiai. Štai jie: 

Vidaus reikalų ministeris Rusteika – surusėjęs lenkas, prieš karą vadinosi Rusteiko. Į 

Lietuvą sugrįžo 1920 m . 

Jo viceministeris Štencelis – sulenkėjęs vokietis. Būda–mas Raseinių komendantu, 

rapniku daužė žmones (plakė rykštėmis Raudonės valstiečius. – V. K.). Už tai turėjo bylą. 

1919 metais dalyvavo lenkų organizacijoje POV (Lenkų karinė organizacija). 

Krašto apsaugos ministeris Giedraitis, Rygos banko bankininko M. Giedraičio sūnus. 

Prieš karą vadinosi Giedrovič. 

Vyriausias karo inspektorius Urbonas – tikroji pavardė – Urban, vokietis nuo Prienų. 

Marijampolės gimnazijoje besimokydamas šnipinėjo žandarams, išduodamas lietuvį 

mokytoją Kriaučiūną ir mokinius Klimą, Papečkj, Draugelį, Naujoką ir kitus. Būdamas 

artilerijos pulko vadu Kėdainiuose, juokdavosi iš lietuviškai kalbančių Lietuvos kareivių. 

Lietuviškai nemoka. Kai vokiečių kaizeris buvo nuverstas nuo sosto, tai Smetona siuntė jį 

kaizeriui užuojautos pareikšti. Dabar jis gauna mėnesinės algos per 2 000 litų. 

Vimeris – kariuomenės teismo prokuroras, iš žymios vokietininkų šeimos. Lietuvai jokių 

nuopelnų neturi, bet Smetona jam suteikė generolo laipsnį.. . 

Dr. Zaunius – užsienio reikalų ministeris, buvęs vokiečių okupacijos metu lietuvių 

engėjas, „Dabarties“ redaktorius. 

Kas dedasi milijoninėje „Maisto“ bendrovėje, valdžios pinigais laikomoje? Reikalų 

vedėjas Linartas – asmeninis Smetonos draugas, teismo nubaustas 5 metams sunkiųjų 

darbų kalėjimo už kyšių ėmimą, būnant jam vyriausiu notaru. Dalį bausmės jo draugas 

Smetona jam dovanojo. „Maisto“ statybos vykdytojas – inžinierius Breisneris, teismo 

nubaustas pusantrų metų kalėjimo už kyšių ėmimą ir priteista iš jo 35 000 litų civilinio 

ieškinio. „Maisto“ buhalteris Grybauskas, buvęs intendantūros valdininkas, teismo baus–tas 

už avių pavogimą iš kelių rajonų. 

Lapėnas, vyriausias „Maisto“ direktorius ir didžiausias tautininkų šulas. Jis perka už 

„Maisto“ pinigus savo butui baldus ir savo seseriai giriasi, kad tai daro už premiją, gautą iš 
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„Maisto“. O „Maisto“ valdybai praneša, kad tuos pinigus paėmė duoti intendantūros 

valdininkams kyšį. Ūkininkai dejuoja, kad nėra pinigų, bekonai atpigo, bet ar jie žino, kas 

dedasi valdžios pinigais laikomoje „Maisto“ bendrovėje?“ (Dabar Lapenas s tatosi Kaune 

didžiulius namus. – V. K.) 

Dabar, kada visoje šalyje jaučiama didžiausia ekonominė krizė, Smetonos rūmuose 

visiškai tas pat, kas darydavosi caro Nikolajaus arba kitų panašių monarchų dvare. Visų 

įvykių centriniu asmeniu yra ponia Smetonienė–Chadakauskaitė. Dažnai pas ją renkasi 

Smetonos ministeriai – giminės ir artimiausi jo garbintojai19... 

  

                                                           
19 Šis skyrius liko autoriaus neužbaigtas. Red. 



65 

 

8. EKONOMINĖS KRIZĖS ĮSIGALĖJIMAS 
 

 

 

 

 

Pamatinis fašistų perversmo uždavinys buvo: revoliucinio darbininkų ir vargingųjų 

valstiečių judėjimo nuslopinimas ir kapitalizmo stabilizacijos ir buržuazijos viešpatavimo 

sustiprinimas. Tiesa, fašistams pasisekė po perversmo suduoti darbininkų judėjimui didelį 

smūgį, bet nepasisekė jo palaidoti. Laikui bėgant, jis vėl pradėjo atsigauti ir dabar jau aukštai 

pakilo. Apie tai mes toliau plačiau kalbėsime. O kai dėl dalinės kapitalizmo stabilizacijos, tai 

ji, fašistams viešpataujant, visiškai susilpnėjo ir galų gale, kaip ir kituose kapitalistiniuose 

kraštuose, visai išnyko. 

Fašistų valdžia ir jos spauda ilgai nenorėjo pripažinti, kad tikrai Lietuvos ekonominė 

padėtis vis blogyn ir blogyn eina. Dargi tada, kada kituose kapitalistiniuose kraštuose jau 

ėmė siausti aštri ekonominė krizė, Lietuvos valdžios organai („Lietuvos aidas“ ir kiti) 

nenustojo laimėjimo himnus sau giedoję. Dar 1931 m. rugsėjo 11 d. „Lietuvos aidas“ rašė: 

„Mūsų šalis iki šiol visuotinėje ūkio depresijos jūroje sudarė lyg kokią laimingą salą. 

Krizės simptomų pas mus kol kas nematyti nė vienoj ūkio srityje20. Atvirkščiai, visą laiką 

matom visose srityse vienur mažesnę, kitur didesnę pažangą. Ypač pastarais keliais metais, 

tuo pačiu laiku, kai visur prasidėjo sunki depresija (ūkio susispaudimas. – V. K.), pas mus 

sustiprėjo pažangos tempas“. 

Ir tai pirmučiausia dėl geros fašistų valdžios politikos! Kada pirmą kartą Smetona 

Lietuvos prezidentu buvo (1919–1920 m.), tai Lietuva buvo pradėjusi žydėti; ir 1926 m. gale, 

kada vėl atėjo Smetona, vėl prasidėjusi jos žydėjimo gadynė!  

Bet nesusikalbėjo kaip reikiant fašistų ponai. Štai jau 1930 m. pradžioje Lietuvos banko 

direktorius J. Paknys kalbėjo banko akcininkų susirinkime, kad dalykai ne taip jau puikiai 

stovi ir Lietuvoje. O 1931 m. Braudė, darydamas pranešimą fašistinių Prekybos ir pramonės 

rūmų plenume apie Lietuvos ekonominę padėtį per pirmąjį 1931 m. pusmetį, pasakė 

(„Lietuvos žinios“, 1931 m. rugsėjo 24 d.): 

„Pasaulinė ekonominė krizė stipriai atsiliepus mūsų žemės ūkiui; mūsų krašto ūkininkų 

pirkimo pajėgumas sumažėjęs, o tai savo keliu neigiamai paveikė mūsų prekybą. Dėl to 

daugelis firmų pateko į sunkią būklę ir kai kurios turėjo sustabdyti net mokėjimus. Bendrai, 

vidaus prekyba per š. m. pirmąjį pusmetį buvus daug silpnesnė, negu tuo pačiu metu 

pernai“. 

Iš to aiškiai matyti, kad jau ir tuomet Lietuva nebuvo toji „laiminga sala“, apie kurią 

susirietęs melavo fašistinis „Lietuvos aidas“. Vienas tautininkų šulų, mėsininkas J. Lapėnas, 

jau tuomet priverstas buvo pripažinti, kad net pradėjo braškėti kai kurie bankai, tik, esą, tas 

„nedidelių bankų bankelių braškėjimas neturėsiąs tuo tarpu jokių blogų pasekmių, nes tiems 

bankeliams padėsiąs tikrai pajėgus Lietuvos bankas“ („Lietuvos aidas“, 1931 m. rugsėjo 28 

d.). 

Fašistų „teoretikai“ stengėsi ir „teoriškai“ pamatuoti savo melagingus tvirtinimus, kad 

Lietuva esanti laiminga sala kapitalistiniame pasaulyje, kad joje krizės visai nesą ir negalį 

būti. Esą, Lietuva yra žemės ūkio kraštas, o „žemės ūkio kraštai žymiai lengviau sunkmečius 

pergyvena ir daug sparčiau atsigauna“, užtat Lietuvai nesą ko labai bijotis krizės. Be to, 

protinga tautininkų politika ją saugojanti nuo krizės. 

                                                           
20 Pabraukta V. Kapsuko. Red. 
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Vienok 1931 metų gale ekonominė krizė Lietuvoje taip paaštrėjo, kad jau nė oficiali 

fašistų spauda nebegalėjo jos neigti. Dar lapkričio mėnesio gale Smetona savo atsišaukime 

„Į tautą“ kalbėjo, kad Lietuva sudaranti laimingą salą, ,,mažai palyginti tepaliestą visuotinės 

negerovės, su–krėtusios visą pasaulį“ („Lietuvos aidas“, 1931 m. lapkričio 26 d.). Bet jau 

pirmomis gruodžio mėnesio dienomis žemės ūkio ministeris J. Aleksa priverstas buvo 

pripažinti Žemės ūkio rūmuose, kad ir Lietuva nesudaro laimingos salos, o gyvena labai 

sunkius metus, kad jos eksportas žymiai sumažėjo; sumažėjo taip pat pajamos iš tranzito; 

nukrito bankų indėliai, o dėl to sumažėjo kreditai; nuo to labai nukentėjęs žemės ūkis. Aleksa 

pažymėjo, kad 1931 m. padidėjo bekono, sviesto ir kiaušinių išvežimas, bet kartu jis pasakė, 

kad tik 10 procentų Lietuvos valstiečių ūkių apimta pieno kooperacijos. Be to, jis pažymėjo, 

kad degtinės vartojimas nė kiek nesumažėjo, ir iš spirito monopolio valstybė gauna daugiau 

pajamų, negu iš žemės mokesčių. Bet, apskritai imant, jis nupiešė tamsią perspektyvą.  

 

 

 

KRIZĖ ŽEMĖS ŪKYJE 
 

 

 

Ypatingai daug ima kalbėti Lietuvos ekonomistai ir buržuazinė spauda apie krizę 

žemės ūkyje, kuri sudaro pamatinę Lietuvos gamybos šaką. Jame dirba apie 80 proct. visų 

Lietuvos gyventojų: 

„Opozicinė“ Lietuvos spauda pradėjo duoti tiesiog juo–dus paveikslus apie Lietuvos 

žemės ūkį. Štai buožinės liaudininkų „Lietuvos žinios“ rašė 1931 m. gruodžio 10 d.  

straipsnyje „Krizė Lietuvoje“: 

„Pranešimai iš įvairių Lietuvos vietų, ypač paskutinieji, sako apie nepaprastai sunkų 

Lietuvos kaimo būvį. Anksčiau ūkininkai labai skundėsi nepaprastu žemės ūkio gaminių 

kainų žemumu. Paskutiniuoju laiku daugelis jų į kainų žemumą nežiūrėtų, bet pasirodžiusi 

dar didesnė bėda – žemės ūkio produktų niekas neperka. Paskutiniame Žemės ūkio rūmų 

suvažiavime kai kurie atstovai nupiešė tiesiog šiurpų kaimo vaizdą. Pav. , Alytuje darbui 

tinkąs arklys esą parduodamas už 15 litų, o jaunikliai – po 2 litu... Skolų ūkininkai mokėti 

negalį“. 

Tų pačių metų gruodžio 21 d. „Lietuvos žinios“ rašė apie vadinamąjį taupumą. Apie 

kokį taupumą begali būti kalba? – klausia jos. „Iš paskutiniųjų dienų faktų matome, jog 

daugelis ūkininkų nebeįmano nė kaip išsiversti. Jie priversti atsisakyti nuo pačių būtiniausių 

reikmenų, pav., žibalo“. Grįžta prie balanos. Toliau vis daugiau ir daugiau korespondencijų 

apie tai galima rasti. 

Tai nėra kokia Lietuvos ypatybė. Tai mes matome ir kitose kapitalistinėse šalyse. Ir tai 

nėra koks atsitiktinis ir laikinas dalykas – tai yra išdava nematytos pasaulinės pramonės ir 

žemės ūkio krizės, išaugusios bendros pokarinės kapitalizmo krizės pamatu ir plačiųjų darbo 

masių nuskurdimo pamatu. Pokarinė gamyba tiek pramonėje, tiek žemės ūkyje dalinės 

kapitalizmo stabilizacijos laikais smarkiai išaugo, o perkamoji darbo masių galia sumažėjo 

ir dabar dar labiau mažėja. Užtenka tik prisiminti 30 su viršum milijonų bedarbių, kurie 

pusbadžiu gyvena arba tiesiog badu miršta. Užtai tuščios buvo Lietuvos fašistų pasakos, 

kad, esą, Lietuva, kaip žemės ūkio šalis, galėsianti išvengti krizės. Kvaili buvo fašistų 

valdžios šulų pasigyrimai, kad, esą, protingos jų politikos dėka Lietuva išvengusi krizės ir 

sudaranti laimingą salą. Kūdikiški buvo fašistinės „opozicijos“ sapaliojimai apie tai, kad 

ekonominės krizės iš–vengimui Lietuvoje reikalinga esą tik išplėsti jos vidaus rinką, pakelti 
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miestai ir vartojimas juose žemės ūkio produktų, taip pat pakelti sodžiuose lietuviškos 

pramonės gaminių vartojimas. Visos šitos „teorijos“, išperėtos ant Nemuno kranto, subyrėjo 

į dulkes, ir dabar net jų gimdytojai nebedrįsta jų brukti Lietuvos darbo masėms,– taip 

skaudžiai jaučiama dabar visur Lietuvoje ekonominė krizė. 

Tiesa, kai kurios Lietuvos ūkio šakos ir 1931 metais gana smarkiai plėtojosi. Tai reikia 

pasakyti pirmiausia apie bekono ir sviesto ūkį, kuris, labai žymiai nukritus javų kai–noms ir 

kol kas laikantis gana aukštoms bekono ir sviesto kainoms, smarkiai pradėjo augti. Bekono 

gamyba, kaip ir jo eksportas, 1931 m. padidėjo 400 procentų. 1930 m. buvo pagaminta 

Lietuvoje iš viso 80 tūkstančių centnerių bekono, o 1931 m. net 382 tūkst. centnerių. 

Padidintas bekono eksportas, sudaręs 20 procentų viso Lietuvos eksporto,, dalinai su–laikė 

bendrojo Lietuvos išvežimo balanso smukimą, nors jis vis tik žymiai nusmuko. 

Gal tad iš tikrųjų Lietuva, perėjusi nuo javų ūkio prie gyvulininkystės, gali išvengti visų 

krizės sunkumų? Apie tai prieš 2–3 metus šaukė visi Lietuvos buržuaziniai ekonomistai ir 

politikai. Mes ir tuomet griežtai atmetėme šią teoriją. Žinoma, Lietuvoje tuomet dar buvo 

daugiau galimybių plėsti gyvulių ūkį, negu, pavyzdžiui, Latvijoje, kur jau ir tuomet jis buvo 

gana plačiai išplėstas. Lietuvoje, kaip pripažįsta ir fašistinis „Tautos ūkis“ (1932 m., Nr. 1, 4 

psl.), bekono gamyba, palyginus su Danija, Švedija ir kitomis šalimis, yra nebrangi, vienok, 

aiškus dalykas, ir tai negalėjo apsaugoti Lietuvos žemės ūkio nuo pasaulinės agrarinės 

krizės. Geriausią to pavyzdį duoda Danija, kur yra labai aukštai išsiplėtojęs gyvulių ūkis, o 

dabar siaučia labai aštri krizė. 

Tiesa, Lietuvos bekonas 1931 metais žymiai įsigalėjo Anglijos rinkoje, kur jis beveik 

visas eina. 1930 metais Lietuva užėmė aštuntą vietą bekono importe Anglijon, o 1931 m. 

pabaigoje atsistojo trečion vieton po Danijos ir Lenkijos. Bet kokiu būdu tai buvo atsiekta? 

Pirmiausia tuo, kad Lietuvoje labai pigios darbo rankos, apie ką rašo ir fašistinis „Tautos 

ūkis“, antra, tomis „premijomis“, kurias fašistų valdžia išmokėjo dvarininkams ir buožėms už 

bekonus. Iš viso ji išmokėjo 1931 m. už bekonus ir sviestą priedų apie 35 milijonus litų, t. y. 

daugiau kaip 10 procentų viso savo biudžeto. Fašistų valdžia, anot „Tautos ūkio“, ne–va 

penkeriems metams buvo „garantavusi“ kiaulių kainas. Prieš 3–4 metus ji buvo taip pat 

„garantavusi“ kainas javams, bet jų kainos pasaulinėje rinkoje taip smarkiai pradėjo kristi, 

kad greitai reikėjo atsisakyti nuo tų „garantijų“. Panašiai išėjo ir su bekonais. 

Štai ką rašė fašistinis „Lietuvos aidas“ dar 1931 m. gruodžio 3 d. 

„Už parduodamą Vokietijoj gyvų kiaulių centnerį gauname tik apie 20–25 lt., o už 

bekonus Anglijoj teišeina 36–40 lt. gyvo svorio centneriui. Ūkininkams gi dabar iš–mokama 

vidutiniškai apie 70 lt. už gyvo svorio centnerį. Vadinasi, už kiekvieną centnerį iždas turi apie 

35 lt. nuostolio, o už 90 kg gyvą kiaulę vidutiniškai 45–60 litų. Tačiau kiaulių kainoms 

palaikyti tas neturi ir neturės įtakos“. 

Vadinasi, čia fašistų valdžia pasižada ir toliau lupti milijonus iš darbininkų ir vargingųjų 

valstiečių, kad galima būtų primokėti dvarininkams ir buožėms už kiekvieną gyvo kiaulių 

svorio centnerį po 35 litus! Bet greitai ji jau turėjo atsisakyti nuo tokių didelių priedų. Jau 

1931 m. gruodžio 25 d. „Mūsų rytojus“ pranešė: 

„Su bekonais ir vyriausybė turi daug rūpesnių. Tiktai šiais metais bekono kainos 

palaikymui vyriausybė primokėjo apie 20 mil. litų. Jeigu ne tie pridėjimai, tai šiuo metu už 

bekono gyvo svorio centnerį galima būtų mokėti tik 30–35 litus“. 

Bet tokie primokėjimai ir dosniam fašistų iždui jau pasirodė nepakeliami, ir ten pat 

nustatoma už gyvo svorio tinkamų bekonui kiaulių centnerį tokios kainos: pirmoji rūšis  – apie 

60 litų, antroji – apie 55 litus, trečioji – apie 50 litų. „Už per lengvas ir per sunkias – maždaug 

po 45 litus už gyvo svorio centnerį“. Be to, nuo kiekvienos parduodamos kiaulės iš pardavėjo 

išskaitoma po 5 litus –s kerdyklų akcijoms įsigyti. Tuo būdu bekono kainos 1932 metais  
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žymiai nukrito, ir tai greitai atsiliepė j jų pristatymą rinkai. 1931 metų gale dar kiaulių 

priėmimo punktuose vežimų eilės per kelis kilometrus stovėdavo; žmonės iš vakaro 

atvažiuodavo; 1932 m. jau to nebebuvo. Štai ką priverstas buvo pasakyti 1932 m. balandžio 

mėnesį Žemės ūkio rūmų suvažiavime žemės ūkio ministeris J. Aleksa („Lietuvos žinios“, 

1932 m. balandžio 18 d.): 

„Dabar prie kiekvieno eksportuojamo bekono valstybės iždas vidutiniškai pridedąs po 

40 lt. Paskutines savaites už kilogramą sviesto gauta, nugabenus į pardavimo vietą, apie 4 

lt. Į tuos 4 lt. dar neįskaitoma transporto išlaidos bent po 0,5 lt. vienam kilogramui sviesto. 

Taigi ir sviestui vyriausybė apie 1,5 lt. prie kiekvieno eksportuojamo kilogramo pridedanti“.  

Iš tikrųjų fašistų valdžia dar daugiau primokėdavo. Kaip paaiškėjo 1932 metų pavasarį 

įvykusiame „Maisto“ suvažiavime, fašistų valdžia kiekvienai eksportuojamai be–toninei 

kiaulei primokėdavo po 45–48 litus; tik už išvežtąsias į TSRS kiaules nieko nereikėjo 

primokėti Lietuvos vyriausybei. 

Užtat 1932 metų birželio mėnesį vėl teko fašistų valdžiai sumažinti primokėjimą kaip 

bekonui, taip ir sviestui. Vienos kiaulės kaina buvo sumažinta apie 3 litus 50 centų, o sviesto 

kilogramo – daugiau kaip 1 litu; 1931 m. vasaros metu už pirmos rūšies sviesto kilogramą 

buvo mokama 5 litai (1930 m. buvo mokama 5 lt. 20 ct.), antros rūšies – 4,80 lt., trečios – 

4,50 lt., o 1932 m. buvo nustatyta: už pirmos rūšies kilogramą 3 lt. 70 ct., antros rūšies – 3 

lt. 60 ct., trečios – 3 lt. 45 ct.; bet ir šios kainos neilgai teišsilaikė ir nukrito ligi 3 lt. 10 ct. už 

pirmąją rūšį. 1934 m. rugsėjo mėnesį temokėjo už I rūšį – 2 lt. 45 ct., II rūšį – 2 lt. 35 ct., III 

rūšį –2 lt. 20 ct. 

Jei mes sulyginsime šitas eksportines sviesto kainas su kainomis vietos rinkose, tai 

pamatysime, kad pastarosios bent vienu litu mažesnės.  

Pagaliau ir pats fašistų valdžios organas „Lietuvos aidas“ priverstas buvo pripažinti, 

kad sunki krizė ištiko ir Lietuvos gyvulininkystę. Dar 1932 m. lapkričio 5 d. „Lietuvos aidas“ 

įžanginiame straipsnyje rašė: 

„Pradžioje gyvenome iš javų, linų ir miško. Pamatę, kad šioms gėrybėms užsienio 

rinkos užsidaro, pavarėme stiprią propagandą ir davėme lėšų naujoms ūkio šakoms tarpti. 

Pirmiausia tai buvo gyvulių, ypač pieno ūkis. Pieno ūkis tikrai greitai pradėjo klestėti ir duoti 

gražaus pelno. Sykiu paaiškėjo ir kita su pieno ūkiu lygiagrečiai einanti ūkio šaka – kiaulių 

ūkis. Ir šiame ūkyje per keletą metų pasiekta labai didelių vaisių kaip kokybės, taip ir 

kiekybės atžvilgiu. Per trumpą laiką išaugo dvi stiprios ir pelningos ūkio šakos  – pieno ir 

kiaulių. Tuo tarpu buvusios pelningos šakos – grūdai, linai ir miškas visai sunyko... 

Bet, – priverstas yra toliau pripažinti valdžios organas,  – štai pradėjo rodytis ženklų, 

kad ir jaunam labai sveikam mūsų pieno ir kiaulių ūkiui jau gresia toks pat likimas, kuris prieš 

keletą metų ištiko grūdų ir linų ūkį. Vadinasi, ir šiems mūsų tautos gaminiams pradeda grėsti 

pavojus, kad juos bus labai sunku užsienio rinkose parduoti. Jau ir dabar kartais iš dalies 

mūsų kraštas per valstybės iždą turi primokėti anglams, kad jie mūsų kiaulieną ir sviestą 

valgytų. Yra pavojaus, kad ateityje gali tekti dar daugiau primokėti ir kad vis tiek sunku bus 

šiuos gerus kasdieninio maisto dalykus parduoti. Kiaulėms ir gyvuliams rinka Vokietijoj jau 

beveik užsidarė. Ją mums uždaro aukšta Vokietijos muitų siena ir tas faktas, kad vokiečiai 

patys pradėjo prisiauginti beveik tiek gyvulių, kiek jų jiems iš viso reikia. Prie to dar prisideda 

aplinkybė, kad didžiulės bedarbių minios neturi už ką sau maisto pirktis, todėl ir jo varto jimas 

Vokietijoj yra nusmukęs“. 

Vis tik bekono ir sviesto išvežimas užsienin ir 1932, ir 1933 metais užėmė dar pirmąją 

vietą, nors dėl rinkų susiaurėjimo ir kainų nukritimo ėmė mažėti bendra pajamų 
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suma ir dalinai net išvežamų produktų kiekybė. Išnagrinėję kiaulių eksporto išsivystymą 

pagal metus, gausime: 

 

 
 

Nežiūrint didelio eksportuotų kiaulių skaičiaus sumažėjimo 1933 m., palyginus su 1932 

m., gautoji už jas suma nedaug mažesnė už 1932 metų sumą. Tai buvo pasiekta dėl to, kad 

1933 m. bekono kainos Anglijoje truputį pakilo: metų pradžioje už Lietuvos bekono centnerį 

buvo mokama vidutiniškai 37 šilingai, o metų gale 66 šilingai. Bet Anglija pati ėmė plėsti 

kiaulių auginimą; daugiau pradėjo įvežti iš savo kolonijų ir dėl to sumažino įvežimą iš kitų 

kraštų, ypatingai iš Pabaltijo. Todėl tad, Lapėno pranešimu, bekoninių kiaulių eksportas iš 

Lietuvos 1934 m. perpus sumažėsiąs ir sieksiąs vos apie 200 tūkst. kiaulių („Tautos ūkis“, 

Nr. 5). Dėl to jau nuo birželio 1 d. buvo panaikinta 13 kiaulių supirkimo punktų. Dėl to, kaip 

praneša Lietuvos laikraščiai, vis daugiau bekoninių kiaulių grąžinama atgal iš priėmimo 

punktų. 

Lapenas siūlo vietoj bekoninių kiaulių auginti lašinines, bet kur dėti lašinines – 

nepasako. Tvirtesnė joms rinka yra tik Tarybų Sąjungoje, bet Tarybų Sąjunga visų atliekamų 

kiaulių nepaims. O Lietuvos vidaus rinka nesiplečia. Vadinasi, šioje srityje krizė Lietuvoje ne 

tik nemažėja, o dar aštrėja. Ir Lapenas toliau siūlo reguliuoti Lietuvoje bekono gamybą, 

priimti bekoną tik iš senųjų jo statytojų, t. y. dvarininkų ir stambių buožių, kurie daug bekonų 

gali auginti. Bet, tai siūlydamas, jis bijo, kad liks nepatenkinti smulkieji ūkininkai, kurie 

teužaugina per metus po 1–2 kiaules. 

Sunkėja padėtis ir su sviesto eksportu. Tiesa, iki šiol sviesto eksportas vis dar auga, 

bet gautoji už jį suma vis labiau smunka. Tai rodo šie skaičiai („Tautos ūkis“, 1934 m., Nr. 

1): 
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Vadinasi, nors 1933 m. buvo eksportuota beveik tiek pat sviesto, kaip 1932 m., bet 

gauta beveik perpus mažiau. Per penkis 1934 metų mėnesius sviesto eksportas vėl pašoko 

17 procentų, vienok gauta dar mažesnė kaina. Čia žymiai atsiliepė tai, kad iš pradžių labai 

sumažėjo, o paskui ir visiškai nutrūko Lietuvos sviesto išvežimas į Vokietiją, kur yra daug 

didesnės sviesto kainos, negu Anglijoje, j kurią dabar daugiausia yra eksportuojamas 

Lietuvos sviestas. Ir čia perspektyvos labai liūdnos. Lietuvos fašistų valdžia veikiausiai dar 

daugiau ims priedų duoti dvarininkams ir buožėms, kad tik jie daugiau sviesto gamintų, bet 

tai dar sunkesne našta guls ant darbininkų ir vargingųjų valstiečių pečių. 

Labai blogos ir žąsų išvežimo perspektyvos – kitų paukščių ir paukštienos išvežimas 

iš Lietuvos ir seniau buvo ne–žymus. Lietuvos žąsys iki 1932 m. turėjo neblogą rinką 

Vokietijoje. Nuo 1932 m. žąsų eksportas j Vokietiją, kaip ir kiaulių, kiaulienos ir galvijų 

eksportas, dėl įvestų naujų didelių muitų labai pasunkėjo. 1934 m. muitas žąsims dar buvo 

pakeltas, ir dabar žąsų eksportas Vokietijon, kaip rašo fašistiniai ekonomistai, visai 

neapsimoka. Jie ieško žąsims naujų rinkų, bet mažai teturi vilties jų rasti. 

Dar blogesnė padėtis su kiaušiniais, kurių eksportas neseniai duodavo taip pat dideles 

sumas. Dėl kiaušinių kainų nukritimo pasaulinėje rinkoje kiaušinių išvežimas jau 1932 m. 

atsidūrė katastrofiškoje padėtyje. Tai ryškiai parodo ši lentelė („Tautos ūkis“, 1934 m., Nr. 1, 

26 psl.): 

 

 
 

Vadinasi, kiaušinių išvežimas 1933 m., palyginus su 1931 m., sumažėjo apie 56 proc., 

o gauta 68 proc. mažiau. Kad pakeltų kiaušinių eksportą, valdžia įvedė premijas už 

didesnius kiaušinius; „Pieno centras“ per pieno perdirbimo bendroves pradėjo juos plačiai 

supirkinėti, išstumdamas ir iš šios srities smulkius pirklius. 

Kai dėl kitų žemės ūkio gamybos šakų, kurios seniau duodavo didelių pajamų, 

pavyzdžiui, linų, tai, anot 1932 m. „Tautos ūkio“ Nr. 5, „pastaruoju laiku dėl nepaprasto kainų 

kritimo ir, reiškia, tokios žemės ūkio šakos nerentabiliškumo (nepelningumo.– V. K.) ji beveik 

visiškai išnyko arba bent žymiai susiaurėjo“. Linų pluošto ir sėmenų buvo eksportuota 1927 

m. už 84,4 mil. litų, o 1933 m. tik už 9,2 mil. Vienok dabar fašistų valdžia vėl visokiais būdais 

pradeda raginti valstiečius daugiau linų sėti. Veikiausiai ir už eksportuojamus linus bus 

įvestos premijos. Tik iš kur paimti visam kam tos premijos?! 

Javų ir dobilų sėklos eksportuota 1931 m. už 12,4 mil. litų, 1933 m. tik už 2,8 mil., nors 

javų eksporto palaikymui anais metais taip pat buvo įvestos didelės premijos; vienok javų 

kainos pasaulinėje rinkoje taip smarkiai nukrito, kad nebebuvo iš kur paimti tiek premijų, kad 

galima būtų palaikyti jų eksportą. O šalies viduje, darbo masėms nuskurdus, irgi negalėjo 

kilti duonos suvartojimas, priešingai, jis  dar sumažėjo. Lietuvos dvarininkų ir buožių javai 
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buvo sušeriami kiaulėms ir gyvuliams, kurių produktai buvo daugiausia eksportuojami 

užsienin ir parduodami ten žemiau savikainos. 

Visa tai privedė Lietuvos žemės ūkį prie sunkios ekonominės krizės. Yra net žemės 

ūkio degradacijos (atgal žengimo) žymių. Pavyzdžiui, kaip liudija „Lietūkio“ mašinų prekyba, 

kurią jis turi suėmęs beveik visą visoje šalyje, mašinų vartojimas žemės ūkyje pradėjo 

smarkiai mažėti. Smarkiai sumažėjo taip pat ir mineralinių trąšų vartojimas. 1932 m. „Tautos 

ūkis“ Nr. 9 rašė, kad 1932 m. rudenį trąšų pirkimo sezonas buvo beveik apmiręs: sulyginus 

su 1931 m., jų vartojimas sumažėjo 30–40 proc. Tai patvirtina ir visa eilė korespondencijų, 

įdėtų Lietuvos buržuazinėje spaudoje. Pavyzdžiui, „Lietuvos žinios“ 1932 m. rugpjūčio 16 d. 

pateikė tokią korespondenciją iš Marijampolės: 

„Dabar žemės ūkio produktams visiškai atpigus, įvairių trąšų daug mažiau naudoja. 

įvairios žemei dirbti ir kitos mašinos genda ir nėr už ką jas taisyti“. Gali, girdi, ateiti laikas, 

kai visiškai reikės atsisakyti pirkti trąšas, mašinas ir t. t., t. y. grįžti prie natūralaus ūkio. Tai 

kaip tik 1931 m. siūlė ministeris pirmininkas Tūbelis, matydamas tame Lietuvos išėjimą iš 

krizės. 

Tas pats tęsiasi ir toliau. 1934 m. rugsėjo 24 d. „Lietuvos žinios“ rašo iš Panevėžio: 

„Šiemet yra žymiai sumažėjęs zuperio pareikalavimas. Pasirodo, kad dėl pinigų stokos 

daugelis ūkininkų nuo zuperio atsisako“. 

Be to, reikia čia pastebėti dar vienas dalykas, kurį nurodo J. Krikščiūnas savo knygoje 

„Die litauische Landwirtschaft“ („Lietuvos žemės ūkis“), išleistoje 1933 metais. Jis sako, kad 

smulkūs Lietuvos ūkiai mineralinių trąšų beveik nevartoja,– jas vartoja daugiausia 

dvarininkai ir buožės. 

Yra duomenų, kad ir sėjamos žemės plotai yra mažinami, nors fašistų valdžia prieš tai 

„kovoja“. Ji slepia tą nemalonų jai faktą.  

Kas gi labiausiai nukenčia nuo žemės ūkio krizės? Visa buržuazijos spauda ir jos 

mokslo vyrai vienu balsu šaukia, kad, žinoma, tie daugiausia nukenčia nuo krizės, kurie 

daugiau turi. Štai kaip kalbėjo 1933 m. lapkričio 19 d. profesorius liaudininkas A. Rimka savo 

paskaitoje apie „Krizę, ūkininkų skolas ir litą“: 

„Mažiausia krizę lig šiol jautė smulkieji mažažemiai, kurie mažne visus savo ūkio 

produktus patys suvalgo ir net turi pas stambesnius ūkininkus uždarbiauti; daugiausia krizę 

jaučia stambesnieji ūkininkai (t. y. buožės. – V. K.) ir dvarininkai, kurie savo produktų 

daugumą rinkoje parduoda ir darbininkams apmokėti išleidžia ir kurie, be to, skolų daugiau 

pasidarė, pereidami iš javų į gyvulių ūkį“. 

Nuosekliai iki galo galvodami, A. Rimka ir kiti buržuaziniai ekonomistai turėtų pasakyti, 

kad mažiausiai kenčia nuo krizės žemės ūkio darbininkai, kurie jokių produktų neparduoda, 

o „didelių algų“ vis tiek reikalauja, neatsižiūrėdami j krizę ir buožių bei dvarininkų sunkumus! 

Rimkos pažiūros čia visai sutampa su tų buožių, buožinių inteligentų ir kunigų 

pažiūromis, kurie didžiojo karo metu varydavo laukan beturčius, atėjusius į komitetus nu– 

kentėjusiems nuo karo šelpti pašalpos prašyti, sakydami: „Bene jūsų ką sudegino ar 

pavogė? Pliki buvot ir pliki likot... Šelpti reikia tuos, kurie daugiau turėjo ir daugiau nustojo“. 

Taip ir dabar daro Lietuvos fašistų valdžia, o liaudininkų buožiniai profesoriai jai pilnai 

pritaria: pašalpas, premijas ir kreditus duoda buožėms ir dvarininkams, o vargingiesiems 

valstiečiams – špygą. Kad tai yra teisybė, patvirtina tas pats A. Rimka savo paskaitoje. Jis 

sako, kad „nežiūrint didelės pažangos mūsų gyvulių ir pieno ūkyje ir persitvarkymo, didelė 

dauguma ūkininkų vis dar neturi jokios naudos nei iš primokėjimo bekonui, nei iš pri– 

mokėjimo sviestui, o neturi naudos dėl to, kad nei bekonų augina, nei sviesto parduoda“ 

(„Lietuvos žinios“, 1933 m. lapkričio 29 d.). 
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Be abejonės, krizė palietė visą žemės ūkį. Nuo jos labai daug nukentėjo tie dvarininkai 

ir buožės, kurie, tikėdamiesi gerų pelnų, stengėsi naujovišką ūkį įsitaisyti ir tam skolinosi iš 

bankų ir kitų vietų pinigus už aukštus procentus. Dabar, kainoms nukritus, jiems labai sunku 

išsimokėti, ir ne vieno jų ūkis dabar yra parduodamas iš varžytinių už skolas. 

Bet dar labiau nukentėjo dėl žemės ūkio krizės tie valstiečiai, kurie nesuspėjo arba 

nesugebėjo prisitaikyti prie naujų ūkininkavimo sąlygų ir po senovei priklauso vien nuo javų 

derliaus ir jų kainų, o tokių yra, kaip mes matėme, dauguma, pirmiausia vargingieji valstiečiai 

ir sodžiaus varguomenė, kurie neturėjo iš ko pakeisti savo ūkio. Buožės ir dvarininkai gauna 

visokias pašalpas. Iš valdžios gauna milijonines „premijas“ už bekoną ir sviestą, gauna pigų 

kreditą: vargingieji valstiečiai to visko visai negauna; jie priversti yra skolintis už 

nežmoniškus procentus; dar labiau pakyla tie procentai, kada tas „dėdė“ arba „ponas“– 

lupikas vietoj procentų reikalauja dienas eiti. Mažažemiai ir vargingieji valstiečiai nutraukia 

paskutinį kąsnį nuo savo burnos. Jie paskutinį pieno lašą veža į pieninę arba kiaulei sušeria, 

valgo tik išsukas, visiškai nebemato mėsos ir vis tik nebegali išsimokėti lupikams–

procentininkams ir fašistų valdžiai. Užtat vis dažniau ir dažniau išpardavinėjamas jų turtas – 

už nesumokėtas skolas ir mokesčius. 

Taigi tuščios fašistų pasakos, esą, stambieji ūkiai daugiausia nukenčia dėl krizės. 

Žinoma, ir jie kenčia nuo krizės; vienas kitas jų nusmunka į vargingųjų valstiečių eiles. Bet 

tokio vargo ir skurdo, kaip vargingieji valstiečiai, sodžiaus varguomenė ir darbininkai, jie 

nemato. Be to, yra ir tokių buožių–lupikų, kurie iš krizės, iš vargingųjų valstiečių ir žemės 

ūkio darbininkų vargo ir skurdo dar didesnius turtus sau susikrauna. 

1933 ir 1934 metais pasaulinė krizė pradėjo šiek tiek silpnėti. Vienok J. Purickis 1934 

m. „Tautos ūkio“ Nr. 2 straipsnyje „Mūsų šalies ūkio perspektyvos“ nusiminęs rašo: 

„Reikia atvirai sau pasisakyti, kad žemės ūkio šalims sunkiau yra ir bus, negu 

pramonės kraštams“. 

O dar neseniai fašistiniai ekonomistai rašė, kad kaip tik tas faktas, kad Lietuva yra 

žemės ūkio kraštas, gali visiškai išgelbėti ją nuo krizės! 

Ir toliau Purickis rašo: 

„Ypač pavojus gresia žemės ūkio šalims – kaip mes. Vadinasi, raminti save viltim, kad 

krizė jau lengvėjanti, kad greit ją pergyvensim ir vėl bus viskas gerai, būtų neatsargu. Žemės 

ūkio gaminių kainos, bendrai imant, nekyla. Ir sunku joms kilti, kada gamyba nemažėja, o 

greičiau didėja. Tegu žemės ūkio šalys savo gamybos ir nedidina, tegu jos savo gamybą 

dargi sumažina, bet pramonės kraštai savo žemės ūkį plečia ir plės. Todėl ir kainų žemės 

ūkio produktams pakilimo ir rinkų išsiplėtimo vargu begalima laukti... Negalima laukti taip pat 

ir rinkų eksportui prasiplėtimo. Jos greičiau siaurės, negu plėsis“. 

Taigi perspektyvos labai tamsios. 

 

 

 

KRIZĖ PRAMONĖJE 
 

 

 

Pramonė Lietuvoje yra labai menkai išsivysčiusi. Iš jos gyvena tik 6,4 proc. visų 

Lietuvos gyventojų. Menka ji buvo prieš karą, nepakilo ir nepriklausomoje Lietuvoje. Tiesa, 

nepriklausomoje Lietuvoje atsirado naujų pramonės šakų, kurių prieš karą visai nebuvo arba 

beveik nebuvo: atsirado tekstilės pramonė, gyvulių produktų apdirbimo pramonė, cukraus 

fabrikas, popieriaus fabrikas, kaliošų fabrikas, stiklo pramonė ir t. t. Vienok toji stambioji 
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pramonė, kuri prieš karą buvo Lietuvoje (metalo ir odos fabrikai), toli gražu nepasiekė 

prieškarinio laipsnio. Žinomas socialdemokratas fabrikantas V. Bielskis 1928 metais rašė 

„Socialdemokrate“ apie Šiaulių odos fabrikų gamybą: dirbusieji prieš karą Rusijos rinkai 

Šiaulių odos fabrikai 1926 m. vos tepasiekė 1/6 (15 proc.) prieškarinės gamybos, o 1928 m. 

„net dar sumažėjo – vienas fabrikas užsidarė, o kiti sumažino gamybą. Prieš karą visi Šiaulių 

fabrikai perdirbdavo apie milijoną odų, iš kurių galima buvo pagaminti apie 30 milijonų porų 

padų, o dabar (1928 m.) perdirbama apie 80 tūkst. odų viršutinei medžiagai“. Panašią padėtį 

mes matome ir buvusiuose didžiuosiuose Kauno metalo fabrikuose. Lietuvos pramonė 

negali kiek labiau išsiplėsti, nes jai trūksta platesnės vidaus rinkos. 

„Tautos ūkio“ duomenimis, iš viso Lietuvoje (kartu su Klaipėdos kraštu) įmonių, kuriose 

dirbo ne mažiau kaip 5 darbininkai, buvo („Tautos ūkis“, i934 m., Nr. 4): 

 

 
 

Taigi vidutiniškai vienai įmonei tenka po 18–19 darbininkų. Pirmoje vietoje21 stovi 

medžio apdirbimo pramonė, paskui eina maisto produktų apdirbimo pramonė, tekstilės 

pramonė, drabužių bei avalynės pramonė, metalo ir mašinų pramonė, kurioje 1933 metais 

buvo tik 86 įmonės su 1508 darbininkais, ir t. t. 

Apie 80 proc. Lietuvos pramonės dirba vidaus rinkai, kita – eksportui. Pramonė, 

dirbančioji vidaus rinkai, yra apsaugota aukštais sienų muitais, užtat pasaulinė krizė ją 

tiesiogiai negali veikti. Ją veikia pirmiausia vidaus rinkos šiaurėjimas. 

1931 m. valdžios laikraščiai (taip pat ir „Tautos ūkis“) dar gyrėsi, kad Lietuvos pramonė 

jokios krizės nejaučianti. Jie rašė, kad esančios puikios perspektyvos plėstis žemės ūkio 

pramonei (pieno perdirbimui, skerdykloms, „Maisto“ fabrikams). Maisto produktų pramonėje 

darbininkų skaičius padidėjęs 120 proc. Nurodo, kad labai smarkiai einanti statyba; plytinės 

ir medžio apdirbimo pramonė 40 proc. padauginusios darbininkų skaičių, sulyginus su 1930 

m. Odos fabrikų darbininkų skaičius taip pat padidėjęs 20 proc. Metalo ir mašinų pramonė, 

esą, dirbo normaliai. 

Žodžiu, Lietuvos pramonė, anot fašistinių ekonomistų, 1930 metais dar buvo sudariusi 

„laimingą salą“, nežinančią krizės. Tik nenoroms jiems prasiveržė jau ir tuomet, kad degtukų 

gamyba sumažėjo apie 25 proc. „Kelios medžio apdirbimo įmonės, dirbusios eksportui, dirbo 

silpniau, kaip 1930 m., nes eksporto sąlygos dar labiau pablogėjo“. „Dėl pablogėjusių 

eksporto sąlygų gamybą susiaurino celiuliozės ir kartono fabrikai“. Užsidarė keletas linų 

apdirbimo fabrikų, užtat kitos tekstilės pramonės šakos 15 proc. padauginusios darbininkų 

                                                           
21 Pagal darbininkų skaičių. Red. 
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skaičių. Tik metų gale padėtis tekstilės pramonėje pablogėjusi, nes sumažėjo prekių 

reikalavimas. Saldainių gamyba sumažėjo ir t. t. („Tautos ūkis“, 1932 m., Nr. 1). 

Bet vos pora mėnesių praėjo, ir jau P. Baltuška tokį juodą vaizdą nupiešė Prekybos ir 

pramonės rūmų posėdyje (1932 m. balandžio 25 d.): 

„Tie mūsų pramonės gaminiai, kurie eina į užsienį, sutiko sunkumų, užsienio valiutoms 

susvyravus, o vietos reikalams pramonė kenčia dėl to, kad sumažėjęs pareikalavimas. Kiek 

laimingesnį buvę tik kartono fabrikai, bet sausio mėn. ir jie turėję sustoti; kovo pabaigoj ir 

balandžio pradžioj vėl pradėjo dirbti. Audimo pramonė laikantis kiek geriau tik toji, kuri 

gaminanti intendantūrai, o šiaip kas gaminama bostono ir juodų medžiagų, tai einą į 

sandėlius. Kojinių fabrikai intensyviau dirbą. Kojinių fabrikus saugoja muitai. 

Trikotažo fabrikai sausio mėn, dirbę po 3 dienas per savaitę, vasario mėn. visai 

sustoję... Alaus bravoruose, jei paimti tik Kauną, sausio mėn. gamyba sumažėjo 20 proc., 

vasario mėn. – 40 proc., kovo – 20 proc. Tačiau paėmus Klaipėdą, išsilygina kaip pernai 

(1931 m. – V. K.). Miško pramonė, turėdama žaliavos iš anksčiau, sustoti negalėjus ir dirbus, 

bet nieko neeksportavus... Privatus pirkliai turj neparduota apie 35 000 festmetrių, o miškų 

departamentas apie 100 000 festmetrių. Miltų pareikalavimas sumažėjęs 40 proc.“ ir t. t. 

(„Tautos ūkis“, 1932 m., Nr. 4). 

Buv. br. Šmidtų metalo fabrikas sumažino darbininkų skaičių ir pradėjo dirbti tik po 4 

dienas per savaitę ir tai tik po 6 valandas. 

Tai aiškiai rodo, jog pasakos apie tai, kad krizė nepalietusi arba nežymiai tepalietusi 

Lietuvos pramonę, yra taip pat tuščios, kaip ir apskritai pasakos apie „laimingąją Lietuvos 

salą“. S. Kuzminskas 1932 m. „Tautos ūkio“ Nr. 5 rašo, kad įvairios pramonės šakos per 

vienerius tik paskutinius metus sumažino savo gamybą nuo 10 iki 40 proc. Svarbiausia to 

priežastis – perkamosios gyventojų galios sumažėjimas. Kiek geresnę padėtį pramonėje, 

negu prekyboje, S. Kuzminskas aiškina tuo, kad „krašto vartotojai vis daugiau susidomi 

pigesniais vietos gaminiais, vengdami užsieninių“. 

Valdžios duomenimis, Lietuvos pramonė 1933 m., palyginus su 1932 m., sumažėjo 

maždaug 15–20 proc. Kai kurios atskiros pramonės šakos, dirbančios eksportui, savo 

gamybą dar daugiau sumažino. Apie 20 proc. sumažėjo metalo pramonė, kartonažo, 

aliejaus, konservų gamyba, 13 proc. sumažėjo tabako gamyba, apie 10 proc. – spirito 

gamyba, apie 9 proc. – degtukų gamyba. Alaus, degtinės, tekstilės, odų pramonės gamyba 

nesumažėjo („Tautos ūkis“, 1934 m„ Nr. 1.) 

Žymiai sumažėjo 1933 m. namų statyba ir ryšium su tuo sumažėjo atitinkamų 

pramonės šakų gamyba. 

Apie 1934 metų pirmąjį ketvirtį „Tautos ūkis“ Nr. 4 pa–teikia tokius duomenis: 

„Pramonės įmonių gyviausiai veikė tekstilės fabrikai. Daugumas dirba dviem pakaitom. 

Lentpjūvės apskritai dirba silpnai. Tik Klaipėdos, kurios apdirba iš Rusijos atgabenamą 

mišką, dirba dviem, trim pakaitom. Malūnų veikimas susilpnėjo... Odos fabrikai dirba silpnai, 

nes turi nemažas atsargas, o rinkos pareikalavimas nepadidėjo. . . Plytinės, koklių, čerpių ir 

betono dirbtuvės darbą sumažino apie 30 proc. Metalo ir muilo fabrikai gamybą sumažino 

apie 20 proc. Baldų dirbtuvių nemažai susilikvidavo, o likusios dirba apie 20 proc. mažiau. 

Kitų rūšių įmonės veikė maždaug taip, kaip pernai tuo pat laiku“. 

Tai rodo, kad ir 1934 m. Lietuvos pramonės padėtis nepagerėjo, kad krizė joje 

tebesitęsia. Užtat aiškiai melagingi yra fašistinių laikraščių duomenys, pateikiantieji tokius 

skaičius apie Lietuvos pramonės būklę 1931 ir 1933 m.: bendras skaičius pramonės įmonių, 

kuriose dirba ne mažiau kaip 5 darbininkai, pagal išpirktus verslo liudijimus, 1931 m. siekęs 

1 040 įmonių su 21 053 darbininkais, o 1933 m. – 1151 įmonė su 23 090 darbininkų. O tuo 

tarpu 1934 m. „Tautos ūkio“ Nr. 4 pateikia 1933 metams tik 19 185 darbininkus!  
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Bet ir ši menka Lietuvos pramonė dar rodosi Lietuvos ministeriams per didelė. J. 

Tūbelis, atsakydamas j „anketą savosios pramonės klausimais“ („Tautos ūkis“, 1934 m., Nr. 

4), rašo: 

„Pas mus per daug yra malūnų, per daug tabako fabrikų. Audimo pramonė labai 

smarkiai plečiasi. Per didelis kai kurių pramonės šakų išsiplėtimas pakerta jos gyvavimą. 

Susidaro per didelė konkurencija, ir įmonės bankrutuoja“. 

Ir čia buržuazinė valstybė ateina visokiais būdais į pagalbą kapitalistinėms įmonėms, 

naudodama tam išspaustus iš darbo masių milijonus. Be valstybės pagalbos ir be svetimų 

kapitalų pagalbos buvo paleistos į darbą prieš karą veikusios įmonės ir kai kurios naujai 

įsteigtos tik Lietuvos nepriklausomybės pradžioje, devynioliktais ar dvidešimtais metais, 

kada plaukė doleriai iš Amerikos ir kada žemės ūkio žaliava ir javai turėjo aukštas kainas ir 

Lietuvoje buvo platesnė rinka. Vėliau, kaip teisingai rašo 1934 metų „Tautos ūkio“ Nr. 4 V. 

Kvieska, šiek tiek stambesnės įmonės nebegalėjo atsirasti be iždo ir svetimų kapitalistų 

dalyvavimo. Ir jis konstatuoja: 

„Jei pažvelgti į pokarines dideles įmones, tai matysime, kad jas finansuoja iždas arba 

užsienio kapitalistai, „Maistas“, „Lietuvos cukrus“, pieno perdirbimo bendrovės finanuojamos 

tiesiog per iždą akcijų pavidalu arba per Žemės banką. Degtukų fabrikai, popieriaus fabrikas, 

elektros stotis, kaliošų fabrikas – vis tai svetimų kapitalų padaras“. 

Vėliau, net 1930 ir 1931 metais, kada, anot Kvieskos, buvo „labai geri“ metai Lietuvoje 

ir atsirado daug laisvų kapitalų, jie nenoriai ėjo į pramonę, o geriau ėjo į namų statybą ir į 

bankus indėlių pavidalu, nes ten didesnių pelnų tikėjosi. 

Vienok ir valstybė, grūsdama pinigus į įvairias akcines bendroves ir tuo būdu 

didindama kapitalistų pelnus, negali daug padėti neturinčiai kapitalistinėje Lietuvoje tvirto 

pamato pramonei. J. Tūbelis dėl to rašo („Tautos ūkis“, 1934 m., Nr. 4): 

Pramonę ugdyti – nelengvas dalykas. Pas mus pramonės ugdymu daug tenka rūpintis 

valstybei. Jei tik norima sukurti stambesnė pramonės šaka, tai be valstybės pagalbos 

neapsieinama. Kai kurias pramonės šakas valstybei vienai teko sukurti. Bet tokia pramonė 

brangiai kaštuoja. Štai kad ir cukrus, iš pradžių savikaina siekė net 90 centų už kilogramą. 

Dabar kaštuoja 63 centus, o nusipirkti importuoto cukraus galima už 20 centų kilogramas... 

Štai į bekonų gamybą valstybė įdėjo daug kapitalo, o dabar ta pramonė tenka siaurinti, nes 

jai užsidaro rinka“. 

Faktiškai, kaip aukščiau matėme, cukraus vartojimas Lietuvoje eina žemyn. 1930 m. 

jo buvo suvartota apie 31 000 tonų, o 1933 m., kada įsigalėjo lietuviškas cukrus,  

suvartojimas nukrito iki 20 000 tonų. Suvartojimas sumažėjo dėl darbo masių perkamosios 

galios sumažėjimo ir didelio cukraus kainų pakėlimo22. 

  

                                                           
22 Šis skyrius nebuvo užbaigtas. Nebuvo užbaigtas ir sekantis skyrius, jam tebuvo paruošta medžiaga, kurią 
žemiau ir duodame. Red.  
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9. DARBININKŲ PADĖTIS 
 

 

 

 

 

Darbininkų padėtis po fašistinio perversmo labai pablogėjo. Mes jau matėme, kad tuoj 

po perversmo buvo pasmaugtos visos klasinės darbininkų organizacijos, uždrausti streikai, 

revoliuciniai darbininkai sugrūsti į kalėjimus. Fašistų valdžia manė tokiu būdu visiškai 

sunaikinsianti revoliucinį darbininkų judėjimą, likviduosianti Komunistų partiją ir suteiksianti 

kapitalistams, dvarininkams ir buožėms visas galimybes lupti nuo darbininkų po devynis 

kailius. Ir jie, tikrai, pasiekė šiuo atžvilgiu didelių laimėjimų. Visu frontu prasidėjo kapitalo 

puolimas prieš darbininkų klasę. Bet jie apsiriko, manydami, kad tokiu būdu galima palaidoti 

klasių kovą ir revoliucinį darbininkų judėjimą, palaidoti Komunistų partiją ir pasiekti tautos 

vienybę – išnaudojamųjų su išnaudotojais. 

Liko darbininkų klasė. Liko išnaudojamieji ir išnaudotojai, ir todėl jokios fašistinės 

priemonės negalėjo panaikinti klasių kovos, negalėjo visiškai panaikinti išnaudojamųjų 

protesto prieš savo išnaudotojus, negalėjo palaidoti ir darbininkų klasės reikalų reiškėjos – 

Komunistų partijos. Greitai fašistai patys turėjo tai pripažinti. Darbininkai priešinasi kapitalo 

puolimui. Daugėja konfliktai tarp darbininkų ir samdytojų. Po skaudžių pirmųjų smūgių greitai 

vėl pradeda atsirasti klasinės darbininkų organizacijos. Vietoj plačiai išbujojusių 1926 metais 

profesinių sąjungų, atsiranda iš pradžių siauri nelegalūs profrateliai, paskui ir legalios 

profsąjungos. Nė vienai dienai nenustoja veikusi nelegali Komunistų partija. Ji leidžia savo 

literatūrą, šaukia darbininkus į kovą prieš kapitalo ir fašizmo puolimą, ir, nežiūrint to, kad ji 

buvo silpna, nežiūrint to, kad pirmaisiais fašizmo viešpatavimo metais ji nesugebėjo išvesti 

plačių masių į kovą, vis tik pats jos buvimas ir veikimas neleido kapitalui visiškai suvaryti 

darbininkus į ožio ragą ir pasiekti kapų tylumą. Kova nesustoja. Vienur labiau, kitur mažiau 

ji pasireiškia, bet visur eina. 

Ypatingai paaštrėja klasių prieštaravimai ir kova 1926– 1929 metais, kuomet didelę 

Lietuvos dali ištinka nederlius, ir ateina sunkūs bado metai. Fašistų valdžia ir toliau visokiais 

būdais remia kapitalistus, dvarininkus ir buožes prieš darbininkus ir varginguosius 

valstiečius, bet savo keliu prispirta yra leisti legaliai gyvuoti, bent Kaune, profsąjungoms, 

atidaryti ligonių kasas, leisti j jas, kad ir labai suvaržytus, rinkimus, pakęsti darbininkų 

streikus ir t. t. 

Naują, dar didesnį puolimą prieš darbininkus pradeda kapitalistai, dvarininkai ir 

buožės, palaikomi fašistų valdžios, kuomet ir Lietuvoje prasideda aštri ekonominė krizė. Ties 

šiuo laikotarpiu mes čia kiek plačiau ir sustosime. Čia mes geriausiai ir pamatysime, ką davė 

plačioms Lietuvos darbininkų ir darbo valstiečių masėms fašistinė diktatūra 

 

 

 

PRAMONĖS DARBININKŲ BJAURUS IŠNAUDOJIMAS 
 

 

 

Prezidentas A. Smetona, atsakydamas į „anketą savosios pramonės klausimais“, 

pasakė („Tautos ūkis“, 1934 m„ Nr. 4): 



77 

 

„Marksistinė teorija pastatė darbą ir kapitalą kaip du kovojančius priešus. Šitoks 

pastatymas šiandien yra labai žalingas. Dabar stengiamasi šituos du pradus suderinti 

bendron harmoningon kūrybon. Italijoj, šiuo keliu einant, pasiekta gražių vaisių. Reikia, kad 

darbininkas būtų teisingai atlyginamas, o jis už tai sąžiningai dirbtų“. 

Pažiūrėkime, kaip toji „klasių vienybė“ ir visos tautos „harmonija“ yra įvykdyta 

fašistinėje Lietuvoje, koks teisingas yra darbininkų „atlyginimas“. Tam parodyti pirmiausia 

paimsime pačių buržuazinių rašytojų duomenis, kad nieks negalėtų abejoti jų teisingumu. 

Štai ką mes skaitome 1931 m. sausio 12 d. „Lietuvos ži–iose“ buvusio Kauno miesto 

tarybos nario C. Petrausko straipsnyje „Liūdni reiškiniai“: 

„Gali būti kai ką ir galima įtikinti, kad Lietuvoje tikrai visiems gera gyventi. Tač iau apie 

ekonominį gerbūvį klaidinga būtų spręsti pagal statomus didelius namus, pilnas žmonių 

kavines, restoranus ir kinus. Tiesa, mes turime tokį gyventojų sluoksnį, kuris nesivaržo dėl 

pinigų, tačiau, įsigilinęs į tai, kokiu būdu gaunami tie pinigai, aš nesijaučiu nudžiugusiu. Nors 

seno tipo baudžiavos Lietuvoje jau seniai nėra, bet vis dėlto dažnai galima pastebėti 

charakteringas mūsų laikų baudžiavos žymes. Dabar kartais senąjį dvarininką pakeičia 

fabrikantų sindikatai ir nežmoniškai išnaudoja darbininkus ir vartotojus. 

Tam faktui įrodyti aš imu tiktai papirosų ir tabako fabrikus. Ši pramonės šaka Lietuvoje 

yra gerai išsivysčiusi ir duoda didelį pelną. Tačiau pažiūrėkime, kaip tose įmonėse 

apmokamas darbininkų, ypač moterų, darbas. Darbininkė i dieną gauna 3 litus, o 

kalendoriaus mėnuo turi 25 dirbamas dienas. Tokiu būdu per mėnesį darbininkė gauna 75 

litus. Iš tų pinigų atskaitoma ligonių kason, įvairios pabaudos ir, pagaliau, išmokama apie 70 

litų. Tai dar „geras“ atlyginimas. Daug moterų gauna mažiau kaip 3 litus į dieną. Be to, jų 

darbas nėra pastovus. Fabrikantai priima jas kaip laikinas darbininkes, ir dažnai, dirbusios 

kokius 3 mėnesius, jos atleidžiamos, kad neduotų joms kompensacijos. Nuo kitų darbininkių 

net iš anksto, priimant į darbą, imamas parašas, kad jos, būdamos atleistos nuo darbo, 

nekels jokių pretenzijų dėl kompensacijos. 

70 litų – tai suma, iš kurios darbininkei reikia pramisti, apsirengti ir kokią nors pastogę 

gauti ne tik jai vienai, bei dažnai užlaikyti ir šeimą iš 2 ar 3 žmonių. Pragyvenimo minimumas 

1930 m. lapkričio mėn. vienam suaugusiam žmogui buvo 91,68 lt.; šeimai iš 2 žmonių – 

153,13 lt. ir šeimai iš 5 žmonių – 266,56 lt. (Statistikos biuletenis, per–eitųjų metų Nr. 12). 

Statistikos biuras labai šykščiai apskaitė pragyvenimo minimumą, tačiau jis žymiai prašoka 

faktinį moters darbininkės uždarbį. Tokia kritinga medžiagine moters darbininkės padėtimi 

naudojasi įvairūs vertelgos, samdydami gražesnes mergaites tam tikroms „pareigoms“ 

atlikti, ir moka joms mėnesinį atlyginimą. Nemanykite, kad toks uždarbis yra didelis: jis 

nesiekia net 50 litų mėnesiui, kadangi yra iš ko pasirinkti. 

Negalima ramiai praeiti ir pro sanitarines sąlygas, kuriomis dirba žmonės įmonėse. 

Nepasirūpinama net virinto vandens darbininkėms atsigerti, o rankšluosčiai, kuriais po darbo 

darbininkės nusiplovę rankas šluostosi, nė kiek nesiskiria nuo nešvariausios mazgotės. Kai 

ateina miesto sanitarinis gydytojas apžiūrėti įmonę, tai jo neįleidžia į vidų be tabako fabriko 

akcizininko leidimo. O kol pastarasis duos leidimą gydytojui įeiti į fabriką, jau suspėta 

nešvarius rankšluosčius pakeisti švariais ir t. t. Viena drąsesnė darbininkė, kad įrodytų 

sanitariniam gydytojui, kokie „švarūs“ yra rankšluosčiai, nunešė tokį rankšluostį parodyti 

gydytojui į namus. Ir kas atsitiko? Ją darbdavys apkaltino, kad ji pavogusi rankšluostį, iškėlė 

teisme bylą ir atleido ją nuo darbo. Tas atsitikimas turėjo vietos viename žinomame papirosų 

fabrike“. 

Taip rašo ne koks komunistinis laikraštis, o buržuazinis. Taip buvo išnaudojamos 

papirosų ir tabako fabrikų darbininkės 1930 metais, kuomet Lietuvoje tokios didelės 

ekonominės krizės dar nebuvo, kuomet dar nebuvo taip sumažintas darbo užmokestis, kaip 
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dabar, kuomet dar darbininkai daugiau darbo galėjo rasti. Kaip rodo oficialūs duomenys, ir 

tuomet Lietuvos darbininkų didelė dauguma gaudavo mažiau reikalingo pragyvenimui 

minimumo, o ką jau bekalbėti apie vėlesnius laikus! Ar ne tiesa,– gera „klasių vienybė“, gera 

harmonija galėjo būti tarp darbininkų ir samdytojų, išnaudojamųjų ir išnaudotojų?! 

Kauno darbininkų ligonių kasos duomenimis, 1928 metais iš 16 181 ligonių kasos nario 

ketvirta dalis uždirbdavo mažiau kaip 80 litų per mėnesj, daugiau kaip pusė – mažiau kaip 

150 litų, du trečdaliai visų darbininkų – mažiau kaip 200 litų. Jei mes atmestume valstybės 

tarnautojus ir vietinių savivaldybių tarnautojus (jie sudaro Kaune 13 procentų visų 

apdraustųjų ligonių kasose), o taip pat kredito įstaigų (bankų ir bankelių) tarnautojus (jie 

sudaro 5 procentus apdraustųjų), kurie, apskritai imant, gauna didesnes už darbininkus 

algas, tai gaunančių ligi 100–150 litų mėnesiui darbininkų procentas bus dar didesnis. 

Jei mes paimsime 1930 m. ligonių kasų narius visoje Lietuvoje, tai gausime dar 

juodesnį paveikslą: iš visų 30 357 apdraustųjų tuomet ligonių kasos narių beveik pusė (13 

354) teuždirbdavo mažiau kaip 80 litų per mėnesj, du trečdaliai– mažiau kaip 150 litų, keturi 

penktadaliai visų apdraustųjų – mažiau kaip 200 litų. 

Tuo tarpu, valdžios duomenimis, 1931 m. pradžioje vieno žmogaus pragyvenimui buvo 

reikalinga mėnesiui mažiausia 91 ir pusė lito (prieš karą – 82 litai), šeimai iš dviejų narių – 

153 litai, iš penkių narių – 266 litai. Taigi, jei paimtume dargi šituos valdžios duomenis, tai 

gausime, kad Lietuvos darbininkų dauguma gauna mažiau pragyvenimo minimumo, 

reikalingo vienam žmogui, o ką jau bekalbėti apie šeimas iš 2–4 žmonių! 

Nežiūrint to, nuo 1931 metų visur pradėjo dar labiau su–mažinti darbo užmokestj.  

Buv. br. Šmidtų (dabar J. Vailokaičio) metalo fabrike 1931 m. darbininkai gaudavo po 

6–7 litus dienai, 1932 m. – 4–5 litus. Lentpjūvių darbininkai gaudavo Kaune 1931 m. po 6–

7 litus dienai, 1932 m. – po 4–5 litus23. Dar mažesnis darbo užmokestis tabako ir papirosų, 

tekstilės, saldainių fabrikuose, kur beveik vienos tik darbininkės dirba. Vidutiniškai jos gauna 

tenai apie 2,5–3 litus dienai ir dirba ne ištisą savaitę. 

Iš „Uniono“ kojinių fabriko 1932 m. „Balso“ Nr. 3 viena darbininkė rašė: 

„Pirmiau čia dirbo 130 darbininkių, o dabar tik 80. Kitas išmetė iš darbo... be 

kompensacijos. Dabar dirbam tik 3 dienas į savaitę. Uždirbam nuo 2,50 iki 4 litų į dieną. 

Vadinasi, per savaitę uždirbam 7,50–12 litų. Bet 12 litų uždirba tik specialistės. Su tokia alga 

jokiu būdu negalima pragyventi. Mums tenka badauti, o apie mokėjimą už butą jau nėr ir 

kalbos. Ir jei nemoka porą mėnesių, tai tiesiog išmeta iš buto... Bet to dar maža. Nežiūrint 

tos labai menkos algos, už kiekvieną menkniekį mus dar baudžia piniginėm bausmėm... Be 

to, fabrikantas tiesiog atvirai vagia darbo valandas. Jei kas dirba 6 valandas į dieną, tai 

užrašo 5 ar 4 valandas. Jei kas pradeda reikalauti, tai atsako: „kaip sau nori, nenori – 

nedirbk“. 

Taip buvo ne tik „Uniono“ fabrike, bet ir kitur. Tai rodo pirmiausia Kauno ligonių kasos 

duomenys; tai patvirtina dargi Lietuvos fašistinės valdžios organai. Pavyzdžiui, D. Micuta, 

Lietuvos Centralinio statistikos biuro direktorius, savo straipsnyje apie Lietuvos pramonės 

augimą, įdėtame 1934 m. „Tautos ūkio“ Nr. 4, pateikia tokius duomenis apie visų L ietuvos 

pramonės darbininkų darbo užmokestį 1930 ir 1933 m.: 1930 m, jie gavę iš viso 37 015 

tūkst. litų, o 1933 m. tik 32 817 tūkst. Už 8 valandų darbo dieną, anot to paties daktaro 

Micutos, 1930 m. buvę mokama kvalifikuotiems darbininkams vidutiniškai po 11,60 lt., 

nekvalifikuotiems – 7,20 lt., o 1933 m., – po 9,20 lt. ir 5,55 lt. Taigi ir pagal šito aiškiai 

nesąžiningo Lietuvos daktaro duomenis aiškiai matomas darbo užmokesčio sumažinimas 

21 – 23 procentais. Iš tikrųjų tas sumažinimas buvo daug didesnis,  ir tai liudija to paties 

melagio daktaro leidžiamas Statistikos biuletenis Nr. 6 (1934 m.). Ten mes randame tokius 

                                                           
23 Žr. Kauniečio korespondenciją iš Kauno. įdėtą 1933 m. „Balso“ Nr. 5, 78 psl. 
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duomenis apie vidutinišką Lietuvos darbininkų darbo užmokestį (kalba eina irgi apie 

pramonės darbininkus, litai maždaug atitinka ligonių kasų duomenis): vyro darbininko darbo 

užmokestis 1931 m. gruodžio mėn. buvo 4,05 lt., 1932 m. gruodžio mėn. – 3,25 lt., 1933 m. 

gruodžio mėn. – 2,80 lt., 1934 m. kovo mėn. – 2,60 lt.; moterų darbininkių darbo užmokestis 

tuo pačiu laiku: 2,70 lt., 2,10 lt., 1,90 lt. ir 1,80 lt. Čia krinta į akis pirmiausia didžiausias 

skirtumas tarp daktaro Micutos duomenų ir jo vadovaujamo Statistikos biuletenio duomenų: 

pastarojo duomenimis, darbo užmokestis 2–3 kartus mažesnis! Matyt, ponas direktorius 

pramiegojo paskutinius duomenis, todėl tad jie ir galėjo pasirodyti Statistikos biuletenyje. 

Antra, iš šių duomenų mes matome, kad tik per du su viršum metų darbo užmokestis 

sumažėjo 33–40 proc. 

Didelį darbo užmokesčio sumažinimą dar labiau patvirtina daugybė darbininkų 

korespondencijų, išspausdintų komunistų spaudoje; tai patvirtina ir buržuazinė spauda. 

Jei pažiūrėsime, kiek uždirba atskirų pramonės šakų darbininkai, tai pamatysime tokį 

vaizdą: kiek daugiau gauna kvalifikuoti darbininkai, visai mažai gauna nekvalifikuoti ir 

moterys; kiek daugiau gauna Kaune, mažiau – provincijoje; be to, visur paskutiniais metais 

darbo užmokestis liko žymiai sumažintas. Pavyzdžiui, paimsime statybos darbininkus, kurių 

yra Lietuvoje apie 10 tūkstančių. Tai yra sezoniniai darbininkai, kurie apie 5 mėnesius per 

metus visai neturi darbo. Mūrininkai 1931 m. gaudavo Kaune už valandą po 1,50 lito ir 

daugiau, o 1932 m. tik nuo 90 centų iki 1 lito 20 centų valandai; tinkuotojai 1932 m. 

tegaudavo 70–80 centų valandai; juodadarbiai 1931 m. gaudavo prie statybos darbų po 80 

centų valandai, 1932 m.– 40–50 centų, moterys – 30 centų, provincijoje vyrai – 35–40 centų 

valandai, moterys dar mažiau24. 1933 m. kapitalistai stengėsi dar labiau sumažinti statybos 

darbininkų darbo užmokestį, bet Kauno statybos darbininkai paskelbė streiką ir atrėmė tą 

kapitalo puolimą. 

Tai buvo labai svarbus streikas. Kauno statybos darbininkai parodė jame didelį klasinį 

susipratimą. Streikas turėjo juo didesnės reikšmės, kadangi jis apėmė pirmiausia tautininkų–

fašistų statybas: „Pažangos“ rūmus, sporto rūmus, ligonių kasų rūmus, miesto savivaldybės 

statomus valdininkams namus. Gero revoliucinės darbininkų profsąjungos vadovavimo ir 

darbininkų solidarumo dėka streikas buvo laimėtas. 

Ir vis tik, nežiūrint tokio statybos darbininkų susipratimo, solidarumo ir kovingumo, jų 

darbo užmokestis nuo 1931 m. iki 1934 m. buvo daugiau kaip perpus sumažintas. Apie tai 

rašo vienas Kauno statybos darbininkas: 

„Dar 1931 metais betonininkas gaudavo po 10–12 litų dienai, o 1934 m. su dideliu 

vargu 5 litus. Visose Kauno įmonėse, kur darbininkai seniau uždirbdavo po 6 litus į dieną, 

dabar teuždirba tik 3 litus. Be to, išnaudotojai padidino darbininkams pabaudas; už kiekvieną 

menkniekį baudžia ne mažiau kaip vienu litu“. 

Kaune prie Prisikėlimo bažnyčios statymo dar bjauriau išnaudojami darbininkai: už 12 

valandų darbo dieną tegaudavo 1933 m. tik po 2–3 litus; jei kuris darbininkas pareikalaudavo 

didesnio darbo mokesčio, tai kun. F. Kapočius, pavarydamas jį, sakydavo: „Gali eiti ten, kur 

daugiau moka. Iš kaimo gausiu dar pigesnių darbininkų“. 

Provincijoje, kur ir statybos darbininkai yra mažiau klasiniu atžvilgiu susipratę, jų darbo 

užmokestį sumažina net iki 25–30 centų už valandą, moterims moka dar mažiau. 

Prie tilto statymo per upę Ančią (Batakiuose, Tauragės apskr.) darbininkai gaudavo 

1932 m. tik po 25–30 centų valandai. „Darbininkai, norėdami kiek uždirbti, dirba kuo 

daugiausia valandų. Darbas bjaurus, vanduo veržiasi iš visų pusių. Purvini, suvargę, 

keikiami ir koliojami dirba darbininkai. Už menką pasipriešinimą atleidžiami iš darbo“ 

(„Balsas“, 1932 m., Nr. 19). 

                                                           
24 Žr. Kauniečio korespondenciją iš Kauno, įdėtą 1933 m. „Balso“ Nr. 5, 78 psl. 
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Panašiai yra visur provincijoje prie statybos darbų. 1934 m. prie plentų statybos 

darbininkams mokėjo tik nuo 1 lito 50 centų iki 2 litų 40 centų dienai už 14 valandų. Tai kai 

kur, pavyzdžiui, prie Babtų–Raudondvario plento statymo, sukėlė darbininkų streikus. 

Lietuvoje yra gana daug baldų dirbtuvių. Iš viso medžio apdirbimo pramonėje dirba 

apie 5000 darbininkų. Baldų fabrikantai, kaip mes aukščiau matėme, turi didžiausius pelnus, 

o kokia yra jų darbininkų padėtis? 

Kauno baldų fabrike „Universal“ 1924 m. pirmosios kategorijos stalius gaudavo už 8 

darbo valandas po 15 litų, juodadarbiai – po 6 litus, moterys – 4 litus. Iki 1926 m. buvo tokia 

pat padėtis. 1926 m. darbo užmokestis buvo nu muštas 15 procentų, bet su streiko pagalba 

buvo sugrąžintas senasis darbo užmokestis. 1929 m. fabrike dirbo jau 160 vyrų ir 30 moterų 

(1924 m. tedirbo 30 darbininkų kartu su meistrais). Darbo užmokestis staliams buvo 

numuštas pusantro lito į dieną. Darbininkai, pradedant nuo 1928 m., kasinėtai streikuoja dėl 

darbo užmokesčio neišmokėjimo. 1932 m. darbo užmokestis buvo numuštas nuo 25 iki 50 

proc. Darbininkus iš fabriko meta be kompensacijos. Naujai imamus verčia pasirašyti, kad 

atleidžiant nereikalaus išmokėti kompensaciją už dvi savaites, kas pagal tų laikų Lietuvos 

įstatymus buvo reikalaujama („Balsas“,1932 m., Nr. 24). 1933 m. darbininkai streikuoja dėl 

darbo užmokesčio sumažinimo – streiką pralaimi. 1933 m. vėl stoja į streiką. Šį kartą streikas 

tęsėsi apie mėnesį laiko. Streiką dalinai laimėjo. 

Ir kitų baldų įmonių darbininkai ne vieną kartą streikavo, vis tik nuo 1930 iki 1934 m. 

darbo užmokestis daugiau kaip per pusę ir čia buvo sumažintas. Vienas stalius darbininkas 

rašo, kad iki 1930 m. tarp stalių darbininkų beveik nebuvo bedarbių. Vasaros metu dar 

jausdavosi ir darbo jėgos trūkumas. 

Tuo metu darbininkai uždirbdavo per savaitę pagal kategorijas (litų): 

 

 
 

1934 metais visose Kauno baldų įmonėse buvo panaikintas padienis darbas ir įvestas 

akordinis. Geriausias stalius dabar vos gali uždirbti 30 litų per savaitę, dirbdamas ne mažiau 

kaip 10 valandų į dieną. Sulyginus su 1930 m., tegauna vos ketvirtą dalį.  

Iki 1930 m. staliai dirbdavo ištisą savaitę ir visada turėdavo darbo. 1934 metais ne tik 

žiemą, o ir vasarą pusė stalių buvo bedarbiai, o kita pusė dirbo po 3–5 dienas į savaitę. 

Vadinasi, stalių uždarbis dar labiau sumažėjo. Tiesa, per tą laiką šiek tiek atpigo maisto 

produktų kainos – apie 40 procentų, o butai, drabužiai – apie 30 procentų, vienok darbo 

užmokestis buvo sumažintas nepalyginamai daugiau. 

Tas pats darbininkas rašo apie trikotažo darbininkų uždarbį:  

„1929–1930 metais kvalifikuotos trikotažo darbininkės– uždirbdavo po 70–80 litų į 

savaitę, o 1934 m., dirbdamos po 4 dienas j savaitę, tegauna tik 22 litus į savaitę, mažiau 
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kvalifikuotos darbininkės gaudavo seniau po 35–40 litų j savaitę, dabar už 4 dienas tik 12 

litų. 

Be to, fabrikantai su fašistinės valdžios pagalba įvedė darbininkams bausmes. Baudžia 

už žodžio ištarimą darbo* metu, baudžia už „broką“, baudžia už nuėjimą nuo darbo 5–ioms 

minutėms. Pasitaiko, kad atskaito trečdalį darbo už–mokesčio kaip pabaudas. Ypatingai 

vartojamos pabaudos naujame popieriaus fabrike Petrašiūnuose. Už kiekvieno lapo broką 

atskaito po 20 centų. Pasitaiko, kad atskaito už 10 lapų per dieną, o iš viso uždirba 

darbininkas 3–3/2 lito į dieną“. 

Darbininkai kovoja prieš tai, bet fabrikantai, fašistinės valdžios ir fašistinių darbo 

inspektorių remiami, nenusileidžia. 

Iš viso, anot fašistinio darbo inspektoriaus M. Liutermozos, Lietuvoje yra apie 6000 

tekstilės darbininkų, daugiausia moterų, tuo tarpu darbo užtenka tik 3 tūkstančiams. „Kauno 

audiniai“ 1933 m. pabaigoje sumažino darbo valandų skaičių nuo 8 iki 6 valandų per dieną 

ir sumažino darbo užmokestį nuo 50 centų už šilko metro išaudimą iki 35 centų, padieniams 

numušė darbo užmokestį nuo 4 iki 3 litų per dieną. 

Ypatingai biauriai išnaudojamos tekstilės darbininkės provincijoje. Pavyzdžiui, Biržų 

Jansono audimo fabrike darbininkės, be pertrūkio dirbdamos, gaudavo 1932 m. už 12 

valandų darbo dieną po 2,5–3 litus. Bet ir provincijoje jos pradeda kovą su savo 

išnaudotojais. Štai dar prieš karą Rokiškio apylinkėje, Juodupėje, įtaisė audimo fabriką Trė 

jus. Jis reguliariai neišmoka darbininkėms darbo užmokėsčio. Dėl to 1931 m. vasarą 

darbininkės sustreikavo, reikalaudamos reguliaraus algų išmokėjimo. Streikas nebuvo 

paruoštas, nebuvo išrinktas streiko komitetas ir t. t., ir Trėjui su savo klapčiukais pasisekė 

greitai nutraukti streiką. Pasižadėjo po kelių dienų išmokėti algą, bet praėjo daug dienų ir vis 

tiek nesumokėjo. Tada darbininkės pradėjo antrą streiką su didesniu pasiryžimu. Trejus 

mėgino pastatyti streiklaužius, bet darbininkės juos išvaikė. Streikininkės surengė 

demonstraciją, kurioje dalyvavo apie 280 žmonių. Prie jų prisidėjo ir apylinkės valstiečiai. 

Tada susidarė apie 300–350 žmonių. Iš Rokiškio atvyko policija, bet ji neišdrįso pulti 

demonstrantų. Streikas tęsėsi visą savaitę, bet dėl organizacijos stokos Trėjui vėl pasisekė 

jį nutraukti. 1931 m. lapkričio 1 d. daug darbininkių buvo išmesta iš darbo. Daugeliui 

nesumokėjo jų uždirbtų pinigų. Dabar šis fabrikas visai sustabdytas. 

Plungėje akcinė bendrovė „Kučinskis – Pabiedinskai“ turi verpimo ir audimo fabriką, 

kuriame dirba daugiau kaip 200 darbininkų. „Darbo sąlygos labai blogos. Audimo skyriuje 

labai nešvaru ir blogas oras... Dirba dvi pamainos po 12 valandų. Už kiekvieną smulkmeną 

baudžia piniginėm bausmėm. Alga neišmokama reguliariai... Naujai priimtoms darbininkėms 

visai nieko nemoka. Apsiėjimas su darbininkėm žeminantis. Bet to visko fabrikantams dar 

maža. Jie nutarė darbininkių ir taip mažą algą dar sumažinti 50 centų dienai. Vadinasi, 

didžiausia dauguma darbininkių, kurios lig šiol gavo po 3 su puse lito dienai, turi gauti tik po 

3 litus. Darbininkės pradėjo suprasti, kad be kovos nieko neišeis. Jos susiorganizavo ir 

sausio 18 d. (1932 m.) paskelbė streiką. Reikalavimai buvo tokie: palikti senąją algą, 

panaikinti pinigines pabaudas, 8–ių valandų darbo diena, geresnis apsiėjimas su 

darbininkėmis, nepašalinti iš darbo streikuojančių darbininkių ir punktualiai išmokėti algą“. 

Fabrikantai norėjo sulaužyti streiką su streiklaužių pagalba. Policija jiems padėjo, mušė ir 

net areštavo streikininkes, bet streiko sulaužyti nepasisekė. Darbininkės dalinai laimėjo 

streiką“ („Balsas“, 1932 m., Nr. 6). Bet J. Kučinskis ir toliau bjauriai išnaudojo darbininkes. 

1933 m. gruodžio 27 d. „Rytas“ rašo apie išnaudojimą linų fabrikuose: 

„Linų fabrikuose moterys, sunkiai ištisą dieną dirbančios, uždirba tik po 1 It. 50 centų. 

Nepakenčiamas oras ėda darbininkių sveikatą“. Atstatomoms darbininkėms neišmokama 

kompensacija. 
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Ypatingai didelis išnaudojimas naujai pastatytuose lietuvių tautininkų fabrikuose. 

Tiems ponams tik viena mintis galvoj: kaip greičiau pralobti. Tai rodo ir cukraus fabrikas, ir 

kaliošų fabrikas, ir popieriaus fabrikas, ir kiti. Mes jau nurodėme, kokius milžiniškus pelnus 

prisilupo cukraus fabriko akcininkai, o kokia ten darbininkų padėtis? Štai ką mes skaitome 

apie tai (1932 m.): 

„Šįmet jau dirba fabrike 650–700 darbininkų. Darbo užmokestis labai menkas: 40–50 

centų vyrams ir 30 centų moterims už darbo valandą. Sunku prasimaitinti ir tenka badauti. 

Darbo sąlygos nepakenčiamos. Darbininkas dirba prie runkelių iškrovimo dieną ir naktį po 

lietum. Kitur dirbam prie didžiausio karščio, iki 60 laipsnių šilumos. Nėra ventiliacijos. Virintą 

vandenį su cukrum dabar visai atėmė. Sušilusiems tenka gerti tik šaltą, nevirintą vandenį. 

Susirgusių skaičius auga. Administracijos elgimasis nežmoniškas: koliojimas ir darbininkų 

metimas lauk be jokios kompensacijos – kasdieninis reiškinys“. 

Darbininkai verčiami dirbti už tą patį užmokestį ir šventadieniais. 

O štai kaip bjauriai išnaudojamos darbininkės naujajame kaliošų, fabrike „Inkare“, 

pastatytame Veršviuose25, ties Kaunu, kurio direktorius yra krikščionių demokratų šulas, 

buvęs ministeris P. Karvelis, greitu laiku suspėjęs ne tik dvarą įsigyti, bet ir fabriko 

direktorium likti. Kad negalėtų pakliūti į tą fabriką joks revoliucinis darbininkas, kad visi 

dirbantieji jame aklai klausytų savo ponų ir duotųsi jiems po devynis kailius lupti, Karvelis 

nutarė gerai persijoti priimamus į fabriką darbininkus: jis priiminėjo tik su juodosios Darbo  

federacijos tuolaikinio vado K. Ambrozaičio rekomendacija. Ir jis Įvedė fabrike tokią tvarką 

(„Lietuvos žinios“, 1934 m. sausio 16 d.): 

Darbininkės, priimamos į darbą, turi 2 savaites dirbti be jokio darbo užmokesčio, paskui 

gauna po 2 litus per dieną ir per savaitę gali uždirbti ne daugiau kaip po 10, daugiausia 12 

litų. Darbininkės suskirstytos į 3 kategorijas: vienos iš jų uždirba apie 10 litų per savaitę, 

kitos po 9 litus, trečios – vos po 8 litus. Už 8 litus reikia dirbti po 10 valandų. Fabrike nėra 

jokios ventiliacijos. Kad dar daugiau galėtų išspausti iš darbininkių, fabrikantas įvedė 

akordinj darbą ir nustatė tokias kainas, kad jokiu būdu negalima uždirbti nė po 2 litus dienai. 

Ir juo tolyn, tuo blogyn eina. Į fabriką niekad neatsilanko gydytojas; fabrike nėra nei vandens, 

nei rankšluosčių. 

Tai greitai sukėlė net tarp atsilikusių darbininkių protestą. 1933 m. darbininkės 

paskelbė streiką dėl be galo mažo darbo užmokesčio, reikalaudamos jį pakelti. Po dviejų 

dienų streiko bent žodžiais Karvelis sutiko patenkinti jų reikalavimą. Moterims sutiko mokėti 

po 2 litus 50 centų dienai, vyrams – po 4 litus. Bet netrukus fabrikantas nutarė išvaryti 50 

darbininkių (iš viso dirbo apie 300), kurios veikliau dalyvavo streike. Revoliuciniai darbininkai 

suorganizavo išmestąsias ir nuėjo su jomis į fabriką, reikalaudami priimti atgal. Dirbantieji 

darbininkai paskelbė tuomet naują solidarumo streiką, reikalaudami jas priimti. Be to, 

darbininkai dar pareikalavo sumokėti už dvi streiko dienas. Konflikto išrišimas buvo 

perduotas Vyriausiajai darbo inspekcijai. Fašistinis darbo inspektorius išrišo klausimą tuo 

būdu, kad fabrikantas galįs atstatyti, ką jis nori, tik kompensaciją turįs sumokėti. Dėl to 

nutarimo pakilo trečias streikas. Fašistinė policija, žinoma, atėjo į pagalbą fabrikantui. 

Tas pats Karvelis yra ir kito stambaus fabriko direktorius. 1933 m. belgų kapitalistai 

nupirko 11 000 kietmetrių ąžuolų ir įtaisė Panemunėje modernišką lentpjūvę „Lietmedis“. 

Firma pavedė vesti visą biznį Karveliui. Buvo priimta 200 darbininkų, kuriems buvo mokama 

vidutiniškai po 3– ЗУ2 lito vyrams ir po 2 litus moterims. Sutartys su darbininkais buvo 

sudarytos vieneriems metams, bet 1934 metų sausio mėnesį administracija paskelbė, kad 

visi darbininkai atleidžiami, ir pareikalavo grąžinti knygutes. Darbininkai iš pradžių 

pasipriešino, bet paskui sutiko („Lietuvos žinios“. 1934 m. sausio 18 d.).  

                                                           
25 Dabar Lampėdžiai. Red. 
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To tikslas buvo tas, kad tokiu būdu būtų atleisti nераtinkami darbininkai, o kitiems būtų 

dar labiau sumažintas darbo užmokestis. Nuolatinis fabrikanto puolimas prieš darbininkus 

sukėlė ir „Lietmedyje“ ne vieną konfliktą su darbininkais. 1933 m. lapkričio gale. 50 

„Lietmedžio“ darbininkių paskelbė streiką, reikalaudamos darbo užmokesčio pakėlimo. 

Išreikalavo 12 proc. priedą – po 24 centus dienai. Seniau gaudavo tik po 2 litus. 

 

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO DARBININKŲ IŠNAUDOJIMAS 
 

 

 

Jei taip bjauriai, kaip aukščiau matėme, yra išnaudoja mi Lietuvoje pramonės 

darbininkai, tai dar labiau yra išnaudojami žemės ūkio darbininkai, kurie yra išsklaidyti po 

visą šalį, neturi jokių klasinių savo organizacijų, yra daug mažiau susipratę. Be to, jų yra 

daugybė. Jiems nebėra kur dingti, todėl tad juos galima lupti, kaip tik nori. Fašistų valdžia, 

rūpindamasi dvarininkų ir buožių reikalais, kaip išgalėdama padeda jiems lupti žemės ūkio 

darbininkus. Jei seniau Lietuvoje buvo bent šiokie tokie įstatymai dvarų darbininkams 

apsaugoti nuo dvarininkų išnaudojimo, tai dabar, fašistinėje Lietuvoje, tėra įvesti įstatymai, 

kaip sumažinti žemės ūkio darbininkų darbo užmokestį ir visokiais būdais padidinti jų 

išnaudojimą. 

Dar 1930–1931 m. kai kuriose Lietuvos vietose žemės ūkio darbininkams buvo 

mokama po 400–500 litų metams. Sulyginus su prieškariniais laikais, tai buvo ne daugiau. 

Dabar buožės ir dvarininkai ėmė šaukti ne savo balsais, kad darbininkai per dideles algas 

gauną, kad jie tiesiai apiplėšią buožes, kad juos reikalinga esą įstatymų keliu suvaldyti. Ir 

jau 1932 m. buvo fašistų valdžios išleistos „Normalinės samdos sutarčių sąlygos", kuriomis 

metinė alga bernams nustatoma 350 litų, bet buožėms leidžiama ji sumažinti iki 245 litų, 

arba 30 procentų. Merginoms ir pusberniams valdžios buvo nustatyta per metus  250 litų ir 

leidžiama sumažinti iki 175 litų. Aiškus daiktas, kad buožės ir dvarininkai stengiasi visuomet 

mokėti ne didžiausią algą, o mažiausią. 

Bet tai dar ne viskas. Bernas, susiderėjęs metams 275 litus ir dėl svarbių priežasčių 

neištarnavęs visų metų, tegauna už sausio, vasario ir kovo mėnesius tik po 7 litus 50 centų 

mėnesiui, t. y. po 25 centus dienai. Merga ir pusbernis, susiderėję po 175 litus algos 

metams, už pirmus tris mėnesius tegauna tik po 5 litus 25 centus mėnesiui, t. y. po 177 1/2 

cento dienai. Ordinarininkas (kumetis), susiderėjęs 120 litų algos pinigais, tegauna už 

pirmuosius 3 mėnesius po 3 litus 60 centų mėnesiui, t. y. po 12 centų dienai. 

Tik per didžiuosius vasaros darbus – rugpjūčio mėn. fašistinis įstatymas nustato 

bernams po 37 1/2 lito mėnesiui, arba 1 litą 25 centus dienai, mergoms ir pusberniams – po 

26 litus 25 centus mėnesiui, arba 8772 cento dienai, ordinarininkui – 18 litų mėnesiui, arba 

60 centų dienai. Tai yra aukščiausias, fašistinio įstatymo numatytas darbo užmokestis. K itais 

mėnesiais jis palaipsniui mažinamas, kol prieina iki trijų pirmųjų mėnesių lygio. 

Be to, įstatymas leidžia buožėms ir dvarininkams, atleidžiant darbininkus, užgrobti 

dvyliktąją jų algos dalį įvairių pabaudų pavidalu. Iš tikrųjų, paprastai, pavarydami dar–

bininkus, buožės ir dvarininkai visiškai neišmoka suderėtos algos, ir darbininkas niekur 

jokios teisybės negali rasti. Fašistinis teismas, žinoma, palaiko buožę ir dvarininką. 

Vienok ir šito įstatymo dar nepakako buožėms ir dvarininkams, ir 1933 m. buvo išleistas 

naujas „Žemės ūkio darbininkų samdos įstatymas", kuris nustato tokį darbo užmokestį: 
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bernui vietoj pirmiau nustatytų 350 litų – 200 litų metams, mergai vietoj 250 litų–150 litų, 

pusberniui vietoj 250 litų– 150 litų, pusmergei vietoj 200 litų– 120 litų. Be to, išlaikymas ir 

drabužiai. Tik ketvirta dalis algos turi būti išmokama metams nepasibaigus, o ki ta dalis tik 

metams pasibaigus. 

Darbo diena nustatoma nuo saulės užtekėjimo iki nusileidimo su neapribotomis 

pertraukomis pusryčiams ir pietums, taip pat ir šventadieniais. 

Įstatymas nustato per metus tik 6 laisvas dienas ir ne daugiau kaip 2 į mėnesį. 

Gegužės, birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais nė šių laisvų dienų darbininkas negali 

pasirinkti. 

Ir nė vienas katalikų ir nekatalikų kunigas, žinoma, ne–protestavo prieš tai! Protestavo 

prieš tą įstatymą tik žemės ūkio darbininkai. 

Pasiremdami tuo įstatymu, buožės stengėsi 1933 m. perpus numušti darbininkų algas. 

Darbininkai nenorėjo su tuo sutikti, todėl buožės dar labiau pradėjo susilaikyti nuo darbininkų 

samdymo. Laukė „geresnių laikų“. 

Nuo Raseinių „Lietuvos žinios“ 1933 m. sausio 10 d. rašė: 

„Ūkininkai (buožės. – V. K.), samdydami darbininkus, palyginant su praėjusiais metais, 

temoka du trečdaliu arba pusę algos“. 

Panašiai rašė „Lietuvos žinios“ ir nuo Vilkaviškio, Marijampolės. Bet žemės ūkio 

darbininkai ne visur lengvai sutiko su tokiu buožių vykdomu išnaudojimu. Štai vienas buožė 

iš Žemaitijos taip nusiskundė buožiniam „Mūsų rytojui“: 

„Kyla klausimas, girdi, ar ūkininkai tuo įstatymu (dėl darbininkų algų mažinimo) galės 

pasinaudoti. Nes samdininkai, lygstant algą, drąsiai kerta: „Ar jie už mus dirbs, kad jie 

nustato algas?“... Gal kitur geresni ir sukalbamesni darbininkai. Bet mūsų (Žemaitijos) 

kampelyje didžiulė dauguma neklusnūs“. 

Ir toliau buožė dejuoja, kad „gyvenimas pasidarė toks, kad kiekvienas, net 

paprasčiausias samdininkas, nori geriau pavalgyti, gražiau apsirengti ir lengviau dirbti... Kai 

prisireikia vieną, kitą vakarą ilgiau pavakaroti, tuoj pradedama burnoti“... 

Iš tikrųjų kokie nedori tie darbininkai! Jie nori ir geriau pavalgyti, ir trumpiau dirbti! 

Ir kademų „Rytas“ 1932 m. gruodžio 30 d. skundėsi, kad darbininkai nenori nusileisti 

ir, derėdamiesi su ūkininkais, reikalauja senosios algos. 

„Mūsų rytojus“ siūlė daugiau mokėti darbininkams ne pinigais, o javais. Iš tikrųjų vis 

dažniau vien už pilvą verčia dirbti darbininkus. 

Simanėliškių dvare (Vilkaviškio apskr.), kurį nuomoja žinomas tautininkas fašistas J. 

Bulvičius, buvęs buožė, 1931 m. dirbo apie 50 darbininkų. Apie darbininkų padėtį jame rašo 

vienas darbininkas: 

„Mūsų darbo sąlygos nepakenčiamos. Pradedam dirbti, saulei tekant, ir baigiam, jai 

nusileidus. Atlyginimas labai mažas. Valgyti gaunam ne geriau kiaulių: tą pat centrifu– guotą 

pieną dvarininkas duoda ir mums, ir savo kiaulėms. Trobesiai, kur mes gyvenam, ypač tie, 

kur gyvena šeimos su mažais vaikais, jau daug metų neremontuoti. . . tenka šalti ir sirgti 

beveik per visą žiemą. Be to, jau beveik pusė metų negaunam durpių“ („Balsas“, 1931 m., 

Nr. 20). 

1932 m. liepos mėn. gale buvo padegtas Simanėliškių dvaro kluonas, prikrautas 

dobilų. Rugsėjo 1 d. „Lietuvos žinios“ rašė: 

„Šiemet Vilkaviškio apskrity daug trobesių sudegė. Ypač kreipia į save akį gaisrai 

dvaruose. Taip, ugnis nemažai nuostolių padarė šiems dvarams: Dirvonų, Veizbūniškių, 

Simanėliškių ir Klampučių. Pažymėtina, kad Simanėliškių dvare užsidegė kluonas naktį iš 

29 į 30 liepos dieną. Šį dvarą nuomoja p. Bulvičius ir p. p. Bačkevičiai. Gi rugpjūčio 31 d. 

sudegė p. p. Bačkevičių, p. Bulvičiaus kompanionų, kluonas Klampučių dvare“. 
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Rugpjūčio 20 d. netoli Garliavos sudegė buvusio teisingumo (iš tikrųjų – neteisingumo) 

ministerio A. Žilinsko dvaro kluonas. Jo dvaras ir 1931 m. buvo padegtas. 

Kaunijoje taip pat buvo daugybė dvarų ir buožynų padegimų. Iš tikrųjų tai yra 

savotiškas klasių kovos kaime pasireiškimas. Caro laikais Rusijos valstiečiai, o dabar 

Vakarų Baltarusijos ir Vakarų Ukrainos valstiečiai dažnai dūmais paleidžia įgrisusius iki 

kaulų smegenų dvarininkus. Matyt, tai ima praktikuoti ir be galo išnaudojami dvarininkų ir 

buožių Lietuvos vargingieji valstiečiai ir darbininkai. 

Matyt, Lietuvoje vėl pradeda atsirasti, kaip vokiečių okupacijos metu, „keršytojai“. Juos 

gimdo begalinis žemės ūkio darbininkų ir varguomenės išnaudojimas, jų vargas ir skurdas. 

Net ir federantų „Darbininkas“ apie dvarų darbininkų butus rašo (1934 m. kovo 6 d.): 

„Visoj Lietuvoj dvarų ordinarininkų gyvenimas daugumoje lyg lapių urvai. Ar žmoniška, 

jeigu per išpuvusias palanges vėjai laksto, langai skudurais užkamšyti, dūmai daugiau į vidų 

rūksta, negu pro kaminą, asloje nėra jokių grindų, tiktai duobės ir purvynas, kuriame 

šliaužioja purvinas mažas vaikelis“. 

Ponų kiaulidės daug geresnės už darbininkų butus. 

Dar 1931 metų „Balso“ Nr. 12 randame tokią korespondenciją apie žemės ūkio 

darbininkų padėtį: 

„Iš visų Lietuvos kampų plaukia žinios, kad buožės ir dvarininkai vis dažniau ir dažniau 

atsisako savo darbininkams apmokėti suderėtas algas. Darbininkas turi vaikščioti ir 

nusiėmęs kepurę prašyti, kad uždirbtus kruvinus centus buožė grąžintų. Vieni buožės diena 

iš dienos atidėlioja, sako vis „ateik rytoj“, laukia, kol nusibos prašinėti, kiti duoda kelis litus, 

o, atėjus daugiau prašyti, išvaro ir dar šunimis užpjudo. Dar kiti, baigiantis metams, 

nenorėdami sumokėti algos, ima ieškoti visokių priekabių ir už bet kokį menkniekį, 

pavyzdžiui, atsisakymą dirbti po saulės nusileidimo, atstato nuo vietos ir išvaro, nesumokėję 

algos. Dažnai pasitaiko, kad buožė ko nors prisikabina, sumuša savo darbininką ir išvaro. O 

tie, kurie gauna nors ir ubagišką atlyginimą, turi dirbti po 18 valandų į dieną, valgyti 

prasčiausią valgį. 

Samdiniams dabar labai madoje duoti centrifuguotas pienas, jiems– supeni ir paplautų 

ligotų gyvulių mėsą. Retas buožė su savo samdiniu elgiasi žmoniškai. Dažniausiai jis visaip 

niekinamas, koliojamas, ujamas. Darbininkui susirgus ar nustojus sveikatos, buožė vėl ų 

atstato ir priverčia eiti elgetauti. Darbininkai nuo Rovarsko (Ukmergės apskr.) pasakoja, kad 

jų apylinkėje vienas buožė susirgusį darbininką žiemą įsivertė į roges vežti neva pas 

gydytoją, o iš tikrųjų išvežęs išmetė ant ledo, kur tas ir mirė. 

Vis dažniau buožės ima samdyti darbininkus tik vasaros darbams, o žiemą pasisamdo 

vieną ir visus ruošos darbus ant jo suverčia. Pačius sunkiausius žiemos mėnesius 

darbininkas ir jo šeima, negaudami darbo, turi kęsti badą ir šaltį, priversti elgetauti. 

Dvarininkai į dvarus priiminėja ant ordinaruos tik tokius, kurie turi didelę ir suaugusią šeimą. 

Mat, ordinariją jie moka vienam, o dirbti verčia visus. 

Ir vis tik, nežiūrint tos baisios lauko darbininkų padėties, buožės skundžiasi mažėjančiu 

samdinių darbingumu ir didėjančiu nesąžiningumu. Kad užkirstų tam „nesąžiningumui“ kelią, 

buožės neseniai įvykusiame Žemės ūkio rūmų suvažiavime nutarė įvesti darbininkams 

knygutes, kuriose bus įrašomos buožių rekomendacijos, atsiliepimai apie savo darbininkų 

darbą. Be knygelės arba su blogais pažymėjimais knygelėje darbininkai negaus darbo“. 

Į Klaipėdos kraštą, bado spiriami, vis daugiau ir daugiau keliauja Lietuvos darbininkai. 

Daugiausia jie eina ten dirbti pas buožes ir dvarininkus. Sutinka dirbti blogiausiomis 

sąlygomis ir tuo būdu išstumia senuosius darbininkus. Už tai jų nekenčia vietos darbininkai. 

Ateiviai kantriai velka savo jungą, dirba nuo ankstybo ryto iki vėlaus vakaro, negaudami nei 

žmoniško maisto, nei apavo, nei pastogės. Jie paverčiami tikrais buožių ir dvarininkų 
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baudžiauninkais. Jie visaip niekinami, koliojami, kartais dargi mušami. Jei darbininkas, 

nepakeldamas tokio niekinimo ir vergiško darbo, pameta buožę ar dvarininką, jam 

nebesumoka už atidirbtą laiką. 

Buožės ir dvarininkai, samdydami darbininkus „žemaičius“, dažnai sudaro tokias 

sutartis, kurių darbininkai jokiu būdu negali ištesėti. Neturėdami darbo, jie su visu kuo 

sutinka, kad tik gautų darbo, bet, pradėję dirbti, visų metų neišlaiko ir priversti yra bėgti. 

Tuomet samdytojai dėl sutarties sulaužymo nieko jiems nemoka. Ne kartą buožės, praėjus 

karštiems vasaros darbams, patys priveda darbininkus prie to, kad jie priversti būna bėgti. 

Tuomet suderėta alga lieka buožės kišenėje. 

Maldingieji Klaipėdos krašto lietuvninkai dažnai net ir šventadieniais verčia darbininkus 

dirbti. Lietuvis darbininkas L., kaip rašė 1931 m. „Lietuvos žinių“ Nr. 224, sudarė sutartį, 

pagal kurią jis turi laisvą nuo darbo tik kas septintą sekmadienį. 

Be to, ateiviai visiškai neapdraudžiami ligos metu, nors Klaipėdos krašte, kaip ir visoje 

Vokietijoje, draudimas ligos metu seniau buvo privalomas ir žemės ūkio darbininkams. 

Dabar Klaipėdos krašto buožės ir dvarininkai su fašistų valdžios pagalba visiškai panaikino 

tą draudimą ateiviams darbininkams. Tam pritarė ir socialdemokratų vadai. Ir dabar, 

susirgęs pas buožę ar dvarininką, „žemaitis“–darbininkas be jokios pagalbos metamas 

gatvėn, kaip ir visoje Lietuvoje. 

Šitas Lietuvos darbininkų išnaudojimas Klaipėdos krašte yra toks didelis, kad vienu 

kartu buvo pradėjusios apie jį rašyti dargi buožinės „Lietuvos žinios“. Ypatingai pasižymi tuo 

išnaudojimu „didlietuvninkai“–patriotai, kuriems visokiais būdais padeda Lietuvos fašistų 

valdžia. Užtat jie savo vokišką patriotizmą gana lengvai pakeičia lietuviškuoju. Kaipgi jie 

nebus Lietuvos patriotais, jei iš to tokius gerus pelnus gali gauti. 

 

 

 

BEDARBIŲ VARGAS IR SKURDAS 
 

 

 

Lietuvos fašistai ilgus metus šaukė, kad Lietuvoje bedarbių visiškai nesą, kad 

kiekvienas, kas nori dirbti, galįs Lietuvoje gauti darbo: tik tinginiai jo neturį. Ir čia Lietuva 

sudariusi laimingą išimtį: visame kapitalistiniame pasaulyje bedarbių pilna, jie badu dvesia; 

o Lietuvoje tik tas nedirbąs, kas nenorįs dirbti! Visame kapitalistiniame pasaulyje kapitalistai, 

dvarininkai, buožės samdo darbininkus, perka jų darbo jėgą tik tam, kad iš to sau pelną 

turėtų. Jie stengiasi kuo daugiausia iš jų iščiulpti ir išmeta gatvėn kaip bereikalingą daiktą, 

kuomet jie samdytojams nebegali duoti pelno. Krikščioniškoje Lietuvoje, – šaukia Lietuvos 

fašistai, – kas kita. Čia krikščioniška artimo meilė viešpataujanti. Čia turčiai tik tam ir kraunasi 

sau turtus, kad beturčius galėtų aprūpinti. Čia prisivogę valstybės pinigų patriotai statosi 

fabrikus, kad duotų uždarbį darbininkams. Čia fabrikantai, kapitalistai, dvarininkai ir buožės, 

fašistų valdžios palaikomi, kunigų laiminami, lupa po devynis kailius nuo darbo žmonių, esą, 

tik jų labu arba tėvynės labu vadovaudamiesi. Bet kas gi gali tikėti toms kvailoms pasakoms? 

Gyvenimas visai ką kita rodo. Gyvenimas rodo, kad ir Lietuvoje tik dėl pelno samdomi 

yra darbininkai. Kuomet jie nebeduoda kapitalistui, dvarininkui ar buožei pelno, jie išmetami 

gatvėn. Paskutiniais metais, krizei paaštrėjus, ir Lietuvoje buvo išmesta daugybė darbininkų 

gatvėn, ir Lietuvoje taip išaugo bedarbių skaičius ir toks didelis jų judėjimas išsivystė, kad 

jau nė patentuoti fašistiniai burbulų leidėjai nebegalėjo to nuslėpti.  

Jau 1931 m. kovo 7 d. federantų „Darbininkas“ rašė: 



87 

 

„Daugumoje Lietuvos fabrikų 3–4 dienų darbo savaitė geriausiai parodo, kad ir mes 

nesam ta laiminga sala. Gausiai statomi Kaune nauji rūmai nėra mūsų geros ekonominės 

būklės išdava. Gerai įsigilinę į tų rūmų pagrindus, ant kurių jie tarpsta, pamatysim, kad 

daugelis iš jų parazitinio veikimo vaisius. Daugumoje tie naujai statomi rūmai sunkiai slegia 

artoją ir darbininką“. 

1932 m. liepos 15 d. jau ir buožinis–fašistinis „Mūsų rytojus“ priverstas buvo rašyti: 

„Deja, ir Lietuvoj bedarbių yra, ne tiek bedarbių, kiek pusiaubedarbių, nes dauguma 

įmonių bei dirbtuvių dabar dirba tik tris dienas į savaitę. Vien dėl to darbininkų uždarbis 

pusiau sumažėjo; kadangi jiems atlyginimo normos taip pat sumažintos, tai faktinis uždarbis 

sumažėjo dar daugiau. Tam tikros įstaigos ruošiasi žiemai pagalbą teikti 6000 bedarbių. 

Pusiaubedarbių skaičius, žinoma, bus žymiai didesnis“. 

1933 m. vasario 24 d. kademų „Rytas“ paskelbė, kad iš viso Lietuvos miestuose esą 

apie 16 000 bedarbių, iš jų apie 8000 Kaune; 1932 m. tuo pačiu laiku Kaune buvę 7000 be–

darbių. 

Tai privertė ir fašistinę valdžią pradėti kalbėti apie be–darbius. Išsigandę vis kylančio 

bedarbių judėjimo, fašistiniai ponai sušaukė Kaune 1933 m. lapkričio 17 d. specialų 

pasitarimą bedarbių klausimu, kuriame miesto burmistras A. Graurogkas pripažino, kad 

Kaune 1931–1932 metų žiemą buvę 1200 bedarbių, 1932–1933 m. žiemą – 2500, o 1933–

1934 m. būsią dar daugiau. O savivaldybių departamento direktorius P. Barkauskas tame 

pasitarime pasakė, kad 1930–1931 m. bedarbių miestuose buvę apie 3300, 1932 m. – 5000, 

1933–1934 m. būsią dar daugiau, be to, jau esą apie 500 inteligentų bedarbių. 

Iš tikrųjų bedarbių skaičius buvo daug didesnis. Mes jau matėme, kiek jų pateikė 1933 

m. pradžioje kademų „Rytas“. Liaudininkų „Lietuvos žinios“ rašė, kad vienų tik inteligentų 

bedarbių esą apie 2000. Be to, daugybė bedarbių yra miesteliuose ir sodžiuose. 

Jau 1931 m. „Lietuvos žinios“ rašė: 

„Kas žino kaimą, tas tik gali kalbėti apie nedarbą. Ten ne nedarbas, o juodas skurdas, 

kuris dažnai ištisas šeimas visą amželi kankina. Pusiau išmalda, pusiau patarnavimu, kurį 

pasiturinčios šeimos leidžia sau kaip prabangą, tie skurdžiai pelnosi gorčių bulvių, žiauberį 

duonos, puslitrį pieno. .. Ir taip mušasi stumdami dieną po dienos ir beviltiškai žiūrėdami į 

ateitį“. 

Vėliau, krizei aštrėjant, bedarbių skaičius dar labiau išaugo ir sodžiuje. Buožės ir 

dvarininkai pradėjo labai smarkiai mažinti darbininkų skaičių. 

1934 m. pavasarį „Lietuvos žinios“ rašė nuo Aluntos (Utenos apskr.), kad daugelis 

buožių, kurie anksčiau samdydavo po 2–3 darbininkus, dabar samdo tik po vieną arba visai 

nesamdo. Panaši padėtis ir kitose vietose. 

Kiekviename kaime, rašo „Lietuvos žinių“ korespondentas, yra 6–10 bedarbių. Jie 

išvažiuoja į miestus ir grįžta atgal. Darbininkai apsiima dirbti veik už pilvą. 

Deja, kiek iš viso yra Lietuvoje bedarbių, nieks iki šiol nė nemėgino moksliškai 

apskaičiuoti. Ir aš čia to negaliu padaryti. Bet jei mes paimsime ne vien didesnių miestų, bet 

ir mažiukų miestelių ir sodžiaus bedarbius, tai, be abejonės, susidarys jų žiemos metu kelios 

dešimtys tūkstančių, mano nuomone, ne mažiau kaip 100 tūkstančių, neskaitant jų šeimų. 

Reikia tik atsiminti, kad neseniai dar kas metai iškeliaudavo j Latviją žemės ūkio darbams 

apie 15 tūkstančių, – žiemą jie grįžta į Lietuvą ir paprastai būna be darbo. „Geresniais laikais“ 

vasarą dirbdavo Lietuvoje prie melioracijos darbų iki 8 tūkstančių; be to, nemažai dirbo prie 

Telšių–Kretingos geležinkelio statymo. Dabar tie darbai labai sumažėjo arba visiškai 

pasibaigė. Dvarininkai gi ir buožės, pas kuriuos Lietuvoje daugiausia darbininkų dirba, irgi 

visur sumažino samdomų darbininkų skaičių, dažnai net perpus. Pagal 1923 m. Lietuvos 

gyventojų surašymą žemės ūkio darbininkų buvo 231 tuksi, o pagal 1930 m. Lietuvos žemės 
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ūkio surašymą – tik 153,7 tūkst. Dabar, be abejonės, nuolatinių samdomų žemės ūkio 

darbininkų dar mažiau. Kurgi tad dingsta tie atliekami žemės ūkio darbininkai? Seniau, caro 

laikais, daugelis atliekamų Lietuvos darbininkų eidavo į Latvijos ir Rusijos miestus; kiti 

važiuodavo į Ameriką, Angliją, Vokietiją. Dabar nebėra kur eiti, nebėra kur važiuoti, nes 

visose kapitalistinėse šalyse didelė krizė ir nedarbas siaučia. Lietuvoje pramonė merdi ir 

negali duoti jiems darbo. Tokiu būdu ir susidaro Lietuvoje ne mažiau kaip 100 tūkstančių 

bedarbių. Jų skaičius didėja ir dėl natūralaus gyventojų augimo, kuris per metus siekia 25–

30 tūkstančių. Ir Lietuvoje daugybė jaunuolių neberanda sau vietos. 

Tai sukelia susirūpinimo dargi nerūpestingose fašistų galvose. Jie šaukia pasitarimus 

bedarbių klausimu. Nusiminę jie yra prispirti pripažinti, kad „bedarbių skaičius metai iš metų 

auga“ ir gresia jų viešpatavimui. 

1934 m. rugpjūčio 17 d. vidaus reikalų ministerio sušauk–tame pasitarime bedarbių 

klausimu viešųjų darbų fondo referentas inžinierius Rimkus pasakė, kad 1934–1935 m. 

žiemą reikia laukti dar daugiau bedarbių, negu praėjusiais metais. 

Iš tikrųjų, 1934–1935 m. bedarbių skaičius dar labiau išaugo. Tai liudija tolesnis 

darbininkų mažinimas fabrikuose ir žemės ūkyje, tai liudija ir korespondencijos, dedamos iš 

įvairių vietų buržuazinėje spaudoje. Bedarbiai Lietuvoje jau nebeišnyksta ir vasarą – truputį 

sumažėja jų skaičius, bet neišnyksta; juo labiau ne tik neišnyksta pusiaubedarbiai, bet jų 

skaičius vis auga. 

Kokia gi Lietuvos bedarbių padėtis? Pirmiausia reikia pasakyti, kad Lietuvoje nėra jokio 

darbininkų draudimo nuo nedarbo. Dargi Lenkijoje yra šioks toks draudimas, tiesa, toli gražu 

ne visų darbininkų; išduodamos jiems pašalpos labai mažos ir vis dar mažinamos; ir 

apdraustųjų skaičius mažinamas. Lietuvoje nė to nėra. Lietuvoje tik karts nuo karto bedarbiai 

savo kova šį tą išplėšia iš fašistų valdžios ir savivaldybių. Bet tai yra menki trupiniai. Fašistų 

duomenimis, vadinamųjų viešųjų darbų organizavimui savivaldybės išleido: 1931 m. – 900 

000 lt., 1932 m. – 1 200 000 lt., 1933 m. – 1 500 000 lt. Ir nors bedarbių skaičius auga, 

išlaidos jiems 1934 metais buvo dar sumažintos: iki 1933 m. lapkričio 15 d., kaip pareiškė 

Kauno burmistras A. Merkys, buvo išleista „viešųjų“ darbų bedarbiams organizuoti ir jiems 

šelpti 1 284 207 lt., o 1934 m. per tą patį laiką – tik 304 000 lt. 

Fašistų valdžia skundžiasi, kad ji neturinti bedarbiams šelpti lėšų. Bet ji turi dešimtis 

milijonų litų visokioms premijoms ir pašalpoms dvarininkams ir buožėms, turi milijonus 

dvarininkams už nusavintą jų žemę, bet neturi iš ko suteikti pašalpą bedarbiams! Čia, gal 

būt, aiškiausiai pasirodo klasinė fašistų valdžios fizionomija. Čia aiškiausiai matyti, kokie 

nesutaikomi yra Lietuvos buržuazijos ir darbininkų klasės reikalai. Kol darbininkas 

dirbdamas gali turtus krauti buržuazijai, tol jis yra jai reikalingas; bet kai tik nustoja jis pelną 

davęs buržuazijai, jis išmetamas kaip bereikalingas daiktas gatvėn, ir nieks juo 

nebesirūpina. 

Kokia yra Lietuvos bedarbių padėtis, tai kiekvienas gali gerai suprasti. Ir dirbdamas 

Lietuvos darbininkas dažnai pusbadžiu gyvena. Uždirbdamas po porą litų dienai, jis nieko 

negali susitaupyti ir, nedarbui atėjus, jis priverstas yra parduoti visus savo skurlius, baldus 

ir badu dvėsti. To begalinio vargo ir skurdo pavyzdžių aš tik keletą pateiksiu – jų būtų galima 

šimtai surašyti. Štai iš Marijampolės dar anais „geraisiais“ laikais, 1930 m., „Lietuvos žinios“ 

rašė: 

„Miestas pilnas bedarbių. Jei darbininkai ir turi kokį darbą, tai juo per daug džiaugtis 

negali, nes, uždirbdami per dieną 2,5–3,5 lito, vos išsigelbsti nuo bado. Kai kurios moterys 

dirba tik dėl to, kad darbdavys duotų pavalgyti jai ir vienam kūdikiui. 18–19 metų amžiaus 

vaikai labai retai gauna darbo, taip pat retai gauna darbo ir senesni darbininkai. Namų 
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statyba visai užmigus. Naujų namų šįmet beveik nieks nestato. Pora dar senesnių namų 

remontuojama, tai ir viskas“. 

Nepagerėjo padėtis ir pastačius cukraus fabriką. Priešingai, cukraus fabrikas dar 

padidino Marijampolėje bedarbių skaičių, nes į jį iš visos Suvalkijos pradėjo plaukti 

darbininkai. Darbas jame tęsiasi apie 3 mėnesius. Darbo užmokestis visai mažas, ir 

darbininkai, net ir gavę darbo per tuos 3 mėnesius, per kitus mėnesius badauja. 

Kaip gyvena Lietuvos bedarbiai, geriausią paveikslą duoda 1933 m. vasario 23 d.  

„Lietuvos žinios“. Jį čia aš ištisai paduodu: 

„Vieną dieną aprodyti bedarbių gyvenimą man pasižadėjo jaunas, 24 metų amžiaus, 

vyrukas, taip pat bedarbis. 

– Užeikim pirmiausia pas mus, – pasiūlo. 

Pereinam tiltą ir pasukam į vieną sukrypusią bakūžę. 

Pro žemas duris įlendu į duobėta asla trobą. Troba žema, su mažiukais trimis 

langeliais. 

– Atsargiau, pone,– juokdamasis perspėja mano vadovas. – Pas mus blakių ir kitokių 

parazitų visur pilna. 

Pasirodo, kad šitoj sukrypusioj landynėj gyvena viso keturios šeimos. Mano vadovas 

su žmona ir kūdikiu, pats namų šeimininkas – 18 metų vyrukas, senyva moteris su dviem 

vaikučiais ir dar vienas bedarbis su savo vaikučiu, motina, seserim ir sesers vaiku. Vadinasi, 

viso vienuolika asmenų. O lovų tėra trys. 

– Tai kur jūs gulite? – klausiu. 

Mano vadovas ima aiškinti. 

– Vienoj lovoj guliu aš su žmona ir vaikučiu, kitoj štai mano draugas su žmona. Trečioj 

– jo sesuo su vaikučiu. Seimininkas prisitaiso prie stalo, o šita moteris su dviem vaikučiais 

šiaip taip žemėj susirango. 

Toliau mano vadovas pasakoja, kokiu būdu jie visi čia susigrūdo į vieną trobą: 

– Anksčiau aš gyvenau čia tik su savo žmona ir šeimi–ninku. Situos žmones priėmiau 

todėl, kad juos išmetė iš buto ir jie neturėjo kur dingti. Mano šeimininkas taip pat jau kelintas 

mėnuo negauna buto nuomos mokesčio. Bet jis pats bedarbis ir mūsų padėtį supranta. Tyli, 

dantis sukandęs. 

Jam bepasakojant, ateina ir pats šeimininkas. 

– Va, pažiūrėk tamsta. Juk jis savo tik kepurę ir švarką turi. O visa kita skolinta. Aš 

daviau kelines, batus ir viršutinius marškinius. Ar ne tiesa? 

– Taip,–atsako šeimininkas. 

Toliau vadovas ima charakterizuoti kiekvieną šeimą atskirai. Pradeda nuo šeimininko: 

– Jis yra našlaitis, seniai netekęs tėvo ir motinos. Turi du broliukus, kurie auga 

prieglaudoj. Pats yra bedarbis. Pirmon kategorijon įskaitytas todėl, kad, lankantis komisijai, 

parodė šios našlės du vaikučius kaipo savo brolius. Per savaitę dirba po tris dienas ir uždirba 

iki 9 litų. Vadinasi, per mėnesį gauna 36 litus! Aš pats esu antros kategorijos bedarbis. į 

savaitę gaunu dirbti keturias dienas po keturias valandas ir uždirbu 5–7 litus. Vadinasi, 

mėnesį turiu gyventi aš, žmona ir kūdikis iš 24–28 litų. Jam, – parodo į draugą, – dar riesčiau. 

Jis yra skaitomas pirmos kategorijos bedarbis. Uždirba 37–38 litus per mėnesį. Ir iš tų pinigų 

šešiese turi pragyventi. 

– Va, šita moteris,– sako, rodydamas į našlę su dviem vaikučiais,– laimingesnė. Ji 

elgetauja. Užtat bado nemato ir dažniau vieną kitą centą sugriebia. Tiesa, vienam trejų metų 

savo vaikučiui ji gauna pietus iš vaikų darželio. Bet tamsta gali pažiūrėti, kas tai per pietūs.  

Man atnešė, įpylę į lėkštę, kažkokios drumzlinos sriubos, neva kopūstų, ir rupios 

juodos duonos gabalėlį. 
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– Tai šita sriuba minta trejų metų vaikutis,––aiškina toliau mano vadovas. 

– Mes patys negeresnių maistu mintam ir savo vaikučius penim,– pasakoja toliau,–

bulvės ir duona – beveik vienintelis mūsų maistas. Kartais užsifundijam ir mėsos: pigiausių 

bekonų liekanų – kokią gerklę, jaknas ar karvės tešmens gabalą. 

– Moterys, kaip tamsta matai, visos gana jaunos. Norėtų kur nors kad ir už nedidelį 

atlyginimą dirbti, bet negauna darbo. Ir taip esam priversti vilkti sunkų gyvenimo jungą, 

pusbadžiu, skarmalais apsidangstę, skursti. 

– O dabar dar gražesnį dalyką tamstai parodysiu,– sako vadovas. 

Išeinam į kamarą, kaip aukštaičiai vadina (uteniškiai vadina „pirkaite“). Čia gyvena 34 

metų amžiaus moteris– našlė. Vyras neseniai miręs. Aštuonių metų duktė išvaryta tarnauti. 

Prie savęs laiko penkių metų sūnų ir dviejų savaičių kūdikį, kurį maitina duona ir sacharinu. 

Niekur negaudama darbo, eina elgetauti. 

Kambarėlis su vienu langu ir labai šaltas, sienos išpu–vusios, gabalais iškritusios. 

Žmogaus galvos didumo skylės užkaišiotos skudurais. Siena į priemenę visai išvirtusi ir tik 

popieriais užklijuota. Lovos visai nėra. Tik pasieny pritaisyti iš lenčiukių narai, ant kurių tik 

susirietęs žmogus gali išsitekti. Ir ant šitų narų miega motina su penkių metų sūneliu ir 2 

savaičių kūdikiu. 

Čia apsižiūrėję, einam pas bedarbį, gyvenanti kitame trobos gale. Randam jį 

pietaujantį. Stalo nėra. Ant dėžės padėtas didelis bliūdas su kopūstais be taukų. Iš vienos 

pusės sėdi ant pačios dėžės pusantrų metų vaikutis, iš kitos – pustrečių. Trečias, vieno 

mėnesio amžiaus, guli suvystytas ant narų. Motina liguista moteris. Vyras dirba kaipo pirmos 

kategorijos bedarbis. Uždirba 36–38 litus. Vaikučiui pieno ne visada įstengia nupirkti, tai 

dažniausiai peni ramunėlių arbata, pasaldinta sacharinu“. 

O štai dar vienas pavyzdys, kaip gyvena Kauno bedarbiai. „Lietuvos žinios“ 1934 m. 

spalio 11 d. aprašo buvusios Kauno tvirtovės fortų gyventojus. Ten dabar įtaisyta Kauno 

miesto pigiųjų butų kolonija. „Lietuvos žinios“ rašo: 

„Į šias „kolonijas“ veda siauras tunelis, išsišakojęs į visas puses. Netrukus atsiduri 

varginguose, tamsiuose ir drėgnuose butuose. Kertėje matosi viena–kita lova, kėdė, sulūžęs 

staliukas – tai beveik visas to buto gyventojo inventorius. Butai vienas nuo kito atskirti lentų 

sienomis. 

Tvirtovės požemiuose butų yra iki 16, kurių pora net mažuose bokšteliuose. Juose jau 

gyvena pačios vargingiausios šeimos. Jos už butą miesto savivaldybei moka po 3 litus per 

mėnesį. O pirmame aukšte gyvenančios šeimos moka iki 10 litų per mėnesį. Nors palyginus 

ir nedidelė nuoma, bet ir jos vargšai žmonės neįstengia susimokėti, ir kai kurie tampa iš jų 

išmesti arba turi pakeisti pigesniais butais antrame aukšte. 

Pirmojo aukšto gyventojai į butus įeina pro išimtus langus, kurių vietoje yra įstatytos 

durys, pro kurias einant reikia iš lauko palipti laiptais, o viduje laiptais nusileisti, tarsi į urvą. 

Butai beveik visi yra labai tamsūs. Kituose naktimis ir dienomis deginamos žibalinės lempos 

arba avinių taukų lemputės–žvakutės. Butų sienos labai drėgnos, jomis sunkiasi dvokiąs ir 

atsiduodąs stipriu pelėsių kvapu vanduo. Tai tokiuose butuose gyvena kai kurie Kauno 

darbininkai. Jie kantrūs. 

Beveik visi tvirtovių gyventojai išgeltę, išdžiūvę ir sergą žmonės. Ypatingai tokiais 

atrodo moterys. . 

Čia reikia pažymėti dar vienas faktas, rodantis biauriau– sią fašistinės Lietuvos 

buržuazijos lupikiškumą. 1929– 1931 metais Lietuvos miestuose vyko namų statyba. Statėsi 

namus daugiausia valdininkai, gavusieji sklypus ir ilgalaikį kreditą. 1932 metais jau daug 

tuščių butų buvo. Kad sulaikytų butų nuomos kritimą, fašistų valdžia išleidžia įsakymą apie 

lūšnų griovimą. Prasideda jų griovimas Kaune, paskui pereina į kitus miestus ir net 
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miestelius. Šimtai lūšnų tokiu būdu buvo sugriauta. Viename tik Panevėžyje 1932 m. buvo 

sugriauta apie 50 lūšnų. Jų gyventojai buvo išmetami gatvėn. Ne vienas jų priverstas buvo 

tuomet gyventi dar blogesnėmis sąlygomis – visokiose pigių butų kolonijose, fortų urvuose 

ar tiesiai palapinėse. 

1934 m. pradžioje vienas draugas iš Lietuvos apie bedarbių padėtį rašė: 

„Lietuvoje kiekviename žingsnyje miestuose ir miesteliuose galima sutikti apiplyšusius, 

skarmaluotus, išdžiūvusius, išbadėjusius bedarbius. Jie sutinka dirbti bet kokį darbą už 

mažiausią mokestį. Dėl darbo užmokesčio visai nesi– dera, kad tik bent kokį darbą gautų. 

Už malkų vežimo supjaustymą temoka po 30 centų. Kaimuose retai kur moka po 50 centų 

dienai. Daugiausia dirba už pavalgymą. Per dienas apsilanko daugybė išbadėjusių 

bedarbių, prašydami duonos ir darbo. Turgaus dienomis miestuose ir miesteliuose 

susirenka didžiausia bedarbių armija. Vieni šluotas pardavinėja, kiti klumpes, senus 

geležgalius, paskutinius baldus, knygas ir t. t. Nematytas skurdas visur kyšo. Tuo pagrindu 

auga didžiausia išbadėjusių bedarbių neapykanta prieš turčių, buožių ir fašistų valdžią“. 

Išbadėjusieji bedarbiai nenori tyliai patvoriais mirti – jie pradeda kovą dėl darbo ir 

duonos. Pirmiausia prasideda didesnė bedarbių kova fašistinėje Lietuvoje 1928–1929 m., 

kuomet didelę Lietuvos dalį buvo ištikęs nederlius ir badas. Žinoma, ne visi ir tuomet badavo. 

Badavo pirmiausia netekę darbo žemės ūkio darbininkai, sodžiaus vargingieji valstiečiai ir 

miestų bedarbiai ir varguomenė. Buožių ir dvarininkų dalis net pelnus sau iš to nederliaus ir 

bado krovėsi: už pusdykę kainą supirkinėjo labiausiai nukentėjusių valstiečių turtą, brangiai 

parduodavo savo javus ir vien už pilvą versdavo dirbti darbininkus ir varginguosius 

valstiečius. Komunistų partijos kviečiami, išbadėję žemės ūkio darbininkai ir vargingieji 

valstiečiai 1928–1929 m. žiemą išeina į gatves, reikalaudami darbo ir duonos. Bedarbių 

demonstracijos įvyksta Gruzdžiuose, Joniškyje, Biržuose, Kupiškio apylinkėje ir kitur. Čia 

pirmą kartą Lietuvoje sodžiaus bedarbiai ir baduoliai susijungia su miestelių bedarbiais ir 

kartu reikalauja darbo ir duonos. Kai kur net susikūrė baduolių komitetai. Daugelyje vietų 

sodžiaus darbininkai grupėmis vaikščiojo, prašydami darbo. „Rytas“ rašė, kad „jau yra daug 

atsitikimų, kad darbininkai bedarbiai eina pas labiau pasiturinčius (vadinasi, pas buožes. – 

V. K.) ir reikalauja valgyti“. 

Tai privertė fašistų valdžią numesti baduoliams šiokių tokių trupinių. Bet ir tuomet daug 

daugiau davė visokių pašalpų buožėms ir dvarininkams, nes, esą, jie daugiausia nukentėję 

dėl nederliaus. Kas daugiau turįs, tas daugiau ir nukentėjęs,– tokia yra buržujų fašistų logika. 

1929 m. pradžioje prasideda didesnis bedarbių judėjimas ir miestuose. Kaune vasario 

12 d. buvo padarytas pirmas bedarbių mėginimas fašistų valdžios metais organizuotis ir 

reikalauti darbo ir duonos. Susirinko apie 30–40 bedarbių ir nuėjo į miesto savivaldybę, 

reikalaudami darbo ir duonos. Burmistras (liaudininkas J. Vileišis) labai nustebo. Iš kur imasi 

bedarbiai, jam visai nežinoma. Juk Lietuvoje bedarbių nesą! Pas jį jie ateiną pirmą kartą (iš 

tikrųjų ir 1925 m. sausio 19 d. tas pats burmistras J. Vileišis penėjo bedarbius kulkomis). 

Kad lengviau būtų atsikratyti nuo bedarbių, burmistras liepia jiems registruotis, bet už tai turi 

mokėti po 50 centų. Iš kur paims bedarbiai tuos 50 centų, kad jie neturi už ką net duonos 

kąsnio nusipirkti! Bedarbiai pakėlė triukšmą. Tuomet burmistras liepė registruoti juos be 

pinigų ir ateiti penktadienį – tada, esą, jie gausią darbo. Pradėjus bedarbius surašinėti, 

stovintis prie durų šveicorius nenorėjo leisti į vidų tų bedarbių, kurie stovėjo lauke, bet jie 

jėga įsiveržė ir privertė ir juos užregistruoti. 

Vienok pažadėto darbo bedarbiams nedavė. Tuomet be–darbiai, sužinoję, kad kovo 7 

d. šaukiamas miesto tarybos posėdis, nuėjo į tą posėdį. Miesto ponai nenorėjo įsileisti jų 

posėdžių salėn, bet bedarbiai jėga įsiveržė. Jie pareikalavo, kad tuoj būtų apsvarstytas 

bedarbių klausimas. Miesto taryba atsisakė tai padaryti. Tuomet bedarbiai pradėjo reikalauti, 
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kad jų atstovams duotų žodį. Kilo triukšmas. Bedarbiai reikalavo darbo ir duonos. Tarybos 

pirmininkas padarė pertrauką, o pertraukos metu jos nariai išbėgiojo po namus. 

Bet kitą dieną jau susirinko apie 250 bedarbių ir, išrinkę savo atstovus, pasiuntė juos į 

miesto savivaldybę griežtai reikalauti darbo ir duonos. Ir neatleisdami atstovai atakavo ją, 

kol neprivertė galų gale duoti darbo 400 bedarbių prie kanalizacijos, bet tik po 3 dienas 

savaitėje. 

LKP Kauno raikomo organas „Revoliucinis darbininkas“ Nr. 2 (1934 m. vasaris) rašė 

apie sausio 29 d. bedarbių kovą Kaune: 

„Sausio 29 d. bedarbiai, dirbantieji prie „viešųjų darbų“, sustreikavo. Šeštadienį, sausio 

27 d., jie gavo už savaitę sunkaus darbo po 2 litus 70 centų. Tarp darbininkų prasidėjo 

bruzdėjimas, ir jie susitarė išstatyti savo reikalavimus ir pasiųsti savo delegaciją pas 

burmistrą. Bet jis net nenorėjo kalbėti su bedarbių išrinkta delegacija ir atmetė visus 

bedarbių reikalavimus. Tada jie sausio 29 d. sustreikavo ir metė darbą. Tuoj atvyko policija 

ir gausūs raitosios policijos rezervai, ir prasidėjo kruvinas susirėmimas. Policija žvėriškai 

mušė bedarbius, kurių vieną be sąmonės nugabeno į ligoninę. Policija, be bizūnų, pavartojo 

ašarines dujų bombas“. 

 

––––– 

 

„Lietuvos aidas“, kuris visą laiką šaukė, kad Lietuvoje bedarbių nesą, 1933 m., 

pasimokinęs iš hitlerininkų, pradeda plačiai kalbėti apie privalomo darbo įvedimą. Tuo 

klausimu „Lietuvos aide” spausdinama eilė V. Kamantausko straipsnių antrašte „Darbo 

prievolė ir Lietuva”. 

Rugpjūčio 22 d. jis, pasiremdamas fašistinės Bulgarijos patyrimu, įrodinėja, kad 

„privalomoji darbo tarnyba jau yra tapusi tikrai produktinga organizacija, kuri nebėra 

valstybei našta, bet parama“. „Privalomoji darbo tarnyba yra... tapusi pigiausiu ir kraštui 

ekonomiškai pakelti tinkamiausiu organizmu“. Įvedus privalomą darbą Bulgarijoje, 

daugiausia dirbo bedarbiai prie kelių ir geležinkelių statybos, be to, miškuose, prie 

melioracijos darbų, dargi prie namų statybos ir t. t. Panašią darbo prievolę arba darbo armiją 

Kamantauskas siūlo, Vokietijos hitlerininkų pavyzdžiu, įvesti ir Lietuvoje, o „Lietuvos aido“ 

redakcija visiškai jam pritaria. 

Rugpjūčio 31 d. „Lietuvos aide“ pasirodė V. Kamantausko straipsnis–tęsinys „Kokia 

turėtų būti Lietuvos darbo armija“. Ten mes skaitome: 

„Pati privalomoji darbo tarnyba suorganizuojama reguliariosios kariuomenės 

pavyzdžiu (su savo teismu, intendantūra, dirbtuvėmis, transporto dalimis ir t. t.) ir joje 

laikomasi geležinės kariškos drausmės. Norint rimtai pastatyti privalomąją darbo tarnybą, 

būtinai reikia ją organizuoti reguliarios kariuomenės pavyzdžiu ir įvesti joje kuo griežčiausią 

karišką drausmę. Privalomajai darbo tarnybai galima aklai nukopijuoti reguliarios armijos 

struktūrą, įvedant tik būtinus dėl darbo armijos skirtingo tikslo pakeiti mus, pavyzdžiui, vietoje 

pėstininkų, artilerijos, raitelių pulkų įsteigiant gatviagrindžių, keliatiesių, stalių, mūrininkų, 

medžiagos tiekėjų ir kitas dalis. Pašaukti prievolininkai, kaip naujokai kareivinėse, specialiai 

įsteigtuose apmokymo centruose intensyviai mokomi ne rikiuotės, bet tam tikrų specialybių 

ir paverčiami siaurais, bet tobulais specialistais. Apmokyti prievolininkai, statybos sezonui 

prasidėjus, siunčiami į darbavietes, kur gyvena, kaip reguliari kariuomenė, palapinėse 

stovyklos („poligono“) gyvenimą. Medžiagos tiekimo darbams (miškui kirsti, sugabenti, 

statybos akmenims, moliui į darbo armijos tašyklas ir plytines suvežti) darbovietėse 

mobilizuojami kelių klasių prievolininkai su savo arkliais ir įrankiais...  
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Darbovietėse nuolatiniai prievolininkai gyvena specialiai įrengtose darbo stovyklose, 

kur gauna pilną išlaikymą. Tiek laikinieji, tiek nuolatiniai prievolininkai negauna jokio 

atlyginimo ir stoja su savo apdaru ir apavu...26 

Kadangi tokio masto, kaip darbo armija, organizacija gali duoti pagrindo plataus masto 

korupcijai, ypač atsižvelgiant į žemą kai kurių žmonių susipratimą, prie darbo armijos 

organizuojamas darbo lauko teismas, kuris nedelsdamas čia pat sumaniai ir drastiškai 

teisia27 savo pareigai valstybei ir tautai nusikaltusiuosius.. .“ 

Ką reiškia šis fašistinis sumanymas kovai su nedarbu, visiškai užsitarnaująs tokio 

satyriko plunksnos, kokią turėjo didysis rusų rašytojas Saltykovas–Sčedrinaš? Tai yra ne 

kas kita, kaip noras apdovanoti Lietuvą Hitlerio darbo stovyklomis.  

1934 m. gegužės 19 d. „Lietuvos aidas“ rašo: 

„Kauno miesto burmistras, kovodamas su nedarbu, išleido dar vieną naują atsišaukimą 

į darbininkus. Jame sakoma: Iš provincijos į darbo biržą kreipiasi daug ūkininkų, žemės ūkio 

darbams prašydami darbininkų. Kaune bedarbių yra, bet jie, matyti, vis tikisi čia susirasti 

darbo, ir j kaimus, nors ūkininkai siūlo ir neblogas sąlygas, daugumas važiuoti atsisako.  

Dar kartą įspėjame visus Kaune esančius bedarbius ir ypač tuos, kurie neseniai yra 

atsikėlę iš kaimų, kad jie veltui varsto įvairių įmonių duris arba tikisi pašalpų bei darbo iš 

Kauno miesto savivaldybės. Kaune yra pakankamai vietinių įgudusių ir kvalifikuotų 

darbininkų. Tais darbininkais, kuriems bus surastas ir pasiūlytas darbas ir jei jis be svarbių 

priežasčių nebus priimtas, ateityje savivaldybė nesirūpins ir jų nešelps. 

Apdrausti šeimas nuo skurdo ir užtikrinti žmoniškesnį gyvenimą dabar Kaune 

esantiems bedarbiams vienintelis kelias – išvažiuoti ir įsikurti kaime. Ten duonos ir darbo 

netrūksta. 

Tad, darbininkai, nežaiskite savo ir savo šeimų likimu. ..“ 

Rūpindamiesi sumažinti „sprogstamą medžiagą“ miestuose (taip fašistai kalba apie 

bedarbius), jie stengiasi kuo daugiausia jų išgrūsti į kaimą ir į miškus. Žinoma, ten yra 

pakankamai vietinių darbininkų, bet buožės ir miško pirkliai džiaugiasi gavę naujų 

darbininkų, nes tuomet dar labiau gali numušti jiems darbo užmokestį. Štai federantų 

„Darbininkas“ 1933 m. Nr. 2 rašė, kad Papilėje, kirsdami valdiškus miškus, darbininkai, 

dirbdami savo įrankiais nuo tamsos ligi tamsos, teuždirbdavo vos nuo 1 lito 50 centų iki 2 

litų per dieną, o dažnai tik po 1 litą. Tryškiuose, kaip rašė „Žemaitis“ Nr. 11, darbininkas, 

gerai dirbdamas, vos galėdavo uždirbti po vieną litą dienai. Apie Gelvonis (Ukmergės apskr.) 

bedarbiai, pasak „Lietuvos žinių“ Nr. 15, tegaudavo už valdžios miško kirtimą nuo 90 centų 

iki 1 lito 30 centų dienai. Bet ir tą darbo užmokestį dar norėjo nusukti. Dėl to Levoniškio ir 

Širvintų miškuose (Ukmergės apskr.). 1933 m. sausio mėn. sustreikavo apie 300 miško 

kirtėjų. 

Daug bedarbių iš Lietuvos plaukia j Klaipėdos kraštą, kad tenai darbo ieškotų. Bet 

dauguma darbo negauna, nes ir vietos bedarbių daug yra. Tarp darbininkų iš Lietuvos auga 

nepasitenkinimas, juo labiau, kad vietiniai valdžios organai su jais dar blogiau elgiasi, kaip 

su vietiniais. Jei kai kurie vietiniai bedarbiai gauna šiokią tokią pašalpą, tai ateiviai jos 

negauna. 

Reikia pasakyti, kad Komunistų partijos Klaipėdos or–ganizacija dar labai silpnai dirba. 

Todėl ji nepajėgia įtraukti tuos iš Lietuvos atvykusius bedarbius į kovą ir vadovauti jiems. 

Proga naudojasi Lietuvos fašistų valdžia ir jos agentai, kad nukreiptų tų darbininkų 

nepasitenkinimą prieš Klaipėdos krašto savivaldybės organus. Kada Lietuvos fašistai 
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pajuto, kad atvykusieji iš Lietuvos darbininkai rengiasi prie išstojimų gatvėse, jie tuoj 

prisišliejo prie tų bedarbių, kad paimtų vadovavimą jiems į savo rankas. 

Tuo tikslu 1931 m. lapkričio 20 d. lietuvių fašistų buvo sušauktas lietuvių bedarbių 

susirinkimas. Jame dalyvavę, anot Eltos pranešimo, apie 600–700 darbininkų. Susirinkimas 

reikalavo, kad atvykusieji iš Lietuvos bedarbiai, kaip ir vietos bedarbiai, būtų registruojami 

bedarbių biure ir lygiai su vietiniais šelpiami. Lietuvos fašistų valdžios atstovai tam visiškai 

pritarė, nors pačioje Lietuvoje jie nė klausyti nenori apie tai, kad atvykusieji į miestus iš 

sodžiaus bedarbiai būtų registruojami ir lygiai su miestiečiais šelpiami. Pačioje Lietuvoje jie 

tiesiog varo atvykusius iš sodžiaus bedarbius atgal į kaimą arba stačiai bizūnais ir kulkomis 

maitina. Tai aiškiai rodo, kad ir Klaipėdoje ne dėl lietuvių bedarbių reikalų jie neva rūpinasi 

jais, o kad tuo būdu su jų pagalba suteiktų smūgį Klaipėdos krašto savivaldybei. 

Lietuvos fašistų agentai iš Lietuvos atvykusius bedarbius dargi į demonstraciją išvedė. 

Demonstrantai patraukė prie direktorijos ir miesto magistrato rūmų, kad įteiktų savo 

reikalavimus. Vietos policija užpuolė demonstrantus, norėdama juos išvaikyti. 

Demonstrantai spyrėsi. Keli jų buvo sužeisti. Vienok jie prasiveržė pro policiją ir įdavė 

direktorijai ir magistratui savo reikalavimus. Kada demonstrantai ėjo pro lietuvių 

komendantūrą, iš jos pasirodė karininkas, kuris neva pritarė bedarbiams. Fašistai, buvę 

demonstrantų eilėse, ėmė šaukti „valio“. 

Bet Lietuvos fašistai greitai nudegė nagus ir Klaipėdoje dėl tų bedarbių demonstracijų. 

Dalykas yra tas, kad paskui lietuvius bedarbius pradėjo demonstruoti ir statyti reikalavimus 

ir vietiniai bedarbiai. Jie protestavo prieš naujai leidžiamas bedarbiams taisykles, kuriomis 

pašalpos numatomos tik tiems bedarbiams, kurie ištisai yra dirbę per 9 mėnesius; 

sezoniniams darbininkams, netekusiems darbo, visiškai nėra pašalpų; už gautas pašalpas 

turėsią atidirbti. Tai sukėlė didelį pasipiktinimą tarp vietos darbininkų. Jie pakėlė savo' 

protesto balsą, ėmė organizuoti demonstracijas. Tuomet Lietuvos valdžia bedarbių 

demonstracijas ėmė griežtai drausti ir Klaipėdos krašte. Ji net grasino šaudyti į  

demonstrantus. Bet demonstracijos toliau tęsėsi ir 1933 m. pradžioje. Direktorija buvo 

prispirta šį tą duoti bedarbiams. 

Demonstracijos, reikalaujant darbo bei duonos, vyko visoje Lietuvoje. Pačioje Lietuvoje 

valdžia labiausiai susirūpinusi tuo, kaip išgrūsti bedarbius iš miestų į mišką dirbti ir tuo būdu 

nuo jų atsikratyti. Taip darė Šiaulių, Telšių, Vilkaviškio ir kitos savivaldybės. Bet darbo 

sąlygos miškuose pasirodė tokios blogos, kad daugelis darbininkų, pamatę jas, grįžo atgal28. 
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PERIODINIŲ LEIDINIŲ RODYKLĖ 
 

 

 

„Balsas“ – LKP CK dvisavaitinis laikraštis. Buvo leidžiamas Tilžėje, Karaliaučiuje ir 

Berlyne nuo 1928 m. sausio 28 d. iki 1933 m. gegužės 1 d. 

„Darbininkas“ – Lietuvos darbo federacijos (nuo 1934 m. – Lietuvos krikščionių 

darbininkų sąjungos) organas, savaitraštis. Buvo leidžiamas Kaune nuo 1919 m. lapkričio 

30 d. iki 1940 m. birželio 15 d. 

„Darbininkų atstovas“ – savaitinis kairiųjų darbininkų laikraštis, faktiškai – legalus LKP 

CK laikraštis. Buvo leidžiamas Kaune nuo 1926 m. balandžio 23 d. Paskutinis numeris išėjo 

gruodžio 19 d. 

„Izvestijos“ – šiuo metu – TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo leidžiamas 

dienraštis. Pirmas numeris išėjo 1917 m. vasario 28 d. (kovo 13 d.) Petrograde.  

„Komunistas“ – RKP(b) Lietuvių sekcijų Centro Biuro organas, vėliau LKP CK organas. 

Pradėjo eiti Voroneže 1918 m. balandžio 6 d. Dabar eina kaip LKP CK žurnalas.  

„Krašto balsas“ – buržuazinis laikraštis. Buvo leidžiamas Kaune nuo 1922 m. spalio 29 

d. iki 1923 m. birželio 10 d. 

„Laisvė“ – Lietuvos krikščionių demokratų partijos laikraštis. Buvo leidžiamas Kaune 

nuo 1919 m. kovo 21 d. iki 1923 m. rugsėjo 8 d. 

„Lietuva“ – buržuazinės Lietuvos vyriausybės dienraštis oficiozas. Buvo leidžiamas 

Kaune nuo 1919 m. sausio 2 d. iki 1928 m. sausio 31 d. 

„Lietuvos aidas“ – Lietuvos buržuazinių veikėjų, sudariusių kaizerinę Lietuvos Tarybą, 

dienraštis; vėliau Lietuvių tautininkų sąjungos organas. Buvo leidžiamas Vilniuje nuo 1917 

m. rugsėjo 6 d. iki 1919 m. sausio 1 d. ir Kaune nuo 1928 m. vasario 1 d. iki 1940 m. liepos 

mėn. 

„Lietuvos ūkininkas“ – Lietuvos demokratų partijos, vėliau Lietuvos socialistų 

liaudininkų demokratų partijos, 1922 m. pasivadinusios Lietuvos valstiečių liaudininkų 

sąjunga, savaitraštis. Buvo leidžiamas Vilniuje nuo 1905 m. iki 1915 m. pabaigos ir Kaune 

nuo 1918 m. gruodžio mėn. iki 1940 m. rugpjūčio mėn. 

„Lietuvos žinios“ – buržuazinis laikraštis, Lietuvos valstiečių liaudininkų organas. Buvo 

leidžiamas Vilniuje nuo 1909 m. birželio 6 (19) d. iki 1915 m. rudens., Nuo 1919 m. rugpjūčio 

14 d. iki 1920 m. rugpjūčio 1 d. ėjo Kaune „Darbo“ pavadinimu. „Lietuvos žinių“ pavadinimu 

Kaune vėl pradėjo eiti nuo 1922 m. vasario 16 d. ir ėjo iki 1940 m. liepos mėn.  

„Mūsų rytojus“ – buržuazinis laikraštis, ėjęs Kaune 2 kartus per savaitę. Buvo 

leidžiamas nuo 1927 m. birželio 1 d. iki 1936 m. gruodžio 31 d. 

„Priekalas“ – literatūros, politikos ir visuomenės mokslų mėnesinis darbininkų žurnalas. 

Buvo leidžiamas Maskvoje nuo 1931 m. kovo mėn. iki 1938 m. vasario mėn.  

„Revoliucinis darbininkas“ – LKP Kauno rajono komiteto organas, ėjęs nuo 1932 m. 

rugpiūčio mėn. iki 1937 m. rugsėjo mėn. 

„Rytas“ – Lietuvos krikščionių demokratų partijos organas, buržuazinis klerikalinis 

dienraštis. Buvo leidžiamas Kaune nuo 1923 m. gruodžio 15 d. iki 1936 m. birželio 4 d.  

„Socialdemokratas“ –Lietuvos socialdemokratų partijos Centro Komiteto organas, 

savaitraštis. Buvo leidžiamas Kaune nuo 1919 m. rugsėjo 11 d. iki 1933 m. birželio 16 d.  

„Statistikos biuletenis“ – buržuazinės Lietuvos Centrinio statistikos biuro mėnraštis. 

Buvo leidžiamas Kaune nuo 1923 m. iki 1940 m. 

„Tautos ūkis“ – Ekonominių studijų draugijos buržuazinėje Lietuvoje mėnraštis. Buvo 

leidžiamas Kaune nuo 1930 m. sausio mėn. iki 1940 m. 
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„Tautos valia“ – fašistinis savaitraštis. Buvo leidžiamas nuo 1926 m. spalio 20 d. iki 

1927 m. balandžio 24 d. 

„Tėvynė“ – buržuazinis Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių laikraštis. Eina nuo 1908 

m. Niujorke. 

„Tėvynės balsas“ – buržuazinis laikraštis, ėjęs 3 kartus per savaitę Kaune nuo 1922 

m. sausio 1 d. iki tų pačių metų spalio 28 d. 

„Times“ – buržuazinis anglų dienraštis, leidžiamas nuo 1785 m., artimas konservatorių 

partijai. 

„Trimitas“ – Lietuvos šaulių sąjungos mėnesinis organas. Buvo leidžiamas nuo 1920 

m. gegužės mėn. iki 1940 m. liepos mėn. 

„Vienybė“ – klerikalinis laikraštis. Buvo leidžiamas Kaune su per–traukomis nuo 1907 

m. gruodžio 4 (17) d. iki 1933 m. 

 „Vilnis“ – lietuvių revoliucinių socialdemokratų laikraštis. Buvo leidžiamas Rygoje nuo 

1913 m. lapkričio 9(22) iki 1914 m. liepos 19 (rugpjūčio 1) d. Išėjo 23 numeriai.  

„Žemaitis“ pradėjo eiti Telšiuose kaip valstiečių liaudininkų savaitraštis. Buvo 

leidžiamas nuo 1925 iki 1933 m. 


