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Lietuvių tautos pasipriešinimas 
vokiečiams okupantams 

ir jų talkininkams
Rusijos Vasario revoliuciją Lietuvos darbo žmonės sutiko vilk
dami vokiečių okupacinį jungą. Okupacinė spauda apie revo
liucinius įvykius Rusijoje pranešinėjo vienašališkai ir labai ma
žai. Antai okupantų lietuviškai leidžiamas laikraštis „Dabartis" 
1917 m. kovo 14 d. (naujuoju stiliumi) informacijoje pranešė: 
„Petrapilėje iškilo revoliucija [. ..]. Visi ministeriai sukišti ka- 
lėjimuosna" '. Už kelių dienų tas pats laikraštis paskelbė kovo 
17 d. telegramą, kad „caras kovo 16 d. išleido atsišaukimą, jog 
jis atsisakąs nuo sosto" 2. Kituose pranešimuose buvo skelbia
mos išgalvotos smulkmenos, kaip antai, kad „carienė, sužino
jusi apie caro atsisakymą, mėgino nusižudyti", jog caras at
sisakęs valdžios todėl, „kad anglai, taip sakant, buvo jam įrė
mę šautuvą į krūtinę", kad „naujajai vyriausybei, anglams 
pasidarbavus, didžiuose miestuose pavyko labai greitai įsigyven
ti. Bet kaimuosna ji negalės įsiveržti, nes čia priešinasi ne tik
tai gyventojai, bet ir valdininkai" 3 ir t. t.

Tuo pačiu metu ateidavo žinių, kad Petrograde revoliucinis 
judėjimas augąs ir „nesitenkinąs dabartiniais ministeriais", kad 
„pakilo didelis rykavimas, kada kariuomenė atjojo prie dūmos 
tumų su vėliava, kurioje buvo įrašyta „Lai gyvuoja socialistų 
respublika visuose kraštuose!" 4

Okupuotų kraštų liaudies masės, taip pat ir Lietuvos, nors 
Ir buvo izoliuotos nuo Rusijos, sužinodavo apie revoliucinius 
įvykius kur kas daugiau, negu pranešdavo okupantų ir jų talki
ninkų spauda. Lietuvą pasiekdavo žinios, kad Rusijos darbo 
žmonės kovoja už bolševikų paskelbtas socialinio ir naciona
linio išsilaisvinimo idėjas. Šios džiugios žinios patraukdavo 
Lietuvos darbo žmonių protus ir širdis, įkvėpdavo juos pakilti 
į naujas kovas su okupantais.

Vokietijos okupaciją Lietuvoje lydėjo teroras ir grobsty
mai. „Dėl klaidingų humaniškumo jausmų,— vėliau rašė gene
rolas E. Liūdendorfas,— gailėtis krašto, esančio vyriausiojo Ry
lų fronto vado žinioje, buvo nesąmonė" 5. Lietuvoje stovėjusi 
Vokietijos 10-oji armija buvo išlaikoma pavergtų gyventojų.

Okupacinė valdžia nuolat iš gyventojų rinkdavo metalą ir 
metalinius daiktus — varinius, žalvarinius, aliumininius virtu
vės reikmenis, durų rankenas, langų apkaustus ir kt. Ypač daug 
įlėmesio skirta aukso, sidabro ir platinos surinkimui6. Į Vokie- 
li ją nuolat važiuodavo ištisi traukinių sąstatai su pagrobtu tur
iu. Okupantai ypač uoliai išspausdavo iš Lietuvos žemės ūkio 
produkciją. Lietuva buvo apiplėšiama sistemingai pagal Vokie- 
lijos valdžios sudarytą planą. Berlyne buvo įkurta bendrovė
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bulvėms iš Lietuvos ir okupuotos Latvijos dalies išvežti į Vo
kietiją. Planuota jų išvežti 12—15 milijonų centnerių7. Buvo 
išleisti specialūs potvarkiai, reikalaujantys, kad gyventojai ati
duotų visų rūšių žemės ūkio produkciją. Įsakymai apie rekvizi
cijas buvo skelbiami ir įgyvendinami 1915, 1916, 1917 ir 
1918 metais, t. y. per visą okupacijos laiką. Be derliaus, viso 

maisto ir pašarų atsargų, okupacinė valdžia atimdavo iš gy
ventojų naminius gyvulius ir paukščius. Gyventojai buvo apde- 
dami įvairiais mokesčiais. 1916 m. balandžio 6 d. P. Hinden- 
burgo įsakymu buvo įvestas pagalvės mokestis po 8 markes 
metams nuo žmogaus. Mokesčiai buvo imami už žemę, už drus
ką, už šunis ir net už tiltų pravažiavimą. Savotiška mokesčių 
forma buvo monopolio įvedimas degtukams, sacharinui, taba
kui ir degtinei.

Už okupacinės valdžios įsakymų nevykdymą, taip pat ir už 
bet kokį pasipriešinimą okupantai gyventojus mušdavo, mes
davo į kalėjimus, vietoje nužudydavo arba sušaudydavo karo 
lauko teismo sprendimu.

Okupacinio režimo priešpauda visu sunkumu prislėgė darbo 
žmones. Sugriovę Lietuvos pramonę, okupantai atėmė darbą 
ir uždarbį iš beveik 25 tūkst. miesto darbininkų, palikdami juos 
ir jų šeimas be jokių pragyvenimo šaltinių. Toks pat likimas 
ištiko daugumą smulkių amatininkų ir tarnautojų. Visi šie dar
bo žmonės, sudarę miesto gyventojų daugumą, buvo įstumti 
į didžiausią skurdą ir vargą.

Okupacinis režimas buvo pragaištingas žemės ūkiui. Nuo 
okupantų priespaudos kaime visų pirma nukentėjo žemės ūkio 
darbininkai, kumečiai, bežemiai ir mažažemiai, taip pat vidu
tiniai vlalstiečiai. Vokiečiai okupantai paėmė į savo rankas pa
sitraukusių iš Lietuvos žemvaldžių ūkius (apie tūkstantį didelių 
dvarų) ir šiuo pagrindu pradėjo kolonizuoti Lietuvą. Aplinkinių 
vietų bežemiai ir mažažemiai valstiečiai, taip pat žemės ūkio 
darbininkai buvo prievarta varomi dirbti į vokiečių kolonistų 
valdomus dvarus, kur faktiškai buvo atkurta baudžiava.

Vokiečius okupantus nuo pat pirmųjų pasirodymo dienų 
lietuvių tauta sutiko kaip savo priešus. Vokiečių valdžios vyk
domos griežtos rekvizicijos, prievartiniai darbai, žiaurus elgesys 
su vietos gyventojais, okupantų bendradarbiavimas su išnau
dotojų klasėmis — visa tai stiprino liaudies neapykantą užsie
nio pavergėjams. Priešišką gyventojų nusistatymą buvo pri
verstas pripažinti Liūdendorfas, kuris atsiminimuose apie Lie
tuvą rašė: „Gyventojai, išskyrus vietinius vokiečius, stojo prieš 
mus visai svetimi" 8.

Nuo okupacijos pradžios nedideli vietinių gyventojų gink
luoti būriai užpuldinėjo okupacinės kariuomenės įgulas, žandarų 
postus ir rekvizuotojų būrius, naikino okupantų karinius įren
gimus, jų transportą, maisto, pašaro ir ginklų sandėlius, gadi
no telefono ir telegrafo įrengimus. Lietuvos darbininkai, vals-
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• iečiai, mokytojai padėjo rusų kareiviams, pabėgusiems iš Vo
kietijos nelaisvės, slėpė juos nuo okupantų ir dažnai drauge su 
jais sudarinėjo partizanų būrius. Vilniuje, Užnemunėje, Žemai
tijoje ir kitose vietose buvo platinami Vilniaus socialdemokra
tų išleisti atsišaukimai, vietinio jaunimo bei mokytojų pareng
ti atsišaukimai ir rankraštiniai laikraštukai, kviečiantys kovoti 
su okupantų savivale.

Vokiečių karinė yadovybė ir okupacinė valdžia leido įsaky
mą po įsakymo: grasindama mirties bausme, ji reikalavo vi
suotinio paklusnumo, taip pat atiduoti vokiečių komendantū
roms ginklus, amuniciją ir sprogstamąją medžiagą 9, buvo drau
džiama rengti susirinkimus ir bet kokias eitynes lauke, gatvėse 
ir aikštėse 10. Tačiau nei grasinimai, nei atlyginimo siūlymai už 
išdavimą bei pranešimus nedavė okupantams pageidaujamų re
zultatų, nesustabdė lietuvių tautos pasipriešinimo veiksmų. No
rėdami, kad vykdomosios represijos veiktų „efektyviau", oku
pantai ėmė skelbti apie jas spaudoje. 1916 m. rugpjūčio 12 d. 
karo lauko teismo nutarimu Mažeikiuose buvo sušaudytas vals
tietis Ignas Paulauskas (56 metų) ir žvejys Adomas Šimkus 
(62 metų) už tai, „kad sąmoningai neatidavė ginklų ir amuni
cijos ir palaikė pabėgusius rusų karo belaisvius“ u. Okupacinis 
apskrities teismas Ukmergėje nubaudė valstietį Mykolą Lukšą 

metams ir 37 dienoms „sunkaus kalėjimo" už tai, kad „davė 
savo namuose apsigyventi rusų kariuomenės asmenims, laikė 
paslėptų ginklų, amunicijos, ir už nepranešimą apie tai polici
jai" 12. Įvairių Lietuvos apskričių kaimų gyventojai buvo nu
bausti piniginėmis bausmėmis po 2500—5000 markių už tai, 
kad padėjo rusų kareiviams ir juos šelpė, kad palaikė žmones, 
„kurie rugsėjo 11 d. nužudė korpuso žandarų vicevachmistrą 
VVille" 13, už tai, kad jie „pabėgusius rusų kareivius šelpė mais
tu", „kad nepildė įsakymo ir neatidavė kareiviškų drabužių bei 
amunicijos", kad priešinosi vokiečių kareiviams, „kurie atėjo 
išsivesti karvių" ir t. t. Vienam kaimui buvo paskirtos baudos 
už tai, kad jame sudegė kluonas su javais14. 1917 m. sausio 
mėn. Šiaulių apskrities okupacinis tribunolas nuteisė mirties 
bausme žurnalistą Antaną Peleckį, darbininkus Joną Pačiulį, Pra
ną Alekną, Antaną Petkų, Antaną Kačkauską ir Petrą Gudenį 
už ginklų laikymą ir kitus pasipriešinimo veiksmus prieš oku
pantus 15.

Represijos negalėjo nutraukti pasipriešinimo okupantams. 
H) 17 m. pradžioje vokiečių karo vadovybė specialiame įsakyme 
buvo priversta prisipažinti, kad vietos gyventojai palaiko rusų 
kareivius, esančius Lietuvoje, ir išvien su jais kovoja prieš 
okupantus. Šitoks prisipažinimas buvo papildytas naujais gra
sinimais: „Įsakau: šauti kiekvieną asmenį, kuris bus paimtas su 
ginklu rankoje, arba bent bus numatoma, kad jis nešioja prie 
savęs paslėptą ginklą [...]. Tuo pat metu aš perspėju šalies 
gyventojus ir iš naujo atkreipiu jų dėmesį į mano 1916 m. sau-
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šio 17 d. įsakymą, įpareigojantį juos pranešti apie tokius as
menis ir draudžiantį padėti priešo kareiviams. Už to įsakymo 
nevykdymą bus griežčiausiais būdais baudžiama. Gyventojai, 
pas kuriuos priešo kareiviai ras prieglaudą ir paramą arba kur 
jie bus aprūpinami civiliniais drabužiais ir ginklais, nuo šiol 
bus negailestingai baudžiami sunkiomis bausmėmis" 1б.

Veikiama žinių apie Vasario revoliuciją ir bolševikų parti
jos vadovaujamų Rusijos darbo žmonių revoliucinę kovą dėl 
socialistinės revoliucijos pergalės, Lietuvos darbo žmonių pa
sipriešinimo kova okupantams stiprėjo visose visuomeninio ir 
ekonominio gyvenimo srityse. J i  tapo ne tik masinė ir atkakli, 
bet. įgavo visiškai naują turinį — dabar darbo žmonės siekė ne 
tik atsikratyti vokiečiais okupantais ir jų talkininkais, bet ir 
tapti savo krašto šeimininkais.

Darbininkai ir valstiečiai vis aktyviau kovojo prieš oku
pantus. Jie  kartu su pabėgusiais iš nelaisvės rusų karo belais
viais sudarinėjo „miško brolių" partizanų kovinius būrius. Be 
nesiliaujančių, visame krašte vykdomų pasipriešinimo aktų, 
žlugdžiusių okupacinės valdžios administracinius ir ūkinius 
veiksmus, 1917 m. vasarą ir rudenį partizanų būriai įvairiose 
Lietuvos vietose sustiprino diversinius aktus: užpuldinėdavo 
policiją ir žandarus, gadindavo ryšių linijas, padeginėdavo ka
rinius sandėlius. Partizanai gynė valstiečius nuo rekvizicinių 
būrių užpuolimų, daugelyje vietų jie išvaikė kareivius ir žanda
rus, atėjusius iš valstiečių atimti karves. Partizanai dažnai su
sidurdavo su okupantais. Antai 1917 m. lapkričio mėn. Vėžaičių 
valsčiuje partizanų būrys susikovė su žandarais ir lauko po
licija. Po įvykio okupantai pranešė, kad paėmė „gaujos vadą 
Mikalauską ir penkis narius". Be to, per paskutinius 1917 m. 
mėnesius valsčiuje buvo 14 gaisrų. 1917 m. pabaigoje netoli 
Skaudvilės du kartus buvo užpulti kariškiai17.

Būdinga, kad 1917 metais ypač sustiprėjo vietos gyventojų 
kontaktai su rusų kareiviais, kurie pabėgo iš nelaisvės Vokie
tijoje arba buvo pakliuvę į apsupimą. Įdomus šiuo požiūriu 
yra vokiečių 10-osios armijos vyriausiojo karo vado 1917 m. 
gegužės 1 d. skelbimas. Iš jo matyti, kad ištisi Raseinių, Kėdai
nių, Kaišiadorių, Skaudvilės, Šiaulių ir kitų apskričių kaimai 
buvo nubausti kontribucijomis iki 5 tūkstančių markių už tai, 
kad „gyventojai yra suteikę prieglaudą besibastantiems rusų 
kareiviams ir laikę uždraustų ginklų", kad „buvo sustoję kokie 
30 ginkluotų rusų kareivių", kad „sodiečiai žinojo ten buvusius 
ištrūkusius rusų kareivius, betgi žinios apie tai, kur reikia, nė
ra davę" 18.

Reikšminga, kad po Vasario revoliucijos vokiečių karo va
dovybės dokumentuose atsiranda duomenų apie Vokietijos ka
riuomenės dezertyrus, kuriems vietos gyventojai suteikė prie
globstį. Antai minėtame 10-osios armijos skelbime buvo pra
nešta, kad Suvalkų gubernijos kai kurie sodžiai buvo nubausti
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u/, tai, jog ,,jie vokiečių kareivius pabėgėlius priėmė ir apie jų 
slapstymąsi atitinkamai valdžiai nepranešė" 19.

1917 m. gyventojai pasipriešino varymui į prievartinius dar
bus tiek Lietuvoje, tiek Vokietijoje. Okupantų pareigūnai, gau
dę žmones prievartiniams darbams, savo pranešimuose pripa
žino, kad dėl prievartinių darbų „gyventojai yra labai neramūs, 
bėgimai nuo darbų į miškus ir per sieną įgijo visuotinį pobū
d i"20. Gyventojai slėpė bėglius iš Vokietijos katorgos. Kai ku
li c'ins Kaišiadorių ir kitų apskričių kaimams buvo uždėtos bau
dos už tai, kad „einant žandarams ieškoti daugelio iš civilinių 
batalionų pabėgusių darbininkų", vietos gyventojai „iš anksto 
anuos (darbininkus.— R e d .)  perspėjo ir tokiu būdu sukliudė 
juos suimti" 21.

Plačiųjų liaudies masių kova prieš vokiečius okupantus ir 
jų talkininkus buvo glaudžiai susijusi su konkrečiais ekonomi
niais reikalavimais, nukreiptais prieš išnaudotojus. 1917 m., o 
ypač 1918 metais aktualus tapo reikalavimas žemės ryšium su 
Ino, kad dideli žemės plotai buvo vokiečių kolonistų rankose, 
o kaimo darbo žmonės — bežemiai ir mažažemiai valstiečiai — 
gyveno didžiausiame skurde. Atsiminimuose Ignas Gaška rašo, 
kad „pavasarį 1918 m. labai plačiai pradėjo svarstyti žemės 
klausimą. Rinkdavosi ordinarininkai, biednuomenė ir mažaže
miai ir kalbėdavosi, kaip įsigyti žemės" 22. Kaimo darbo žmo
nės, reikalaudami žemės, aktyviai kovojo prieš dvarininkus ir 
buožes, taip pat prieš okupantų įgaliotinius dvaruose. 1917 m. 
pabaigoje buvo sudeginti Rekyvos dvaro rūmai, kur buvo Šiau
lių apskrities viršininko (kreishauptmano) raštinė. Ne kartą bu
vo padegti grafo Pliaterio rūmai. Kurtuvėnuose sudeginti mo
kyklos pastatai, kur buvo įsikūrusios apskrities įstaigos ir gy
veno okupaciniai valdininkai. 1918 m. sausio 31 d. ginkluoti 
vyrai užpuolė okupantų talkininką buožę Vilkijos valsčiaus 
būdų kaime. 1918 m. pirmojoje pusėje Žeimelio dvaro darbi
ninkai užpuolė dvarininką, okupantų paskirtą valsčiaus vir
šaičiu.

Nuo vokiečių okupacijos pradžios lietuvių tauta gyveno 
viltimi, kad išsilaisvinimas ateis iš Rusijos, kad anksčiau ar 
vėliau lietuvių liaudis eis vienu keliu su rusų liaudimi ir ki
tomis Rusijos tautomis, ir šiuo keliu eidama išsivaduos nuo 
bet kokio smurto ir priespaudos. Po Vasario revoliucijos Ru
sijoje kovoje prieš vokiečius okupantus dar labiau buvo tiki
masi, kad rusai išvaduos Lietuvą nuo jų. Žinomas visuomenės 
veikėjas ir mokslininkas Jonas Basanavičius 1917 metų liepos 
mėn. rašė: „Šiurkštus vokiečių policijos ir valdininkų elgimasis 
su mūsų žmonėmis ir įvairios priespaudos juos verste verčia 
neapkęsti ir pageidauti, kad galima būtų jais kuo veikiausiai 
nusikratyti. Todėl visi dar sulig šiol su nekantrumu laukte lau
kia grįžtant rusų.. 23
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Masinį laukimą „sugrįžtant rusų" ne kartą buvo priversti 
pastebėti ir reakciniai lietuvių visuomenės elementai. Vokiečių 
imperialistų talkininkas kunigas J . Staugaitis vėliau atsimini
muose rašė: „Mūsų kaimiečiai, nešdami sunkų vokiečių okupa
cijos juhgą, išsiilgdavo rusų laikų. Trokšdami jų, tikėjosi, kad 
tie rusai sugrįš, turi sugrįžti [.. .] Buvo tai bendra mūsų kaimie
čių psichologija" 24. Panašių samprotavimų randame ir vokiečių 
okupantų dokumentuose. Šiuo požiūriu būdingi yra Joniškėlio 
kreishauptmano pranešimai. Antai šis okupacinio režimo sau
gotojas 1916 m. liepos 12 d. pranešime konstatuoja, jog krašte 
„pasireiškia ir priešingos įtakos", jog „atrodo, kad krašte esama 
rusiškų agentų", jog „vos tik aš kelias dienas išbūnu kelionė
je, tuoj pasigirsta, kad aš pabėgau". Tas pats kreishauptmanas
1917 m. sausio mėn. pranešė, kad „gyventojai vis dar apie rusų 
sugrįžimą galvoja". Kovo mėnesį, kada atėjo žinia apie carizmo 
nuvertimą Rusijoje, kreishauptmanas skundėsi, kad „gandai 
apie greitą rusų sugrįžimą, žinoma, tebesklinda". Tų pat metų 
spalio 1 d. pranešime jis jau tiesiog kalba apie kylančius gy
ventojų neramumus, apie tų neramumų išsivaduojamąją socia
linę kryptį ir daro apibendrintą išvadą, kad „dabartinė padė
tis yra labai panaši į buvusią prieš paskutinę revoliuciją (prieš 
10 metų)" 25.

1918 metais pasipriešinimas okupantams dar labiau sustip
rėja. Vietiniai okupacinio režimo organai savo pranešimuose 
nuolat kalba apie „rusų karo belaisvių" pabėgimus, apie jų veik
lą „gaujose", t. y. partizanų būriuose. Antai Skaudvilės kreis
hauptmanas 1918 m. kovo mėn. pranešime tiesiog skundėsi, kad 
žandarams tenka suiminėti daug „rusų karo belaisvių", pabėgu
sių iš etapinių kalėjimų26. Vėžaičių kreishauptmanas balandžio 
1 d. pranešime rašė apie įvairius pasipriešinimo okupantams 
veiksmus, apie tai, kad Endriejave ir Rietave „pakartotinai bu
vo surasti plakatai lietuvių kalba", kurie kvietė „lietuvius, žy
dus ir lenkus susiburti" ir kovoti prieš „neteisėtus administra
cijos, vagių, žmogžudžių ir slaptųjų policininkų įsakymus". Ta
me pat pranešime okupantai pasisako, kad per pirmuosius
1918 m. mėnesius žandarai suėmė apskrityje 141 asmenį „už 
įvairius nusikaltimus", tarp jų „11 rusų kariuomenės dalyvių, 
1 vokiečių dezertyrą, 21 pasitraukusį civilinį darbininką"27.

Lietuvos darbo žmonių kova prieš okupantus ir jų talkinin
kus, veikiama revoliucijos Rusijoje, tapo vis kryptingesnė ir 
pamažu peraugo į tikrą nacionalinę išsivaduojamąją kovą.

1 Dabartis, 1917, kovo 17, Nr. 22.
2 Ten pat, 1917, kovo 21, Nr. 23.
3 Ten pat, 1917, kovo 24, Nr. 24.
4 Ten pat.
5 Ludendoiti E. Meine Kriegserinnerungen 1914— 1918,—-B., 1920, S. 155.
6 Dabartis, 1917, sausio 1, Nr. 87.
7 Berliner Boersenzeitung, 25. September 1915.

8



■' Ludendorll E. Meine Kriegserinnerungen, S. 145.
" Vcrordnungsblatt fūr das Kaiserliche Gouvernement und die Deutsche Ver- 

waltung Wilna, 27. November 1915, S. 14.
•° Vcrordnungsblatt..., 11. Dezember 1915, S. 24—25.
II Amtliche Beilage der ,,Kownaer Zeitung", 20. August 1916. 
la Dabartis, 1916, rugpjūčio 12, №. 62.
1:1 Zadeikis Pr. Didžiojo karo užrašai.— Klaipėda, 1925, d. 2, p. 118.
H Dabartis, 1916, gruodžio 23, №. 100, priedas, p. 2.

Amtliche Beilage der ,,Kownaer Zeitung", 31. Januar 1917.
III Kownaer Zeitung, 31. Januar 1917.
17 Lietuvos TSR centrinis valstybinis istorinis archyvas (toliau — C VIA), f. 641, 

ар. 1, b. 306, 1. 44—45.
18 Lietuvos TSR istorijos šaltiniai (toliau — LIŠ).— V., 1958, t. 3, p. 50—51. 
111 Ten pat, p. 51.

C VIA, f. 641, ар. 1, b. 515, 1. 53.
LIS, t. 3, p. 50.

•a Kapsukas V. Pirmoji Lietuvos proletarinė revoliucija ir Tarybų valdžia.— 
V., 1958, p. 38.

•:l D-ras J . Basanavičius. Iš lietuvių gyvenimo 1915— 1917 m. po vokiečių 
jungu.— V., 1919, p. 5. .
Naujoji Romuva, 1937, №. 9(319), p. 193.

1 Lietuvos TSR istorija.— V., 1965, t. 3, p. 24—25. Kreishauptmanas kalba 
apie padėtį prieš 1905— 1907 m. revoliuciją. 

a" CVIA, f. 641, ар. 1, b. 305, l. 9— 10.
Ten pat.

Socialistinės revoliucijos pergalė 
Lietuvoje

Lietuvos ir Baltarusijos 
Komunistų partijos sukūrimas

Pasirašius tarp Tarybų Rusijos ir Vokietijos Bresto taikos su
tartį, į Lietuvą ėmė grįžti jos gyventojai, išvykę į Rusiją karo 
pradžioje. Grįžo ir komunistai, kupini pasiryžimo aktyviai pri
sidėti prie lietuvių tautos išsivaduojamosios kovos.

1918 m. lietuvių tautos kova prieš vokiečius okupantus ir 
jų talkininkus vis labiau siejasi su darbo žmonių siekimu lik
viduoti ne tik vokiečių okupantų valdžią, bet ir kapitalistų bei 
dvarininkų Viešpatavimą, įvesti darbo žmonių valdžią. Didė
janti bolševikų įtaka liaudies masėms kėlė lietuvių buržuazijai 
panišką baimę. Lietuvos tarybos pirmininkas A. Smetona 
1918 m. gegužės 8 d. laiške, rašytame vokiečių karinės valdy
bos Lietuvoje viršininkui, skundėsi, kad jis ir jo atstovai ne
gali laisvai susisiekti su kitomis vietomis, o „tuo tarpu bolše
vikų [...] agitacija gali priešįstatyminiu būdu vykdyti savo 
pogrindinį destruktyvinį darbą". 1918 m. birželio 7 d. Smetona 
pasiuntė Vokietijos kancleriui išsamų raštą apie padėtį Lietu
voje, kuriame pranešė: „Lietuvių tautos pasitikėjimas palauž
tas; jei neįvyks pagerėjimas, išaugs pavojus matyti tą pasiti
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kėjimą tiek sunykusį, jog jo atstatymas pasidarys negalimas 
[...]. Jau dabar galimumas priešintis bolševikų agitacijai ir 
visokiai kitai agitacijai, nukreiptai prieš Vokietiją, nuolat ma
žėja" L Spalio 23 d. Lietuvos taryba rašė Vokietijos kancleriui, 
kad „dabar reiškiasi pavojus išvysti bolševikus [...] duodant 
laisvą ekspansiją savam aktyvumui"2. Okupantų laikraštis 
„Dabartis“ 1918 m. spalio 3 d. su nerimu rašė, kad „lyg tikra 
ugnis bolševizmo idėja [....] vis labiau apima gyventojų širdis 
ir protą“, kad rusų revoliucijos sėkla „išdygo ir augo gausiai", 
kad dar didesnę paskatą „socialistiškai srovei suteikė šimtai 
tūkstančių pargrįžusių iš sovietų respublikos" 3.

Per visą vokiečių okupaciją Lietuvoje nebuvo vieningos re
voliucinės organizacijos. Revoliuciniai socialdemokratai buvo 
išsibarstę po atskiras oportunistines organizacijas. V. Mickevi- 
čius-Kapsukas jas apibūdino šitaip: „Žydų socialdemokratai, jau 
seniai netekusieji klasinio, proletarinio veido, užsiiminėjo lab
darybės trupiniais ir nacionaliniu kultūros darbu; Vilniaus 
RSDDP organizacija, kartu su eserais, išleido keletą atsišauki
mų prieš vokiečių okupantus ir priverčiamus darbus, bet ji 
buvo menševikiška ir negalėjo parodyti revoliucinio aktingumo; 
nacionalistiniai LSDP vadai įėjo į bendrą tautinį bloką ir su 
vokiečių imperialistų pagalba stengėsi įgyti Lietuvos nepriklau
somybę, iš tikrųjų tuo būdu padėjo vokiečių imperialistams 
pavergti Lietuvą ir prijungti ją prie Vokietijos; Baltarusių so
cialistų gromada su broliais Luckevičiais priešakyje neturėjo 
jokių šaknų darbininkų masėse [...]; nacionalistinė Vilniaus 
„Lenkų socialistų grupė“ pirmon vieton statė Lenkijos nepri
klausomybės obalsį ir Vilniaus ir Vilnijos jai prijungimą" 4.

Vilniuje veikė kelios profsąjungos, bet jos buvo okupantų 
kontroliuojamos ir daugiausia užsiiminėjo viešų valgyklų stei
gimu bei kita ekonomine veikla.

1917 m. pabaigoje Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose, 
kur buvo darbininkų, socialdemokratinės organizacijos sparčiai 
kairėjo. Revoliucionieriais tapo darbininkai iš Lietuvos social
demokratų partijos, pamatę, kad partijos vadai (S. Kairys ir 
M. Biržiška) perėjo į buržuazijos pusę ir dalyvauja Lietuvos 
tarybos veikloje.

Grįžę iš evakuacijos į Lietuvą, komunistai stengėsi apie sa
ve suburti visas revoliucines jėgas ir sukurti organizaciją, 
sugebančią vadovauti lietuvių tautos išsivaduojama j ai kovai, 
sukurti naujo tipo partiją — marksizmo-leninizmo partiją.

Komunistai užmezgė ryšius su vietiniais revoliuciniais so
cialdemokratais, telkė apie save aktyviausius, labiausiai su
sipratusius darbininkus, valstiečius bei inteligentus ir organi
zavo komunistų kuopeles. V. Mickevičius-Kapsukas pažymėjo, 
kad dėl didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos įtakos ir lie
tuvių bolševikų, grįžusių iš Rusijos, darbo revoliuciniai social
demokratai nutraukė ryšius su oportunistais ir įkūrė komunis-
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I ines organizacijas 5. Pirmoji komunistų kuopelė Vilniuje buvo 
įkurta 1918 m. balandžio mėnesį. 1918 m. vasarą komunistinės 
organizacijos susikūrė Panevėžio, Šiaulių, Joniškio, Ukmergės 
apskrityse, įvairiose Užnemunės (buv. Suvalkų gubernijos) ir 
Žemaitijos vietose, rudenį — Kaune, Rokiškyje, Kupiškyje ir 
kituose miestuose bei miesteliuose. Susidarė reikiamos sąlygos 
Lietuvos Komunistų partijai įkurti.

1918 m. rugpjūčio 14 d. Vilniuje buvo nelegaliai sušauktas 
Komunistų ir revoliucinių socialdemokratų pasitarimas, kuris 
priėmė nutarimą įkurti Lietuvos Komunistų partiją. Pasitarimas 
sudarė partijos tarybą, vėliau pasivadinusią Laikinuoju Centro 
Biuru. J i turėjo vadovauti partijos darbui iki partijos suvažia
vimo, užmegzti ryšius su visomis krašte nelegaliai veikiančio
mis komunistų organizacijomis ir sušaukti Lietuvos Komunistų 
partijos I suvažiavimą. Žymiausi Lietuvos Komunistų partijos 
organizatoriai buvo V. Mickevičius-Kapsukas, Z. Alelcsa-Anga- 
rietis, P. Eidukevičius, K. Požėla, I. Gaška, A. Drabavičiūtė, 
S. Grybas ir kiti.

1918 m. rugsėjo 15 d. Marijampolės apskrityje Užbalių kai
me nelegaliai įvyko pirmoji Lietuvos Komunistų partijos kon
ferencija. Jo je  dalyvavo 22 delegatai, atstovavę Užnemunės, 
Panevėžio, Kupiškio ir kitų vietų komunistinėms kuopelėms ir 
organizacijoms. Konferencija priėmė Rusijos Komunistų parti
jos (bolševikų) programą ir nutarė pradėti didesniu mastu 
revoliucinį darbą Lietuvoje, organizuoti komunistines kuopas, 
kovoti su buržuazinėmis nacionalistinėmis organizacijomis6. 
Konferencija buvo svarbus etapas rengiant Lietuvos Komunis
tų partijos I suvažiavimą.

Lietuvos Komunistų partijos I suvažiavimas įvyko 1918 m. 
spalio 1—3 d. Vilniuje. Jis dirbo nelegaliai. Suvažiavime daly
vavo vienas iš jos organizatorių darbininkas P. Eidukevičius, 
studentai R. Pileris ir K. Požėla, mokytojai S. Grybas, A. Liau- 
danskis, A. Jakševičius, K. Juodka, darbininkai K. Kernovičius, 
J. Lickevičius, valstiečiai A. Šeputa, V. Skrinska ir kiti — iš 
viso 34 delegatai, atstovavę 60 organizacijų, kuriose buvo apie 
800 partijos narių. Suvažiavime dalyvavo delegatai iš Vilniaus, 
Naujosios Vilnios, Kauno, Kaišiadorių, Ukmergės, Telšių, Pa
nevėžio, Ylakių, Žemaičių Kalvarijos, Sedos, Šiaulių ir Joniš
kėlio organizacijų, delegatai iš Užnemunės, Virbalio, Kupiškio, 
Utenos ir Vakarų Baltarusijos partinių organizacijų7. Suvažia
vimas pasiskelbė Lietuvos ir Baltarusijos komunistų suvažiavi
mu. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos 
darbo žmonių kova vokiečių okupacijos metais vyko panašio
mis sąlygomis, buvo sukurta vieninga Lietuvos ir Baltarusijos 
Komunistų partija8.

Išklausęs Laikinojo Centro Biuro pranešimą, pirmasis suva
žiavimas pabrėžė kuriamos Komunistų partijos ištikimybę dar
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bininkų klasės istorinei misijai, numatytai K. Markso ir F. En
gelso „Komunistų partijos manifeste".

Rezoliucijoje dėl einamojo momento suvažiavimas įvertino 
vykstantį imperialistinį karą kaip grobikišką, pasmerkė II In
ternacionalo vadų parsidavimą imperialistams, taip pat buržua
zinius nacionalistus — išnaudotojų klasių interesų gynėjus, Vo
kietijos imperialistų talkininkus ir pažymėjo, kad baigti impe
rialistinį karą, išsivaduoti iš buržuazijos jungo darbo žmonės 
galės tik įvykdę socialistinę revoliuciją. Rezoliucijoje pabrėžta, 
kad karo sudarytos sąlygos, klasinių prieštaravimų didėjimas 
„būtinai verčia proletariatą kirsti paskutinį smūgį buržuazijos 
kapitalistinei tvarkai ir paimti valdžią į savo rankas, baigti 
karą visuotine santaika ir imti gyvenimą kurti socializmo pa
matais". Suvažiavimas pasveikino Tarybų Rusijos proletariatą 
„kaip tvirtą pirmaeilį socializmo kovotoją" 9.

Lietuvos Komunistų partijos pirmasis suvažiavimas išrinko 
Centro Komitetą, į kurį įėjo P. Eidukevičius, R. Pileris, S. Gry
bas, K. Kernovičius, A. Jakševičius, A. Brazdžionis ir J . Lietu
vaitis. 1918 m. lapkričio mėn. nelegaliai atvykę į Vilnių V. Mic- 
kevičius-Kapsukas ir Z. Aleksa-Angarietis taip pat buvo koop
tuoti į Centro Komiteto sudėtį.

Suvažiavimas vyko sunkiomis okupacijos sąlygomis, jame 
nedalyvavo pripažinti lietuvių komunistų vadovai V. Micke- 
vičius-Kapsukas ir Z. Aleksa-Angarietis, ir visa tai negalėjo 
neatsispindėti suvažiavimo darbe. Suvažiavimo nutarimai turė
jo tam tikrų trūkumų. Į kai kuriuos einamojo momento klau
simus suvažiavimas nedavė išsamių atsakymų, jis neįvertino 
valstiečių vaidmens revoliucinėje kovoje, nesuformulavo kon
krečių partijos uždavinių kovoje prieš okupantus ir buržuazinę 
santvarką. Tačiau, nepaisant kai kurių trūkumų, Lietuvos ir 
Baltarusijos Komunistų partijos I suvažiavimas suvaidino le
miamą vaidmenį tolesnėje Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos dar
bo žmonių išsivadavimo kovoje. Kaip nurodė V. Mickevičius- 
Kapsukas, didelis suvažiavimo nuopelnas „buvo tas, kad jis 
tikrai sujungė į vieną partiją išsisklaidžiusias po visą Lietuvą 
ir Vakarų Baltarusiją komunistines organizacijas, kurios se
niau gangreit jokių ryšių tarp savęs neturėjo, ir sudarė vieną 
vadovaujantį centrą" 10. Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų 
partija suorganizavo darbo žmones ir vadovavo jų kovai su 
okupantais ir buržuazija, dėl Tarybų valdžios pergalės.

I suvažiavimo išrinktas partijos Centro Komitetas, vertin
damas tarptautinę padėtį, svarbiausiu visų Lietuvos ir Baltaru
sijos darbo žmonių uždaviniu laikė reikalą padėti Tarybų Rusi
jai kovoje su kontrrevoliucija. Lietuvos ir Baltarusijos KP CK 
1918 m. spalio 5 d. kreipėsi į Lietuvos darbo žmones atsišauki
mu, kuriame kvietė visomis jėgomis palaikyti Didžiosios Spa
lio socialistinės revoliucijos laimėjimus, jungtis su Tarybų Ru
sijos darbo žmonėmis į bendrą kovą su revoliucijos priešais u.
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Darbo žmonių kova už Tarybų valdžią. 
Laikinosios revoliucinės darbininkų ir 

valstiečių vyriausybės sudarymas

1918 metais susidarė palankios sąlygos socialistinės revoliu
cijos pergalei Lietuvoje. Brendo revoliucinė situacija. Didelę 
reikšmę turėjo tarptautinės padėties pasikeitimai.

1918 m. rudenį Vokietija buvo kapituliacijos išvakarėse. Ne
paisant to, Vokietijos imperialistai vis dar tebesirūpino stiprinti 
savo padėtį okupuotose teritorijose. 1918 m. spalio 20 d. Vokie
tijos kancleris Badeno princas Maksas leido Lietuvos tarybai 
sudaryti savo vyriausybę. Spalio 28 d. Lietuvos taryba nuta
rė sudaryti savo ministrų kabinetą, kurio pirmininku paskyrė 
vokiečių imperialistų žinomą šalininką, vėliau užkietėjusį hit
lerininką Augustiną Voldemarą. Vokiečių imperialistai, numa
tydami savo žlugimą, skubėjo sustiprinti jai paklusnios lietuvių 
buržuazijos pozicijas, o per ją įtvirtinti savo įtaką Lietuvai. Ta
čiau gyvenimas suardė šiuos planus.

Vokietijoje kilo buržuazinė-demokratinė revoliucija, Tary
bų Rusijos vyriausybė anuliavo Bresto taikos sutartį. Visa tai 
davė naują galingą stimulą Lietuyos darbo žmonių išsivadavimo 
kovai. Kaip savo atsiminimuose liudija I. Gaška, „pirmutinės 
žinios apie įvykusią Vokietijoje Lapkričio revoliuciją pasiekė 
kaimą per vokiečių kareivius. Varguomenė ir pažangioji kaimo 
inteligentija sutiko šią žinią su dideliu entuziazmu. Kunigai 
gi, dvarininkai ir buožės, kuriems revoliucija buvo baisi, be 
galo nusiminė" 12.

Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partija labai suaktyvino 
savo veiklą tarp darbo žmonių. Daugelyje vietovių buvo or
ganizuoti masiniai revoliuciniai veiksmai. Vilniuje, Kaune, Šiau
liuose, Panevėžyje ir kituose miestuose darbininkai kėlė strei
kus, rengė demonstracijas. Jie  reikalavo išvyti okupantus, lik
viduoti buržuazijos ir dvarininkų valdžią, įkurti Tarybų valdžią. 
Didelį aktyvumą parodė Lietuvos jaunimas. Vilniuje kūrėsi ir 
nelegaliai veikė komunistinio jaunimo būreliai.

Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partija ypač daug dėme
sio skyrė darbui tarp okupacinės kariuomenės kareivių. Kai 
kurie vokiečių kareiviai kūrė kairiųjų socialdemokratų—„Spar
tako" sąjungos — kuopeles. Spartakininkai ir kiti revoliucingai 
nusiteikę kareiviai užmezgė ryšius su vietos darbo žmonėmis, 
vedė revoliucinę propagandą kariuomenėje. 1918 m. lapkričio 
pabaigoje spartakininkų išleistas atsišaukimas į vokiečių karei
vius skelbė: „Jūs turite pasiekti, kad lenkų, latvių, lietuvių ir 
baltarusių darbininkai bei valstiečiai įsitikintų, kad jūs jiems 
daugiau jau nebe priešai, bet draugai [...]. Tegyvuoja vokiečių
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kareivių sąjunga su okupuotų sričių darbininkais ir valstie
čiais" 13.

1918 metų lapkričio mėnesį, kada revoliucinis judėjimas 
įgavo platų užmojį, Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos 
Centro Komitetas ragino darbininkus, bežemius ir mažažemius 
valstiečius kurti „Darbininkų atstovų tarybas ir imti į jų ran
kas visą valdžią", kvietė telktis apie Tarybų valdžią ir „visur 
imti fabrikus, dirbtuves ir dvtarus savo kontrolėn; stengtis vi
są jų ūkį paimti į savo rankas" 14.

Komunistų partijos kvietimu ne tik miestuose, bet ir dau
gelio valsčių centruose darbo žmonės kūrė Darbininkų depu
tatų tarybas arba revoliucinius komitetus. 1918 m. lapkričio 
mėnesį ir gruodžio pradžioje revoliuciniai komitetai bei Darbi
ninkų deputatų tarybos buvo įkurtos Kaune, Kupiškyje, Kur
šėnuose ir kitose vietose. Kaip liudija I. Gaška, net Joniškėlio 
apskrities Žeimelio valsčiaus kaimuose lapkričio mėnesį įvyko 
partiniai susirinkimai ir buvo kuriamos tarybos. Pirmame vals
čiaus partiniame susirinkime buvo nutarta „tuojau organizuoti 
dvaruose darbininkų komitetus, kurie turėjo paimti į savo ži
nią visą dvaro turtą ir neleisti okupantams bei savininkams jo 
išgrobstyti; organizuoti sodžiuose ir miesteliuose varguomenės 
komitetus ■[. . .], neleisti reakcionieriams kurti parapijų komi
tetų, bet organizuoti demokratišku būdu rinkimus valsčių tary
bų, kurių priešakyje stovėtų komunistai bei jiems simpatizuo
jantieji darbininkai ir darbo valstiečiai" 15.

Buržuazinės ir smulkiaburžuazinės partijos bei grupės sten
gėsi pakliūti į pirmuosius Tarybų valdžios organus. Antai į Žei
melio valsčiaus Tarybą buvo išrinkti 9 žmonės: 4 komunistai, 
2 liaudininkai, 2 socialdemokratai ir 1 nepartinis 1б. Kupiškio 
revoliuciniame komitete iš 10 jos narių 5 buvo komunistai 
ir 5 liaudininkai. Kai kuriose vietose (Biržuose, Skuode ir ki
tur) Taryboms iš pradžių vadovavo kairieji eserai. 1919 m. 
pradžioje jie mėgino Kaune sušaukti darbininkų ir valstiečių 
deputatų suvažiavimą ir jam vadovauti. Bet šio skaldyto)iško 
mėginimo nepalaikė darbo žmonės ir jis sužlugo.

Dėl revoliucinės darbo žmonių kovos pakilimo ir dėl Komu
nistų partijos įtakos augimo Lietuvos buržuazinės valdžios apa
ratas pergyveno krizę. Buržuazija buvo priversta ieškoti naujų 
būdų prieš revoliucinį judėjimą, manevruoti priklausomai nuo 
besivystančių įvykių. Pagal Antantės imperialistų nurodymą 
Lietuvoje buvo palikta okupacinė vokiečių kariuomenė. Po jos 
priedanga lietuvių buržuazija ėmė kurti valsčių ir parapijų 
komitetus, kurie turėjo atitraukti darbo žmones nuo revoliuci
nių valdžios organų kūrimo. Buržuazija ypač skubėjo su para
pijų komitetų steigimu, nes juos palaikė kunigai ir kiti kulto 
tarnai.

Vokietijoje tuo metu stiprėjo revoliucinė kova, kuri gra
sino nuversti kaizerio valdžią ir buržuazinę santvarką. Vokie
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tijos pagalba revoliuciniam judėjimui slopinti darėsi nebepati
kima, ir lietuvių buržuazija pradėjo ieškoti paramos tarp An
tantės imperialistų. B. Giedraitis, vėliau buvęs (1930—-1934) 
fašistiniu krašto apsaugos ministru, atsiminimuose atvirai prisi
pažino: „Vienu iš pirmųjų dalykų buvo nusistatyti kviesti ne
utralių valstybių arba Antantės kariuomenę mums padėti, bol
ševikų pavojų pašalinti'1 17.

Netrukus po revoliucijos Vokietijoje Lietuvos ministrų ta
rybos pirmininkas Voldemaras kreipėsi per radiją į Antantės 
valstybes, prašydamas iš jų pagalbos „krašto gynybai nuo bol
ševikų" I8. Drauge ministrų taryba ėmėsi kai kurių organizaci
nių priemonių, kad sustiprintų ryšius su Vakarų valstybėmis. 
J i  pasiuntė delegaciją į Antantės šalis, paskyrė oficialius atsto
vus Berlyne ir Švedijoje.

Antantės imperialistai labai palankiai sutiko Lietuvos bur
žuazijos prašymą padėti kovoti prieš revoliucinį judėjimą. Jų 
organizuojamai intervencijai prieš Tarybų Rusiją Lietuva ga
lėjo būti neblogas placdarmas. Dėl to imperialistai buvo pasi
rengę visokeriopai padėti Lietuvos buržuazijai, kad ši, atsimo
kėdama už pagalbą, padėtų intervencinius planus įgyvendinti. 
Antantės reikalavimu Lietuvoje ir toliau liko vokiečių okupaci
nė kariuomenė, bet dabar ji Veikė pagal naujų šeimininkų 
nurodymus, o naujoji Vokietijos vyriausybė davė Lietuvos bur
žuaziniam ministrų kabinetui 100 milijonų markių paskolą. Tie 
pinigai turėjo eiti kontrrevoliucinėms jėgoms Lietuvoje organi
zuoti, apginkluoti ir aprengti. 1919 m. pradžioje Jungtinės Ame
rikoj Valstijos iš savo sandėlių Prancūzijoje pasiuntė į Lietuvą 
daug ginklų, karinės aprangos ir įvairių prekių. Be to, organi
zuojamiesiems vietiniams kontrrevoliucionierių būriams bur
žuazija ginklų gaudavo tiesiog iš vokiečių kariuomenės įgulų.

1919 m. pradžioje Antantės valstybės ir JA V  pasiuntė į 
Kauną savo karines misijas, kurios turėjo padėti Lietuvos bur
žuazijai organizuoti ginkluotąsias pajėgas, padėti palaikyti ry
šius su vokiečių okupantų kariuomene, taip pat padėti parū
pinti ginklų. Antantės ir JA V  misijos faktiškai vadovavo kovai 
prieš Tarybų valdžią Lietuvoje ir kitose tarybinėse respubli
kose.

Planuodami puolimą prieš Tarybų šalį, Antantės ir JA V  im
perialistai stengėsi sudaryti visų kontrrevoliucinių jėgų vie
ningą frontą. 1918 m. gruodžio 19—23 d. Vilniuje įvyko pasi
tarimas, kuriame dalyvavo Voldemaras, Lietuvos tarybos vice
pirmininkas S. Šilingas ir Lenkijos užsienio reikalų ministerijos 
įgaliotinis Gurka. Jie  susitarė dėl bendrų veiksmų prieš Tary
bų valdžią ir revoliucinį judėjimą Lietuvoje. 1918 m. pabaigoje 
Vilniuje pasirodė lenkų kariniai daliniai, kuriems vadovavo 
generolas Veitka. 1918 m. gruodžio 31 d. Veitka paskelbė Vil
niuje nuo 17 iki 45 metų amžiaus vyrų mobilizaciją. Laikyda
masis įvykusio Lenkijos ir Lietuvos buržuazijos atstovų susi-
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tarimo, generolas Veitka savo mobilizacijos įsakyme reikala
vo, kad mobilizuojamieji lietuviai stotų į „lietuvių kariuome
nę" I9.

Lietuvos buržuazija kovoje prieš darbo žmones veikė taip 
pat išvien su Latvijos buržuazija. Tas jų vieningumas vėliau 
(1919 m. kovo 1 d.) buvo įtvirtintas specialia sutartimi. Su
tarties 11 straipsnis skelbė: „Lietuvos ir Latvijos vyriausybės 
veikia sutartinai koyoje su bolševikais" 20. Pagal tą sutart-į Lat
vijos buržuazinė valdžia leido Lietuvos buržuazinei valdžiai 
naudotis Liepojos uostu pergabenant ginklus iš Prancūzijos, 
kuriuos išskyrė Jungtinės Amerikos Valstijos.

Tokiu būdu Lietuvos buržuazija, norėdama nuslopinti pla
čiųjų liaudies masių revoliucinį judėjimą, įsitraukė į antitarybi
nę intervenciją ir tapo paklusniu įrankiu Antantės ir JA V  impe
rialistų, kurie panaudojo Lietuvos buržuaziją kovai prieš ta
rybines respublikas.

Tuo pačiu laiku Lietuvos buržuazija siekė organizuoti ir 
sustiprinti savo jėgas. Dėl to ji plačiai panaudojo ir baltagvar
diečius, pabėgusius iš Rusijos. Carinis generolas Kondratovičius 
buvo paskirtas pirmuoju krašto apsaugos viceministru. Vidaus _ 
reikalų ministro patarėju tapo buvęs 1905—1907 m. revoliuci
jos Lietuvoje slopintojas, buvęs Kauno, vėliau — Vilniaus gu
bernatorius Veriovkinas. Kariuomenės štabe dirbo baltagvar
diečiai karininkai Kleščinskis, Katchė ir kiti, slaptojoje polici
joje ir komendantūrose veikė šnipas Sizichas, vokiečių šnipas 
baronas Taubė, žandaras Štencelis, caro slaptosios policijos 
agentas Maksimovas ir daugelis kitų 21.

Pagrindinė Lietuvos buržuazijos atrama ir toliau buvo vo
kiečių okupacinė kariuomenė ir įvairios kontrrevoliucinės gau
jos, susiorganizavusios iš pabėgusių nuo revoliucijos Rusijoje 
baltagvardiečių. Kada buvo šaukiami „savanoriai" į „lietuvių 
pulkus" („savanoriams" buvo žadama duoti žemės ir kitų gė
rybių), darbo žmonės į juos nestojo. Į buržuazinę kariuomenę 
susirinko tik negausūs buožių sūnūs ar net kriminaliniai ele
mentai.

Jokiomis pastangomis buržuazija negalėjo sulaikyti darbo 
žmonių revoliucinio judėjimo, ryžtingai pakilusių į kovą už 
Tarybų valdžią. Vykstant plačiai darbo žmonių kovai, kuri dau
gelyje vietų baigėsi Darbininkų deputatų tarybų arba revo
liucinių komitetų sukūrimu, augant komunistinėms organizaci
joms, būtinybė centralizuoti revoliucinį judėjimą ir naujo gy
venimo kūrimą Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partijai iš
kėlė neatidėliotiną uždavinį — sudaryti Lietuvos revoliucinę 
darbininkų ir valstiečių vyriausybę. Vyriausybė turėjo garan
tuoti valstybinį vadovavimą besikuriančioms Darbo žmonių de
putatų taryboms bei revoliuciniams komitetams, jų darbui ir 
visai darbo žmonių išsivadavimo kovai. Būtinai reikėjo paskelb
ti pertvarkymų programą, numatyti, kaip toliau plėtoti žemės
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ūkį, pramonę, finansus, transportą ir kultūrą, kad visi Lietuvos 
darbo žmonės žinotų, ko siekia Tarybų valdžia.

1918 m. gruodžio 8 d. Vilniuje Lietuvos ir Baltarusijos 
Centro Komitetas savo posėdyje sudarė Lietuvos Laikinąją re
voliucinę darbininkų ir valstiečių vyriausybę, vadovaujamą 
V. Mickevičiaus-Kapsuko. Vyriausybės nariai buvo Z. Aleksa- 
Angarietis, P. Svotelis-Proletaras, A. Jakševičius, K. Cichovs- 
kis, K. Kernovičius, A. Vainšteinas-Branovskis ir S. Dimanš- 
teinas.

Laikinoji revoliucinė vyriausybė 1918 m. gruodžio 16 d. 
paskelbė Tarybų valdžios kūrimo ir socialistinių pertvarkymų 
programą — Lietuvos Laikinosios revoliucinės darbininkų ir var
gingųjų valstiečių vyriausybės manifestą. Jame buvo skelbia
ma, kad visa valdžia pereina į Tarybų rankas, kad likviduo
jama vokiečių okupantų ir jų buržuazinių nacionalistinių sta
tytinių valdžia: „1. Vokietijos okupacijos valdžia Lietuvoje nuo 
šio laiko yra panaikinama. 2. Kaizerinė Lietuvos Taryba su jos 
Ministrų taryba ir visos kitos buržuazinės tautinės tarybos ir 
komitetai yra panaikinami [. ..]. 3. Visa valdžia pereina į Lie
tuvos Darbininkų, bežemių ir mažažemių atstovų tarybų ran
kas" 22.

Manifeste buvo visiškai aiškiai ir konkrečiai išdėstyti re
voliucinės programos pagrindiniai reikalavimai. Dėl žemėval
dos ir žemės gelmių sutvarkymo srities manifestas skelbė: „Visa 
dvarininkų, didžiųjų ūkininkų, bažnyčių, vienuolynų ir kunigų 
žemė, su gyvuoju ir negyvuoju inventoriumi, lygiai ir visi miš
kai, vandens ir žemės gelmės pereina visų Lietuvos darbo mi
nių nuosavybėn (nacionalizuojama)". Dėl transporto, ryšių, pra
monės ir bankų pažymėta: „Visi geležinkeliai, krasos [pastoj 
įstaigos, telegrafo ir telefono tinklai, fabrikai, bankai ir urminiai 
sandėliai skelbiami visų Lietuvos darbo minių nuosavybe (na
cionalizuojami)". Numatyta pagerinti darbininkų ir vargingųjų 
valstiečių būvį: „Darbo mokestis palengva pakeliamas iki pri
imtųjų Tarybų Rusijoj normų. Įvedama 8 valandų darbo diena 
pramonėj, prekyboj ir žemės ūkyj. Visos darbininkų ir so
džiaus biednuomenės skolos kapitalistams, dvarininkams, dides
niems ūkininkams ir dvasiškiams paskelbiamos kaipo nesančios 
|...]. Griebiamasi griežtų ir be pasigailėjimo priemonių kovoje 
su brangenybe ir spekuliacija, ypač pirmojo reikalo produk
tais" 23.

Susikūrusi Lietuvos socialistinė valstybė galėjo būti saugi, 
laisvai plėtoti ekonomiką, kultūrą, taip pat vykdyti savo po
litiką tik eidama išvien su Tarybų Rusija. Dėl to ir Lietuvos 
laikinoji revoliucinė vyriausybė, reikšdama darbo žmonių va
lią, savo manifeste pabrėžė, kad „statydami savo naująjį gy
venimą tais pačiais pamatais, kurie padėti Socialistinės Federa
tyvinės Rusijos Tarybų Respublikos pagrindan, mes ateityje
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eisime ranka už rankos su Tarybų Rusija ir su visomis kitomis 
šalimis, einančiomis socialistinės revoliucijos keliu" 24.

Laikinosios revoliucinės darbininkų ir valstiečių vyriausy
bės manifestas kėlė darbo žmones į tolesnę kovą dėl tarybinės 
santvarkos įtvirtinimo, davė jiems konkrečią kovos ir kūrybos 
programą artimiausiam laikui.

Lietuvos Laikinoji revoliucinė darbininkų ir valstiečių vy
riausybė įsikūrė senojoje Lietuvos sostinėje Vilniuje.

Laikinosios revoliucinės vyriausybės sudėtyje iš pradžių 
buvo sudaryti Darbo, Finansų, Susisiekimo, Švietimo, Užsienio 
reikalų, Valstybės kontrolės, Vidaus reikalų ir Žemės ūkio, 
kiek vėliau — Maisto tiekimo, Socialinio aprūpinimo, Sveikatos 
apsaugos, Teisingumo, Žemdirbystės liaudies komisariatai. Ta
rybų Lietuvos liaudies ūkiui vadovauti Revoliucinės vyriausy
bės 1919 m. sausio 14 d. nutarimu buvo sudaryta Aukščiausioji 
Liaudies Ūkio Taryba. Respublikos gynybai, kovai prieš už
sienio interventų bei vidaus kontrrevoliucijos puolimą organi
zuoti buvo sudarytas Karo reikalų liaudies komisariatas ir ka
riniai komisariatai miestuose bei apskrityse.

1918 m. gruodžio 22 d. Tarybų Rusijos Liaudies Komisarų 
Taryba priėmė V. Lenino pasirašytą dekretą, kuriuo paskelbė, 
kad „Rusijos Tarybinė vyriausybė pripažįsta Lietuvos Tarybų 
Respublikos nepriklausomybę. Aukščiausia Lietuvos valdžia Ru
sijos Tarybinė vyriausybė pripažįsta Lietuvos Tarybų valdžią, 
o iki Tarybų suvažiavimo — drg. Mickevičiaus-Kapsuko vado
vaujamą Lietuvos Laikinosios revoliucinės darbininkų vyriau
sybės valdžią".

Tuo pačiu dekretu Tarybų Rusijos vyriausybė įpareigojo 
„visas karines ir civilines Rusijos Tarybų respublikos valdžios 
įstaigas, turinčias reikalų su Lietuva, teikti Lietuvos Tarybinei 
vyriausybei ir jos kariuomenei visokeriopą paramą kovoje dėl 
Lietuvos išlaisvinimo iš buržuazijos jungo". Tarybų Rusijos 
Maitinimo liaudies komisariatui ir Aukščiausiajai Liaudies Ūkio 
Tarybai buvo pavesta „susitarti su atitinkamais Lietuvos Tarybų 
Respublikos organais dėl prekių mainų tarp abiejų Respublikų 
nustatymo" 25. Gruodžio 24 d. Tarybų Rusijos Centro Vykdo
masis Komitetas priėmė nutarimą, pasirašytą V. Lenino ir 
J . Sverdlovo, patvirtinantį dekretą apie Tarybų Lietuvos ne
priklausomybės pripažinimą ir RTFSR pasirengimą suteikti vi
sokeriopą būtiną pagalbą ir paramą kovoje su išnaudotojais ir 
pavergėjais, ginant laisvę ir nepriklausomybę 26.

Tarybų Rusijos vyriausybės dokumentai, kuriais pripažinta 
neapribota Lietuvos Tarybų socialistinės respublikos nepriklau
somybė, reiškė nauju socialiniu pagrindu atkurto lietuvių tau
tos valstybingumo įtvirtinimą, Tarybų Lietuvos nacionalinio 
suvereniteto pripažinimą.
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Tarybų valdžios paskelbimas centre ir vietose

1918 m. lapkričio 10 d. Vilniuje buvo sudarytas Revoliucinis 
komitetas, ėmęs vadovauti darbininkų kovai su okupantais ir 
buržuazija. Komunistų partijos iniciatyva gruodžio mėnesio pra
džioje visose Vilniaus gamyklose įvyko atstovų rinkimai į Dar
bininkų deputatų tarybą. Rinkimai įvyko nelegaliai, be oku
pantų leidimo.

Naudodamiesi tuo, kad okupantai persekiojo ir terorizavo 
komunistus, kurie buvo priversti veikti pogrindyje, per rinki
mus į Darbininkų tarybą daugumą, laimėjo oportunistai, dau
giausia Bundas. Jie  norėjo gruodžio 13 d. pirmąjį Vilniaus mies
to Darbininkų deputatų tarybos posėdį surengti uždarai, Bundo 
klube. Tačiau Lietuvos Komunistų partijos Centro Komitetas, 
visų revoliucinių darbininkų remiamas, reikalavo, kad Darbi
ninkų deputatų tarybos atidarymas įvyktų iškilmingai, kaip ir 
dera revoliucinės valdžios organui. Oportunistai buvo priversti 
sutikti su tokiu reikalavimu27.

1918 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto salėje, papuoštoje 
raudonomis vėliavomis ir revoliuciniais šūkiais, įvyko iškilmin
gas miesto Darbininkų deputatų tarybos posėdžio atidarymas. 
Pirmajame Tarybos posėdyje, be deputatų, dalyvavo darbinin
kų, taip pat zoldatenrato 28 atstovai. Komunistams reikalaujant 
ir matydami, kad salėje yra daug revoliucinių darbininkų, bun- 
dininkai sutiko į Tarybos prezidiumą išrinkti penkis komunis
tus. Į Prezidiumą taip pat buvo išrinkti 3 bundininkai ir 1 in
ternacionalistas. Nuo komunistų į prezidiumą buvo išrinkti 
P. Eidukevičius, Z. Aleksa-Angarietis, J . Šimelevičius-Raisenas, 
A. Novikovas-Vileiskis ir E. Senkevičius, nuo socialdemokratų 
internacionalistų — senas socialdemokratų veikėjas, vėliau ko
munistas E. Sokolovskis-Tomašas. Darbininkų deputatų tarybos 
pirmininku buvo išrinktas senas darbininkų judėjimo dalyvis 
komunistas P. Eidukevičius.

Tarybos pirmininkas P. Eidukevičius pasakė karštą kalbą, 
pabrėždamas, kad „Vilniaus proletariatas išsivadavo iš Vergo
vės" ir kad „jis turi būti ne tik susijungęs ir susiorganizavęs,— 
jis turi būti taip pat apsiginklavęs, kad su ginklu rankose gin
tų savo valdžią ir savo laisvę" 29. Darbininkų deputatų taryba 
savo pirmajame posėdyje reikalavo likviduoti vokiečių okupan
tų ir buržuazinės Lietuvos tarybos Valdžią. Deputatai komunis
tai pasiūlė pasveikinti RTFSR Liaudies Komisarų Tarybą ir 
Raudonąją Armiją. Nors bundininkai ir kiti dešinieji social
demokratai kėlė triukšmą ir priešinosi pasiūlymui, tačiau Dar
bininkų deputatų taryba balsų dauguma priėmė komunistų pa
siūlymą ir pritarė sveikinimų tekstams.

Vilniaus miesto Darbininkų deputatų tarybos sveikinime 
Liaudies Komisarų Tarybai, kaip ir Laikinosios revoliucinės
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vyriausybės manifeste, buvo išreikštas didelis Lietuvos liaudies 
pasitikėjimas Rusijos darbo žmonėmis, V. Leninu. Sveikinime 
Liaudies Komisarų Tarybai buvo sakoma: „Liaudies Komisarų 
Taryba, ištikimo pasaulinio proletariato vado draugo Lenino 
vadovaujama, yra Lietuvos darbininkų klasės kelrodinė žvaigž
dė išsivysiančioje kovoje už visišką savo išsilaisvinimą"30.

Sveikinime Raudonajai Armijai Vilniaus Darbininkų depu
tatų taryba, pabrėždama Lietuvos ir Rusijos darbo žmonių ko
vos bendrumą, rašė: „Mes, Lietuvos darbininkai, su didžiausiu 
susižavėjimu stebime herojišką drąsą, kurią jūs rodote kovoje 
prieš ginkluotas kontrrevoliucijos jėgas. Taip pat sveikiname 
tuos darbininkus ir valstiečius, Lietuvos sūnus, kurie, įstoję 
į šios armijos eiles, aukoja savo gyvybę viardan bendro darbi
ninkų klasės ir, skyrium imant, savo brolių, dejuojančių sun
kios okupacijos junge, išlaisvinimo“ 81.

Vilniaus Darbininkų deputatų taryba 1918 m. gruodžio 15 d. 
posėdyje priėmė nutarimą, skelbiantį, kad visa valdžia mieste 
pereina į Vilniaus Darbininkų deputatų tarybos rankas. Posė
džio dalyviai priėmė šį istorinį nutarimą dainuodami „Interna
cionalą" ir „Marselietę". Taryba pareikalavo paleisti politinius 
kalinius. Taip pat buvo nutarta, kad darbininkai saugos gele
žinkelį, paštą, telegrafą ir kitus svarbius miesto objektus.

Vilniaus Darbininkų tarybos reikalavimus karštai parėmė 
miesto darbininkai. Lietuvos KP Centro Komiteto nutarimu 
gruodžio 16 d. Vilniaus proletariatas paskelbė visuotinį strei
ką ir organizavo gausią demonstraciją, kurioje dalyvavo apie 
20 tūkst. žmonių. Eidami su vėliavomis ir revoliuciniais šūkiais, 
demonstrantai parodė savo nepalenkiamą valią socialistinę re
voliuciją baigti galutine pergale. Be svarbiausio šūkio „Visa 
valdžia taryboms!", darbininkai reikalavo: „Šalin smetoninę 
tarybą!", „Šalin Pilsudskio agentus iš Vilniaus!"

Vilniaus Darbininkų deputatų taryba po gruodžio 16 d. de-1 
monstracijos iškart pradėjo vykdyti savo valdžią mieste. Ta
čiau vokiečių okupantai ir jų zoldatenratas, visokeriopai glo
bodami lietuvių ir lenkų kontrrevoliucines organizacijas, viešai 
paskelbė, kad visomis jų dispozicijoje esančiomis priemonėmis 
saugos lietuvių buržuazijos valdžią32. Brendo konfliktas. Vil
niaus Darbininkų deputatų tarybos prezidiumas gruodžio 18 d. 
paskelbė, kad Vilniaus Darbininkų deputatų taryba yra vienin
telė valdžia Vilniuje, „kurios turi klausyti visi gyventojai" 33. 
Prezidiumas taip pat nutarė panaikinti okupantų įvestą spaudos 
cenzūrą, priėmė nutarimą dėl politinių kalinių paleidimo ir 
kitus nutarimus. Okupantai ir jų zoldatenratas nutarė smogti 
Darbininkų tarybai. Jie  suėmė apie 40 komunistų geležinkeli
ninkų ir kai kuriuos Vilniaus Darbininkų tarybos deputatus.

1918 m. gruodžio 22 d. buvo sušauktas antrasis Vilniaus 
Darbininkų tarybos posėdis, kurį saugojo ginkluoti darbininkai. 
Komunistų iniciatyva Darbininkų taryba savo posėdyje nutarė
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pareikalauti, kad okupantai tuojau paleistų suimtus deputatus 
ir geležinkelininkus. Šiam nutarimui paremti buvo nutarta gruo
džio 24 d. paskelbti visuotinį Vilniaus darbininkų streiką. 
Streikas, paraližavęs visą miesto gyvenimą, praėjo sėkmingai. 
Okupantai buvo priversti paleisti suimtus deputatus ir darbi
ninkus. 1918 m. gruodžio 25 d. vakare streikas baigėsi34.

Tačiau Darbininkų deputatų taryba vis tiek negalėjo nor
maliai dirbti, kol visas miesto ūkis buvo buržuazijos rankose, 
okupantų kontroliuojamas, kol okupantai laikė savo valdžioje 
Vilniaus kalėjimą. Tokiai padėčiai reikėjo padaryti galą. Dėl 
to savo trečiajame posėdyje Vilniaus Darbininkų deputatų ta
ryba 1918 m. gruodžio 27 d. nutarė pareikalauti, kad miesto 
ūkis ir Lukiškių kalėjimas būtų perduotas Vilniaus Darbininkų 
deputatų tarybai.

Vokiečių okupantai, Lietuvos buržuazijos taryba ir lenkų 
kontrrevoliuciniai kariniai daliniai bei organizacijos Laikino
sios revoliucinės vyriausybės ir Vilniaus miesto Darbininkų 
deputatų tarybos aktyvią veiklą sutiko su didžiausiu nerimu. 
Jie  nujautė, kad besivystanti revoliucija juos nušluos ir su
naikins. Pirmoji kapituliavo prieš Tarybų valdžią Vilniuje lie
tuvių buržuazija. Neturėdama jokios atramos platesniuose gy
ventojų sluoksniuose, remdamasi tik negausiomis kapitalistų 
ir buozijos grupėmis, Lietuvos taryba ir jos suformuota mi
nistrų taryba bei įvairūs reakciniai veikėjai jau nuo 1918 m. 
gruodžio 24 d. pradėjo bėgti iš Vilniaus. Smetona, Voldemaras, 
Yčas ir kiti vietinės kontrrevoliucijos vadai pabėgo ir iš Lie
tuvos. Apsistoję Berlyne, jie ėmė tiesiogiai tartis su Vokietijos 
buržuazine vyriausybe, prašė pagalbos kovai prieš Lietuvos 
darbo žmones. Lietuvos buržuazija sudarė M. Sleževičiaus va
dovaujamą naują ministrų tarybą, kuri, okupantų ginama, įsi
kūrė Kaune. Vilniuje vokiečiai okupantai nebepajėgė priešintis 
revoliuciniam judėjimui. Padėję įsitvirtinti mieste įvairiems 
lenkų kontrrevoliuciniams daliniams, perdavę jiems daug gink
lų, 1919 m. sausio 1 d. okupantai iš Vilniaus pasitraukė.

Lenkų kontrrevoliucionieriai, vokiečių okupantų apginkluo
ti ir susitarę su Lietuvos buržuazijos atstovais, nutarė sutriuš
kinti Vilniaus Darbininkų tarybą. 1919 m. sausio 1 d. jie apsu
po darbininkų klubą Varnų gatvėje (dabar Komunarų g.), kur 
dirbo Vilniaus Darbininkų taryba. Klube tuo metu tebuvo Ta
rybos darbuotojai ir apie 50 raudongvardiečių, bet lenkų le
gionieriams Darbininkų tarybos užimti nepavyko. Apsuptieji 
dvi dienas didvyriškai gynėsi, kovėsi iki paskutinio šovinio. 
Penki Darbininkų tarybos deputatai, nenorėdami pasiduoti prie
šui į rankas, nusišovė. Lenkų kontrrevoliucionieriai laikinai 
užgrobė valdžią Vilniuje. Bet jų valdymas buvo labai trumpas. 
Jau 1919 m. sausio 5 d. į miestą atžygiavo 5-ojo Vilniaus pul
ko raudonarmiečiai, kurie kartu su ginkluotais Vilniaus darbi
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ninkais išvijo lenkų kontrrevoliucionierius iš Vilniaus, Mieste 
buvo atkurta Tarybų valdžia.

1919 m. sausio 6 d. įvyko išlikusių Vilniaus Darbininkų 
deputatų tarybos posėdis. Sausio 8 d. iškilmingai buvo palai
doti žuvę komunarai. Laidotuvėse, kurios virto milžiniška de
monstracija už Tarybų valdžią, dalyvavo didelė dauguma Vil
niaus darbo žmonių.

Netrukus įvyko nauji rinkimai į Vilniaus Darbininkų depu
tatų tarybą. Laisvojo Vilniaus darbininkai balsavo už Komunistų 
partijos kandidatus. Iš 200 vietų taryboje 130 gavo komunistai, 
50 — bundininkai, likusias vietas — kitų partijų atstovai. Dar
bininkų deputatų taryba ėmė pilnomis teisėmis vykdyti savo 
funkcijas respublikos sostinėje Vilniuje. Buvo išrinktas Darbi
ninkų tarybos vykdomasis komitetas iš 20 narių, iš jų 16 buvo 
komunistai. Vykdomojo komiteto prezidiumas buvo sudarytas 
tik iš komunistų. Į jį įėjo: K. Cichovskis (pirmininkas), darbi
ninkas Senkevičius (pirmininko pavaduotojas), Olskis (sekre
torius), S. Dimanšteinas ir Savickis. Revoliucinis komitetas, su
darytas Vilniaus komunistų, buvo paleistas lenkų legionieriams 
užpuolus miestą.

Kovos dėl Tarybų valdžios pradiniame etape, kol dar ne 
visur buvo susikūrusios Darbo žmonių deputatų tarybos, didelį 
v a id m enį vietose atliko laikini proletariato diktatūros orga
nai — revoliuciniai komitetai arba kariniai revoliuciniai komi
tetai, darbo žmonių sudaryti, likviduojant vokiečių okupantų 
arba buržuazinių nacionalistų valdžios organus. Revoliucinių 
komitetų uždavinius Revoliucinė vyriausybė nurodė 1918 m. 
gruodžio 26 d. priimtoje instrukcijoje. Jo je  rašoma, kad kol 
sustiprės vietose darbininkų ir valstiečių valdžia, kol valdžią 
paims Darbo žmonių deputatų tarybos, „visą valdžią vietose 
laiko savo rankose revoliuciniai komitetai" 35. Revoliucinė vy
riausybė patvirtino ir instrukciją apie rinkimus Darbininkų de
putatų tarybų, kurios turėjo pakeisti laikinai veikusius revo
liucinius komitetus 36.

Iki 1919 m. sausio mėn. jau daugelyje Lietuvos administra
cinių centrų buvo sukurtos Darbo žmonių deputatų tarybos arba 
revoliuciniai komitetai.

Šiauliuose, svarbiame Lietuvos ekonominiame ir kultūros 
centre, darbininkai, vadovaujami komunistų, nepaisydami oku
pantų daromų represijų, 1918 m. gruodžio 16 d. organizavo 
demonstraciją ir mitingą, paskelbė visuotinį streiką, kurį pa
laikė taip pat aplinkinių apylinkių žemės ūkio darbininkai. Dar
bininkų streikas, demonstracijos ir mitingai vyko gruodžio 17— 
19 dienomis. Darbininkai reikalavo įvesti Darbininkų deputatų 
tarybų valdžią, taip pat, kad okupantai vokiečiai nesikištų į 
Lietuvos vidaus reikalus. „Tas streikas,— rašė K. Požėla,— buvo 
įžanga prie valdžios paėmimo. J į  iš dalies laimėjus, darbininkai 
pajuto savo organizuotą jėgą" 37. 1918 m. gruodžio 22 ir 23 d.
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vyko rinkimai į Šiaulių miesto Darbininkų deputatų tarybą. 
1919 m. sausio 1 d. įvyko iškilmingas miesto Darbininkų de
putatų tarybos posėdis, paskelbęs Tarybų valdžią Šiauliuose. 
Tarybų valdžia įsigalėjo ir Šiaulių apskrityje38.

Šiaulių Darbininkų deputatų taryba negalėjo būti saugi, 
kol mieste šeimininkavo okupantai vokiečiai. Komunistai nu
tarė likviduoti jų valdžią mieste. 1919 m. sausio 8 d. raudon- 
gvardiečiai, vadovaujami F. Baltušio-Žemaičio, apsupo vokiečių 
karo komendantūrą ir privertė okupantus kapituliuoti. Po to, 
užėmę kareivines, raudongvardiečiai nuginklavo vokiečių žan
darmeriją ir kareivius, išvežė juos už miesto ribos ir privertė 
grįžti į Vokietiją 39.

Kitame dideliame mieste, Panevėžyje, 1918 m. gruodžio 
19 d. įvyko visuotinis darbininkų streikas ir gausus mitingas. 
Į mitingą taip pat atvyko aplinkinių miestelių bei kaimų dar
bininkai ir valstiečiai. Mitinge buvo priimta rezoliucija, kvie
čianti žmones kurti Darbininkų ir vargingųjų valstiečių depu
tatų tarybas 40. 1918 m. gruodžio 23 d. Panevėžio darbo žmonės 
išrinko Darbininkų deputatų tarybą, kuri gruodžio 26 d. iškil
mingame posėdyje paskelbė Tarybų valdžios įvedimą Panevė
žyje. Tarybų valdžia taip pat buvo paskelbta Naujamiestyje 
ir kituose Panevėžio apskrities valsčiuose 41.

1918 m. gruodžio mėnesį Darbininkų deputatų tarybos arba 
revoliuciniai komitetai buvo įkurti Joniškėlyje, Ukmergėje, 
Utenoje, Švenčionyse, Rokiškyje, Zarasuose, Telšiuose, Mažei
kiuose, Kupiškyje ir kituose šių apskričių valsčiuose.

Vadovaujama Komunistų partijos ryžtinga Lietuvos darbi
ninkų ir darbo valstiečių kova dėl Tarybų valdžios pasiekė 
puikių rezultatų. Vietiniai Tarybų valdžios organai — Darbo 
žmonių deputatų tarybos arba revoliuciniai komitetai — beveik 
visur susikurdavo po darbininkų streikų bei revoliucinių dar
bininkų susidūrimų su okupantais vokiečiais ir buržuaziniais 
nacionalistais. Tarybų valdžios organai miestuose išplėšdavo 
įtaką artimiausiems kaimams, padėdavo darbo valstiečiams ko
voti su išnaudotojais, vadovavo jų kuriamajam darbui.

1918 m. gruodžio mėn.—1919 m. sausio mėn. pradžioje di
desnėje Lietuvos dalyje, ypač jos šiaurinėje ir rytinėje dalyje 
(Vilniaus, Trakų, Švenčionių, Ukmergės, Zarasų, Rokiškio, Bir
žų, Panevėžio, Šiaulių, Joniškėlio, Mažeikių apskrityse, kai 
kuriose Alytaus, Kėdainių, Telšių, Kaišiadorių apskričių vie
tose) įsitvirtino Tarybų valdžia, formavosi valstybės aparatas, 
garantavęs Tarybų kūrimo programos vykdymą.

Tik pietinėse ir vakarinėse Lietuvos dalyse buržuaziniams 
nacionalistams, okupantų vokiečių padedamiems, pavyko iš
saugoti savo valdžią. Vokiečių durtuvų saugomi, jie sudarinėjo 
savo administracinius organus, buožinius valsčių ir parapijų ko
mitetus, formavo iš buožinių bei kriminalinių elementų polici
ją, rinko iš gyventojų mokesčius, atidavinėjo dvarininkams
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dvarus, vertė darbininkus ir darbo valstiečius dirbti dvarinin
kams, buožėms ir kapitalistams.

Betgi ir toje okupantų ir buržuazijos kontroliuojamoje teri
torijoje 1918 m. pabaigoje—1919 m. pradžioje kilo kova už 
Tarybų valdžią. Ypač ryžtingai ji vyko Kaune. 1918 metais, 
kaip ir visą sunkų okupacijos laikotarpį, Kauno darbininkai 
ėjo priešakinėse kovotojų dėl laisvės gretose. 1918 m. lapkri
čio mėn. Kauno fabrikuose, gamyklose, geležinkelyje kūrėsi 
profesinės sąjungos ir fabrikų komitetai, kurie stojo darbininkų 
klasinio judėjimo priešakyje.

1918 m. lapkričio 25 d. įvyko visuotinis Kauno darbininkų 
profesinių sąjungų atstovų ir fabrikų komitetų susirinkimas. Ja 
me buvo vieningai nutarta nepripažinti buržuazinės valdžios 
organų, kuriuos palaiko okupantai, ir kovoti už Tarybų valdžią.

Lietuvos Laikinosios revoliucinės vyriausybės sudarymas, 
Darbininkų deputatų tarybos Vilniuje įkūrimas, revoliucinio 
vyriausybės manifesto paskelbimas pakėlė Kauno darbininkų 
revoliucinę kovą į naują kovos etapą. 1918 m. gruodžio 17 d. 
Kaune įvyko komunistų vadovaujamas visuotinis darbininkų 
streikas. Sustojo visi fabrikai, įmonės, geležinkelis. Gausiame 
mitinge buvo priimta rezoliucija, reikalaujanti panaikinti Lie
tuvos tarybos valdžią, paleisti buržuazinę Kauno miesto dūmą, 
taip pat reakcionierių sudarytus parapijų komitetus, išlaisvinti 
iš kalėjimų politinius kalinius ir paskelbti Kaune Tarybų val
džią. Po mitingo prasidėjo milžiniška demonstracija. Tačiau de
monstrantus okupantų vokiečių kareiviai, panaudodami gink
lus, išvaikė, tarp demonstrantų buvo sužeistų 42. Reakcionieriai 
manė, kad Kauno darbininkai nusileis, bet darbininkai kontr- 
revoliucijai nenusileido.

Kaune buvo išrinkta Darbininkų deputatų taryba, į kurią 
įėjo 35 komunistai ir kitų partijų 8 atstovai. 1918 m. gruodžio 
21 d. įvyko iškilmingas Kauno Darbininkų deputatų tarybos 
posėdis. Taryba nutarė paskelbti Tarybų valdžią Kauno mies
te, pripažinti Lietuvos Laikinąją revoliucinę darbininkų ir vals
tiečių vyriausybę ir vykdyti jos paskelbtą revoliucinę progra
mą. Buvo priimta rezoliucija apie 8 valandų darbo dienos įve
dimą visuose Kauno miesto fabrikuose ir įmonėse. Taryba 
nustatė fabrikų darbininkų darbo užmokesčio minimumą. Arti
miausiomis dienomis Darbininkų taryba numatė atidaryti be
darbiams keletą pigių valgyklų, pradėti steigti artelines dirb
tuves. Darbininkų deputatų taryba taip pat nustatė tvirtas 
maisto produktų kainas, ėmėsi priemonių miesto gyventojams 
aprūpinti maistu, taip pat kovoti su spekuliacija.

Kauno Darbininkų taryba veikė sunkiomis okupacijos sąlygo
mis. Mieste savivaliavo okupantai vokiečiai, o jų globojama 
buržuazija sudarinėjo kontrrevoliucinius dalinius ir policiją. 
Darbininkų taryba gyventojų apsaugai pradėjo organizuoti dar
bininkų miliciją. Taryba leido laikraštį „Proletarskaja pravda".
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Darbininkų deputatų tarybos valdžią palaikė miesto gyventojų 
dauguma 43. Buržuaziniai nacionalistai buvo priversti pripažinti 
savo valdžios Kaune bejėgiškumą: „Mums visai aišku buvo, 
kad mūsų Laikinoji vyriausybė, neturėdama dar užtenkamai 
jėgų, jokių rimtesnių žygių prieš vietinius bolševikus negalėjo 
daryti" 44.

Kauno Darbininkų deputatų tarybai teko pakelti pirmuosius 
smūgius kontrrevoliucijos, pradėjusios platų puolimą prieš dar
bo žmonių valdžią Lietuvoje. 1919 m. sausio 10—15 d. vokie
čiai kareiviai, lietuvių buržuazinių nacionalistų paprašyti, iš
vaikė Kauno Darbininkų deputatų tarybą, uždarė jos laikraštį, 
suėmė ir uždarė kalėjime daugybę komunistų ir nepartinių re
voliucinių darbininkų. Okupantai vokiečiai likvidavo Kaune 
Darbininkų deputatų tarybą ir įvedė buržuazijos valdžią. Lie
tuvių buržuaziniai nacionalistai, globojami okupantų vokiečių, 
Kaune įkūrė savo valdžios laikinąją sostinę.

Darbininkų tarybos arba revoliuciniai komitetai susikūrė 
taip pat Kalvarijoje, Kazlų Rūdoje, Pilviškiuose, Gižuose, Plun
gėje, Salantuose, Kelmėje, Šakiuose, Alvite, Kartenoje, Gargž
duose, kitose vietovėse, kur buvo okupantų ir šeimininkavo 
vidaus kontrrevoliucija. Darbo žmonių tarybos ir kitos revo
liucinės organizacijos reiškė savo pritarimą Laikinajai revoliu
cinei vyriausybei, jos manifestui. Komunistų partijos vietinės 
organizacijos aiškino darbo žmonėms iškilusius uždavinius, pa
sakojo apie ekonominius ir kultūrinius Tarybų Lietuvos per
tvarkymus ir kvietė sekti laisvos Tarybų Lietuvos pavyzdžiu. 
„Darbininkai imkite dvarus,— kvietė Lietuvos Komunistų par
tijos Marijampolės ir Virbalio rajono komiteto atsišaukimas 
1919 m. pradžioje.— Ko laukiate jūs, dvarų darbininkai? Ar 
laukiate jūs, kad jums ponai ir turtingieji ūkininkai ką duotų? 
[.. .] Jau vienos Lietuvos dalies darbininkai nuvertė nuo savo 
sprando ponų jungą ir paėmė valdžią į savo rankas; paėmė 
į savo rankas ir dvarus ir apgynė juos nuo visokių plėšimų. 
Tas pats reikia padaryti ir kitoj Lietuvos daly, kur dar tebe
viešpatauja vokiečių plėšikų ir lietuvių parsidavėlių buržujų 
kumštis" 45. Kalvarijos Darbininkų taryba 1919 m. sausio 22 d. 
pasiuntė Tarybų Lietuvos vyriausybei ir Raudonajai Armijai 
sveikinimą, kuriame Lietuvos revoliucinei vyriausybei linkėjo 
sėkmingai „varyti darbininkų išliuosavimo darbą", o Lietuvos 
Raudonajai Armijai reiškė įsitikinimą, kad ji „pasiskubins su
teikti pagalbos vietos darbininkų organizacijai sunkioje jos 
kovoje su kapitalistais-naudotojais" 46. Kazlų Rūdos Darbininkų 
deputatų taryba buvo sudariusi konkrečius liaudies ūkio ir švie
timo srities veiklos planus, organizavo miliciją, kovojo su spe
kuliacija ir vykdė kitas priemones47.

Okupuotoje teritorijoje veikė ne tik miestų Darbininkų de
putatų, bet ir Žemės ūkio darbininkų bei vargingųjų valstiečių 
tarybos. Antai 1918 m. pradžioje greta Kalvarijos esančiame
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Raudenių valsčiuje buvo sudaryta Žemės ūkio darbininkų ir 
varguomenės taryba, kurią renkant dalyvavo apie 400 žemės 
ūkio darbininkų ir vargingųjų valstiečių 48.

Ir kitose Užnemunės vietose darbo žmonės pasisakė už Ta
rybų valdžią. Daugeliu atvejų tai buvo priversta pripažinti ir 
buržuazinė spauda. Antai apie Marijampolės apskrities Padovi- 
nio valsčiaus darbo žmonių nuotaikas klerikalinis laikraštis 
„Laisvė" rašė: „Daugiausia laukia bolševikų [...] darbininkai. 
Jie  tik ir kalba apie ateinantį rojų. Pasipainiojus laikraščiui 
„Komunistui" ar proklomacijoms, viską kone atmintinai išmoks
ta. Kartais po nakčiai visi namai proklomacijomis aplipinti 
J ...] . Pavyzdžiui, Daukšiuos visai neabejoja, kad bolševikai 
ateis ir kad bus vikresni viską tvarkyti [...] Putriškių dar
bininkai ir Pakampių mažažemiai proklomaci jas laiko su šven
tais dalykais. .."  V. Mickevičius-Kapsukas, primindamas Pado- 
vinio valsčiaus darbo žmonių nuotaikas, rašė: „Toks ūpas buvo 
ne tik Padovinio valsčiuje, o visoje lietuvių gyvenamoje Su
valkijos dalyje" 49.

Užnemunėje (buv. Suvalkų gub.) tuo metu buvo rengiamasi 
ginkluotam sukilimui. Tarybų Lietuvos Raudonoji Armija sėk
mingai puolė. Norėdama jai padėti, 1919 m. vasario 9 d. Vil
kaviškio ir Marijampolės apskričių partinė konferencija priėmė 
nutarimą priešo užnugaryje organizuoti sukilimą. Šis nutarimas 
buvo suderintas su Lietuvos revoliucine vyriausybe. Sukilimui 
vadovauti iš Vilniaus atvyko Lietuvos KP CK atstovas P. Svo
telis. Sukilimas prasidėjo iš vasario 12 į 13 d. naktį. Partizanai 
vietomis išardė Kaunas—Virbalis geležinkelį — svarbiausią ar
teriją, jungusią lietuvių buržuazinius nacionalistus su Vokietija. 
Partizanai nutraukė telegrafo ir telefono linijas, nuginklavo 
mažesnius vokiečių kariuomenės ir lietuvių policijos būrius. 
Bet okupantai sugebėjo pritraukti naujų jėgų, ir sukilimas bu
vo nuslopintas.

Ir Kauno, ir Užnemunės buržuazijai tik su vokiečių okupan
tų pagalba tepavyko atstatyti savo valdžią. Apie to meto įvy
kius Kazlų Rūdoje laikraštis „Laisvė" rašė, kad bolševikai čia 
„organizavosi, ginklavosi ir pagaliau [...] padarė „sukilimą" 
[...]. Vokiečiai prieš bolševikus atsiuntė kelias dešimtis savo 
kareivių, kurie apsupę Kazlų kaimą, bolševikų centrą, pradėjo 
šaudyti [...]. Dabar Kazlų Rūdoje stovi vokiečių kareiviai. Vo
kiečiai stoty daro kratas ir atiminėja maisto produktus [. . .]" 50. 
Vienas iš buržuazinės policijos organizatorių vėliau atsimini
muose rašė: „Vietomis patys apskričių viršininkai stengėsi pa
traukti į mūsų tarnybą vokiečių žandarus. Vietomis vokiečiai 
teikdavo pagalbą mūsų policijai ir be atlyginimo. Kai kur vo
kiečiai padėdavo mūsų policijai ir su raudonuoju gaivalu ko
voti. Ypač daug vargo buvo su raudonaisiais, kurie uoliai orga
nizavosi ir laukė tik vokiečių išsikraustant" 51.
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Vokiečių okupantų kariuomenės padedami sutriuškinę Dar
bininkų deputatų tarybas ir kitas revoliucines organizacijas 
Lietuvos pietinėje ir vakarinėje dalyje, taip pat su okupantų 
pagalba buržuaziniai nacionalistai puolė revoliucinius darbi
ninkus ir valstiečius. Tūkstančius jų grūdo į kalėjimus, mušė, 
šaudė. Tokiu būdu 1919 m. pradžioje buržuazija įsitvirtino Lie
tuvos pietinėje ir vakarinėje dalyse (Užnemunėje, Kauno, Ra
seinių, Kretingos, iš dalies Telšių, Kėdainių, Kaišiadorių ap
skrityse), pavertė šias teritorijas placdarmu kitiems interventų 
ir baltagvardiečių puolimams prieš Tarybų Lietuvą.

Lietuvos buržuazinė vyriausybė ir Lietuvos taryba būrė apie 
save visas vidaus kontrrevoliucijos jėgas, visas buržuazines 
partijas: krikščionių demokratų, liaudininkų, tautininkų, taip 
pat dešiniuosius socialdemokratus ir kt.

Lietuvos krikščionių demokratų partija tuo metu buvo pati 
gausiausia reakcinės lietuvių miesto ir kaimo buržuazijos par
tija. Kadangi ši partija buvo glaudžiai susijusi su katalikų baž
nyčia, dažnai jai vadovavo dvasiškiai. Jos lyderiai buvo kunigas 
M. Krupavičius ir L. Bistras. 1918— 1919 m. šios partijos atstovai 
įėjo į visų buržuazinių vyriausybių sudėtį, o jos agentai ku
nigai aktyviai veikė Vatikane, Paryžiuje, Berlyne, JAV, ves
dami plačią antitarybinę propagandą ir organizuodami jėgas 
prieš Tarybų valdžią Lietuvoje.

Liaudininkai — antroji pagal gausumą buržuazinė partija. 
Tai buvo lietuvių liberalinės vidutinės buržuazijos partija. Nuo 
1917 m. ši partija dar ėmė vadintis socialistų liaudininkų-de- 
mokratų partija. Be jų, dar veikė kaimo vidurinės buržuazijos, 
daugiausia buožijos, organizacija — Lietuvos valstiečių sąjunga. 
Okupuotoje Lietuvoje liaudininkai, kaip ir kitos buržuazinės 
partijos, bendradarbiavo su vokiečiais okupantais, dalyvavo 
Lietuvos taryboje ir visuose buržuazinės vyriausybės ministrų 
kabinetuose. Partijos lyderis M. Sleževičius 1918-—1919 m. buvo 
ministras pirmininkas.

Labai negausi buvo Lietuvių tautininkų sąjunga (tautinin
kai), kuri iš pradžių vadinosi „Pažangos" („Lietuvių tautos pa
žangos") partija. Lyderis — A. Smetona. Tai buvo stambiosios 
buržuazijos ir dvarininkų partija, pati reakcingiausią lietuvių 
buržuazijos partija.

Lietuvos socialdemokratų partijai 1918— 1919 m. vadovavo 
dešinieji partijos elementai, kurie darbininkų judėjime buvo 
buržuazijos agentūra52. 1919 m. šios partijos atstovai įėjo į 
buržuazinės vyriausybės sudėtį.

1918—-1919 metais visos šios partijos ir kai kurios kitos 
buržuazinės grupuotės, nepaisant kai kurių nesutarimų, vienin
gu frontu ėjo prieš Tarybų valdžią.

Vienintelė reali jėga, kuria galėjo pasikliauti lietuvių bur
žuazija, buvo vokiečių okupacinė kariuomenė, bet savo anti
tarybinėje propagandoje demagoginiais tikslais ji vartojo Lie
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tuvos „nepriklausomybės", „laisvės" šūkius. Iš esmės visų bur
žuazinių partijų svarbiausias tikslas buvo apsaugoti buržuazijos 
klasinius interesus, pajungti Lietuvą „patikimam" kapitalistų 
protektoratui. Ši pozicija ypač aiškiai nuskambėjo 1919 m. 
sausio 23 d. ministrų kabineto posėdyje, kuriame buvo svars
tomos užsienio politikos kryptys.

Ministras pirmininkas M. Sleževičius posėdyje pareiškė, 
kad esant tam tikroms sąlygoms būtų galima pasiūlyti Anglijai, 
kad ji sutiktų Lietuvai suteikti protektoratą53. Nė vienas mi
nistras neprotestavo prieš tokį ministro pirmininko pasiūlymą. 
Krašto apsaugos ministras M. Velykis, pasisakydamas Anglijos 
protektorato naudai, pateikė tokių argumentų: Anglija į Lie
tuvą gali žiūrėti kaip į placdarmą karo su Rusija atveju, taigi 
mintis apie protektoratą turėtų ją  interesuoti54. Kai kurie mi
nistrai kalbėjo apie ryšių stiprinimą su Vokietija, nes palai
komi su Vokietija ekonominiai santykiai bus stipresni negu 
su Anglija. Kiti kėlė mintį apie „Pabaltijo tautų sąjungos" su
darymą. Bet ir šią mintį buržuazijos lyderiai siejo su Anglijos 
protektoratu Lietuvai. Jie  sakė, kad Anglijos protektoratas 
Lietuvai nebus sunkus, jeigu jis, protektoratas, bus išplėstas 
teritoriniu požiūriu, pavyzdžiui, į visų Pabaltijo tautų sąjun
gą 55.

Nepaisant kai kurių nuomonių skirtumo, visi ministrai su
tiko, kad jeigu dabar jie nepateiks Anglijai aiškių pasiūlymų, 
tai nepasieks nepriklausomybės pripažinimo, nes apginti Lie
tuvą padedamiems Anglijos kur kas yra naudingiau. Be to, 
Anglijos protektoratas, svarstė ministrai, negalės sutrukdyti 
Lietuvai sudaryti sutartis su Švedija ir Danija 56.

Kalbėdami apie buržuazinės Lietuvos valstybės sudarymą 
ir apie politinį bei ekonominį jos priklausymą nuo tarptautinio 
imperializmo, buržuaziniai ministrai svarstė taip pat, kad Lie
tuvos valstybei yra reikalingas jūrų uostas. Būdinga, kad kal
bėdami, jog Lietuvai reikia turėti jūros uostą, nė vienas bur
žuazinis ministras neužsiminė, kad reikėtų sujungti su Lietuva 
seną lietuvių uostą Klaipėdą, o kėlė reikalavimus Liepojos 
uostui. Posėdyje buvo kalbama, kad Liepoja mums reikalinga, 
kad su anglais galima kalbėti apie Liepoją tik kaip apie uostą, 
priklausantį Lietuvai, kad galima ir reikia reikalauti Liepo
jos 57. Taip Lietuvos buržuazijos lyderiai kūrė nacionalinės iš
davystės planus, paskaičiuodami, kuriai iš imperialistinių vals
tybių yra naudingiau parduoti savo kraštą.

Tarybų valdžios organų Tarybų Lietuvoje kūrimuisi vietose 
ir jų veiklos stiprinimui didelę reikšmę turėjo 1919 m. sausio 
31 d. įvykęs Vilniuje apskričių revoliucinių ir karinių revo
liucinių komitetų atstovų suvažiavimas, kuriame dalyvavo 
13 apskričių ir valsčių komitetų atstovai. Suvažiavimas apsvars
tė Tarybų kūrimą tose vietose, kur jų dar nėra, taip pat žemės
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ūkio darbininkų padėties, gyventojų aprūpinimo maistu ir kitas 
problemas. Suvažiavime ryžtingai pabrėžta, kad revoliucinius 
komitetus miesteliuose, valsčiuose ir apskrityse kuo greičiau 
reikia pakeisti Tarybomis, išrinktomis proletarų ir pusiau pro
letarų. Revoliucinius komitetus galima palikti tik pafrontės li
nijoje 58.

Lietuvos Laikinoji revoliucinė vyriausybė priėmė nuta
rimą sušaukti Lietuvos Darbininkų, bežemių bei mažažemių 
valstiečių ir raudonarmiečių deputatų tarybų suvažiavimą59. 
Suvažiavimas įvyko Vilniuje 1919 m. vasario 18—20 dienomis. 
Jame dalyvavo Tarybų Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos miestų, 
apskričių ir valsčių Darbo žmonių deputatų tarybų ir revoliu
cinių komitetų atstovai, taip pat dalyvavo atstovai darbo žmo
nių organizacijų tų miestų ir valsčių, kurie tebebuvo buržua
zijos ir vokiečių okupantų valdžioje. Iš viso į suvažiavimą 
atvyko 220 delegatų. Dauguma (167 delegatai) priklausė Komu
nistų partijai, suvažiavimo mažumą sudarė nepartiniai, bundi- 
ninkai, menševikai ir kairieji eserai. Suvažiavimo sudėtis aiš
kiai rodė, kad Komunistų partija tuo metu Lietuvoje buvo 
vienintelė partija, turinti liaudies masių pasitikėjimą.

Suvažiavimas priėmė sveikinimus tarptautinio proletariato 
vadui V. Leninui, Rusijos KP(b) Centro Komitetui, RTFSR Liau
dies Komisarų Tarybai, broliškoms Latvijos, Estijos ir Ukrai
nos tarybų respublikoms. Suvažiavimą sveikino dalyvavę Rusi
jos KP(b) Centro Komiteto ir RTFSR Liaudies Komisarų Tary
bos, Lenkijos Komunistų partijos Centro Komiteto, vokiečių 
spartakininkų atstovai ir kiti.

Be didelių organizacinių ir politinių uždavinių, suvažiavi
mas turėjo sudaryti Tarybų Lietuvos pastovią vyriausybę, nu
brėžti pagrindines socializmo kūrimo gaires. Suvažiavimo darbų 
programą sudarė šie klausimai: 1) Laikinosios revoliucinės dar
bininkų ir valstiečių vyriausybės veiklos ataskaita; 2) tarptau
tinė padėtis ir šalies gynyba; 3) Lietuvos susijungimas su Bal
tarusija; 4) tarybų kūrimas centre ir vietose; 5) žemės klausi
mas; 6) maisto produktų klausimas; 7) liaudies ūkio atkūrimas; 
8) aukščiausiosios valdžios Lietuvoje klausimas; 9) Lietuvos Ta
rybų Centro Vykdomojo Komiteto rinkimai60.

Pranešimą apie Laikinosios revoliucinės vyriausybės veiklą 
padarė vyriausybės narys K. Cichovskis. Apibūdindamas tas 
aplinkybes, kuriomis susikūrė Laikinoji revoliucinė vyriausybė, 
pranešėjas pažymėjo, kad, nepaisant sunkių ekonominių ir po
litinių sąlygų, revoliucinė vyriausybė, sekdama Tarybų Rusijos, 
jos konstitucijos pavyzdžiu, vadovavo darbo žmonių kovai, or
ganizavo Tarybų valdžią centre ir vietose, vykdė tarybinės sta
tybos svarbiausius uždavinius.

Apie tarybinę statybą respublikoje pranešimą padarė 
Z. Aleksa-Angarietis. Jis apibūdino Tarybų valdžios organiza
vimą vietose, apibendrino jų darbo patirtį, iškėlė darbo klaidas
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bei trūkumus. Pranešėjas pabrėžė, kad revoliucinius komitetus 
būtina pakeisti Darbo žmonių deputatų tarybomis.

Suvažiavimas išklausė ir apsvarstė pranešimą visais darbų 
programos klausimais ir priėmė rezoliucijas, kurios turėjo di
delę reikšmę tolesnėje lietuvių tautos kovoje. Suvažiavimas 
pritarė Laikinosios revoliucinės vyriausybės darbui ir kvietė 
darbo žmones glaudžiau susitelkti apie Komunistų partiją ir 
Tarybų valdžią, visokeriopai prisidėti prie galutinės miesto bei 
kaimo proletariato pergalės prieš kapitalistus, buožes ir kitus 
išnaudotojus.

Rezoliucijoje dėl tarybinės statybos suvažiavimas pabrėžė, 
kad „Tarybų valdžia yra vienintelė valdžios forma, kuri duoda 
miesto ir kaimo proletariatui galimybę iš tikro įgyvendinti sa
vo diktatūrą, vykinti gyvenime savo reikalavimus, savo valią, 
pageidavimus, socialę kūrybą" 61. Todėl suvažiavimas reikala
vo, kad visoje Lietuvos teritorijoje kuo greičiau būtų sukurtos 
Darbininkų deputatų tarybos. Be to, priimta instrukcija dėl ta
rybinės statybos centre ir vietose. Jo je  buvo nurodoma, kad 
Tarybų valdžia yra vienintelė valdžia, kuri remiasi plačiosiomis 
darbo žmonių masėmis, o darbo žmonių savaveiksmiškumas, 
sprendžiant visus gyvenimo klausimus vietose, yra geriausia 
Tarybų valdžios stiprėjimo sąlyga. Kaip nurodyta instrukci
joje, tikruoju Tarybų valdžios kūrimo šūkiu turi būti demokra
tinis centralizmas. Instrukcija nužymėjo, kokias funkcijas turi 
vykdyti centriniai ir vietiniai valdžios organai, spręsdami įsta
tymų leidybos, liaudies ūkio, finansų ir šalies gynybos klau
simus.

Daug dėmesio suvažiavime buvo skirta ekonominiams klau
simams, tarp jų žemės klausimui ir gyventojų aprūpinimui mais
to produktais.

Rezoliucijoje dėl tarptautinės padėties ir šalies gynybos su
važiavimas konstatavo, kad Antantės imperialistai stengiasi 
panaudoti reakcinę Lenkijos vyriausybę kaip avanpostą gink
luotam spaudimui prieš Tarybų respublikas. Tokiomis aplinky
bėmis suvažiavimas ragino darbo žmones stiprinti savo Rau
donąją Armiją. Respublikos gynybai stiprinti suvažiavimas 
pripažino būtinu, kad vietinės Tarybos tuojau pradėtų mokyti 
karo dalykų darbininkus ir kaimo varguomenę, įtrauktų į Rau
donosios Armijos gretas geriausias jėgas, aprūpintų Raudono
sios Armijos karius maistu, drabužiais ir ginklais.

Suvažiavimas išrinko respublikos Centro Vykdomąjį Komi
tetą iš 50 žmonių, kurių tarpe buvo 46 komunistai.

Liaudies ūkio atkūrimo ir vokiečių okupacijos padarytų 
nuostolių likvidavimo uždaviniai reikalavo nepaprastai didelio 
jėgų įtempimo, visų Tarybų Lietuvos rezervų panaudojimo. 
Darbo žmonių kuriamąjį darbą ypač sunkino tai, kad reikėjo 
kovoti su vidaus kontrrevoliucija bei užsienio interventais, gin
ti nuo jų revoliucinius iškovojimus ir krašto laisvę. Viena
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Tarybų Lietuva buvo nepajėgi išspręsti tokius uždavinius. To
kiomis aplinkybėmis Tarybų Lietuvai reikėjo glaudžiau jung
tis su kaimynine Tarybų Baltarusija ir telkti abiejų broliškų 
respublikų jėgas liaudies ūkio, kultūros kėlimui ir kovai su Ta
rybų valdžios priešais. 1919 m. vasario 2—4 d. Vilniuje įvyko 
Lietuvos Komunistų partijos II konferencija, kuri apsvarstė šį 
svarbų klausimą. Konstatavusi Lietuvos ir Baltarusijos respub
likų ekonominio ir kultūrinio gyvenimo ryšius ir reikalą ko
voti prieš bendrus priešus, pirmiausia prieš lenkų pilsudskinius 
kontrrevoliucinius legionus, konferencija pripažino, kad Tarybų 
Lietuvai ir Tarybų Baltarusijai reikia susijungti62.

Klausimą dėl abiejų respublikų susijungimo svarstė Tarybų 
Lietuvos Tarybų I suvažiavimas. Visapusiškai aptaręs tarptau
tinę padėtį ir abiejų respublikų bendrus uždavinius, suvažiavi
mas vieningai priėmė rezoliuciją dėl Lietuvos ir Baltarusijos 
susijungimo63. Priimtoje rezoliucijoje buvo kalbama, kad su
sijungti pageidauja ir Lietuvos, ir Baltarusijos darbo žmonės, 
ir suvažiavimas „iškilmingai proklamuoja vienos Lietuvos ir 
Baltarusijos Tarybų Socialistinės Respublikos įkūrimą'1. Suva
žiavimas pavedė jo išrinktam Centro Vykdomajam Komitetui 
susijungti su Baltarusijos Darbininkų, valstiečių ir kareivių de
putatų tarybų Centro Vykdomuoju Komitetu ir bendrai išrink
ti Lietuvos ir Baltarusijos Tarybų Socialistinės Respublikos vy
riausybę. Rezoliucijos pabaigoje pabrėžiamas tvirtas sujungtos 
respublikos tautų siekimas gyventi taikingai su visomis tauto
mis: „Suvažiavimas iškilmingai pareiškia, kad Lietuvos ir Bal
tarusijos Socialistinė Respublika stengiasi draugiškoje sando
roje gyventi su visomis tautomis, reikalaudama, kad Lietuvos 
ir Baltarusijos darbo žmonių valia būtų gerbiama ir jos sienos 
neliečiamos; jinai šventai gerbs visų tautų darbo žmonių valią 
ir visiškai nelies kaimynų valstybių sienų" 64.

Lietuvos Darbininkų, bežemių bei mažažemių valstiečių ir 
raudonarmiečių tarybų I suvažiavimas parodė tvirtą darbo žmo
nių susitelkimą apie Komunistų partiją, jų pasitikėjimą Tarybų 
valdžia, jų pasiryžimą eiti išvien su Rusijos darbo žmonėmis 
didžiojo Lenino nurodytu keliu. Tik kai kurie bundininkai, men
ševikai ir kairieji eserai mėgino panaudoti suvažiavimo tribūną 
agitacijai prieš Komunistų partiją, prieš Tarybų valdžią. Bet 
šiems atskalūnams suvažiavimo delegatai davė griežtą atkirtį. 
Suvažiavimas parodė tvirtą Lietuvos darbo žmonių ryžtingumą 
drąsiai žengti socialistinės santvarkos keliu, kovoti už Tarybų 
valdžią 65.

1919 m. vasario mėnesį Baltarusijos Tarybų I suvažiavimas 
taip pat priėmė nutarimą dėl susijungimo su Lietuva ir vienos 
Lietuvos ir Baltarusijos Tarybų respublikos sudarymo.

1919 m. vasario 27 d. Vilniuje įvyko bendras Lietuvos ir 
Baltarusijos Centro Vykdomųjų Komitetų posėdis, kuriame bu
vo sudaryta bendra Lietuvos ir Baltarusijos Tarybų Socialisti-
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nės Respublikos vyriausybė — Liaudies Komisarų Taryba ir 
Centro Vykdomojo Komiteto prezidiumas. Lietuvos ir Baltaru
sijos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pirmininku buvo išrinktas 
V. Mickevičius-ICapsukas, vidaus reikalų liaudies komisaru — 
Z. Aleksa-Angarietis, švietimo — J. Leščinskis, valstybės kont
rolės — S. Bersonas, karo reikalų — J. Unšlichtas, darbo — S. Di- 
manšteinas, finansų — A. Vainšteinas-Branovskis, teisingumo — 
M. Kozlovskis, žemdirbystės — V. Bielskis, sveikatos apsaugos — 
P. Avižonis ir t. t.

1919 m. kovo 4—6 d. Vilniuje įvyko Lietuvos ir Baltarusi
jos Komunistų partijų jungtinis suvažiavimas. Jis apsvarstė par
tinio darbo ir proletariato diktatūros Lietuvoje ir Baltarusijoje 
stiprinimo uždavinius. Nuo to laiko Lietuvos ir Baltarusijos dar
bo žmonės kūrė tarybinį gyvenimą ir kovojo su priešais bend
romis jėgomis vienos socialistinės respublikos sudėtyje.
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Socialistiniai pertvarkymai

Pramonės nacionalizavimas, 
gamybos organizavimas ir pirmosios priemonės 

darbininkų klasės padėčiai gerinti
Vienas iš svarbiausių Tarybų valdžios Lietuvoje uždavinių bu
vo pertvarkyti ekonominį gyvenimą socialistiniais pagrindais.
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Pertvarkymo programos bruožai buvo nužymėti Laikinosios re
voliucinės vyriausybės manifeste.

Krašto socialistinei ekonomikai sukurti ir darbo žmonių ge
rovės kėlimui garantuoti būtinai reikėjo atstatyti ir išvystyti 
pramonę. Laikinoji revoliucinė vyriausybė savo manifeste pa
skelbė pramonės nacionalizavimą. Tuo tarpu pramonės padėtis 
buvo ypač sunki. Pirmojo pasaulinio karo pradžioje kai kurios 
pramonės įmonės iš Lietuvos buvo evakuotos į Rusiją. Likusios 
įmonės, tokios kaip Kaune Smito metalo apdirbimo fabrikas, 
kuriame iki karo dirbo 1300 žmonių, buvo okupantų sugriautos, 
jų įrengimai išvežti į Vokietiją arba išgrobstyti. Tekstilės ir 
kai kurios kitos pramonės šakos buvo visiškai sunaikintos. Iš 
viso okupantai sunaikino daugiau kaip 40% krašto fabrikų ir 
gamyklų. Iš Vilniaus 9 odos fabrikų darbą galėjo pradėti tik 
vienas. Šiauliuose Frenkelio odos fabrikas, kuriame iki karo 
dirbo beveik 500 darbininkų, neveikė. Taigi Tarybų valdžiai 
Lietuvoje pramonės srityje teko sunkus palikimas. Pramonės 
atkūrimas ir paleidimas į darbą reikalavo didelių pastangų ir 
daug lėšų.

Tarybų Rusija, pati tuo metu pergyvendama didelius nepri
teklius, suteikė pagalbą okupantų ir jų talkininkų apiplėštai 
Lietuvai. 1918 m. gruodžio 30 d. RTFSR Liaudies Komisarų Ta
ryba išskyrė Tarybų Lietuvos vyriausybei 100 milijonų rublių 
paskolą respublikos plėtojimuil . Be to, Tarybų Rusijos vyriau
sybė teikė Lietuvai didelę pagalbą maisto produktais, įrengi
mais fabrikams, gamykloms, geležinkeliams ir kitoms susisieki
mo bei ryšių priemonėms sutvarkyti. Vien tik 1919 m. kovo 
mėn. Tarybų Lietuva gavo iš Tarybų Rusijos didelį kiekį me
džiagos, reikalingos respublikos transportui sutvarkyti, ypač 
okupantų sugriautiems tiltams atstatyti2.

Šios pagalbos reikšmė jau 1919 m. sausio 15 d. buvo pa
žymėta Laikinosios revoliucinės vyriausybės telegramoje V. Le
ninui: „Iš paliuosuoto Vilniaus Laikinoji Lietuvos darbininkų 
ir vargingųjų valstiečių valdžia siunčia Rusijos socialistinei res
publikai savo nuoširdų pasveikinimą ir dėkoja už tą brolišką 
pagalbą, kurią suteikė Darbininkų-valstiečių Rusija Lietuvos 
proletariatui ir vargingiausiems valstiečiams. Mes esame tvir
tai įsitikinę, jog Lietuvos proletariatas kovoje dėl savo pasi- 
liuosavimo eis ranka į ranką su Rusijos proletariatu ir viso 
pasaulio proletariatu. . ." 3

Pasinaudodama Tarybų Rusijos patirtimi, Lietuvos Komu
nistų partija ir Revoliucinė vyriausybė visose pramonės įmo
nėse, paleidžiamose į darbą, įvedė darbininkų kontrolę.

Tarybų valdžia, atsižvelgdama į konkrečios pramonės ša
kos ūkinę reikšmę,. įmonių padėtį, laipsniškai pramonę nacio
nalizavo. Aktyviai į nacionalizavimą įsitraukus darbininkų ma
sėms, per 1919 m. sausio—kovo mėn. buvo nacionalizuota ir 
atkurta nemaža Vilniaus įmonių: A. Žukovskio spaustuvė, dujų
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gamykla, ketaus lydymo ir liejimo mechaninė gamykla, mar
melado fabrikas „Viktorija", sviesto gamykla, kojinių mezgimo 
gamykla „Imperial", Naujųjų Verkių ir Kučkuriškių rašomojo 
popieriaus fabrikai, kai kurios lentpjūvės ir kt.4 Chemijos pra
monei išvystyti ir naujai organizuoti buvo nutarta prie respub
likos Aukščiausiosios Liaudies Ūkio Tarybos įkurti centrinę 
chemijos-technikos bandomąją stotį ir eksperimentinę laborato
riją. Ėmė veikti nacionalizuoti naftos sandėliai, taip pat stam
biosios prekybos įmonės ir prekių sandėliai. Taip pat buvo 
nacionalizuoti bankai. Vilniuje buvo įsteigtas Liaudies bankas. 
Taigi valstybės rankose buvo sukoncentruotos visos svarbiau
sios ekonominio gyvenimo sritys, susijusios su pramone, pre
kyba ir finansais.

Pramonės smulkios įmonės, amatų dirbtuvės ir smulkiosios 
prekybos įmonėlės nenacionalizuotos. Jas prižiūrėjo darbinin
kų organizacijų kontrolė.

Darbininkų klasė, Komunistų partijos vadovaujama, tapo 
Tarybų Lietuvoje viešpataujanti klasė, pertvarkanti visą gyve
nimą socialistiniais pagrindais. Dėl to ir darbininkų klasės or
ganizacijos turėjo persiorganizuoti naujais pagrindais. Lietuvos 
KP CK organas „Komunistas" rašė, kad buvo „reikalingos ga
mybinės sąjungos, kurios pajėgs vadovauti viso socialistinės 
Lietuvos ūkio statybai" 5.

Tokiems uždaviniams negalėjo tikti iš vokiečių okupacijos 
Inikų išlikusios darbininkų sąjungos, sudarytos pagal cechų, 
tautybės ar net religijos požymius. Komunistų iniciatyva dar
bininkų profsąjungos pradėjo persitvarkyti internacionaliniu 
pagrindu jau 1918 m. antrojoje pusėje. Dabar, Tarybų valdžiai 
įsitvirtinus, kūrėsi masinės profesinės darbininkų sąjungos pa
gal gamybos šakas. Susikūrė darbininkų metalistų, odininkų, 
maisto pramonės darbuotojų, statybininkų ir kitos profesinės 
(gamybinės) sąjungos. Iki 1919 m. balandžio mėn. Vilniuje jau 
veikė apie 20 profesinių sąjungų, jungusių apie 20 tūkst. dar
bininkų 6. Jų suvienijimui buvo sudarytas profesinių sąjungų 
Centro biuras. Profsąjungos taip pat kūrėsi Zarasuose, Utenoje, 
Švenčionyse ir kitose vietose.

1919 m. balandžio pradžioje Vilniuje įvyko Lietuvos ir Bal
tarusijos profsąjungų atstovų pasitarimas. Pasitarime dalyvavo 
delegatai iš Zarasų, Švenčionių, Utenos, Minsko, Lydos ir kitų 
Lietuvos ir Baltarusijos vietų. Pasitarimas apsvarstė aktualiau
sius profsąjungų judėjimo klausimus, ypač jų santykius su eko
nomiką tvarkančiais Tarybų valdžios organais. Buvo priimtas 
nutarimas derinti veiklą su Tarybų Rusijos profesinėmis sąjun
gomis 1.

Profesinės sąjungos įtraukė darbininkų klasę į naujo gyve
nimo kūrimą, daug prisidėjo prie darbininkų klasinio sąmonin
gumo kėlimo ir jų politinio aktyvumo. Profsąjungos sprendė 
darbo žmonių materialinės gerovės kėlimo klausimus, rūpinosi
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bedarbių įdarbinimu, organizavo populiarias paskaitas, mitin
gus, koncertus. Vilniuje prie profsąjungų Centro biuro kultū
ros švietimo skyriaus buvo atidaryta biblioteka ir skaitykla.

Nugalėjus Tarybų valdžiai Lietuvoje, iš pagrindų pasikeitė 
darbininkų klasės padėtis. Jau 1918 m. gruodžio 31 d. Laikinoji 
revoliucinė vyriausybė priėmė nutarimą dėl 8 valandų darbo 
dienos įvedimo. 1919 m. kovo 20 d. Darbo liaudies komisariato 
įsakymu buvo įvedama 7 valandų darbo diena tabako fabrikuo
se 8. Jaunimas iki 18 metų turėjo dirbti ne daugiau kaip 6 vai. 
per dieną. Griežtai uždrausta priimti į darbą paauglius iki 
14 metų. Darbininkams ir tarnautojams buvo nustatytas darbo 
užmokesčio minimumas. Vilniuje darbo užmokestis turėjo būti 
ne mažesnis kaip 600 rub. per mėnesį, apskričių miestuose — 
90 %, o miesteliuose ir kaimuose — 75 % nurodytos sumos 9.

Nedarbas buvo vienas iš pačių baisiausių reiškinių, įstūmu
sių darbininkus į didžiausią skurdą vokiečių okupantų ir jų 
talkininkų buržuazinių nacionalistų šeimininkavimo metais. Ta
rybų valdžia ėmėsi ryžtingų priemonių nedarbui likviduoti. Jau 
pramonės įmonių atkūrimas, jų paleidimas į darbą, geležinke
lių eismo sutvarkymas labai sumažino nedarbą. Antai Vilniaus 
mieste 1919 m. sausio mėn. buvo užregistruota apie 10 tūkst. 
bedarbių, kovo mėn. 1 d. jų buvo 3906, kovo 15 d.— 3863, iš 
jų 2359 moterys 10. Statybos ir transporto darbininkų kovo mėn. 
Vilniuje jau trūko u. Norėdama pagerinti bedarbių padėtį, Ta
rybų valdžia teikė jiems materialinę pagalbą pinigais, nemoka
mais pietumis ir kitais būdais.

Karas ir plėšikiška vokiečių okupantų politika, sugriovusi 
Lietuvos ūkį, pasmerkė darbininkus, tarnautojus, amatininkus 
skurdui ir badui. Sunkią miesto gyventojų padėtį dar labiau 
sunkino spekuliantai. Susikūrus Tarybų valdžiai, kontrrevoliu
cinės jėgos sąmoningai stengėsi sutrukdyti aprūpinti respub
likos gyventojus maistu. Antai vokiečių karinės valdybos vir
šininko Volfo ir M. Sleževičiaus vadovaujamos buržuazinės 
vyriausybės bendru 1919 m. sausio 4 d. įsakymu vokiečiai oku
pantai ir buržuaziniai nacionalistai uždraudė įvežti į Tarybų 
Lietuvą visokias prekes, ypač maisto produktus. Už įsakymo 
nevykdymą buvo konfiskuojami vežamieji daiktai, taip pat ve
žimai, rogės, arkliai, buvo baudžiama iki 8 tūkstančių markių, 
arba iki 6 mėnesių kalėjimo12.

Tokiomis aplinkybėmis Vilniaus ir kitų respublikos miestų, 
taip pat ir kai kurių kaimo vietovių aprūpinimas maistu iš pat 
pradžių buvo neatidėliotinas Tarybų valdžios uždavinys. Kad 
užkirstų kelią spekuliacijai ir aprūpintų darbo žmones maistu, 
Tarybų valdžia visą prekybą maisto produktais paėmė į savo 
rankas. Gyventojų aprūpinimo maistu problemas dažnai svars
tė Darbininkų deputatų tarybos bei jų skyriai Vilniuje ir ki
tuose miestuose. Buvo įvestos maisto kortelės, nustatytos pro
duktų pardavimo pastovios kainos, steigiamos pigios viešosios
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valgyklos, maitinimo punktai. Šie gyventojų aprūpinimo maiš
iu būdai ypač buvo paplitę Vilniaus mieste.

Kaip pakelti darbo žmonių materialinę gerovę svarstė 
1919 m. sausio 31 d. Vilniuje įvykęs apskričių revoliucinių ir 
karinių revoliucinių komitetų suvažiavimas. Tarybų valdžios 
organai Panevėžio apskrityje 1919 m. sausio mėn. kreipėsi į 
valstiečius, ragindami juos vežti atliekamus grūdus į Panevėžį 
gyventojų maitinimui. Už pristatytus grūdus valstiečiams buvo 
mokama nustatyta kaina. Miesto gyventojų mitybos reikalais; 
taip pat rūpinosi Joniškėlio apskrities Darbininkų deputatų ta
ryba, Šiaulių, Ukmergės, Telšių ir kitų apskričių revoliuciniai 
komitetai, miestų darbo žmonių Tarybos. Visur buvo kreipia
ma daug dėmesio kovai su spekuliacija maisto produktais.

Vilniuje buvo atidarytos specialios virtuvės varguomenės 
vaikams, kur maitinosi apie 7 tūkst. vaikų. Pagerinti Vilniaus 
darbo žmonių aprūpinimą padėjo Centrinis darbininkų koope
ratyvas, į kurį buvo įstoję apie 3 tūkst. darbininkų. Koopera
tyvas organizavo 21 maisto paskirstymo punktą, aprūpindamas 
maisto produktais apie 16 tūkst. žmonių 13.

Klausimas dėl darbo žmonių aprūpinimo maisto produktais 
buvo svarstomas Tarybų Lietuvos Darbo žmonių deputatų tary
bų atstovų suvažiavime 1919 m. vasario 18—20 d. Suvažiavimas 
nutarė: rekvizuoti didelius privačių asmenų maisto sandėlius; 
,,duoningose vietose" įvesti privalomą grūdų pyliavą tvirtomis 
kainomis; vietose sudaryti Maitinimo liaudies komisariato sky
rius, kurie turi rūpintis maisto produktų gavimu ir jų paskirs
tymu; organizuoti prekių mainus su kaimyninėmis respubliko
mis; steigti nemokamas valgyklas labiausiai to reikalingiems 
darbininkams ir kaimo darbo žmonėms; griežtai kovoti su spe
kuliacija 14. O

Didelę reikšmę darbo žmonių materialinės padėties page
rinimui turėjo 1919 m. vasario 6 d. Revoliucinės vyriausybės 
nutarimas tuojau vykdyti „pilnutinį visų darbo žmonių socia
linį aprūpinimą". Nutarimas numatė visus darbingumo nete
kimo (ligos, kūno sužalojimo, invalidumo, senatvės, motinys
tės ir kt.), taip pat nedarbo atvejus. Nutarta, kad visas socia
linio aprūpinimo išlaidas turi padengti įmonių savininkai, o 
nacionalizuotose įmonėse •— valstybė 15.

Socialinio aprūpinimo ir Maitinimo liaudies komisariatai, 
vadovaudamiesi vyriausybės nutarimais, numatė konkrečius 
būdus gyventojų maitinimui pagerinti. Pirmiausia buvo išplės
tas visuomeninių valgyklų ir maitinimo punktų tinklas. Kadan
gi artėjo pavasaris, buvo pradėta rūpintis visuomeninių daržų 
organizavimu ir tuo būdu padidinti darbininkų ir tarnautojų 
maisto rezervus 16.

Daug dėmesio kreipta gyventojų sveikatingumo kėlimui, 
ypač kovai su šiltinės, dizenterijos epidemijomis. Sveikatos liau
dies komisariatas tvarkė respublikos gydymo įstaigas, naciona
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lizuotas farmacijos ir vaistų prekybos įmones. Vilniuje, apskri
čių miestuose ir miesteliuose buvo išplėstas gydymo įstaigų 
bei dezinfekcinių punktų tinklas. Darbininkus ir tarnautojus 
gydė nemokamai. Sergantiems bedarbiams buvo teikiama už
darbio dydžio pašalpa, o ligoninėje gydomiems bedarbiams, 
turintiems šeimas, buvo mokama 6 rub. pašalpa dienai17. Gy
ventojų sveikatos reikalams ir tinkamoms higieninėms sanita
rinėms sąlygoms sudaryti vien Vilniaus miestui tarybinė vyriau
sybė skyrė 500 tūkst. rublių.

Per kelis mėnesius, kol gyvavo Tarybų valdžia Lietuvoje, 
jai pavyko socialistiniais pagrindais pertvarkyti pramonę ir 
transportą, atkurti daugelį gamyklų, pagerinti darbininkų kla
sės materialinę padėtį.

Agrarinio klausimo sprendimas
Remdamasi socializmo kūrimo principais, Tarybų valdžia Lie
tuvoje nuo pirmųjų dienų pradėjo iš esmės pertvarkyti žemės 
ūkį. Agrarinio klausimo sprendimas žemės ūkio krašte, kokia 
tuo metu buvo Lietuva, turėjo didelę reikšmę. Pagrindinę Lie
tuvos kaimo gyventojų dalį (52%) sudarė bežemiai ir mažaže
miai valstiečiai. Kadangi karas ir okupacija daugelį darbininkų 
privertė persikelti gyventi į kaimą, bežemių valstiečių ir že
mės ūkio darbininkų skaičius padidėjo.

Žemės ūkio pertvarkymo pagrindus Lietuvoje sudarė tie 
principai, kuriuos įtvirtino lenininis Dekretas dėl žemės. Tais 
pagrindais buvo paremti Laikinosios revoliucinės vyriausybės 
manifeste paskelbti žemės nacionalizavimo programiniai reika
lavimai.

1919 m. sausio 14 d. Revoliucinė vyriausybė paskelbė Že
mės dekretą, kuriame manifeste išdėstyti programiniai nurody
mai buvo sukonkretinti bei patikslinti. Dekrete įsakmiai pa
brėžta, kad privatinė žemės ir gamtos turtų nuosavybė panai
kinama, kad žemė, kaip visos liaudies nuosavybė, negali būti 
nei parduodama, nei perkama, nei išnuomojama arba įkeičia- 
ma. Dvarininkų, valstybės, bažnyčių, vienuolynų ir stambių 
buožių žemės, visas inventorius ir trobesiai buvo atiduodami 
tvarkyti vietos Darbininkų deputatų taryboms. Žeme galėjo 
naudotis tik tie, kurie ją dirbo. Žemės dekretas garantavo į 
valstybės nuosavybę paimto turto saugumą. Dekretu nustatyta, 
kad „visokie gadinimai nacionalizuotojo turto, kursai nuo šiojo 
laiko tampa visos šalies nuosavybe, skaitoma yra sunkiais nu
sikaltimais prieš revoliuciją, už kuriuos nusidėjėliai bus tei
siami revoliucijos laiko įstatymu" 18. Kariniai revoliuciniai ko
mitetai bei Darbininkų, bežemių ir mažažemių tarybos buvo 
įpareigotos smulkiai suregistruoti visą nacionalizuotą turtą ir 
rūpintis jo apsauga 19.
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„Dvarų ir ūkininkų darbininkai,— rašė Lietuvos KP CK or
ganas „Komunistas" 1918 m. gruodžio mėn., aiškindamas Žemės 
dekretą,— tuoj turi rinkti savo tarybas, turi organizuotis ir 
imti dvarus į savo rankas. Tenai, kur dar negalima jų paimti 
į savo rankas, tenai darbininkai turi uždėti savo kontrolę, turi 
prižiūrėti dvarus ir jų ūkį. Suskaičiuoti ir užrašyti, kiek yra 
grūdų, galvijų, inventoriaus ir t. t. Tą viską turi paimti savo 
globon. Toliau darbininkų uždavinys žiūrėti, kad niekas nenai
kintų turtų, neplėštų, nevogtų, kad niekas negrobtų žemės 
ir t. t." 20

Tokiu būdu Tarybų Lietuvoje buvo panaikinta privatinė že
mės nuosavybė, žemė paskelbta visos liaudies nuosavybe. Prie 
vietinių vykdomųjų komitetų buvo sudaromi žemės ūkio skyriai.. 
Dvaruose buvo steigiamos komunos, o joms vadovauti renkami 
dvarų komitetai.

Tarybų valdžios organai vietose ėmėsi konkrečių priemonių 
žemėvaldos santykiams tvarkyti ir žemės ūkio turtui saugoti. 
Antai Joniškėlio apskrities Darbininkų ir vargingųjų valstie
čių tarybų suvažiavimas 1919 m. sausio 28 d. nutarimu nustatė 
į dvarų komunas įstojimo ir iš jų išstojimo tvarką bei komunų 
komitetų priklausomumą nuo valsčių komitetų. Taip pat buvo 
pabrėžiama, kad „dvarų komitetai neturi tiesos pašalinti silp
nuosius, arba negalinčius dirbti" 21.

Žemaitijos karinis revoliucinis komitetas savo kreipimesi 
į darbo žmones nurodė, kad reikia sudaryti dvaruose 3—6 žmo
nių komitetus ūkiui vesti, ir ypač pabrėžė būtinumą rūpintis 
pavasarį apdirbti ir apsėti laukus ir saugoti visą valstybės tur
tą, be kita ko, „nenaikinti girių be reikalo". Turėdamas gal
voje vykstančią kovą su kontrrevoliucija, karinis revoliucinis 
komitetas ragino darbo žmones „pilti atliekamus grūdus į san
dėlius dėl aprūpinimo Raudonosios Armijos, kuri, nesigailėdama 
savo gyvasties, kovoja už išliuosavimą darbininkų" 22.

Šiaulių apskrities Darbininkų deputatų tarybų suvažiavimas, 
įvykęs 1919 m. sausio 26 d., apsvarstė žemės klausimą, remda
masis Laikinosios revoliucinės vyriausybės Žemės dekretu, ir 
priėmė nutarimą, pabrėžiantį visos dvarų žemės priklausymą 
valstybei. 1919 m. vasario 6 d. Šiaulių apskrities vykdomasis 
komitetas paskelbė įsakymą, kuriuo visiems valsčių ir dvarų 
vykdomiesiems komitetams, taip pat bežemiams ir dvarų dar
bininkams konkrečiai nurodyta, kad būtina surašyti visų dvarų 
turtą ir jį saugoti. Valsčių vykdomieji komitetai ir žemės ūkio 
komisijos turėjo kontroliuoti dvarų komitetų darbą ir teikti 
jiems reikalingų žinių23. Žemės dekretas buvo įgyvendinamas 
ir kitose vietose.

Kartu su dvarų nacionalizavimu buvo apribotas žemės ūkio 
darbininkų išnaudojimas. Visi žemės ūkio darbininkai turėjo 
registruotis valsčių darbo biuruose. Buožės galėjo samdyti že
mės ūkio darbininkus tik per darbo biurus, sudarydami atitin-
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karnas sutartis. Žemės ūkio darbininkams buvo nustatytas dar
bo užmokesčio minimumas ir įvesta 8 valandų darbo diena.

Tarybų valdžia ėmėsi priemonių padėti vargingiesiems vals
tiečiams pravesti pavasario sėją. Vietiniai valdžios organai ypač 
rūpinosi pavasario sėja tų mažažemių valstiečių, kurie per karą 
neteko inventoriaus ir grūdų. Šiuo tikslu prie valsčių vykdo
mųjų komitetų buvo sudaromi grūdų ir inventoriaus fondai. 
Valstiečiai buvo aprūpinami grūdais, žemės ūkio padargais, 
inventoriumi, arkliais. Grūdų fondai buvo sudaromi iš buožinių 
ūkių bei dvarų atliekamų grūdų, be to, perkami grūdai iš tų 
ūkių, kurie turėjo jų atsargas. Surinkti grūdai malūnuose už 
malimą ėjo į valstybės fondą, o iš ten bežemiai ir mažažemiai 
valstiečiai buvo aprūpinami duona ir sėkla.

Žemės pertvarkymo klausimus Vilniuje svarstė 1919 m. va
sario pradžioje Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos II 
konferencija, taip pat 1919 m. vasario 15—16 d. Vilniuje įvy
kęs Tarybų Lietuvos žemės ūkio darbininkų suvažiavimas. Suva
žiavimas pabrėžė, kad būtina organizuoti žemės ūkio darbininkų 
profesines sąjungas, ir pareikalavo, kad tuojau būtų imtasi 
priemonių ūkiams aprūpinti sėklomis, mašinomis ir gyvuoju 
inventoriumi, įpareigojo profsąjungas rūpintis darbo disciplina, 
žiūrėti, „kad tinginiai būtų traukiami sunkion atsakomybėn ir 
kad būtų priderančiai baudžiami, kaip kenksmingi darbininkų 
.šeimynos nariai" 24.

1919 m. vasario 18—20 d. vykęs respublikos Tarybų suva
žiavimas daug dėmesio skyrė žemės klausimui. Tarybų suva
žiavimas, reikšdamas savo pritarimą Revoliucinės vyriausybės 
agrarinei politikai, rado reikalinga pabrėžti, „kad tuoj aus iš 
tikrųjų būtų imamasi nacionalizuoti stambieji dvarai" 25, nes 
dar kai kuriuose dvaruose šeimininkavo savininkai arba jų įga
liotiniai. Suvažiavimas taip pat aptarė priemones pavasario sė
jai įvykdyti ir atkreipė Tarybų dėmesį į reikalą pagerinti ma
žažemių valstiečių padėtį.

Sprendžiant agrarinį klausimą, Tarybų Lietuvoje buvo pa
daryta klaidų, susijusių su tuo, kad Komunistų partija ir Ta
rybų Lietuvos vyriausybė neatsižvelgė į bežemių ir mažažemių 
valstiečių siekimą gauti žemės. Vadovaudamiesi vien tik stam
baus žemės ūkio pranašumo prieš smulkųjį principu, Tarybų 
Lietuvos vadovai nedavė žemės bežemiams ir mažažemiams 
valstiečiams, o visą dėmesį sutelkė į valstybinių ūkių kūrimą. 
Ši klaida buvo susijusi taip pat su tuo, kad nepakankamai ver
tintas darbo valstiečių vaidmuo proletarinėje revoliucijoje. Ta
rybų Lietuvoje nebuvo atsižvelgta į Tarybų Rusijos patirtį, kur 
darbo valstiečiai gavo savo naudojimui konfiskuotą dvarininkų 
žemę. Bent dalies dvarų žemės išdalijimas Lietuvoje bežemiams 
ir mažažemiams valstiečiams būtų sudaręs labai svarbią prie
laidą valstiečių varguomenės revoliuciniam pasiryžimui kelti,
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darbininkų klasės ir valstietijos sąjungai stiprinti ir tuo revo
liuciniams iškovojimams giliau įtvirtinti.

Tačiau, nepaisant šių klaidų, Tarybų valdžios įvykdytos 
priemonės tvarkant žemės valdymo santykius sudavė lemia
mą smūgį dvarininkinei žemėvaldai ir dvarininkų klasei. Buvo 
apribotas žemės ūkio darbininkų išnaudojimas buožių ūkiuose. 
Jiems garantuotas' darbo užmokesčio minimumas, taip pat ma
terialinė parama nedarbo atveju. Žemės ūkio darbininkai ūkiš
kai ėmėsi organizuoti tarybinius ūkius buvusių dvarų vietoje. 
Neatsitiktinai ir Lietuvos, ir Lenkijos buržuazinės vyriausybės 
po to, kai tarptautinės kontrrevoliucijos jėgos Tarybų valdžią 
Lietuvoje nuslopino, buvo priverstos griebtis karinės jėgos 
priemonių prieš žemės ūkio darbininkus, kad jie grąžintų dva
rus dvarininkams.

Švietimo ir kultūros vystymasis
Tarybų Lietuvos revoliucinė vyriausybė ir Komunistų partija 
labai daug dėmesio skyrė švietimui ir kultūrai. Komunistų par
tijos ir tarybinės vyriausybės nusistatymą ir artimiausius pla
nus dėl švietimo ir kultūros išvystymo įsakmiai išreiškė V. Mic- 
kevičius-Kapsukas Lietuvos žemės ūkio darbininkų suvažiavi
me 1919 m. vasario 15—16 d. Vilniuje. „...Dabar,— kalbėjo 
jis,— visos dvasinės vertybės turi būti jums prieinamos. Darbi
ninkas turi perimti mokslo žinias ir kultūrą, nes kitaip jis nie
kad visiškai neišsivaduos ir nepasirengs tiems milžiniškiems, 
sunkiems viso gyvenimo pertvarkymo uždaviniams, kurie prieš 
jį iškyla. Vadinasi, reikia visus rūmus ir dvarus, drauge su 
jų turtais ir grožybėmis, atiduoti mokykloms, darbininkų klu
bams, teatrams, skaitykloms, paskaitoms. Tai jau nebebus ponų 
rūmai — tai bus darbininkų švietimo rūmai [...]. Kultūringas 
poilsis ir mokslas turi apsigyventi senųjų rūmų kambariuo
se. . 26

Komunistų partijos rūpinimasis liaudies švietimu ryškiai at
sispindi 1919 m. vasario 2 d. „Komuniste" paskelbtame Lietu
vos Komunistų partijos priesake Vilniaus Darbininkų ir rau
donarmiečių deputatų tarybos deputatams. Priesake pabrėžta: 
„Nei vienas proletaro vaikas neprivalo liktis už mokomųjų 
įstaigų durų. Nei vienas užaugęs darbininkas ir užaugusi dar
bininkė neturi pasilikti be mokslo ir apšvietos" 27.

Vaikų mokymo ir auklėjimo pagrindiniai principai buvo 
Išdėstyti tarybinės vyriausybės 1919 m. kovo 24 d. dekretuose 
„Dėl mokyklų reorganizavimo" ir „Dėl vaikų auklėjimo įstai
gų perėjimo į Švietimo liaudies komisariato žinią". Tais dek
retais paskelbta, kad visos privačios mokyklos paimamos į 
valstybės rankas, mokslas visuotinis ir nemokamas, iš mokyk
lų pašalinamas tikybos dėstymas, mokyklose mokoma vaikų

41



gimtąja kalba. Visos ikimokyklinio amžiaus vaikų (nuo 4 iki 
8 metų) auklėjimo įstaigos — vaikų darželiai, bendrabučiai 
ir kt.— buvo paimamos į švietimo organų rankas. Joms aprū
pinti valstybė garantavo reikiamas lėšas, maistą, kurą, drabu
žius ir kt.2S

Visam mokyklų mokymo auklėjimo darbui didelę reikšmę 
turėjo Liaudies Komisarų Tarybos 1919 m. kovo 31 d. priimtas 
dekretas dėl bažnyčios atskyrimo nuo valstybės ir mokyklos 
nuo bažnyčios 29.

Tarybų valdžios organai vietose tikybos mokymą nuosekliai 
šalindavo iš mokyklų ir anksčiau. Antai Žemaitijos karinis re
voliucinis komitetas 1919 m. vasario 27 d. įsakymu pabrėžė, 
kad „mokykla turi būti gryno mokslo židinys", o „tikyba yra 
kiekvieno žmogaus sąžinės privatinis dalykas", ir panaikino ti
kybos mokymą visose mokyklose 30.

Švietimo ir kultūros darbui Tarybų Lietuvoje vadovavo Švie
timo liaudies komisariatas, kurio sistemoje buvo sudaryti iki
mokyklinio auklėjimo, mokyklų, suaugusių švietimo, vadovėlių 
ir kitų knygų leidimo, muziejų, kitų kultūros įstaigų skyriai. 
Vilniuje, Šiauliuose, Ukmergėje, Kupiškyje, Biržuose, Panevė
žyje, Švenčionyse ir kitur prie Darbo žmonių deputatų tarybų 
arba prie revoliucinių komitetų veikė švietimo skyriai arba 
švietimo ir kultūros skyriai.

Partija ir Vyriausybė dėjo daug pastangų, kad visoje res
publikoje būtų garantuotos sąlygos visuotiniam mokymui vyk
dyti. Švietimo organai, Darbo žmonių deputatų tarybos ir 
revoliuciniai komitetai kūrė naujas mokyklas, rūpinosi, kad mo
kymas nenutrūktų veikiančiose mokyklose, stengėsi, kad mo
kyklas lankytų visi mokyklinio amžiaus vaikai. Jau nuo 1919 m. 
pradžios pradėjo veikti kur kas daugiau pradžios mokyklų, ne
gu jų buvo anksčiau. Vilniuje, Švenčionyse, Rokiškyje, Šiau
liuose, Kupiškyje, Biržuose, Ukmergėje, Panevėžyje, Zarasuose 
ir kituose miestuose bei miesteliuose veikė gimnazijos ir pro
gimnazijos. Mokyklų kadrams rengti Vilniuje pradėjo veikti 
mokytojų seminarija ir trumpalaikiai pedagogikos kursai.

Iš pat pradžių buvo sunkumų su patalpomis mokykloms, dėl 
to vyriausybė išleido specialų nutarimą, griežtai draudžiantį 
imti mokyklų patalpas kitiems reikalams ir reikalaujantį visas 
tokias patalpas perduoti Švietimo liaudies komisariatui31.

Tarybų Lietuvoje buvo plečiamas mokyklų tinklas. Antai 
Rokiškio apskrityje veikė 50 pradžios mokyklų su 60 moky
tojų. Mokyklos buvo perkeliamos iš ankštų patalpų į geresnes, 
atidaroma naujų mokyklų. 1919 m. sausio 12 d. atidaryta Ro
kiškio gimnazija, kurioje mokėsi 170 mokinių. Gimnaziją tvarkė 
mokytojų taryba su mokinių tėvų atstovais32. Šiaulių apskri
tyje veikė 70 pradžios mokyklų. Šiauliuose buvo atidaryta gim
nazija, kurioje mokėsi 400 mokinių. Žagarėje veikė progimna
zija su 4 klasėmis, o Radviliškyje — progimnazija su 3 klasėmis.
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Rengtasi atidaryti progimnaziją Joniškyje 33. Neatidėliojant bu
vo organizuojamas suaugusių švietimas. Vilniuje buvo suorga
nizuoti kursai suaugusių švietimo instruktoriams rengti34. Buvo 
organizuotas vadovėlių bei kitų knygų mokyklinio amžiaus vai
kams parengimas ir leidimas.

Į mokyklų organizavimo ir jų pertvarkymo darbą iš pat 
pradžių aktyviai įsitraukė mokytojai. 1919 m. sausio mėn. pra
džioje Vilniuje įvyko Lietuvos mokytojų profsąjungos atstovų 
suvažiavimas. Jo  dalyvių dauguma pasisakė už Tarybų valdžios 
rėmimą ir pasiryžimą atiduoti visas jėgas tarybinės mokyklos 
ugdymui. 1919 m. sausio—kovo mėn. mokytojų bei kitų švie
timo darbuotojų suvažiavimai ir susirinkimai aktualiais švieti
mo klausimais įvyko Radviliškyje, Švenčionyse, Panevėžyje, 
Kupiškyje, Biržuose ir kituose miestuose. Tuose suvažiavimuo
se ir susirinkimuose buvo svarstomi mokyklų darbo, ikimokyk
linio vaikų auklėjimo, suaugusių švietimo ir kiti klausimai. 
Atsižvelgdamas į mokytojų svarbų vaidmenį organizuojant liau
dies švietimą, Švietimo liaudies komisariatas nutarė sušaukti 
1919 m. balandžio 25 d. Vilniuje Lietuvos ir Baltarusijos mo
kytojų bei švietimo darbuotojų suvažiavimą, paskelbė darbo 
programą, apimančią svarbiausius švietimo klausimus s5.

Mokytojų ir kitų kultūros darbuotojų aktyvaus darbo dėka 
vietose sparčiai buvo kuriami įvairūs kultūros-švietimo židi
niai. Antai Šiauliuose 1919 m. vasario mėn. buvo organizuoti 
kursai suaugusiems. Kursuose buvo numatyta padėti įgyti su
augusiems ne tik bendrų žinių, bet ir buhalterių, pašto, tele
fono ir telegrafo darbuotojų, elektros monterių bei kitas spe
cialybes. Kursuose pradėjo mokytis apie 180 žmoniųsa. Tokie 
kursai organizuoti ir kitose vietose. Kvalifikacijos kėlimo kur
sus rengė įvairios žinybos. Žemės ūkio liaudies komisariatas 
Vilniuje ir kitose vietose organizavo kursus žemės ūkio dar
buotojams 37, Sveikatos liaudies komisariatas — šešių savaičių 
kursus Vilniuje sanitarams ir dezinfekuotojams rengti.

1919 m. vasario 5 d. Tarybų Lietuvos vyriausybė priėmė 
nutarimą dėl kultūros vertybių apsaugos. Šiuo nutarimu buvo 
užkirstas kelias kultūrinių vertybių grobstymui ir naikinimui.
Į valstybės apsaugą buvo imami muziejai, bibliotekos, paveiks
lai, kultūrinių vertybių rinkiniai, laboratorijos ir kt.38

Vyriausybės dekretu buvo įkurtas Vyriausiasis istorijos 
archyvas Vilniuje, kuriam buvo perduoti visi valstybės įstaigų 
ir visuomenės organizacijų, nacionalizuotų dvarų, taip pat is
torinę vertę turintys privatūs archyvai39.

Tarybų valdžia sukūrė Vilniuje nemaža kultūros-švietimo 
įstaigų. Buvo atidarytas centrinis Lietuvos valstybės, Istori
jos ir etnografijos, valstybinis Dailės muziejus, Centrinė vals- 
lybinė biblioteka, suorganizuotas valstybinis simfoninis orkest
ras. Dailės muziejaus pagrindą turėjo sudaryti nacionalizuoti
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M. K. Čiurlionio kūriniai40. Buvo organizuota Archeologinė 
komisija.

Pradėjo veikti Valstybinis teatras. Tarybų valdžia buvo iš
kėlusi teatrui uždavinį savo programa kelti darbo žmonių masių 
kultūrinį lygį. Panevėžyje, Trakuose ir kituose miestuose ėmė 
veikti mėgėjų teatrai.

Tarybinė vyriausybė ir Komunistų partija rūpinosi aukšto
sios mokyklos įkūrimu. Jau nuo 1919 m. pradžios Švietimo 
liaudies komisariato sistemoje buvo pradėtas organizuoti Vil
niuje Eksperimentinės pedagogikos institutas, kuris vėliau tu
rėjo sudaryti Vilniaus universiteto pedagogikos fakulteto pa
grindą. Buvo kuriama chemijos-bakteriologijos laboratorija, be 
to, planuotos ir kitos mokslo įstaigos, kurios vėliau turėjo būti 
įtrauktos į aukštosios mokyklos sistemą 41.

1919 m. kovo 13 d. Lietuvos ir Baltarusijos TSR Liaudies 
Komisarų Taryba paskelbė dekretą dėl Vilniaus universiteto 
atidarymo. Dekrete pabrėžta, kad universitetas turi būti įkurtas 
„carinės reakcijos uždaryto Vilniaus Universiteto sienose". 
Dekrete buvo numatyta, be skyrių, rengiančių kraštui aukštos 
kvalifikacijos specialistus ir vykdančius mokslo tiriamąjį dar
bą, įsteigti ir bendro lavinimo skyrių, kurio uždavinys „padėti 
išvystyti plačiose darbo žmonių masėse vieningą proletarinę 
pasaulėžiūrą". Tuo pačiu nutarimu buvo numatyta „visus pa
status, priklausiusius buvusiam Vilniaus Universitetui, perduoti 
Švietimo liaudies komisariato žinion ir pirmoms išlaidoms asig
nuoti vieną milijoną". Mokslas universitete turėjo būti nemo
kamas 42. Iš pradžių turėjo pradėti veikti Socialinis (su poli
tikos, tarybinės statybos, pedagogikos ir kitais skyriais) ir 
Gamtos-technikos (su žemės ūkio, miškininkystės, medicinos ir 
kitais skyriais) fakultetai.

Tarybų valdžia ėmėsi konkrečių veiksmų universiteto dar
bui pradėti. Buvo aptarta ir paskelbta spaudoje, kaip bus uni
versitete suskirstyti mokslo metai, svarstomi profesorių ir do
centų kvalifikacijos klausimai, pradėti organizuoti fakultetai ir 
nustatyta studentų priėmimo tvarka43. Kol dar universitetas 
nebuvo pradėjęs darbo, 1919 m. kovo 24 d., tarybinės vyriau
sybės visokeriopai remiama, Lietuvių mokslo draugija atidarė 
Liaudies universitetą, kuriame buvo skaitomos lietuvių litera
tūros istorijos, Lietuvos istorijos, filosofijos, matematikos, che
mijos ir kitų mokslo sričių paskaitos 44.

Tarybų valdžia steigė ir kitas kultūros įstaigas. 1919 m. 
vasario 1 d. Vilniuje atidaryta „Paišybos-tapybos studija". Prie 
Švietimo liaudies komisariato Dailės skyriaus buvo įsteigtas 
„Valstybės statymų komitetas", kuris turėjo rūpintis išgriauto 
Vilniaus miesto atstatymu, aikščių tvarkymu, miesto sodais, 
paminklais ir kt. 1919 m. kovo 26 d. Švietimo liaudies komisa
riato nutarimu buvo įsteigta „Vokalinė studija", kuri turėjo 
sudaryti konservatorijos užuomazgą45.
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Švietimo liaudies komisariatas leido pirmąjį tarybinį pe
dagogikos laikraštį-žurnalą lietuvių kalba ,.Švietimo reikalai". 
Panašus laikraštis „Pochodnia" leistas lenkų kalba.

„Švietimo reikaluose" spausdintuose straipsniuose buvo na
grinėjami tarybinės mokyklos kūrimo principai, gimtosios kal
bos, gamtos mokslų, istorijos, meno ir kitų dalykų dėstymo, 
ikimokyklinio auklėjimo ir kiti klausimai, paskelbta daug me
džiagos, rodančios, kaip darbo žmonės ir mokytojai, partinių 
n Tarybų valdžios organų vadovaujami, nugalėdami materiali
nius sunkumus ir klerikalų bei kitų tamsybininkų pasipriešini
mą, sėkmingai kovojo dėl švietimo ir kultūros. Analogiško tu- 
linio buvo ir laikraštis „Pochodnia".

Tarybų valdžios priemonės švietimo ir kultūros srityje, 
įgyvendintos 1919 metais, padėjo nacionalinės mokyklos, kul
iu ros, mokslo, aukštosios mokyklos vystymosi pamatus, prisi
dėjo prie darbo žmonių komunistinio auklėjimo.

Nepaisant sunkių pilietinio karo ir karinės intervencijos 
sąlygų, Tarybų Lietuva per labai trumpą laiko tarpsnį pasiekė 
palyginti didelių ekonomikos ir kultūros laimėjimų. Jau 
1919 m. pavasarį respublikoje buvo atstatyta ir pradėjo dirbti 
daugelis įmonių, likviduotas masinis nedarbas, pagerinta darbo 
žmonių padėtis, atlikti dideli darbai pertvarkant žemės ūkį, 
taip pat švietimą ir kultūrą. Visa tai buvo pasiekta pasiauko
jamu darbu Tarybų Lietuvos darbo žmonių, vadovaujamų Ko
munistų partijos, ir Tarybų Rusijos broliškos efektyvios pagal
bos dėka.

1 Spalio revoliucijos centrinis valstybinis archyvas, f. 1318, b. 98, 1. 27.
* Už socialistinę Lietuvą.— V.,' 1960, p. 58.
I LIS, t. 3, p. 132.
4 Ten pat, p. 170, 197.

Komunistas, 1919, sausio 17.
« LIS, t. 3, p. 204.
7 Komunistas, 1919, balandžio 9.
" LIS, t. 3, p. 190— 191.
II Komunistas, 1919, kovo 27.

•° LIS, t. 3, p. 144.
II Ten pat.

Ten pat, p. 218.
1:1 Ten pat, p. 208.
14 Ten pat, p. 166.

Ten pat, p. 155.
III Ten pat, p. 182.
17 Ten pat, p. 181.
1,1 Ten pat, p. 131.

Ten pat.
70 Komunistas, 1918, gruodžio 22.

LIS, t. 3, p. 139.
'•'a Ten pat, p. 138.
7:1 Ten pat, p. 155.

Ten pat, p. 159.
Ten pat, p. 166.
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26 Sprawozdanie z pierwszego zjazdu robotnikow rolnych Litwy.— Wilno, 1919»
s. 38—39.

27 LIS, t. 3, p. 150.
28 Ten pat, p. 194— 195.
29 Ten pat, p. 199—200.
30 Ten pat, p. 175-—176.
31 Švietimo reikalai, 1919, vasario 27.
32 Ten pat, kovo 15.
33 Ten pat, vasario 27.
34 Ten pat, balandžio 23.
35 Ten pat.
35 Ten pat, vasario 27.
37 Ten pat.
38 LIS, t. 3, p. 154.
39 Ten pat, p. 185.
40 Ten pat, p. 152.
41 Švietimo reikalai, 1919, vasario 15.
42 LIS, t. 3, p. 184— 185.
43 Švietimo reikalai, 1919, balandžio 1; Nr. 5—6.
44 LIS, t. 3, p. 208.
45 LTSR MA CB Rankraščių skyrius, b. f., b. 2854, 1. 16.

Tarybų Rusijos pagalba 
Lietuvos darbo žmonėms kovoje už 
Tarybų valdžią 1 9 1 8 - 1 9 1 9  metais

Lietuvos darbo žmonių išsivadavimo judėjimas XIX amžiaus 
antrojoje pusėje ir XX amžiaus pradžioje buvo glaudžiai su
sijęs su Rusijos valstiečių kova prieš dvarininkus ir carizmą, 
ypač su Rusijos darbininkų klasės revoliuciniu judėjimu, su 
1905—1907 metų revoliucija, su visa Rusijos darbininkų klasės 
revoliucine kova paskesniaisiais metais.

Lietuvos darbininkų klasė jau nuo pirmųjų savo formavi
mosi ir savo kovos dešimtmečių veikė įsitikinusi, kad jos ke
lias yra bendras su rusų darbininkų klase ir tik tas kelias gali 
atvesti į pergales. Tą įsitikinimą vienas iš žymiųjų darbininkų 
organizacijos „Proletariato" veikėjų Liudvikas Janavičius, kurį 
laiką veikęs Lietuvos darbo žmonių tarpe, išreiškė lenkų dar
bininkų atžvilgiu. Caro valdžios 1884 m. suimtas ir vėliau iš
siųstas į Kolymską, ten buvusiems ištrėmime lenkams L. Jana
vičius kalbėjo: „Lenkijos proletariatas turi eiti ranka į ranką 
su rusų proletariatu. Šiuo atžvilgiu neturi būti jokių abejonių, 
jokių svyravimų" L Ši nuosekli L. Janavičiaus pozicija neabe
jotinai atspindėjo jo gerai pažintas Lietuvos darbininkų nuo
taikas ir pažiūras XIX a. paskutiniame ketvirtyje.

Nuo 1895 m. rugsėjo mėnesio, nuo to laiko, kai V. Leni
nas atsilankė Vilniuje ir užmezgė ryšius su vietiniais marksis
tais, Lietuvos darbininkų klasės judėjimas, visos Lietuvos darbo 
žmonių kovos išsivadavimo siekimai ir keliai kasmet vis glau-
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<lžiau ir glaudžiau siejosi su V. Lenino vadovaujamu Rusijos 
darbininkų klasės revoliuciniu judėjimu, su V. Lenino įkur
tos bolševikų partijos vadovavimu. Šiuo didžiojo Lenino nužy
mėtu keliu Lietuvos darbo žmonės priešakyje su darbininkų 
klase maždaug per 20 metų atėjo į Didžiosios Spalio socia
listinės revoliucijos pergalę ir, jos šviesoje įsikūrusios Lietuvos 
Komunistų partijos vadovaujami, palaužė vidaus kontrrevoliu
cijos bei užsienio interventų pasipriešinimą ir įvedė Lietuvoje 
savo valdžią, Tarybų valdžią 1918—1919 metais.

Lietuvos darbininkų klasės išsivadavimo kovos kelias atžy
mėtas daugeliu reikšmingų faktų, svarbių revoliucinių įvykių. 
Didžiai reikšmingi Lietuvos darbininkų klasės istorijoje yra 
Vilniaus darbininkų ryšiai su V. Lenino suorganizuotąja Pe
terburge „Kovos sąjunga darbininkų klasei išvaduoti".

Kai „Kovos sąjungos" vadovaujami, 1896 m. ir 1897 m. sau
sio mėnesį Peterburge įvyko kelių dešimčių tūkstančių tekstilės 
darbininkų ir darbininkų metalistų streikai, toji Peterburgo dar
bininkų kova rado gyvą atgarsį Lietuvoje. Vilniaus darbininkai, 
vadovaujami Felikso Dzeržinskio ir kitų revoliucinių socialde
mokratų, pasiuntė sveikinimo laišką—„Lietuvos darbininkų 
adresą Peterburgo darbininkams", kuriame jie išreiškė klasinį 
solidarumą su rusų darbininkais, džiaugėsi Peterburgo darbi
ninkų pergalėmis, laikydami tas pergales ir savo pergalėmis. 
Laiške Vilniaus darbininkai kreipėsi į rusų darbininkus kaip į 
savo brolius ir vadovus: „Brangūs broliai! — rašė Vilniaus dar
bininkai.— Jau vasaros streiko metu mes su džiaugsmingu nu
stebimu ir karštu pritarimu sekėme jūsų kovą, liudijančią apie 
nuostabiai spartų Peterburgo proletariato klasinio sąmoningu
mo išaugimą. Energingas „Kovos sąjungos darbininkų klasei 
išvaduoti" veikimas [...] rodė mums puikų pavyzdį organizuo
tos kovos už darbininkų klasės interesus i[...]. Jūs pirmieji pa
siekėte tokius didelius laimėjimus; dėl to kaip tik jūs, o kartu 
ir jūsų veiklioji „Sąjunga" stojote į pirmąją vietą mūsų bend
rojoje kovoje. Tad sveikiname jus, brangūs broliai, sveikiname 
su jūsų pergale, kuri yra drauge ir mūsų pergalė! ..  Už jūsų 
stovime visi mes, įvairių tautybių ir kraštų darbininkai, mes, 
jūsų broliai, taip pat kenčiantieji nuo mūsų bendrųjų priešų: 
išnaudotojų ir vyriausybės. Ir kai jūsų pavyzdžiu ir mes tokiais 
pat sparčiais žingsniais žengsime į priekį, vystant klasinį są
moningumą sutelktinėje mūsų kovoje, ir kai iš visų pusių [...] 
visi ištiesime vieni kitiems rankas, tada jau nebeilgai kęsime 
visų tų siurbėlių ir tironų išnaudojimą ir netrukus išauš mums 
darbininkų laimės aušra!" 2

Nuo XIX a. pabaigos iš Rusijos ėjo ir plito Lietuvoje mark
sizmo-leninizmo idėjos. Genialusis V. Lenino veikalas „Kas 
yra „liaudies draugai" ir kaip jie kariauja prieš socialdemo
kratus?" bei kiti raštai ir lenininė „Iskra" švietė Lietuvos dar
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bininkų klasei revoliucinės kovos kelią jau pirmajame jų 
organizuotos kovos dešimtmetyje. 1899 m. per Vilnių buvo ga
benama ir platinama V. Lenino brošiūra „Rusijos socialdemo
kratų uždaviniai", kurios dešimtys egzempliorių buvo iš Vil
niaus nuvežta į Ukrainą, į Charkovą 3.

Lietuvos darbo žmonės niekada neužmirš to, kaip Vladimi
ras Iljičius pats rūpinosi, kad į Lietuvą patektų marksistinė lite
ratūra. Savo 1901 m. birželio 26 d. laiške N. Baumanui V. Le
ninas nurodė, kad reikalingas „dar vienas žmogus iš Rusijos 
pusės, visada pasiruošęs slapta pereiti sieną, o svarbiausia už
siėmęs literatūros priėmimu Rusijos pusėje ir jos nugabenimu 
į Pskovą, Smolenską, Vilnių, Poltavą" 4.

Lietuvos darbo žmonių kova rado platų atspindį gausioje 
„Iskros“ informacijoje apie vystymąsi Vilniaus, Kauno ir ap
skritai Lietuvos darbo žmonių pasipriešinimo carinės patvaldys
tės režimui, apie carinių biurokratų žiaurumus Lietuvoje (pvz„ 
Vilniaus gubernatoriaus Valio žvėrišką susidorojimą su Vil
niaus darbininkais 1902 m„ švenčiant Gegužės Pirmąją). Lie
tuvos darbo žmonės jungėsi į visos Rusijos priešakinės visuo
menės protestą prieš carizmo savivalės veiksmus. Jie  pareiškė 
griežtą protestą prieš Maksimo Gorkio persekiojimą, tam pa
naudodami M. Gorkio pjesių „Miesčionys“ ir „Dugne“ vaidini
mus Vilniaus teatre 1902 m. lapkričio 16 d. ir Kauno teatre 
1903 m. vasario 26 d. Tų vaidinimų metu žiūrovai, kurių dau
gumą sudarė darbininkai, surengė prieš carizmą nukreiptas de
monstracijas su šūkiais: „Šalin patvaldystė!" „Tegyvuoja lais
vė!" 5 „Laisvė policijos priežiūroje esančiam Gorkiui!" „Tegy
vuoja socializmas!"6

Lietuvos darbo žmonių visuotinį pasipiktinimą cariniu tero
ru ir jų solidarumą su Rusijos darbo žmonėmis atspindėjo vie
šai pareikštas Kauno darbininkų protestas prieš carinės valdžios 
įvykdytą darbininkų sušaudymą Zlatouste 1903 m. kovo 13 d. 
Greta su masiniais protesto pareiškimais Kauno miesto teatre ir 
mieste buvo platinami lapeliai su lozungu „Šalin Zlatousto dar
bininkų žudikai!" 7

Lietuvos darbo žmonių išsivadavimo kovai didelę reikšmę 
turėjo Rusijos socialdemokratų darbininkų partijos (RSDDP) 
Il-ajame suvažiavime 1903 metais priimtas lenininis programi
nis reikalavimas nacionaliniu klausimu — nacijų apsisprendimo 
teisės pripažinimas. Vadovaudamasi V. Lenino nurodymais, ko
vodama prieš dvarininkinę buržuazinę santvarką, Rusijos dar
bininkų klasė kėlė ir telkė apie save Rusijos nacionalinių pa
kraščių proletariatą ir visus darbo žmones į kovą už socialinį ir 
nacionalinį išsivadavimą.

Revoliucinis Rusijos proletariato judėjimas drauge su lie
tuvių liaudies kova dar 1905 metų revoliucijos išvakarėse pri
vertė carizmą padaryti atskirų nuolaidų nacionalinės politikos
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srityje, tame tarpe privertė panaikinti draudimą spausdinti lie
tuviškas knygas ir laikraščius lietuviškomis raidėmis (1904 m. 
gegužės 7 d.).

Pirmosios Rusijos revoliucijos metais— 1905—1907 me
tais— Lietuvos darbo žmonės drauge su didvyrišku rusų pro
letariatu pasiaukojamai kovojo prieš savo klasinius priešus — 
prieš carinę patvaldystę, kapitalistus ir dvarininkus. Kada ca
rizmas, siekdamas įbauginti Rusijos darbo žmones ir sustabdyti 
revoliucinio judėjimo kilimą, 1905 m. sausio 9 (22) d. Peter
burge sušaudė taikią darbininkų demonstraciją, Lietuvos pro
letariatas, Lietuvos darbo žmonės karštai palaikė Rusijos dar
bininkų ir visų priešakinių visuomenės sluoksnių protesto ju
dėjimą, apėmusį visą šalį ir netrukus virtusį rusų proletariato 
vadovaujama visaliaudine revoliucija. Lietuvos darbininkų re
voliucinis judėjimas 1905 metais, platūs streikai ir demonstra
cijos Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, visuose Lietuvos miestuose, 
pagaliau ir kaimuose peraugo nacionalinius rėmus ir susiliejo 
su bendra visos Rusijos darbininkų revoliucine kova.

Lietuvos darbininkų masės, vadovaujamos revoliucinių so
cialdemokratų, gyvai palaikė bolševikinį lozungą apie perėjimą 
nuo masinių politinių streikų prie ginkluoto sukilimo.

Kai Rusijos proletariatas, bolševikų, V. Lenino vadovau
jamas, vykdydamas RSDDP III-jo suvažiavimo nutarimą, pra
dėjo ginkluoto sukilimo veiksmus, kada Maskvoje gruodžio 
7 d. paskelbtas visuotinis politinis streikas virto ginkluotu su
kilimu prieš carizmą, Lietuvos darbininkai aktyviai palaikė re
voliucinį proletariato išstojimą. Vilniuje, Kaune vyko visuoti
niai politiniai streikai. Šiauliuose, Panevėžyje, Naujojoje Vil
nioje ir kituose Lietuvos miestuose, o taip pat Lietuvos kaime 
vystėsi revoliucinis darbininkų ir darbo valstiečių judėjimas. 
Visur buvo rengiamasi ginkluotam sukilimui. V. Mickevičiaus- 
Kapsuko ir kitų revoliucinių socialdemokratų iniciatyva Mari
jampolėje stovėjęs 111-asis Dono pėstininkų pulkas taip pat 
rengėsi ginkluotam sukilimui.

Nors dėl menševikų, dėl nacionalistinių elementų veikimo 
darbininkų tarpe, dėl įvairių oportunistų ir kapituliantų dez
organizuojančios taktikos visuotinis politinis darbininkų strei
kas, aktyvus revoliucinis darbininkų judėjimas Lietuvoje ne
peraugo į ginkluotą sukilimą, betgi Lietuvos darbo žmonės, 
darbininkai, darbo valstiečiai ir priešakinė inteligentija visais 
savo revoliuciniais išstojimais prieš carizmą, prieš dvarininkus 
ir kapitalistus, prieš nacionalinės buržuazijos klastingus pasi
kėsinimus 1905—1907 metų revoliucijoje pabrėžė savo nuoseklų 
solidarumą su Rusijos proletariatu, su V. Lenino vadovaujama 
revoliucine kova, pabrėžė savo griežtą įsitikinimą, kad tik ei
damos išvien su Rusijos darbo žmonėmis, Lietuvos liaudies ma
sės galės išsivaduoti iš visokeriopos priespaudos.
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Ir 1907 m. rugpjūčio mėnesį įvykusio Krokuvoje LSDP 
VH-ojo suvažiavimo nutarimas susivienyti su RSDDP, priimtas 
revoliucinių socialdemokratų įtakoje, buvo dėsninga šio Lietu
vos darbo žmonių nusistatymo išraiška. Tik įsigalėjusi krašte 
žiauri stolypininė reakcija ir oportunistų pasipriešinimas su
trukdė praktiškai įvykdyti tą LSDP susivienijimą su RSDDP.

Visais tolesniais metais iki I-o j o pasaulinio karo, nepai
sant carinės reakcijos suduotų skaudžių smūgių darbininkų ju
dėjimui, nepaisant dešiniųjų socialdemokratų nacionalistinių 
siekimų dezorganizuoti darbininkų judėjimą, Lietuvos darbinin
kų kovos ryšiai su Rusijos darbininkų klase vystėsi ir stiprėjo, 
stiprėjo bolševikų Įtaka. Per Vilnių, Kauną, Šiaulius buvo per
vežami iš užsienio į Maskvą, Peterburgą, Kijevą ir kitus Rusi
jos miestus nelegalios socialdemokratinės literatūros transpor
tai, tame tarpe V. Lenino raštai. Prie Jurbarko ir Virbalio, kur 
nelegalioji literatūra buvo gabenama per sieną, veikė specia
lios vietinių socialdemokratų grupės, plačiai gyventojų remia
mos ir padedamos. RSDDP Visos Rusijos Vl-ojoje konferenci
joje, Prahoje, kur buvo iš partijos išvyti menševikai ir likvida
toriai, dalyvavo ir Vilniaus delegatai.

Lietuvos darbininkų klasė, drauge su visos Rusijos prole
tariatu, protestavo prieš žvėrišką darbininkų sušaudymą Lenos 
kasyklose, kilo į aktyvesnę kovą prieš carinę patvaldystę. Apie 
1912 metais išsivysčiusius įvairių specialybių darbininkų strei
kus Vilniuje rašė bolševikų laikraščiai „Pravda" ir ,,Nevskaja 
Zvezda", ragindami darbininkus laikytis ištvermingai ir ryžtin
gai kovoje prieš carizmą ir išnaudotojus. Lietuvoje plito mark
sizmo-leninizmo idėjos. Bolševikų laikraščiai „Zvezda" ir „Prav- 
da" ir kita bolševikinė spauda buvo platinama Lietuvoje ir rado 
sau kelią pro visas carizmo užtvaras į Lietuvos darbininkų ma
ses, į priešakinę inteligentiją ir turėjo didelę reikšmę Lie
tuvos liaudies masių politiniam švietimui ir priešakinės kultūros 
elementų vystymuisi. „Pravda" padėjo Lietuvos revoliuciniams 
socialdemokratams atsiriboti nuo menševikiškų-likvidatoriškų 
įtakų ir sustiprinti savo poveikį darbininkų tarpe.

Lietuvos darbo žmonių kovai prieš buržuazinių nacionalistų 
klastingą savo klasinių interesų dangstymą nacionaliniais lo
zungais ypač didelę reikšmę turėjo leninizmo mokymas nacio
naliniu klausimu. V. Leninas, vadovaudamas Rusijos proletaria
to kovai prieš carizmą, kapitalistus ir dvarininkus, ypač rūpi
nosi visų nacijų darbininkų klasės sutelkimu ir griežtai smerkė 
nacionalinio engimo režimą; jis griežtai atmetė oportunistų ap
gaulingas buržuazines „kultūrines autonomijas", o taip pat ir 
klaidas nacionaliniu klausimu revoliucinės socialdemokratijos 
tarpe.

Be kita ко, V. Leninas davė visiškai konkrečių nurodymų 
lietuvių nacijos teritorinių problemų sprendimui. Kritikuodamas
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Rozos Liuksemburg klaidas 8 nacionaliniu klausimu ir jos ne
teisingai daromą lietuvių nacijos procentinį apskaičiavimą, 
imant ištisai visus Vilniaus, Kauno, Gardino ir Suvalkų guber
nijų gyventojus, V. Leninas nurodė, kad nacionalinei teritorijai 
apspręsti, reikalaujant ,,kuo didžiausio nacionalinės gyventojų 
sudėties vieningumo", negalima pagrindu imti „viduramžinius, 
baudžiavinius, valdinius-biurokratinius administracinius Rusijos 
padalijimus, ir dar grubiausia jų forma (gubernijas, o ne ap
skritis)". Lietuvių nacijos teritorinėms teisėms apspręsti reikia 
imti ne Gardino guberniją, „kurioje lietuviai sudaro tik 0,2%, 
d v i  d e š im t ą s ia s  p r o c e n t o “ , ir ne visą Vilniaus guberniją, ne 
visą Suvalkų guberniją, bet tas jų apskritis, kur „lietuviai su
daro gyventojų d a u g u m ą “ . Drauge su tuo V. Leninas nurodė, 
kad „atplėšti miestus nuo ekonomiškai į juos linkstančių kaimų 
ir apygardų dėl „nacionalinio“ momento yra kvaila ir neįma
noma", nes „miestai visur — ir Lenkijoje, ir Lietuvoje, ir Uk
rainoje, ir Didžiarusijoje ir t. t.— turi margiausią nacionalinę 
gyventojų sudėtį" 9.

Šie V. Lenino teiginiai sudarė Lietuvos darbininkų klasei 
tvirtą ginklą ir atramą, sprendžiant lietuvių nacionalinės teri
torijos klausimus kovoje prieš carizmo ir prieš kaimyninių 
nacijų imperialistinių sluoksnių grobikiškus užsimojimus, o taip 
pat kovoje prieš lietuviškųjų buržuazinių nacionalistų grobikiš
kus svajojimus apie vadinamąsias „istorines Lietuvos sienas".

V. Leninas atidžiai sekė ir konstatavo kiekvieną ryškesnį 
įvairių nacijų darbininkų bendradarbiavimo faktą, kaip inter
nacionalinio solidarumo pasireiškimą, kaip tikrai proletarinį na
cionalinio klausimo sprendimą. Taip antai, Leninas pažymi, kad 
visų tautybių socialdemokratų susivienijimo principas vykdo
mas kaip Kaukaze, Varšuvoje, taip ir „Vilniuje (lenkų, latvių, 
žydų, lietuvių darbininkai), Rygoje. . .“ 10

Ėjęs Rygoje 1913—1914 metais lietuvių darbininkų laikraš
tis „Vilnis", kuriame bendradarbiavo socialdemokratai interna
cionalistai Vincas Mickevičius-Kapsukas, Zigmas Aleksa-Anga- 
rietis, Vladas Rekašius, proletarinis poetas Julius Janonis ir kt., 
kovojo prieš buržuazinę-nacionalistinę ideologiją, demaskavo 
melagingą buržuazinį „tautos vienybės" lozungą, propagavo 
proletarinio internacionalizmo idėjas, bolševikinius lozungus, 
skiepijo įsitikinimą, kad tik vienybėje su rusų darbininkų kla
se Lietuvos darbo žmonės galės sėkmingai kovoti prieš savo 
engėjus ir išnaudotojus. „Vilnis" palaikė gyvus ryšius su „Prav- 
da". V. Mickevičius-Kapsukas informavo V. Leniną apie „Vil
nies" reikalus, apie jos kryptį. V. Leninas vertino „Vilnį" kaip 
„pravdistinį", t. y. kaip bolševikinės krypties laikraštį n. Lietu
vos darbo žmonių pasitikėjimą Rusijos darbininkų klase, jos re
voliucinės pergalėj perspektyvomis drąsiai išreiškė poetas J . Ja 
nonis, kuris 1915 m. rašė: „Kiekvieną valandą raudona sukili
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mo pašvaistė gali nušviesti platųjį Rusijos dangų. Mes turime 
būti prie tos pervartos prisirengę" 12.

Per ištisus dešimtmečius vystėsi ir stiprėjo Lietuvos darbo 
žmonių ryšiai, jų išsivadavimo' kovų siekimai bei perspekty
vos su Rusijos darbininkų klase, su progresyviaisiais rusų tau
tos siekimais. Dėl to darosi visiškai suprantamas tas natūralus 
ir dėsningas faktas, kad pirmojo pasaulinio karo metais vo
kiškųjų imperialistų okupaciją lietuvių liaudies masės pasitiko 
ir visą laiką vertino kaip priešišką užgrobimą ir drauge su 
tuo kaip prievartinį atskyrimą nuo istorinio sąjungininko, nuo 
vienintelio tegalinčio užtikrinti lietuvių tautos išsivadavimą 
kovos draugo — nuo didžiosios rusų tautos, nuo Rusijos dar
bininkų klasės. Lietuvių liaudies masės 1915 metais su n er im u 
lydėjo atsitraukiančią iš Lietuvos rusų kariuomenę ir su baime 
bei neapykanta stebėjo įsiveržiančius vokiškuosius imperialis
tinius grobikus. Kaip tik tokios liaudies masių nuotaikos ir 
nusistatymai atsispindėjo lietuvių liaudies dainose, susikūru
siose vokiškosios imperialistinės okupacijos metais:

Kada vokiečiai pradėjo joti,
Pradėjo žmonės graudžiai raudoti.
Oi tu, Lietuva, žemele mūsų,
Tave apleido kareiviai rusų.
Bėgo iš namų, kas tik galėjo,
Vokiečių matyti nieks nenorėjo I3.

Lietuvos gyventojų priešiškumą vokiškiesiems okupantams 
iš karto buvo priversti pripažinti patys okupantai. Vienas iš 
kaizerinio imperializmo šulų E. Liūdendorfas savo atsiminimuo
se apie Lietuvą konstatavo: „Gyventojai, išskyrus vietinius vo
kiečius, stojo prieš mus visai svetimi". Ir lyg norėdamas pa
teisinti okupacinių žandarų vykdomus žiaurumus Lietuvoje, jis 
rašė: „Kaip turėjo jie elgtis svetimame krašte, tarp priešiškai 
nusiteikusių gyventojų?" 14

Lietuvos darbininkai ir valstiečiai, visą laiką kovodami prieš 
okupantus, nepertraukiamai pasitikėjo Rusijos darbo žmonė
mis ir sąmoningai, aktyviai laukė atnaujinimo prievarta nu
trauktų ryšių su jais. Tai taip pat matė ir buvo priversti pri
pažinti okupacinio režimo vykdytojai. „Visur viešpatauja pa
žiūra,— rašė sielodamasis Kelmės kreisamtmonas savo oficia
liame pranešime 1915 m. lapkričio mėn.,— kad rusai tikrai vėl 
sugrįš" 1S. Vėžaičių kreisamtmonas savo 1917 m. kovo 31 d. 
pranešime, pasiguodęs, kad „šen ir ten girdėti prieš vokiečius 
niurnant", aiškiai stengdamasis sumenkinti savo pastebėjimų 
dėl rusų laukimo apimtį, pažymėjo: „Viltis, kad rusai sugrįš, 
dar ne visur yra dingusi. Iš rusų revoliucijos tikimasi greitos 
karo pabaigos" I6. Tokios rūšies nusiskundimus dėstė vietiniai 
okupacinio režimo vykdytojai savo pranešimuose iš įvairių 
Lietuvos vietų per visą okupacijos laikotarpį. O Joniškėlio
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kreishauptmanas, savo oficialiame 1917 m. sausio mėnesio pra
nešime sielojęsis, kad „gyventojai vis dar apie rusų sugrįžimą 
galvoja", kad valstiečiai vieni kitiems pasakoja, jog jie matę 
vokiečių „pasirengimus trauktis" ir jau matę „kazokus Mintau
joje", kovo mėnesio pranešime pažymėjęs, kad „gandai apie 
greitą rusų sugrįžimą, žinoma, tebesklinda", tų pat metų spa
lio 1 d. pranešime jau tiesiog kalba apie kylančius gyventojų 
neramumus, apie tų neramumų socialinę kryptį ir daro išvadą, 
kad esą „dabartinė padėtis yra labai panaši į buvusią prieš 
paskutinę revoliuciją (prieš 10 metų)“ 17, t. y. panaši į padėtį 
prieš 1905—1907 metų revoliuciją.

Panašų, kaip okupantai, susirūpinimą dėl gyventojų simpa
tijų Rusijos liaudžiai rodė ir buržuaziniai nacionalistai. Jie, 
stebėję liaudies masių nuotaikas įvairiose vietose, buvo pri
versti ir tuomet, ir vėliau pripažinti, kad „visi nuo mažo iki 
didelio su didžiausiu noru ir lūkesčiu rusų grįžtant laukia" 18, 
„visi iš širdies geidė, kad laimėtų rusai" 19, kad „mūsų kai
miečiai, nešdami sunkų vokiečių okupacijos jungą, išsiilgdavo 
rusų laikų. Trokšdami jų, tikėjosi, kad tie rusai sugrįš, turi 
sugrįžti [...]. Buvo tai bendra mūsų kaimiečių psichologija"20. 
Lietuvos buržuazijos ir klerikalų baimę dėl lietuvių liaudies 
simpatijų rusų liaudžiai atvirai išreiškė кип. V. Bartuška, 
1916 m. liepos mėnesį atsilankęs pas rėmusį vokiškuosius im
perialistus popiežių Benediktą XV. „Mes, Lietuvos kunigai,— 
pasisakė kun. Bartuška popiežiui,— prisibijom, kad po karo mū
sų tautos plačiosios minios, sugrįžusios tėvynėn, neparsineštų 
drauge dėkingumo jausmų Rusijai" 21.

Rusijos darbo žmonėms nuvertus carizmą, tas laukimas „ru
sų sugrįžtant" Lietuvoje darėsi aktyvesnis, ėmė reikštis viešo
mis formomis. Tą faktą ryškiai nusakė dalyvavęs 1917 m. rug
sėjo mėnesį okupantų surežisuotoje „lietuvių konferencijoje" 
buržuazinis veikėjas Vargovaikis (K. Ralys) 1918 m. „Lietuvos 
aide". Pasak Vargovaikio, net tie kaimo gyventojai, kurie anks
čiau nepalankiai buvo nusistatę rusų atžvilgiu, ir tie pakeitė 
savo nuotaikas: „Jei dar pirma buvo žmonių, kurie laukė rusų 
sugrįžtant, tai dabar iš tikro yra ko laukti,— sakė jie1',— rašė 
Vargovaikis22.

Tie ir kiti tokie lietuvių liaudžiai priešiškos stovyklos bal
sai yra netiesioginiai liudytojai to fakto, kad okupantų ir jų 
lalkininkų buržuazinių nacionalistų siekimai bei melu parem
tos propagandinės pastangos suardyti istoriškai susiklojusius 
draugiškus Lietuvos darbo žmonių santykius ir ryšius su rusų 
darbininkų klase, su rusų tautos progresyviosiomis jėgomis ne
davė ir negalėjo duoti jokių vaisių. Atkakli ir nepertraukiama 
lietuvių liaudies kova prieš vokiškuosius okupantus ir prieš 
PI talkininkus buržuazinius nacionalistus kaip tik stiprino įsi- 
likinimą, jog ta kova riša lietuvių liaudį su Rusijos darbo žmo
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nėmis, jog laimėjimas toje kovoje bus pasiektas, padedant rusų 
liaudies masėms, išsivadavusioms iš carizmo ir kapitalizmo
jungo.

Tokį visuotinį Lietuvos darbo žmonių nusistatymą praktiškai 
vykdė gyvenime tie tūkstančiai Lietuvos darbininkų, darbo vals
tiečių, moksleivių, kurie buvo pasitraukę nuo vokiškosios oku
pacijos į Petrogradą, Maskvą, Voronežą, Jekaterinoslavą ir 
kitus Rusijos miestus; jie betarpiškai jungėsi su Rusijos darbi
ninkais ir drauge su jais, Komunistų partijos vadovaujami, ko
vojo prieš carinę patvaldystę, prieš kapitalistus, buržuaziją ir 
dvarininkus. Lietuvių socialdemokratų grupės jau 1916 metais 
užmezgė organizacinius ryšius su Rusijos socialdemokratų dar
bininkų partija (bolševikų).

1916 m. lapkričio 21 d. nelegaliai įvykusi Petrogrado lie
tuvių socialdemokratinių grupių konferencija nutarė įsijungti 
į RSDDP(b) ir sudaryti Partijos Lietuvių rajoną.

Svarbus Rusijos darbininkų klasės pergalės etapas — Vasa
rio buržuazinė-demokratinė revoliucija, nuvertusi carizmą, dar 
labiau sustiprino lietuvių socialdemokratų organizacinius ryšius 
su RSDDP(b). Apie tų ryšių stiprinimą, apie jų reikšmę, sie
kiant sutelkti į revoliucinę kovą pirmiausia tuos lietuvius dar
bininkus, kurie gyveno tuo metu Rusijoje, RSDDP(b) Vl-ajame 
suvažiavime kalbėjo V. Mickevičius-Kapsukas, išrinktas suva
žiavimo delegatu nuo RSDDP(b) Petrogrado organizacijos. 
„Bendrame politiniame darbe,— kalbėjo V. Mickevičius-Kapsu
kas suvažiavime,— mes siekiame susivienyti su rusų revoliu
cinėmis s. d. organizacijomis [. ..]. Mes tikimės, kad ateityje, 
dirbdami petys į petį su rusų revoliuciniais s. d., sugebėsime su
vienyti po revoliucinės socialdemokratijos vėliavomis ir tas 
dešimtis tūkstančių lietuvių darbininkų, kurie išblaškyti po visą 
Rusiją'123.

Lietuvių socialdemokratų organizaciniai ryšiai su RSDDP(b) 
įgavo ypač pastovias formas nuo 1917 m. spalio 10 d., kai prie 
RSDDP(b) Centro Komiteto buvo sudarytas RSDDP(b) Lietuvių 
sekcijų Centro Biuras. Pranešdamas visiems RSDDP(b) lietuvių 
skyriams apie tai, kad ,,RSDDP(b) Centro Komitetas jau sank
cionavo Lietuvių sekcijų laik. Centro Biurą", Centro Biuras 
pabrėžė savo uždavinį, be kitų,—„rūpintis propagandos-agitaci- 
jos darbu tarp lietuvių darbininkų visoj Rusijoj, pastatyti į 
revoliucinių soc. dem. darbo vagą lietuvių darbininkų kovą 
su lietuvių oportunistais ir įvairaus plauko tautininkais"24. 
Centro Biuras vadovavo visam kultūriniam, agitaciniam-propa- 
gandiniam darbui tarp lietuvių darbo žmonių Rusijoje, leido 
laikraščius „Tiesa", „Komunistas" ir kitus leidinius, organizavo 
kursus, rengė partinių ir tarybinių darbuotojų kadrus Lietuvai.

Tiesioginiai ryšiai su rusų revoliuciniais socialdemokratais, 
su rusų liaudies masėmis, Komunistų partijos vadovavimas ne
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tik sutelkė Rusijoje gyvenusius Lietuvos darbininkus ir darbo 
valstiečius po revoliucinės socialdemokratijos vėliava, bet ir 
parengė juos lemtingiems Didžiojo Spalio socialistinės revo
liucijos mūšiams. Didžiausia dauguma lietuvių darbininkų, ka
reivių ir darbo valstiečių, gyvenančių Rusijoje, ėjo išvien su 
rusų proletariatu visose kovose prieš kontrrevoliucinės Laiki
nosios vyriausybės valdžią. Lietuviai darbo žmonės aktyviai 
dalyvavo Spalio socialistinėje revoliucijoje, kovojo už Tarybų 
valdžią. Pavyzdžiui, Petrograde Lietuvių sekcijų Centro Biuras 
suorganizavo du ginkluotų darbininkų būrius, kurie 1917 m. 
spalio 25 dieną ir naktį (lapkričio 7 d.), proletariatui šturmuo
jant buržuazinės valdžios pozicijas, vykdė kovinius pavedimus 
bendrame bolševikų vadovaujamo ginkluoto sukilimo plane 25.

Aktyvus lietuvių darbininkų ir darbo valstiečių dalyvavimas 
kovoje už Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos pergalę 
įvairiose Rusijos vietose, išvien su Rusijos darbo žmonėmis, 
tai buvo tartum pirmas etapas lietuvių liaudies kovų už Tarybų 
valdžią Lietuvoje. Kovinis ir organizacinis patyrimas, susipaži
nimas su marksistine-leninine ideologija, broliškų ryšių su Ru
sijos darbo žmonėmis užgrūdinimas išsivadavimo kovoje — visa 
tai įgalino Lietuvos darbininkus ir darbo valstiečius bei darbo 
inteligentiją, grįžusius 1918 metais iš Rusijos į Lietuvą, veiks
mingai, organizuotai prisidėti prie sustiprinimo Lietuvos liau
dies kovų prieš vokiškuosius okupantus, prieš jų pakalikus bur
žuazinius nacionalistus, įgalino plačiai išvystyti kovą už Tarybų 
valdžios įkūrimą Lietuvoje.

Didelę paramą Lietuvos darbo žmonėms, gyvenusiems Ru
sijoje, jų švietimui, organizaciniam gyvenimui, o taip pat jų 
parengimui tarybinio gyvenimo praktikai teikė Tarybų Rusijos 
valdžios organai. Tarybų Rusijos Liaudies Komisarų Tarybos 
sudėtyje veikė Tautybių reikalų Liaudies Komisariatas. Šio Liau
dies Komisariato sistemoje nuo 1917 m. gruodžio mėnesio buvo 
sudarytas Lietuvos reikalų komisariatas, vadovaujamas V. Mic
kevičiaus-Kapsuko ir Z. Aleksos-Angariečio. Lietuvos reikalų 
komisariatas, veikdamas suderintai su Lietuvių sekcijų Centro 
Biuru, išvystė platų organizacinį ir kultūros-švietimo darbą dau
gelyje Rusijos miestų, kur tik buvo didesnės lietuvių darbo 
žmonių masės; jis organizavo kursus, steigė lietuvių darbo 
žmonių vaikams mokyklas, leido lietuviškas knygas, brošiūras, 
atsišaukimus; demaskavo klerikalų ir visų buržuazinių nacio
nalistų kontrrevoliucines pastangas apgaudinėti lietuvius dar
bo žmones, izoliuoti juos nuo visos Rusijos darbo žmonių re
voliucinės kovos.

Tarybų Rusijos darbo žmonių kovą prieš užsienio interven- 
tus ir prieš vidaus kontrrevoliuciją lietuviai komunistai, eva
kuotieji Lietuvos darbo žmonės laikė sava kova. Tokį įvairių 
Rusijos tautų nusistatymą dar 1917 m. lapkričio 26 d. išdėstė

55



Antrasis karo tremtinių suvažiavimas savo atsišaukime į visus 
tremtinius, pabrėždamas: „Rusijos darbininkų ir valstiečių re
voliucijos laimėjimas, tai yra kartu ir mūsų laimėjimas, taikos 
ir socializmo laimėjimas" 26. Tokią pat Lietuvos darbo žmonių 
poziciją pabrėžė Lietuvos reikalų komisariatas savo 1917 m, 
gruodžio 24 d. pranešime. „Darbininkų ir kareivių revoliuci
ja,— kreipėsi komisariatas į Rusijoje gyvenusius lietuvius,— 
nuima retežius ne vien nuo Rusijos, bet ir nuo kitų kraštų, ir 
nuo Lietuvos, reikia, kad tik Lietuvos proletarai ir pusiau pro
letarai eitų išvien su visos Rusijos proletarais ir pusiau pro
letarais" 27.

Įvairių rūšių kontrrevoliucionieriams telkiant savo jėgas 
prieš jauną Tarybų respubliką, Lietuvos Komunistų partijos 
Centro Komitetas kreipėsi į Lietuvos darbo žmones, nurodyda
mas socialistinės Rusijos pagalbos būtinumą Lietuvai ir kvies
damas Lietuvos liaudį padėti Tarybų Rusijai.

„Mes žinom,— rašė Lietuvos KP CK savo 1918 m. spalio 
5 d. atsišaukime,— kad su viltimi ir pasitikėjimu Socialistinės 
Rusijos pagalbos jūs su nekantrumu laukiate tos laimingos 
dienos, kuomet smarkiu sujungtų spėkų krustelėjimu mes pa- 
liuosuosime ir jus ir save nuo visų užsikorusių ant mūsų prie
šų. Bet tam mes turime [. ..] padėti Tarybų Rusijai [.. .]; mums 
reikia išskirti iš savo tarpo sąžiningų disciplinuotų žmonių ir 
nusiųsti į Rusiją, į Smolenską. [. . .] Broliai valstiečiai, broliai 
darbininkai, įtempkite savo spėkas, padėkite Rusijai jos kru
vinoje kovoje su apipuolančiais ją priešais; siųskite jaunų ko
votojų dėl revoliucijos, buvusių kareivių, kuriuos su išplėsto
mis rankomis sutiks Tarybų valdžia [...], duos į rankas 
šautuvą ir raudoną revoliucijos vėliavą ir nuves jus į mūšį, į 
paskutinį mūšį su mūsų amžinais priešais" 28.

Laikydamasis tokio nusistatymo, pripažindamas Tarybų Ru
sijos liaudies kovą sava kova, kova ir už Lietuvos išvadavimą 
iš visokeriopos priespaudos, Lietuvos reikalų komisariatas telkė 
buvusius Rusijos lietuvius kareivius į laisvanoriškas karines 
dalis kovai prieš kontrrevoliuciją. Atitinkamai suderinęs su 
Kariniu komisariatu ir su Tautybių Reikalų Liaudies komisa
riatu 1918 m. vasario 16 d., Lietuvos reikalų komisariatas ėmė 
formuoti lietuvių laisvanoriškas dalis Raudonosios Armijos su
dėtyje. Pirmieji Raudonosios Armijos lietuvių batalionai buvo 
suformuoti Vitebske ir Smolenske 29. Tuo metu, kai vokiečiai 
puolė Petrogradą, šiame mieste buvo atidaryti du punktai, kur 
buvo telkiami laisvanoriai į RA lietuvių dalis.

Taip pat buvo formuojamos Raudonosios Armijos lietuvių 
dalys Maskvoje ir kituose Rusijos miestuose, kur tik buvo se
nosios armijos kareivių — lietuvių arba evakuotųjų lietuvių 
darbo žmonių. Lietuvių laisvanorių karinės dalys (Vitebsko at
skiras lietuvių batalionas ir kt.) Raudonosios Armijos gretose
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dalyvavo kovose prieš interventus ir prieš vidaus kontrrevo- 
liuciją Petrogrado fronte ir kitose Rusijos vietose.

Lietuviai komunistai Tarybų Rusijoje, kovodami išvien su 
Rusijos darbo žmonėmis už Tarybų valstybės apgynimą nuo 
kontrrevoliucionierių ir interventų, niekada neišleido iš akių 
ir laikė savo svarbiu uždaviniu rengtis galutinei kovai už Lie
tuvos išvadavimą iš vokiškųjų okupantų. Telkimas Lietuvos 
vyrų į Raudonosios Armijos eiles, palaikymas kuo glaudžiausių 
ryšių su jais, o taip pat su lietuviais, dirbusiais Tarybų Rusijos 
valstybinėse įstaigose, tai buvo viena iš veiksmingų priemo
nių, rengiantis revoliucijai Lietuvoje. Lietuvių komunistų
1918 m. spalio 6 d. susirinkimas Maskvoje savo nutarime kaip 
tik ir pabrėžė tą glaudų ryšį, kuris yra tarp lietuvių revoliu
cinio darbo Tarybų Rusijoje ir tarp jų uždavinio rengtis revo
liucijai Lietuvoje. Komunistų susirinkimas čia nutarė: „2. trauk
ti jaunus vyrus į Raudonąją Armiją, o ypatingai į Vilniaus 
pulką, kad išauklėjus jame tvirtus socialistinės revoliucijos ko
votojus, kurie galėtų sudaryti ateityje mūsų socialistinės ar
mijos branduolį ir atremti visus kontrrevoliucijos pasikėsini
mus;

3. rengtis prie visos Lietuvos valdžios paėmimo į Darbinin
kų, bežemių ir mažažemių tarybų rankas, kad visiškai nedavus 
Lietuvos buržuazijai jo je ponauti" 30.

Lietuvos reikalų komisariatas, Tarybų Rusijos valdžios or
ganų padedamas, taip pat rūpinosi suregistruoti ir turėti savo 
apskaitoje visus iš Lietuvos evakuotus specialistus darbininkus, 
dirbančius Tarybų Rusijos įstaigose bei įmonėse, kad paskui 
tokie darbininkai sugrįžtų į Lietuvą su savo darbo patyrimu. 
Tuo reikalu 1918 m. gruodžio 8 d. Lietuvos reikalų komisariatas 
laikraštyje «Жизнь национальностей»paskelbė specialų kreipi
mąsi „į visus, norinčius dirbti Lietuvoje darbininkus-specialis- 
tus", prašydamas atsiųsti į Komisariato likvidacinį skyrių Mask
voje apie save „kiek galint pilnesnes žinias, nurodant amžių, 
specialybę, ankstyvesnę veiklą ir kt." „Turėdamas tokias ži
nias,— buvo motyvuojama kreipimesi,— Komisariatas imsis 
priemonių, kad visi dar čia galėtų susiorganizuoti ir pradėti 
darbą Lietuvoje" 31.

Toks Lietuvos reikalų komisariato ir lietuvių komunistų Ta
rybų Rusijoje veikimas, telkiant karinius ir tarybinius kadrus 
kovoje prieš kontrrevoliuciją, davė konkrečių rezultatų. Rau
donosios Armijos lietuvių dalys — Vilniaus pulkas ir kt. nuo
1919 metų pradžios stojo į aktyvią kovą už Tarybų valdžią 
Lietuvoje ir sudarė pagrindinę bazę Tarybų Lietuvos Raudo
najai Armijai kurtis. 1919 metais lietuviai, Tarybų Rusijos įstai
gų tarnautojai, atvyko dirbti į Tarybų Lietuvos įstaigas su įgytu 
darbo patyrimu, taip labai reikalingu, pradėjus kurtis Tarybų 
Lietuvos valstybiniam aparatui.
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Lietuvos reikalų komisariatas drauge su RKP(b) Lietuvių 
sekcijų Centro Biuru taip pat užmezgė ir palaikė glaudžius ry
šius su darbo žmonėmis okupuotoje Lietuvoje, siuntė į Lietuvą 
komunistinę literatūrą, o taip pat atskirus partinius darbuoto
jus į pagalbą vietos komunistinėms organizacijoms, vadovavu
sioms darbo žmonių kovai prieš okupantus ir buržuazinius na
cionalistus.

Komunistų ir Lietuvos reikalų komisariato politinis-propa- 
gandinis bei kultūros-švietimo darbas padėjo Lietuvos darbo 
žmonėms giliau suprasti Didžiosios Spalio socialistinės revoliu
cijos reikšmę, parodė tikrą tiesą apie Tarybų Rusijos darbo 
žmonių kovą ir laimėjimus, veiksmingai prisidėjo prie tolesnio 
lietuvių ir rusų tautų draugiškų ryšių ir broliškos savitarpio 
pagalbos stiprinimo.

Tarybų Rusijos Liaudies Komisarų Tarybos 1917 m. lap
kričio 15 d. paskelbta V. Lenino pasirašyta Rusijos tautų teisių 
deklaracija nužymėjo Tarybinės vyriausybės politiką naciona
liniu klausimu; ji įtvirtino praktikoje lenininius principus:

1. Rusijos tautų lygybę ir suverenumą;
2. Rusijos tautų laisvo apsisprendimo teisę iki pat atsisky

rimo ir savanoriškos valstybės įkūrimo;
3. Visų ir visokių nacionalinių ir nacionalinių-religinių pri

vilegijų ir apribojimų panaikinimą 32.
Toji deklaracija suteikė Lietuvos darbo žmonėms visiškai 

realią pilnutinio nacionalinio išsivadavimo perspektyvą, kurią 
jie tegalėjo pasiekti broliškoje sąjungoje su išsivadavusia rusų 
tauta, kovodami prieš pavergėjus ir išnaudotojus.

Tuo tarpu Lietuvos liaudies kova prieš okupacijos režimą 
Rusijos darbo žmonių revoliucinių kovų ir pergalių įtakoje 
nuolat stiprėjo ir vertė vokiškuosius okupantus ieškoti naujų 
priemonių liaudies pasipriešinimui palaužti. Jau po Vasario re
voliucijos Vokietijos kancleris pripažino „būtinumą lietuvių at
žvilgiu imtis aiškios politikos" 33. Kaip teigė Liūdendorfas, lie
tuvių simpatijoms įgyti esą „reikėjo pavartoti visas priemo
nes" 34. Vokietijos imperialistus gąsdino V. Lenino iškeltas 
laisvo tautų apsisprendimo lozungas. Liūdendorfas savo atsimi
nimuose tiesiog pripažįsta, kad „priešiškoji propaganda iškėlė 
taikos be aneksijų lozungą ir mažųjų tautybių apsisprendimo 
teisės lozungą, ir tai galėjo atvesti lietuvių klausimą į sprendi
mą, priešingą Vokietijos interesams" 35.

Norėdami sukliudyti tokiam „lietuvių klausimo" sprendimui, 
Vokietijos imperialistai praktiškai ėmėsi tam tikro kurso lie
tuvių atžvilgiu — jie pasirūpino įgyti... lietuvių buržuazijos 
simpatijas. Sudarymas buržuazinės „Lietuvos Tarybos" 1917 m. 
rugsėjo mėnesį ir to lietuviškųjų buržuazinių nacionalistų or
gano glaudus bendradarbiavimas su okupantais, nukreiptas prieš 
lietuvių liaudies išsivaduojamąją kovą, tai buvo to „kurso"
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betarpiškas rezultatas. Lietuviškieji buržuaziniai nacionalistai 
atvirai rodė Vokietijos imperialistams savo simpatijas ir nesi
varžydami mokėjo jiems iš lietuvių tautos interesų sąskaitos, 
padėdami „įteisinti" Lietuvos užgrobimą. Buržuazinė „Lietuvos 
Taryba“ savo simpatijas Vokietijos imperialistams pareiškė, 
pateikdama jiems 1917 m. gruodžio 11 d. deklaraciją, kurioje 
ji išdavikiškai pabrėžė, kad ji „prašo Vokietijos apsaugos ir 
pagalbos", kad ji „stoja už Lietuvos valstybės amžinus, tvirtus, 
sąjunginius ryšius su Vokietija" 36.

Šią išdavikišką lietuviškųjų buržuazinių nacionalistų dekla
raciją Vokietijos imperialistai panaudojo Bresto taikos dery
bose, stengdamiesi apeiti Tarybų Rusijos delegacijos reikala
vimą pripažinti tautų apsisprendimo teisę ir atsisakyti nuo 
aneksijų. Vokietijos atstovai fon Kiulmanas ir generolas Hof
manas, dangstydamiesi šia „Lietuvos Tarybos" deklaracija, kaip 
lygiai tolygiais Lenkijos bei Kuršo buržuazijos pareiškimais, 
įrodinėjo, kad esą „tų šalių atstovai jau seniai nusprendė at
siskirti nuo Rusijos ir klausimą apie tolimesnį savo valstybės 
sutvarkymą atiduoti Vokietijos nuožiūrai", kad Vokietija ir 
jos sąjungininkės („vidurio valstybės") „nelaiko aneksija, je i
gu jos drauge su minėtųjų tautų atstovais apspręs jų tolimesnį 
likimą" 37.

Tuo būdu Vokietijos imperialistai, lietuviškųjų buržuazinių 
nacionalistų padedami ir juos apgavikiškai vadindami lietuvių 
tautos „atstovais", stengėsi sudaryti pasaulio akyse teorinį 
įteisinimą ir pateisinimą Lietuvos užgrobimui ir jos pavertimui 
Vokietijos kolonija. O Lietuvos galutinis aneksavimas visą lai
ką sudarė vieną iš pagrindinių Vokietijos imperializmo užda
vinių. Tai visiškai nedviprasmiškai pabrėžė ir minėtasis gene
rolas Hofmanas dar 1917 m. sausio 9 d.: „Rytuose mums reikia 
gauti Lietuvą ir Kuršą" 3S.

Šiam Vokietijos imperialistų ir lietuviškųjų buržuazinių 
nacionalistų klastingai parengtam lietuvių tautos apsisprendimo 
falsifikavimui Bresto taikos derybose buvo duotas griežtas at
kirtis, ir tą atkirtį duoti įgalino Tarybų Rusijos vyriausybės 
politika, visa savo esme nukreipta į laisvo tautų apsisprendimo 
teisės gynimą. Per Tarybų Rusijos delegacijos pirmininką tai
kos konferencijai Breste buvo įteikta V. Mickevičiaus-Kapsuko 
deklaracija dėl Lietuvos apsisprendimo. Toje deklaracijoje, re
miantis konkrečiais visuomeninių santykių vystymosi faktais, 
buvo demaskuoti klastingi Vokietijos imperialistų ir lietuviš
kųjų buržuazinių nacionalistų sandėriai, nukreipti į Lietuvos 
pavertimą Vokietijos kolonija, buvo parodyta, kad buržuazinė 
„Lietuvos Taryba", dangstydama savo sandėrius su Vokietijos 
imperialistais visų Lietuvos gyventojų vardu, „uzurpuoja vy
riausią gyventojų valią". Deklaracijoje buvo su visu griežtumu 
pabrėžta, kad Lietuvos likimo klausimu sprendžiamasis žodis
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priklauso tik „Lietuvos, be skirtumo tautos, demokratiniams 
sluoksniams — pirmiausia Lietuvos darbininkams ir varginges- 
niesiems valstiečiams" 39.

Lietuvoje kilo darbo žmonių pasipiktinimas buržuazijos 
išdavikiškumu, stiprėjo pasipriešinimas okupantams, plito Spa
lio revoliucijos idėjos, augo Komunistų partijos įtaka. „Žinios 
apie Didžiąją Spalio socialistinę revoliuciją ir jos rezultatus,— 
rašo tuomet gyvenęs okupuotoje Lietuvoje Ig. Gaška,— plačiai 
pasklido žmonėse. Darbo žmonėse ji rado didelį pritarimą. Jos 
įtaka be galo aštrino klasių santykius ir kėlė klasių kovą į 
aukštesnį lygį ne tik mieste, bet ir kaime" 40. Spalio revoliu
cijos idėjų plitimas Lietuvoje, kaip veiksmingas komunistų ir 
Lietuvos reikalų komisariato agitacinio-propagandinio veikimo 
rezultatas, kėlė nerimą ir susirūpinimą vokiškiesiems okupan
tams ir buržuaziniams nacionalistams. Tas Lietuvos liaudies 
priešų nerimas daugeliu atvejų atsispindėjo ir jų spaudoje. Pa
vyzdžiui, okupantų leidžiamas Kaune laikraštis „Dabartis" 
1918 m. spalio 3 d. rašė: „Lyg tikra ugnis, ir bolševizmo idė

ja  anapus artimosios rytų sienos vis labiau apima gyventojų 
širdis ir protą. Šitos idėjos sėklelių ir čionai Lietuvoje ir kitose 
paribio valdijose yra dar užsilikusių iš rusų laikų. Iš tautos 
gilumo kylančių socialinių ir perversminių idėjų bei taisyklių 
įtaka prieš karą buvo daug stipresnė, nekaip valdžios palaiko
mų panslavistų ir stačiatikių įtaka. Socialinės idėjos ir politi- 
kinės taisyklės per tai pasidarė griežtos. Ant tokios dirvos biro 
rusų revoliucijos sėkla. J i  išdygo ir išaugo gausiai, jog greitu 
laiku sumišo pirmiau rimtųjų žmonių galvos, o jau ką bekal
bėti apie nepribrendusius ir netikrus jaunuolius. Dar daugiau 
maisto šitai griežtai socialistiškai srovei suteikė šimtai tūks
tančių pargrįžusių iš sovietų respublikos" 41.

Visokeriopą Tarybų Rusijos pagalbą ir paramą kovoje prieš 
vokiškuosius imperialistinius okupantus ir paskui prieš Ame
rikos bei Anglijos imperialistų vadovaujamus interventus ir 
buržuazinius nacionalistus Lietuvos darbo žmonės jautė visą 
laiką po Spalio revoliucijos pergalės.

Visas lietuvių komunistų veikimas Tarybų Rusijoje, vado
vaujamas RKP(b) Centro Komiteto, aktyvus lietuvių darbo žmo
nių dalyvavimas tarybinėje statyboje ir kovoje prieš visoke
riopą kontrrevoliuciją parengė Lietuvai nemažą būrį partinių, 
tarybinių ir karinių kadrų, visai netolimoje ateityje atsinešu
sių į Lietuvą Tarybų Rusijos liaudies kovos ir naujo gyvenimo 
kūrybos patyrimą, įsijungusių į bendrą Lietuvos liaudies išsi
vadavimo kovą, į kovą už Tarybų valdžią Lietuvoje. Šių kadrų 
parengimas buvo didelė Tarybų Rusijos pagalba Lietuvos darbo 
žmonių išsivadavimo kovai.

Dar tebesiaučiant Lietuvoje vokiškųjų kaizerinių okupantų 
terorui, Tarybų Rusijos vyriausybė, kaip jau matyti iš to, kas
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aukščiau pasakyta, sudarė Lietuvos reikalų komisariatui visas 
sąlygas veiksmingai rūpintis evakuotų lietuvių ekonominio ir 
kultūrinio gyvenimo reikalais, taip pat grąžinti lietuviams į 
Lietuvą, rengti kadrus naujos Lietuvos kūrybai. Tarybų Rusi
jos vyriausybė taip pat įgalino Lietuvos reikalų komisariatą 
koncentruoti savo žinioje visą medžiagą, liečiančią iš Lietuvos 
evakuotą turtą, ir įstaigas, skirtas tremtinių reikalams, kad, 
Lietuvą išvadavus, visas tas turtas ir visos su lietuvių reika
lais susijusios įstaigos galėtų būti grąžintos į Lietuvą. Tuo rei
kalu buvo Tarybų Rusijos Liaudies Komisarų Tarybos priimtas 
dekretas, kuris labai įsakmiai skelbė: „Visos valstybės ir vi
suomenės įstaigos, evakuotos iš Lietuvos, ir įstaigos tremtinių 
reikalams iš Lietuvos priklauso Lietuvos reikalų komisariato 
žiniai.

Komisarai visų valstybinių įstaigų, duodami paliepimus arba 
nutarimus reikaluose, surištuose su Lietuva, o ypač su kareivių 
ir tremtinių reikalais iš Lietuvos, privalo pirma susižinoti su 
Lietuvos reikalų komisariatu prie Tautų reikalų liaudies komi
sariato" 42.

Šis dekretas įgalino Lietuvos reikalų komisariatą veikti Lie
tuvos valstybinės organizacijos principais ir tuo būdu efek
tyviai rengtis praktiniam darbui Lietuvos valstybėje. Tuo pačiu 
dekretu buvo užkirstas kelias tiems turto grobstymams, ku
riuos darė buržuaziniai nacionalistai lietuvių karo pabėgėlių 
šelpimo įstaigose.

Tarybų Rusijos vyriausybė visą laiką rūpinosi vokiškojo 
imperializmo okupuotųjų teritorijų, tame tarpe ir Lietuvos, ir 
jų gyventojų likimu.

Spalio revoliucijos galingoje įtakoje Vokietijos darbo žmo
nės 1918 m. lapkričio 9 d. nuvertė kaizerio sostą ir nugriovė 
monarchiją. Vokietijoje kilo buržuazinė-demokratinė revoliuci
ja. Tarybų Rusijos vyriausybė tuojau ėmėsi priemonių paleng
vinti vokiškojo imperializmo okupuotų sričių padėtį ir sudaryti 
jų gyventojams sąlygas išvystyti atvirą kovą už socialinį ir 
nacionalinį išsivadavimą. 1918 m. lapkričio 13 d. Tarybų Ru
sijos vyriausybė anuliavo kaizerinės Vokietijos primestą plė
šikišką Bresto taiką. Visos Rusijos Centro Vykdomasis Komi
tetas priėmė specialų nutarimą dėl Bresto taikos anuliavimo. 
Tame nutarime Tarybų Rusija pabrėžė savo principinę pozici
ją busimosios išlaisvintųjų tautų taikos atžvilgiu. Nutarimas 
skelbė: „Rusijos, Livonijos, Estijos, Lenkijos, Lietuvos, Ukrai
nos, Suomijos, Krymo ir Kaukazo darbo žmonių masės, Vo
kietijos revoliucijos išlaisvintos iš grobikiškos taikos priespau
dos, padiktuotos vokiečių kariaunos, pašauktos pačios dabar 
spręsti savo likimą. Imperialistinės taikos vietą turi užimti so
cialistinė taika, taika, sudaryta išsivadavusių nuo imperialistų 
priespaudos Rusijos, Vokietijos ir Austrijos—Vengrijos tautų 
darbo masių.
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Visos okupuotos Rusijos sritys bus išvalytos. Apsisprendi
mo teisė bus pilnutinai pripažinta visų tautų darbo žmonėms. 
Visi nuostoliai bus uždėti tikriesiems karo kaltininkams — bur
žuazijos klasėms". .. Ir toliau: „Rusijos tautos, Vokietijos re
voliucijos išlaisvintos iš Vokietijos imperializmo priespaudos,, 
dar mažiau sutiks paklusti Anglijos—Amerikos arba Japonijos 
imperializmo priespaudai. Tarybų respublikos vyriausybė pa
siūlė visoms su ja kariaujančioms valstybėms taikų susitarimą".

Nutarimo pabaigoje Tarybų Rusijos Centro Vykdomasis 
Komitetas kreipėsi į visas iš vokiškojo imperializmo jungo 
išvaduotas tautas, kviesdamas jas į brolišką sąjungą kovoje už 
darbo žmonių valdžios įkūrimą: „Sveikindama visų išvaduotų 
iš vokiškojo imperializmo jungo sričių gyventojus, Rusijos Ta
rybų Federatyvinė Socialistinė Respublika šaukia tų sričių dar
bo žmonių mases į brolišką sąjungą su Rusijos darbininkais ir 
valstiečiais ir žada joms pilnutinę, iki galo einančią paramą jų 
kovoje už socialistinės darbininkų ir valstiečių valdžios įvedimą 
jų žemėse" 43.

Sis nutarimas, V. Lenino ir J. Sverdlovo pasirašytas, davė 
naują impulsą visų vokiškojo imperializmo okupuotų sričių 
darbo žmonių išsivadavimo kovai. Vokiškoji okupacija Lie
tuvoje pradėjo braškėti. Lietuvos buržuaziją, vokiškųjų oku
pantų globoje pradėjusią sudarinėti savo vyriausybę, apėmė 
panika. Lietuvos darbo žmonės vietose kūrė Darbininkų tary
bas, ėmė valdžią į savo rankas. Lietuvos Komunistų partijai 
iškilo neatidėliotinas uždavinys sudaryti Lietuvos revoliucinę 
darbininkų ir valstiečių vyriausybę, kuri paskelbtų revoliucinę 
programą, betarpiškai vadovautų darbo žmonių išsivadavimo 
kovai ir Tarybų valdžios organų kūrimui vietose, kuri, sutinka
mai su Rusijos tautų teisių deklaracijos principais, reikštų Lietu
vos darbininkų ir valstiečių valstybės įkūrimą.

Lietuvos Komunistų partijos Centro Komitetui, sprendžiant 
revoliucinės vyriausybės sudarymo klausimą, didelę paramą su
teikė Rusijos Komunistų partijos Centro Komitetas, kuris pa
dėjo Lietuvos komunistams teisingai suprasti Tarybų valdžios 
Lietuvoje paskelbimo reikšmę, kuris „kuo aiškiausiai pabrėž
davo pavergtųjų tautų teisę apsispręsti ir laisvai atsiskirti, t. y. 
teisę sudaryti savo savarankišką respubliką". Rusijos KP CK 
nurodė Lietuvos komunistams, kad „krinkant okupacinei val
džiai, reikia neduoti sustiprėti kontrrevoliuciniams buržuazijos 
organams, o tuojau sudaryti ten savo revoliucinės valdžios or
ganus", kad „reikia neatidėliojant sudaryti Lietuvos darbininkų 
ir valstiečių valdžią" 44.

Revoliucinių kovų ugnyje Lietuvos Komunistų partijos CK 
nutarimu 1918 m. gruodžio 8 d. buvo sudaryta Lietuvos Laiki
noji revoliucinė darbininkų ir valstiečių vyriausybė su Vincu 
Mickevičium-Kapsuku priešakyje, buvo įkurta Lietuvos Tarybų
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Socialistinė Respublika. Susikūrusios Lietuvos socialistinės vals
tybės laisvo ekonominio, kultūrinio ir politinio vystymosi kelias 
tebuvo galimas tik einant drauge su rusų tauta, su Tarybų Ru
sija. Dėl to ir Lietuvos Laikinoji revoliucinė vyriausybė, reikš
dama Lietuvos darbo žmonių valią, savo 1918 m. gruodžio 
16 d. paskelbtame manifeste pabrėžė, kad „statydami savo nau
ją jį gyvenimą tais pačiais pamatais, kurie padėti Socialistinės 
Federatyvės Rusijos Tarybų Respublikos pagrindan, mes ateityj 
eisime ranka už rankos su Tarybų Rusija ir su visomis kitomis 
šalimis, einančiomis socialistinės revoliucijos keliu“ 45.

Lietuvos darbo žmonių pasitikėjimas Tarybų Rusija, didžiuo
ju proletariato vadu V. Leninu buvo išreikštas taip pat Vilniaus 
miesto Darbininkų Tarybos priimtuose sveikinimuose Tarybų 
Rusijos Liaudies Komisarų Tarybai ir Raudonajai Armijai 
1918 m. gruodžio 15 d. Vilniaus Darbininkų Taryba savo svei
kinime Liaudies Komisarų Tarybai rašė: „Liaudies Komisarų 
Taryba, ištikimo pasaulinio proletariato vado draugo Lenino 
vadovaujama, yra Lietuvos darbininkų klasės kelrodinė žvaigž
dė išsivysiančioje kovoje už visišką savo išsilaisvinimą".

Sveikinime Raudonajai Armijai Vilniaus Darbininkų Taryba 
taip pat pabrėžė Rusijos ir Lietuvos darbo žmonių kovos bend
rumą ir jos reikšmę Lietuvos išvadavimo reikalui: „Vilniaus 
Darbininkų deputatų taryba siunčia savo brolišką sveikinimą 
Rusijos darbininkų ir valstiečių Raudonajai Armijai. Mes, Lie
tuvos darbininkai, su didžiausiu susižavėjimu stebime herojišką 
drąsą, kurią jūs rodote kovoje prieš ginkluotas kontrrevoliuci
jos jėgas. Taip pat sveikiname tuos darbininkus ir valstiečius, 
Lietuvos sūnūs, kurie, įstoję į šios armijos eiles, aukoja savo 
gyvybę vardan bendro darbininkų klasės ir, skyrium imant, 
savo brolių, dejuojančių sunkios okupacijos junge, išlaisvini
mo“ 46.

Tarybų Lietuvos darbo žmonės pradėjo kurti savo socialis
tinės valstybės ekonomiką ir kultūrą labai sunkiomis pilietinio 
karo ir Vakarų Europos bei Amerikos imperialistų intervencijos 
sąlygomis, kai lietuviškieji buržuaziniai nacionalistai atvirai 
tarėsi su įvairiais Vakarų imperialistais ir ieškojo priemonių, 
kaip pasmaugti revoliucinę Lietuvą, ją pavergti išnaudotojų ir 
engėjų jungui. Be to, visą kuriamąjį darbą be galo sunkino ta 
aplinkybė, kad okupantų šeimininkavimas buvo palikęs sunai
kintą visą kraštą, kad nemažoje Lietuvos dalyje tebesiautė 
kontrrevoliucinės vokiškųjų okupantų ir buržuazinių naciona
listų kariaunos, kad kontrrevoliucinė stovykla akiplėšiškai 
skleidė prieš revoliucinę Lietuvos liaudį šlykščiausių prasima
nymų ir melo propagandą.

Tokiomis sąlygomis nepaprastai reikšmingi Lietuvai buvo 
istoriniai Tarybų Rusijos vyriausybės 1918 m. gruodžio 22 d. 
ir gruodžio 24 d. dokumentai. 1918 m. gruodžio 22 d. Tarybų
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Rusijos Liaudies Komisarų Taryba priėmė dekretą, V. Lenino 
pasirašytą, kuriuo paskelbė, kad „Rusijos Tarybinė Vyriausybė 
pripažįsta Lietuvos Tarybų Respublikos nepriklausomybę. Aukš
čiausia Lietuvos valdžia Rusijos Tarybinė vyriausybė pripažįs
ta Lietuvos Tarybų valdžią, o iki Tarybų suvažiavimo — drg. 
Mickevičiaus-Kapsuko vadovaujamą Lietuvos Laikinosios revo
liucinės darbininkų vyriausybės valdžią". Drauge su istoriniu 
Tarybų Lietuvos valstybingumo, jos nepriklausomybės pripaži
nimu šiuo pačiu dekretu Tarybų Rusijos vyriausybė įpareigojo 
„visas karines ir civilines Rusijos Tarybų respublikos valdžios 
įstaigas, turinčias reikalų su Lietuva, teikti Lietuvos Tarybinei 
Vyriausybei ir jos kariuomenei visokeriopą paramą kovoje dėl 
Lietuvos išlaisvinimo iš buržuazijos jungo". Drauge su tuo Mai
tinimo liaudies komisariatui ir Aukščiausiajai Liaudies Ūkio 
Tarybai buvo pavesta „susitarti su atitinkamais Lietuvos Ta
rybų Respublikos organais dėl prekių mainų tarp abiejų Res
publikų nustatymo"47. Tuo būdu dekretas nužymėjo glaudų 
politinį ir ekonominį Tarybų Rusijos bendradarbiavimą su Ta
rybų Lietuva.

Gruodžio 24 d. Tarybų Rusijos Centro Vykdomasis Komite
tas priėmė nutarimą, pasirašytą V. Lenino ir J . Sverdlovo, 
patvirtinantį dekretą dėl Tarybų Lietuvos, lygiai kaip ir dėl 
Tarybų Latvijos bei Tarybų Estijos, nepriklausomybės pripa
žinimo. Tarybų Rusijos CVK sveikino „Estijos, Latvijos, Lietu
vos ir Ukrainos liaudį su sėkmingai vykstančiu išsilaisvinimu 
iš užsienio imperializmo priespaudos". Nutarime buvo įsakmiai 
pabrėžtas lenininis tautų apsisprendimo principas ir jo besąly
giškas taikymas Estijai, Latvijai ir Lietuvai, ypač akcentuojant 
tai, kad šių šalių priklausymas praeityje senajai carinei Rusi
jai neuždeda joms jokių įpareigojimų. Nutarimas skelbė: „Va
dovaudamasis visišku ir tikru engiamųjų tautybių liaudies ma
sių apsisprendimo principu, kurį paniekino visų šalių impe
rialistai, Centro Vykdomasis Komitetas patvirtina Tarybų 
Federatyvinės Socialistinės Respublikos Liaudies Komisarų Ta
rybos nutarimą pripažinti Estijos, Latvijos ir Lietuvos Tarybi
nių Respublikų nepriklausomybę.

Akivaizdoje Estijos, Latvijos ir Lietuvos Tarybinių Respub
likų, sukurtų proletariato ir valstiečių masių revoliucinėje ko
voje, Centro Vykdomasis Komitetas vėl užtikrina, kad šių šalių 
priklausymas senajai carinei imperijai neuždeda joms jokių 
įpareigojimų. Tuo pat metu Centro Vykdomasis Komitetas yra 
tvirtai įsitikinęs, kad tik dabar, pripažįstant visišką laisvę sa
varankiškai apsispręsti ir perimti valdžią į darbininkų klasės 
rankas, susikuria laisva ir nesuardoma šių tautų, gyvenančių 
buvusioje Rusijos imperijos teritorijoje, sąjunga.

Centro Vykdomasis Komitetas užtikrina RTFSR pasirengimą 
suteikti visokeriopą būtiną pagalbą ir paramą Estijos, Latvi
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jos, Lietuvos ir Ukrainos darbo klasėms jų kovoje prieš iš' 
naudojimo ir pavergimo santvarką, ginant jų laisvę ir nepri
klausomybę nuo užsienio imperialistų agresijos“ 48.

Tarybų Rusijos vyriausybės dokumentai, paskelbę jokiomis 
nei iš praeities, nei iš dabarties išplaukiančiomis sąlygomis 
neapribotą Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos nepri
klausomybės pripažinimą, reiškė Lietuvos Komunistų partijai 
vadovaujant atkurto lietuvių tautos valstybingumo įtvirtinimą, 
ne tik vidaus santykiuose, bet ir tarptautiniame forume. Šis pri
pažinimas nepalaužiamai demaskavo visus tuos išdavikiškus 
sandėrius, kuriuos lietuviškieji buržuaziniai nacionalistai vyk
dė anksčiau su vokiškaisiais grobikais, o nuo 1918 m. pabaigos 
su Antantės ir JA V  imperialistais, sandėrius, nukreiptus į Lie
tuvos darbo žmonių revoliucinio judėjimo pasmaugimą ir į 
Lietuvos pajungimą Vakarų imperialistų grobuoniškiems inte
resams. Tarybų Rusijos vyriausybės dokumentais įteisinto tikro 
tarybinio Lietuvos nacionalinio suverenumo nei tuo metu, nei 
vėliau nepajėgė sunaikinti nei buržuazinių nacionalistų išda
vikiška vidaus ir užsienio politika, nei kruvina hitlerinė oku
pacija.

Tarybų Rusijos Liaudies Komisarų Tarybos dekretu ir Cent
ro Vykdomojo Komiteto nutarimu numatyta visokeriopa pagalba 
Lietuvos darbo žmonėms nuo pačių pirmųjų Lietuvos tarybinės 
respublikos kūrimo dienų buvo nenutrūkstamai teikiama ir 
veiksmingai padėjo Tarybų Lietuvos liaudžiai vykdyti būtiniau
sius valstybinės statybos poreikius.

Tarybų Lietuvos darbo žmonės turėjo vykdyti sudėtingus ir 
sunkius, reikalavusius didelio jėgų įtempimo uždavinius — lik
viduoti vokiškosios okupacijos padarinius, sukurti tarybinį 
valstybinį aparatą, atkurti ir vystyti liaudies ūkį, sukurti nau
jus, socialistinius gamybinius santykius ir suderinti juos su 
gamybinių jėgų vystymosi pobūdžiu. Tuos sudėtingus uždavi
nius sprendžiant, Tarybų Rusijos pagalba buvo ypač reikš
minga.

Jau 1918 m. gruodžio 30 d. Tarybų Rusijos Liaudies Komi
sarų Taryba išskyrė Tarybų Lietuvos vyriausybei 100 000 000 
rublių paskolą respublikos vystymo reikalui49. Toliau Tarybų 
Rusijos vyriausybė teikė Lietuvai didelę pagalbą maisto pro
duktais, įrengimais fabrikams, gamykloms, geležinkeliams, paš
tui ir telegrafui atstatyti ir kita. Kaip pareiškė savo atsimini
muose Lietuvos TSR Mokslų akademijos ir Partijos istorijos 
instituto mokslinėje sesijoje 1958 m. gruodžio 15—16 d., skir
toje proletarinės revoliucijos Lietuvoje keturiasdešimtmečiui, 
buvęs Tarybų Lietuvos vyriausybės narys 1918—1919 m. A. Jak- 
ševičius, vien tik 1919 m. kovo mėnesį Tarybų Lietuvoje buvo 
gauti iš Tarybų Rusijos dideli kiekiai medžiagos, reikalingos 
respublikos transportui sutvarkyti, ypač okupantų sugriautiems 
tiltams atstatyti.
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Jaunos Lietuvos tarybinės respublikos darbo žmonių pasi
aukojamas darbas, Komunistų partijos vadovavimas ir efektyvi 
broliška Tarybų Rusijos pagalba, nepaisant sunkių pilietinio 
karo ir užsienio imperialistų intervencijos sąlygų, įgalino Ta
rybų Lietuvą palyginti per trumpą laiką pasiekti reikšmingus 
rezultatus: iki 1919 m. pavasario respublikoje buvo atstatyta 
ir paleista į darbą chemijos pramonės, plytų gamybos, popie
riaus, tabako, medžio apdirbimo ir kitų nacionalizuotos pramo
nės įmonių didesnė dalis, buvo likviduotas masinis nedarbas, 
buvo įvykdyti dideli žemės ūkio pertvarkymo darbai, imtasi 
efektyvių priemonių švietimo ir kultūros kėlimui ir plėtimui, 
įkurtas Vilniaus universitetas, kurio organizavimui buvo iš
skirtos didelės lėšos, ir t. t. ir t. t.

Tarybų Rusijos pagalbos veiksmingumą ir reikšmę Tarybų 
Lietuvos respublikai Laikinoji revoliucinė vyriausybė 1919 m. 
sausio 15 d. atžymėjo savo telegramoje Tarybų Rusijos Liau
dies Komisarų Tarybai, pasiųstoje Liaudies Komisarų Tarybos 
pirmininkui V. Leninui. Savo telegramoje Lietuvos revoliucinė 
vyriausybė rašė:

„Iš paliuosoto Vilniaus Laikinoji Lietuvos darbininkų ir 
vargingųjų valstiečių valdžia siunčia Rusijos socialistinei res
publikai savo nuoširdų pasveikinimą ir dėkoja už tą broliškąją 
pagalbą, kurią suteikė Darbininkų-valstiečių Rusija Lietuvos 
proletariatui ir vargingiausiems valstiečiams. Mes esame tvir
tai įsitikinę, jog Lietuvos proletariatas kovoje dėl savo pasi- 
liuosavimo eis ranka į ranką su Rusijos proletariatu ir viso 
pasaulio proletariatu..."  50

Vidaus kontrrevoliucijos puolimas bei karinė užsienio im
perialistų intervencija visą laiką trukdė tarybinio gyvenimo 
kūrimą Lietuvoje, sudarė respublikos nepriklausomybei nuola
tinę grėsmę. Dėl to Lietuvos Laikinoji revoliucinė vyriausybė, 
o po Tarybų suvažiavimo 1919 m. vasario mėnesį Liaudies Ko
misarų Taryba, telkdama respublikos karines jėgas ir organi
zuodama karinį gynimąsi nuo vidaus kontrrevoliucijos ir užsie
nio interventų, rūpinosi ir diplomatinėmis priemonėmis stiprinti 
respublikos padėtį.

1919 m. vasario 16 d. Lietuvos Laikinosios revoliucinės vy
riausybės pirmininkas V. Mickevičius-Kapsukas ir Baltarusijos 
Darbininkų, kareivių ir valstiečių deputatų tarybų Centro Vyk
domojo Komiteto pirmininkas A. Miasnikovas kreipėsi į Len
kijos vyriausybę, pareikšdami „protestą prieš Lenkijos respub
likos mėginimą prievartos keliu išspręsti teritorinius klausimus“, 
prieš Lenkijos karinių jėgų smurtingą brovimąsi į Baltarusijos 
ir Lietuvos žemes ir siūlydami išspręsti visus ginčijamus teri
torinius klausimus bei nustatyti valstybines sienas geruoju ir 
taikingai, tam reikalui sudarant mišrią komisiją 51.

Lietuvos ir Baltarusijos TSR vyriausybė 1919 m. kovo 1 d. 
pasiuntė notą Šiaurės Amerikos Jungtinių Valstijų, Didžiosios
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Britanijos, Prancūzijos ir Japonijos vyriausybėms dėl dalyva
vimo taikos derybose, kurios turėjo įvykti Princų salose. Šioje 
notoje, V. Mickevičiaus-Kapsuko pasirašytoje, respublikos vy
lia usybė davė savo sutikimą ir pasirengimą pasiųsti savo atsto
vus į taikos derybas ir drauge pareiškė griežtą protestą prieš 
įvairių kontrrevoliucinių jėgų, veikusių pagal Antantės vals
tybių intervencinius planus, žvėriškumus Lietuvos ir Baltarusi
jos teritorijoje, prieš tai, kad visi kontrrevoliucinių jėgų „po
gromai, prievartavimai, plėšimai, sušaudymai, suėmimai, pla
kimas yra vykdomi Antantės valstybių reikalavimu ir dėl jų 
kaltės". Notoje pareikštas tvirtas Lietuvos ir Baltarusijos darbo 
žmonių pasiryžimas „iki paskutinio kraujo lašo ginti savo lais
vų" 52.

Kadangi nei Antantės imperialistai, nei Lenkijos reakcinė 
vyriausybė nestabdė savo intervencinių veiksmų, tai Lietuvos 
ir Baltarusijos TSR Centro Vykdomasis Komitetas, „apeidamas 
reakcinę vyriausybę, socialistinės revoliucijos Lietuvoje ir Bal- 
Idrusijoje atžvilgiu vykdančią budelio vaidmenį", 1919 m. kovo 
2  d. kreipėsi į Lenkijos darbo mases, kategoriškai pareikšda
mas, kad „Lietuvos ir Baltarusijos darbo masėms visiškai sve
timi bet kokie karingi užmojai, ir jos nieko daugiau nenori, 
kaip taikių santykių ir didžiausio bendradarbiavimo su viso 
pasaulio darbo žmonėmis ir pirmiausia su savo artimiausiais 
kaimynais" 53.

Tarybų Lietuvos ir Tarybų Baltarusijos 1919 m. vasario 16 d. 
protestą prieš Lenkijos mėginimus ginklo jėga spręsti teritori
nius klausimus ir siūlymą išspręsti tuos klausimus geruoju ir 
taikingai palaikė Tarybų Rusijos vyriausybė. Vasario 18 d. Ta
rybų Rusijos Užsienio reikalų liaudies komisaras įteikė notą 
JAV, Anglijos, Prancūzijos, Italijos ir Japonijos vyriausybėms, 
nurodydamas, kad, nepaisant „akivaizdžių taikos siekimų įro
dymų iš Rusijos Tarybų respublikos bei Tarybinių Lietuvos ir 
Baltarusijos respublikų pusės, lenkų daliniai ir toliau pažeidinėja 
šių pastarųjų [v a ls t y b ių ]  sienas, o Lenkų respublikos ginkluo
tosios pajėgos tebetelkiamos prie rytinės sienos, sudarydamos 
grėsmę Lietuvos ir Baltarusijos respublikoms bei Tarybų Ru
sijos respublikai, surištai su jomis nuoširdžios draugystės ry
šiais" .

Tarybų Rusijos vyriausybė atkreipė Antantės ir JA V  vy
riausybių dėmesį į tai, kad tos valstybės kaip tik padeda telkti 
interventų jėgas prieš Tarybų Lietuvą ir Tarybų Baltarusiją, 
kad tos valstybės „pareikalavo iš Vokietijos praleisti lenkų 
dalinius, nukreiptus prieš bolševikus, t. y. prieš Tarybines res
publikas, esančias buvusioje Rusijos imperijos teritorijoje" 54.

Ir kai, nepaisydami Tarybų Lietuvos ir Tarybų Baltarusijos 
protestų bei taikos pasiūlymų, nepaisydami Tarybų Rusijos vy
riausybės taikingų pasiūlymų Lenkijos ir ją palaikančių vals
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tybių vyriausybėms, Pilsudskio legionai 1919 m. balandžio 19— 
21 d.r klastingai užpuolę, užgrobė Vilnių, Tarybų Rusijos vy
riausybė griežtai pasmerkė šį grobikišką pilsudskininkų žygį 
viso pasaulio akivaizdoje. 1919 m. balandžio 25 d. Tarybų Ru
sijos Užsienio reikalų liaudies komisaras įteikė Lenkijos vy
riausybei notą, protestuojančią prieš Vilniaus užgrobimą. Ta
čiau nei pareikštasis protestas, nei ta pat Užsienio reikalų liau
dies komisariato nota pabrėžtas Tarybų Rusijos vyriausybės 
siekimas taikos ir pasirengimas kiekvienu momentu atnaujinti 
derybas su Lenkijos vyriausybe, „kai tik kariniai veiksmai 
prieš Tarybines respublikas bus nutraukti" 5S, niekas nesulaikė 
pilsudskininkų legionų agresijos prieš Vilnių ir prieš kitas Lie
tuvos bei Vakarų Baltarusijos teritorijas. Ryšium su tuo 1919 m. 
gegužės 2 d. Tarybų Rusijos vyriausybė kreipėsi į visų šalių 
vyriausybes ir į liaudį, demaskuodama Vilniaus užgrobimo 
klastingas aplinkybes.

„Nieku nepateisinamai,— sakoma Tarybų Rusijos vyriausy
bės kreipimesi,— nepaskelbus karo, lenkų kariuomenė užpuolė 
broliškos Lietuvos ir Baltarusijos respublikos sostinę Vilnių 
tuoj po to, kai lenkų nepaprastojo atstovo Venckovskio kur
jeris, jo pasiųstas iš Maskvos, atvyko į Varšuvą56. Jo  atvyki
mas ir laiškai, atvežti iš Maskvos nuo Venckovskio, ne tik ne
padėjo šioms šalims susitarti, bet sukėlė naują puolimą prieš 
Tarybines respublikas. Apgaulingas manevras, kurio griebėsi 
lenkų legionieriai, užpuldami Vilnių, persirengę rusų kareivių 
uniforma, parodo, kad Lenkijos vyriausybė nepripažįsta pačių 
elementariausių principų įvairių šalių santykiuose, kai ji turi 
reikalą su Tarybinėmis respublikomis" 57.

Visi ano meto įvykiai, visi esamieji dokumentai akivaizdžiai 
rodo, kad darbo žmonių kova už Tarybų valdžią Lietuvoje 
1918—1919 metais, nepriklausomos Tarybų Lietuvos valstybės 
įkūrimas, ūkinė ir kultūrinė statyba, jos pasiaukojamas gyni
mas nuo vidaus kontrrevoliucijos ir nuo užsienio imperialistų 
karinės intervencijos vyko, Lietuvos darbo žmonėms visą laiką 
gaunant visokeriopą pagalbą ir paramą iš Tarybų Rusijos, iš 
tikrojo lietuvių tautos sąjungininko ir draugo — iš didžiosios 
rusų tautos.

Lietuvos darbo žmonės, darbininkai ir valstiečiai, Komunistų 
partijos vadovaujami, naudodamiesi Tarybų Rusijos parama 
bei pagalba ir rusų tautos kūrybinių bei kovinių laimėjimų 
skatinami, 1919 m. pasiaukojamai kovojo už Tarybų valdžią, 
gynė socialistinės revoliucijos iškovojimus, žinodami, kad jie 
kovoja už savo reikalą, už žemę, už laisvą ateities gyvenimą. 
Tačiau Tarybų Lietuvos jaunos karinės jėgos buvo dar silp
nos, Tarybų Rusijos ir kitų tarybinių respublikų Raudonoji 
Armija kovojo įvairiuose pilietinio karo frontuose. Tokiomis 
aplinkybėmis gerai ginkluotos interventų ir vietinės buržuazi
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jos gausingos karinės jėgos nulėmė laikiną kontrrevoliucijos 
laimėjimą Lietuvoje. Kontrrevoliucija 1919 m. vasarą sužlugdė 
Lietuvos darbininkų ir valstiečių iškovojimus ir atidavė val
džią Lietuvoje buržuaziniams nacionalistams.

Ir po šių skaudžių smūgių Lietuvos darbininkų klasė ir dar
bo valstiečiai, Lietuvos Komunistų partijos vadovaujami, ir 
sunkiausiomis buržuazinės santvarkos bei fašistinės diktatūros 
sąlygomis nesiliovė kovoję prieš buržuaziją, prieš dvarininkus 
ir buožes, už savo valdžią, už Tarybų valdžią, kovojo už Lie
tuvos nepriklausomybės išsaugojimą. Šioje kovoje Lietuvos:, 
darbo žmonėms teikė įkvėpimą, moralinį-politinį tvirtumą ne
mirtingosios Didžiojo Spalio idėjos, didingi rusų tautos ir visų 
Tarybų Sąjungos tautų kūrybiniai laimėjimai.

Lietuvos darbo žmonės niekada nepasidavė priešiškai bur
žuazinių nacionalistų propagandai, jie visą laiką buvo kupini 
nuoširdžios draugystės jausmų ir gilaus pasitikėjimo rusų tauta,, 
visada pasitikėjo tarybine santvarka, Komunistų partija, reiškė 
neapykantą imperialistiniams grobikams. Lietuvos darbo žmonių 
pasitikėjimą rusų tauta ir buržuazijai įsigalėjus Lietuvoje bu
vo priversti pripažinti ir Vakarų imperializmo agentai. Taip 
antai, 1920 m. gegužės 7 d. atvykęs į Taliną iš Lietuvos Ameri
kos žurnalistas pareiškė: „Lietuvos gyventojai nusiteikę prieš 
Lenkiją, jie laiko būtinu Vilniaus grąžinimą ir tuo atžvilgiu 
tikisi Rusijos pagalbos. Ekonominį būtinumą suartėti su Rusija 
supranta visa Lietuva. Nei vokiečių, nei anglų įtakos Lietuvoje 
nėra"58.

Lietuvos Komunistų partija, vadovaudama Lietuvos liaudies 
Išsivadavimo kovai, aiškino Tarybų Rusijos darbo žmonių kū
rybinius laimėjimus, jų pavyzdžiu stiprino Lietuvos liaudies ko
vą. „Draugai,— rašė Lietuvos KP CK savo atsišaukime,— mi
nėdami Rusijos darbininkų laimėjimus, mes turime imti iš jų 
pa vyzdį ir tęsti kovą prieš buožes ir buržuaziją" 59. Ir žiauriau
siais fašistinio teroro metais Lietuvos Komunistų partija šaukė 
darbo žmones visomis priemonėmis palaikyti Tarybų Sąjungos 
politiką, nes „TSRS laimėjimas yra ir mūsų laimėjimas. Teeina 
socializmo statyba TSRS-oj, o mes ruošim dirvą proletarinei 
i nvoliucijai Lietuvoje, [. ..] kad ir Lietuva iš fašistinės buržua
zinės Lietuvos liktų socialistine Lietuva" 60.

Ir Lietuvos darbo žmonės pasiekė lemiamąją pergalę savo 
kovoje. 1940 m. jie, Komunistų partijos vadovaujami, Tarybų 
Sąjungos broliškai padedami, nuvertė buržuazinę-fašistinę dik- 
l.ilurą, paskelbė Lietuvos Tarybų Socialistinę Respubliką ir vi

lnoms laikams įsijungė į broliškąją Tarybų Sąjungos tautų šeimą, 
užtikrinusią lietuvių tautai laisvą nepriklausomą valstybinį 
gyvenimą ir pergalingąjį kūrybinį kelią į šviesią komunistinę 
ateitį.
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Darbo valstiečių ir žemės ūkio darbininkų 
kova prieš išnaudotojus ir engėjus

Užsienio imperialistai ir Lietuvos buržuazija, 1919 metais pul
dami Tarybų Lietuvą, naikindami darbo žmonių laimėjimus ir 
užgrobdami politinę krašto valdžią, rūpinosi įtvirtinti ir sta
bilizuoti Lietuvoje išnaudotojišką kapitalistinę santvarką; že
mės valdymo ir naudojimo srityje jų tikslas buvo sustiprinti 
buožių žemės nuosavybę, stiprinti kaimo ir miesto buržuaziją.

Užgrobtoje Tarybų Lietuvos teritorijoje Lietuvos buržuazija 
ir interventai vykdė žiauriausią terorą prieš darbininkus ir dar
bo valstiečius, grūdo į kalėjimus ir žudė tarybinės santvarkos 
kūrėjus, sąmoningus darbininkų klasės kovotojus. Lygiai taip 
pat elgėsi Lenkijos ponų valdžia užgrobtame Vilniaus krašte 
[1]. Drauge su tuo viena iš pirmųjų Lietuvos ir Lenkijos bur
žuazijos valdymo priemonių buvo nacionalizuotos žemės at
ėmimas iš dvarų darbininkų ir jos grąžinimas dvarininkams. 
Ginklo jėga ir smurtu buržuazinės valdžios organai slopino dar
bininkų pasipriešinimą, grąžino dvarus dvarininkams, privers
dami darbininkus dirbti išnaudotojams.

Daugelyje Lietuvos vietų, pavyzdžiui, Širvintų valsčiuje, 
dvarininkai grįžo į dvarus, atsivesdami policijos arba kontr
revoliucinių kareivių būrius, vaikė darbininkų komitetus, plakė 
ir šaudė sąmoningiausius darbininkus.

Smurto ir teroro priemonėmis grąžindama dvarininkams že
mes ir dvarus, engdama darbininkus ir versdama juos dirbti
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išnaudotojams, Lietuvos buržuazinė valdžia 1919 m. vasarą iš
leido net specialų įstatymą dvarininkams paremti. Pagal tą Įsta
tymą žemės ūkio darbininkai, kurie buvo gavę žemės iš Tarybų 
valdžios, turėjo ne tik grąžinti ją  buvusiems išnaudotojams, 
bet dar buvo verčiami už tą žemę atlyginti dvarininkui, kaip 
buvo pasakyta buržuaziniame įstatyme, turėjo sumokėti „žemės 
savininkui tam tikrą nuomą".

Tuo būdu daugelis stambiųjų žemvaldžių, kurie buvo pali
kę savo dvarus bei ūkius ir pabėgę į Pilsudskio legionus ar 
bermontininkų [2] gaujas ir kovojo prieš Lietuvos darbo žmo
nes, prieš Lietuvos valstybingumą, grįžę į Lietuvą, buvo bur
žuazinės valdžios dosniai sušelpti iš darbininkų ir darbo vals
tiečių išplėštomis lėšomis.

Buržuazijos įsiviešpatavimas Lietuvoje, jos vykdoma žiau
raus teroro politika nė vienam momentui nesulaikė Lietuvos 
darbo žmonių kovos dėl išsivadavimo. Plačiai išsivystęs Komu
nistų partijos vadovaujamas revoliucinis darbininkų klasės ju
dėjimas — darbininkų streikai, demonstracijos darė didelę įtaką 
(darbo valstiečių ir visos kaimo varguomenės judėjimui, kuris 
'buvo nukreiptas prieš dvarininkus ir buožes. Lietuvos darbo 
valstiečiai bei žemės ūkio darbininkai nepertraukiamai kovojo 
prieš antiliaudinę buržuazinę valdžią, reikalavo atimti iš dva
rininkų žemes ir atiduoti jas kaimo darbo žmonėms.

Jau 1919 m., užsienio imperialistams ir buržuaziniams na
cionalistams pavergus Lietuvą, žemės ūkio darbininkai ir kiti 
kaimo darbo žmonės, Komunistų partijos vadovaujami, ėmė 
sparčiai organizuotis, telktis į profsąjungas, kad suglaustomis 
gretomis galėtų sėkmingiau kovoti dėl savo reikalavimų. Kai
mo proletarai jungėsi į žemės ūkio darbininkų profsąjungą. 
Vilkaviškio apskrityje žemės ūkio darbininkų profsąjunga ap
ėmė beveik visų apskrities dvarų darbininkus. 1919 m. rugsėjo 
mėn. įvyko Vilkaviškio apskrities žemės ūkio darbininkų prof
sąjungos suvažiavimas, kuriame dalyvavo daugiau kaip 300 de
legatų ir kuris aptarė klausimus, susijusius su žemės ūkio dar
bininkų kova už savo reikalus.

1919 m. rugsėjo 20 d. Naumiestyje įvyko apylinkės dvarų 
darbininkų susirinkimas. Po kelių dienų beveik visi apylinkės 
dvarų darbininkai tapo žemės ūkio darbininkų profsąjungos 
nariais. Policija nuo pat pradžios žiauriai persekiojo profsą
jungos veikimą ir jos narius, suėmė valdybos pirmininką. Ne
paisant to, profsąjunga Naumiestyje ir toliau veikė, kovodama 
už darbininkų reikalus.

Panašiai kūrėsi žemės ūkio darbininkų profsąjunga ir kitose 
Lietuvos vietose. Alytaus apskrities Simno valsčiaus profsąjun
goje -jungėsi buožių darbininkai ir mažažemiai valstiečiai, par- 
sisamdantieji dirbti dvarininkams ir buožėms. Butrimonyse, Jo 
navoje, Užventyje, Ūdrijoje, Joniškyje, Bartininkuose, Mari-
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|,impolėje, Raseiniuose, Šiaulių apskrityje ir kituose Lietuvos 
miestuose, miesteliuose bei valsčiuose kūrėsi ir veikė žemės 
niuo darbininkų profsąjungos. Šiose profsąjungose daugelyje 
vietų telkėsi tiek žemės ūkio darbininkai, tiek ir dirbusieji pas 
t и ložes ir dvarininkus mažažemiai valstiečiai.

Susijungę į žemės ūkio darbininkų profsąjungą, žemės ūkio 
darbininkai ir mažažemiai valstiečiai, Komunistų partijos va
dovaujami, kovojo dėl žemės ūkio darbininkų buities pageri
nimo ir dėl žemės bežemiams ir mažažemiams, kovojo prieš 
buržuazinę valdžią ir buržuazinę santvarką iš viso. Darbininkai 
ir mažažemiai griežtai priešinosi dvarų grąžinimui dvarininkams 
ii reikalavo juos atiduoti tiems, kurie žemę dirba. Ypač atkak
liai darbo žmonės priešinosi grąžinimui tokių dvarų, kurie buvo 
p.įgrobę valstiečių žemes.

Jurbarko rajono žemės ūkio darbininkai griežtai protestavo 
prieš Jurbarko dvaro grąžinimą cariniam engėjui kunigaikščiui 
Vusilčikovui [3]. Darbininkų atstovai, iš viso apie 900 žmonių, 
savo suvažiavime 1919 m. spalio 12 d. tuo reikalu priėmė re
zoliuciją, pabrėždami darbininkų reikalavimą, kad visos dvarų 
/.ėmės būtų išdalytos bežemiams. Darbininkų atstovų suvažia
vimas savo rezoliucijoje pažymėjo, kad „dar dabar Jurbarko 
d varuose tebėra žymės, kur buvo Kuturių, Lukšių, Dainių ir Ge- 
dž.ių ūkininkų trobos ir sodai", reikalavo, kad būtų dalijami 
bežemiams privatūs dvarai, ir pabrėžė, kaip sakoma rezoliuci- 
joje, jog „mes, tų dvarų, miesto ir visos apylinkės darbininkai 
ii senieji tų žemių savininkai, imsimės kuo griežčiausių prie
monių, kad mūsų kojomis numyniotais ir prakaitu nulaistytais 
biukais nesinaudotų [•. .] ponai" L

Kaip kaimo varguomenė ir darbo valstiečiai kovojo dėl že
mės ir kaip žiauriai buržuazija slopino valstiečių judėjimą dėl 
žemės, gindama dvarininkų interesus, ryškiai rodo įvykiai Ra
seinių apskrities Raudonės valsčiuje (dabar Jurbarko raj.).

Vensloviškių, Kaniūkų ir Pupkaimio kaimų valstiečių žemių 
dalį prie Nemuno dar baudžiavos laikais buvo užgrobęs dva
rininkas, tuo būdu buvusius žemės šeimininkus atkirsdamas nuo 
Nemuno. 1920 m., kai visoje Lietuvoje vystėsi revoliucinis ju
dėjimas ir darbo žmonių kova dėl Tarybų valdžios atkūrimo, 
minėtųjų kaimų valstiečiai pareikalavo, kad jiems būtų sugrą
žintos dvarininko užgrobtos žemės. Buržuazinė Žemės ūkio 
ministerija atsisakė patenkinti teisėtą valstiečių reikalavimą ir 
gynė dvarininko interesus. Tuomet valstiečiai, bendros darbo 
žmonių revoliucinės kovos padrąsinti, patys užėmė buvusias jų 
tėvų žemes ir jas pasiskirstė. Dvarų valdytojas žinojo, kur ieš
koti sau globėjų, ir apie šį valstiečių žygį tuojau pranešė Ra
seinių apskrities viršininkui, policijos vadui ir komendantui, 
į įrašydamas ginkluoto susidorojimo su valstiečiais.

Raseinių apskrities komendantas Štencelis su baudžiamuoju 
raitelių-kareivių ir policininkų būriu 1920 m. gegužės 13 d.
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atjojo į Pupkaimį ir puolė žmones, ganiusius atsiimtose Nemu
no pakrantėse gyvulius. Bėgančius valstiečius kareiviai vyda
miesi šaudė, o iš pakelėje sutiktų atiminėjo arklius. Kai vienas 
valstietis pareikalavo grąžinti jo arklį, policininkas ėmė jį 
mušti šautuvu, o kareivis mušė rimbu ir peršovė jam koją. Taip 
pat ir kitam valstiečiui, kuris buvo pasislėpęs rugiuose, peršo
vė koją.

Suvarę valstiečius pas dvarininką, štenceliniai galvažudžiai 
ėmė juos daužyti šautuvų buožėmis ir pliekti rimbais. Pats Šten- 
celis sudarė „maištininkų" sąrašą ir visus „tardė" žiauriausiais 
kankinimais. Buvo sumušti 34 vyrai, jų tarpe buvo 70—75 me
tų seneliai. Kai kurie sumuštieji nė pasijudinti negalėjo. Žmo
nės pasakojo, kad nė baudžiavos laikais nematė tokių žiaurybių, 
kokias jiems surengė „lietuviška" buožių valdžia.

Tokius pat kankinimus komendantas Štencelis su baudžia
maisiais būriais vykdė gegužės 14 d. Vensloviškių, Kaniūkų ir 
kituose kaimuose, visur atimdamas iš valstiečių jų tėvų dirbtą 
žemę ir atiduodamas ją  dvarininkui.

Budelio Štencelio egzekucijos sukėlė visuotinį Lietuvos dar
bo žmonių pasipiktinimą kruvinais buržuazinės valdžios dar
bais. Gegužės, birželio, liepos mėnesiais ir vėliau vystėsi dar
bininkų ir darbo valstiečių judėjimas prieš buržuazinių krau
gerių darbus.

Liepos 4 d. Eleonoravoje (dabar Jurbarko raj.) įvyko Ra
seinių apskrities dvarų darbininkų profsąjungų atstovų susi
rinkimas, kuriame dalyvavo apie 200 darbininkų. Susirinkimas 
priėmė griežtą rezoliuciją prieš buržuazinės valdžios ir jos 
agento Štencelio piktadarybes Raudonės valsčiuje ir reikalavo 
nubausti kaltininkus.

Visuotinis darbo žmonių pasipiktinimas privertė net bur
žuazinį Steigiamąjį seimą [4| prabilti apie Raudonės įvykius. 
Buržuaziniai atstovai — krikščionys demokratai, liaudininkai ir 
socialdemokratai, negalėdami nuslėpti žiaurių valdžios agentų 
veiksmų, darbo žmonėms apgauti išrinko komisiją „įvykiams 
ištirti" ir tuo baigė „tyrimą". Gi valstiečių žemė buvo palikta 
dvarininkui, o kraugerys Štencelis už budeliškus nuopelnus vė
liau buvo paskirtas vidaus reikalų viceministru.

Mažažemių ir bežemių reikalavimai paimti dvarų žemes ir 
atiduoti tiems, kurie jas dirba, nepaisant buržuazinės valdžios 
teroro, buvo keliami visoje Lietuvoje.

1920 m. vasario 21—23 dienomis įvyko Kauno įgulos karei
vių sukilimas prieš buržuazinę valdžią. Sumobilizuoti į kariuo
menės eiles iš įvairių Lietuvos vietų darbininkai ir darbo vals
tiečiai, be kitų reikalavimų, nukreiptų prieš buržuazinės val
džios savivalę, taip pat griežtai iškėlė reikalavimą išdalyti 
dvarų žemes bežemiams ir mažažemiams.

Žemės reikalavo, dėl jos kovojo visi Lietuvos kaimo darbo 
žmonės, visa kaimo varguomenė, Lietuvos kaimo darbo žmo-
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neis, kovodami dėl žemės, dėl gyvenimo sąlygų pagerinimo, 
siejo savo reikalavimus su bendrais politiniais reikalavimais, 
su kova dėl buržuazinės valdžios nuvertimo. Dėl to žemės ūkio 
darbininkai ir darbo valstiečiai vis labiau ir glaudžiau telkėsi 
apie Komunistų partiją, kuri vadovavo tai kovai. Buržuazinė 
valdžia negailestingai persekiojo tiek miesto revoliucinius dar
bininkus, tiek ir savo klasinius reikalus ginančius kaimo darbo 
žmones, grūdo juos į kalėjimus, trėmė ir šaudė. Aktyvų, są
moningą darbo valstiečių dalyvavimą revoliucinėje kovoje 
prieš buržuazinę valdžią ir buržuazinių nacionalistų kruvinus 
žiaurumus ryškiai liudija plačiai išsivystęs 1920— 1921 m. Ute
nos apskrityje darbo valstiečių judėjimas. Buržuazinė žval
gyba suėmė grupę aktyvių Utenos apskrities darbo valstiečių, 
jų tarpe ir kareivių, kuriuos po žiaurių kankinimų tardymo 
metu atidavė karo lauko teismui.

1921 m. kovo 5 d. Kauno komendantūros karo lauko teismas 
apkaltino suimtuosius ,,už dalyvayimą slaptoje sąjungoje, ku
rios tikslas buvo nuversti esamasis valstybėje visuomenės su
tvarkymas; už Utenos apylinkėje ginkluotų būrių, kuopelių ir 
raikomų komunizmo pamatais organizavimą, [. . .] platinimą 
|. ..] komunistinės literatūros". Buržuazinių nacionalistinių bu
delių karo lauko teismo sprendimu penki valstiečiai 1921 m. 
gegužės 11 d. Panevėžio mieste buvo sušaudyti, 17 Utenos ap
skrities kaimo darbo žmonių (16 vyrų ir 1 moteris) nubausti 
sunkiųjų darbų kalėjimu nuo 3 iki 8 metų 2.

Nepaisant Lietuvos buržuazinės valdžios kruvino teroro 
prieš revoliucinius kovotojus, darbo žmonių kova ne tik ne- 
silpnėjo, bet nuolat stiprėjo. 1921 m. spalio 24—29 dienomis 
įvykęs Lietuvos Komunistų partijos trečiasis suvažiavimas, be 
kitų uždavinių, taip pat iškėlė uždavinį sustiprinti vadovavimą 
mažažemių ir bežemių kovai prieš dvarininkus ir buožes.

Išsivystęs revoliucinis darbo žmonių judėjimas vertė bur
žuaziją, greta įvairių persekiojimų, engimo ir teroro, griebtis 
demagoginių priemonių, laviruoti, mėginti atskirais pažadais ir 
apgaulingais įstatymais sulaikyti kylantį plačiausių darbo žmo
nių masių pasipiktinimą, slopinti jų klasinį budrumą. Būtent 
revoliucinis kaimo darbo žmonių judėjimas, reikalaujant že
mės, privertė buržuaziją kalbėti ir apie žemės reformą, apie 
reikalą panaudoti dvarininkų žemes. Iš pradžių buržuazija ke
tino paimti savo „reformos" reikalams tik dalį žemių iš tų dva
rų, kurie turi ne mažiau kaip 500 dešimtinių. Kylančio revo
liucinio judėjimo verčiama, buržuazinė valdžia kiek „pagriež- 
tėjo" dvarininkų atžvilgiu ir 1920 m. pasiūlė buržuaziniam 
Steigiamajam seimui priimti įstatymą, paliekantį dvarininkams 
180 ha žemės. Buržuazinis Steigiamasis seimas, visi jo atsto
vai — klerikalai [5], liaudininkai ir socialdemokratai — beveik

75



dvejus metus darė įvairias laviruojamąsias kombinacijas, no
rėdami apgauti darbo žmones.

Jau tuomet darbininkų laikraštis „Banga" demaskavo suk
tus buržuazinių šeimininkų darbus žemės klausimo srityje. „Jų 
darbų vaisiai aiškiai rodo,— rašė „Banga",— kad ne buržuazi
nėje valstybėje ir buržuaziniams „darbuotojams" išrišti žemės 
klausimą [. . .] šiems geradėjams rūpi ne tinkamas visuomeninis 
žemės klausimo rišimas, bet, einant mažiausio atsispyrimo ke
liu, kiršinant smulkiaburžuazinius atsilikusiųjų proletariato 
sluoksnių geidulius, parodyti, kad neva tenkinami darbininkų 
ir mažažemių reikalai [. . .] sudaryti tvirtesnį pamatą buržuazi
jos viešpatavimui" 3.

Buržuazija buvo revoliucinio darbo žmonių judėjimo pri
versta 1922 m. priimti žemės reformos įstatymą ir dvarinin
kams paliekamą žemės normą sumažinti iki 80 ha.

Buržuazinis žemės reformos įstatymas ir jo priėmimo pro
cedūra aiškiai atspindėjo vįgų lietuviškųjų buržuazinių nacio
nalistų, tame tarpe ir socialdemokratų, baimę prieš besivystantį 
revoliucinį darbo žmonių judėjimą. Dėl to buržuazinė žemės 
reforma, turint galvoje ir visą jos vykdymą, turėjo aiškiai 
apgavikišką pobūdį.

Lietuvos Komunistų partija demaskavo buržuazinį žemės 
reformos įstatymą, jau tuomet parodė, kad ta reforma bus galų 
gale naudinga tik buožėms, kad ji „duos žemės tik tiems, ku
rie turi pinigų" 4. Keldama aikštėn buržuazinio žemės reformos 
įstatymo apgavikiškumą, taip pat reikalaudama panaikinti karo 
padėtį ir ypatingus įstatymus, nukreiptus prieš darbininkus, 
Lietuvos Komunistų partija savo 1922 m. rugsėjo 10 d. atsišau
kimu šaukė darbo žmones kovoti už konkrečius reikalavimus 
žemės tvarkymo srityje, už tai, kad darbininkai ir mažažemiai 
būtų atleisti nuo mokesčių, o mokesčiai būtų perkelti buržuazi
jai ir buožėms spekuliantams, kad visa stambioji žemės nuo
savybė (dvarininkų, vienuolynų, bažnyčių) su gyvu ir negyvu 
inventoriumi būtų nusavinta be jokio tiesioginio ar netiesio
ginio išpirkimo ir pavesta darbininkų bei kaimo varguomenės 
komitetams paskirstyti darbo žmonėms, kad valstybė lėšomis 
ir mišku paremtų naujakurius darbininkus ir mažažemius, kad 
kaimo varguomenei būtų panaikintas mokestis už žemės nuo
moj imą.

Nepraėjo nė dveji metai nuo buržuazinės reformos įstatymo 
priėmimo, o jau išryškėjo to įstatymo vykdymo rezultatas; tas 
rezultatas visiškai atitiko Komunistų partijos numatymą. Lie
tuvos Komunistų partijos CK jau 1924 m. vasario mėn. nurodė 
darbo žmonėms, kad buržuazinė žemės reforma „privaišino tik 
naujų buožių. Krupavičius [6] apdalijo žeme kunigus, speku
liantus, policijos vadus [...]. Kaimo biednuomenė gavo tik pa
žadus. Darbininkus meta iš dalijamų dvarų laukan. Naujakuriai 
iš darbininkų ir mažažemių negali įsikurti, nes valdžia nieko
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nepadeda. Miško žmonėms neduoda, bet spekuliuoja į užsienį 
ir turtuolių naudai parduoda per varžytynes".

Ir toliau visą laiką buržuazinė žemės reforma buvo buržua
zijos rankose tik priemonė kaimo darbo žmonėms dar labiau 
nuskurdinti, jiems įstumti į didesnį vargą, kad buožės ir dva
rininkai galėtų juos žiauriai išnaudoti, kaip lengviausiai priei
namą darbo jėgą.

Tokiomis aplinkybėmis Lietuvos darbo žmonėms dar la
biau ryškėjo antiliaudinė buržuazinės valdžios esmė — ginti ka
pitalistų, dvarininkų ir buožių interesus.

Kovodami prieš žiaurią klerikalinę reakciją, prieš dvari
ninkų ir buožių šeimininkavimą žemės reformos prieglobstyje, 
darbo valstiečiai dar aiškiau suprato visų buržuazinių partijų 
priešiškumą valstietijos interesams, ypač suprato išdavikišką 
socialdemokratų partijos vaidmenį, jos tarnavimą buržuazijos 
interesams. Ryškus tokio darbo valstiečių duoto socialdemokra
tams įvertinimo pavyzdys buvo įvykiai Pilviškiuose (Vilkaviš
kio raj.). Ten buvo suorganizuota socialdemokratų kuopa, į 
kurią iš pradžių buvo įsirašę nemaža darbininkų ir mažažemių. 
Betgi netrukus darbininkai ir mažažemiai gavo įsitikinti, kad, 
kaip rašė „Valstiečių Žodis", „socialdemokratų vadai ne pras
čiau kunigams ir buržujams batus laižo už Darbo federacijos 
[7] vadus, o supratę tai, pasitraukė iš socialdemokratų kuopos, 
palikdami jo je beveik vienus pačius vadus" 5,

Panašiai darbininkai ir darbo valstiečiai gręžėsi nuo so
cialdemokratų visoje Lietuvoje, vis labiau pažindami jų išda
vikišką poziciją darbininkų judėjime. Neatsiliko ir Klaipėdos 
krašto darbininkai, išsivaduodami iš smulkiaburžuazinių įtakų 
ir vydami iš savo tarpo,socialdemokratus bei kitus buržuazijos 
agentus. Antai Doviluose (Klaipėdos raj.) 1925 m. rugsėjo 20 d. 
įvyko darbininkų mitingas. Kaip matyti iš spaudos pranešimų, 
mitinge bandė kalbėti socialdemokratai, bet jų kalbėtojus dar
bininkai apšaukė kapitalistų klapčiukais ir einheitsfrontinin- 
kais [8], sudarančiais bendrą frontą su buržuazija.

Klaipėdos krašte taip pat vystėsi darbininkų judėjimas už 
darbininkų klasės sąjungą su darbo valstietija ir už vienybę 
su visos Lietuvos darbininkų klase. Ir Klaipėdos krašto darbi
ninkai vis labiau įsisąmonino savo klasinį uždavinį — sudaryti 
tvirtą sąjungą su darbo valstiečiais, glaudžiau susirišti su vi
sos Lietuvos darbininkų klase kovai prieš buržuaziją, buožes 
ir dvarininkus.

Vykdydama tolesnio darbininkų, bežemių ir mažažemių vals
tiečių nuskurdinimo politiką, atiduodama juos neribotam fab
rikantų, dvarininkų ir buožių išnaudojimui, su žvalgybos ir 
policijos pagalba slopindama ir grūsdama į kalėjimus priešaki
nius darbininkus, Lietuvos buržuazinė valdžia drauge išdavė 
Vilnių Lenkijos ponams, Klaipėdoje leido suktis gūžtas įvairiems
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užsienio imperialistų agentams, visą Lietuvos ekonominį gy
venimą pajungė užsienio kapitalistams. J i  padėjo Amerikos, 
Anglijos ir kitiems imperialistams rengti Lietuvoje placdarmą 
karui prieš Tarybų Sąjungą.

Bet kokia pažangesnė mintis Lietuvoje buvo žiauriai perse
kiojama. Susitaręs su Lietuvos buržuazine valdžia, Romos po
piežius 1925 m. paskelbė Lietuvą „bažnytine provincija". Į pa
verstą popiežiška „provincija" Lietuvą iš įvairių kraštų dar 
plačiau ėmė plaukti imperialistinių valstybių agentai įvairių 
vienuolių — jėzuitų, dominikonų, pranciškonų, marijonų ir ki
tokių — pavidalu. Vienuoliai ir kunigai šeimininkavo visos Lie
tuvos mokyklose, kuriose vietoj mokslo jaunajai kartai jie skie
pijo prietarus, religinę neapykantą ir šovinizmą.

Nuo 1923 m. Lietuvoje vykdomoji valdžia buvo daugiausia 
klerikalų rankose. Dėl to visa liaudies neapykanta buržuazijai 
apskritai 1925— 1926 metais buvo nukreipta daugiausia prieš 
klerikalinį buržuazijos sparną — prieš krikščionis demokratus, 
Ūkininkų sąjungą [9] ir Darbo federaciją. Dėl visuotinės darbo 
žmonių neapykantos krikščionių demokratų partija 1926 me
tais pralaimėjo rinkimus į trečiąjį seimą.

Naudodamiesi liaudies masių nusistatymu prieš klerikalinę 
valdžią ir drauge padėdami klerikalams sužlugdyti kairiųjų 
darbininkų sąrašus, apgavikiškai dangstydamiesi demagoginiais 
pažadais, valdžią į savo rankas paėmė liaudininkai ir social
demokratai. Liaudininkų ir socialdemokratų sudaryta buržuazi
nė vyriausybė vykdė tokią pat buržuazijos klasės reikalams 
tarnaujančią politiką, kaip ir klerikalai: taip pat rėmė fabri
kantus ir buožes, taip pat persekiojo darbininkus ir darbo 
valstiečius, draudė darbininkams streikuoti, persekiojo ir grio
vė kairiąsias darbininkų profsąjungas, neleido legaliai veikti 
Komunistų partijai.

Ir žemės tvarkymo srityje liaudininkų ir socialdemokratų 
vyriausybė vykdė tą pačią buožių ir dvarininkų rėmimo poli
tiką, kaip klerikalai, rėmė kaimo varguomenės išnaudotojus. 
Štai Kauno apskrities Čekiškės valsčiaus (dabar Kauno ra j.) 
Prienų dvaro darbininkai ir apylinkės mažažemiai laukė to 
dvaro dalijimo. Tačiau greit pasirodė, kad dvaras nebus da
lijamas, nes jis paliekamas savininkui „pavyzdingam ūkiui". 
Tuo tarpu ištisi to „pavyzdingo" dvaro žemės plotai buvo 
nedirbti ir dirvonavo, jo arkliai, kaip rašė „Darbininkų Atsto
vas", buvo taip pat nukamuoti, „kad botagu nepavaromi [...]. 
Trobos nuplyšusiais stogais, paskendusios purvyne".

Panaši padėtis buvo ir kitur. Antanavo dvaras buvo da
lijamas, bet iš Antanavo kaimo tegavo žemės tik trys maža
žemiai po 2 ha, o tuo tarpu mažažemių buvo daugiau kaip 20. 
Alytaus apskrities Rutkos dvaras (dabar Alytaus raj.) buvo 
išdalytas 1926 m. lapkričio 15 d., tačiau jo dalijimas buvo
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įvykdytas, atsižvelgiant vien tik į dvarininkų interesus. To 
dvaro dalijimas įvyko tokiomis aplinkybėmis, kurios buvo bū
dingos visam buržuazinės žemės reformos vykdymui. Tą dali
jimą vaizdingai aprašė „Darbininkų Atstovas". Kai komisija 
atvyko dalyti žemės, dvarininkas „tuoj liepė joti vienam ber
nui į Alytų, antram ten netoli į kaimo krautuvę parnešti deg
tinės. Pirmoje eilėje aprūpino, žinoma, dvarininką, palikdami 
centrą 80 ha ir dar pridėdami 50 ha neva pavyzdingam ūkiui. 
Dvaro darbininkams žemės davė pagal dvarininko nurodymus 
[. . .]. 6 žmonės gavo po 4 ha, o 5 darbininkams visai neda
vė". Į žemės reformos komisiją, kuri taip dalijo Rutkos dva
rą, įėjo ir vienas socialdemokratas.

Tolygiai dvarininkų ir buožių reikalus liaudininkų ir so
cialdemokratų vyriausybė gynė visoje Lietuvoje ir visose sri
tyse. Darbininkų laikraštis labai ryškiai apibūdino liaudininkų 
ir socialdemokratų vyriausybės pozicijas žemės dalijime: „Ir 
dabar dvarus parceliuojant laikomasi akių muilinimo politi
kos,— rašė „Darbininkų Atstovas" 1926 m. lapkričio mėn.,— 
mažiausia dvarų išdalyti ir daugiausia „patenkinti" [...]. Kurie 
žemės negavo, tiems labai lengvas atsakymas —„jau nebeli
ko"" 6.

Vadovaudamiesi buožių ir dvarininkų interesais, liaudinin
kų ir socialdemokratų vadai tvarkė ir Žemės ūkio rūmus [10], 
į kurių naują valdybą buvo išrinkti buožiniai agronomai ir 
dvarininkai, tokie, kaip Komaras ir kt. Buvo paskelbtas įstaty
mo projektas rinkimams į Žemės ūkio rūmus tvarkyti. Tuo 
projektu mažažemiams buvo visiškai neleidžiama dalyvauti rin
kimuose.

Tiek miesto darbininkai, tiek ir kaimo varguomenė akivaiz
džiai įsitikino, jog liaudininkų ir socialdemokratų vadai vyk
do lygiai tokią pat antidarbininkišką, antivalstietišką politiką, 
kaip ir krikščionys demokratai, ir galutinai nuo jų nusigręžė.

„[.. .] Tokia netiesa buvo krikščionių demokratų partijai, 
kunigams viešpataujant,— apibendrino anuomet darbo žmonių 
padėtį darbininkų laikraštis.— Darbininkai ir kaimo biednuo- 
menė sąmoningai ir nesąmoningai jautė visa tai [...]. Praslinko 
jau penki mėnesiai, kai liaudininkų ir socialdemokratų valdžia 
valdo, o kaime jokių permainų nėra.

Gyvenimas eina sena vaga. Kai kur net bjauriau, nes seni 
kademiški [11] valdininkai naujos valdžios vardu dar labiau 
spaudžia, baudžia už įvairius menkniekius. Kademai džiaugiasi, 
kad nieko naujo kaimas nemato.

Jie vėl ruošiasi užsilipti darbininkams ir kaimo biednuome- 
nei ant sprando ir dar labiau spausti" 7.

Visoje šalyje darbininkai ir darbo valstiečiai savo mitin
guose ir susirinkimuose 1926 m. vasarą ir rudenį griežtai stojo 
prieš tautininkų ir klerikalų kurstomą kruviną fašizmą, lygiai
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taip pat jie smerkė liaudininkų ir socialdemokratų vadų pa
taikavimą reakcijai, fašizmui, jų vykdomą kapitalistams ir buo
žėms tarnaujančią politiką.

1926 m. gruodžio 17 d. tautininkai ir krikščionys demokra
tai, suderinę su užsienio imperialistais, liaudininkų ir social
demokratų vadų padedami, įvykdė fašistinį perversmą, įvedė 
atvirą kruviną fašistinę diktatūrą.

Buožiška-dvarininkiška krikščionių demokratų, liaudininkų 
ir socialdemokratų politika tūkstančius kaimo darbo žmonių pa
smerkė vargui ir skurdui. Išvaryti iš savo ūkių naujakuriai ir 
kiti darbo valstiečiai didino kaimo bedarbių eiles. Buožės ir 
dvarininkai dėl to įgijo dar didesnę galią išnaudoti darbinin
kus, mažinti jų darbo užmokestį, varyti juos iš darbo, atiduoti 
į policijos rankas.

Fašistinio teroro siautėjimo metais žemės ūkio darbininkų 
ir visų kaimo darbo žmonių padėtis kas metai darėsi vis sun
kesnė ir skurdesnė. „Niekados Lietuvoje,— rašė „Komunistas",— 
kaimas nežinojo tiek bedarbių, kiek jų buvo 1928—1929 metų 
žiemą". „Be masinio darbininkų atstatymo nuo darbo, ėjo algų 
mažinimas ir palikimas darbui tik už valgį („už pilvą“), ir tas 
valgis labai pablogintas. Daug darbininkų visai buvo atstatyta 
ir dar algos negavo už atidirbtą laiką. O jei darbininkai rei
kalauja algos, Jai jiems grasinama areštu" 8.

Buržuazinė-fašistinė valdžia ir savo leidžiamais įstatymais 
padėjo buožėms bei dvarininkams išnaudoti darbininkus. 
1928 metais valdžia paskelbė „Žemės ūkio darbininkų samdos 
įstatymą", kuriuo nustatė žemės ūkio darbininkams tokį pini
ginį užmokestį: samdiniui — 450 litų per metus, samdinei — 
350 litų, pusberniui — 350 litų, pusmergei — 250 litų per me
tus su „pilnu išlaikymu".

O koks buvo tas „pilnas išlaikymas“, apie tai galima spręs
ti iš konkrečių žinių apie realius gyvenimo faktus. Antai Kai
riškių dvaro ponai maitino savo samdinius „sukirmijusia mė
sa, ir tos tik po truputį". Jei duoda kartais sviesto, tai ir to 
negalima valgyti, nes „jis pagamintas iš tos grietinės, kuri 
niekam nebetinka". O Lapių dvaro darbininkai buvo maitinami 
labai bloga duona „iš sudygusių rugių". Kitur vėl, pas buožes, 
„samdinių maistas — ruginių miltų košė ir kruopos bei buiza", 
pienas „tik centrifuguotas" ir t. t. ir pan.9 Nepakenčiamos 
buvo darbininkų butų sąlygos; dažniausiai jie jokių butų ne
turėjo. Net ir sirgdamas darbininkas turėjo gulėti „daržinėj ant 
šiaudų pluokšto", o jam sergant niekas „nė šalto vandens ne
atnešė" I0.

Tačiau, didėjant kaime nedarbui, buožėms ir toks užmokestis 
atrodė per didelis. Fašistinė valdžia 1932 m. paskelbė naujas 
„Normalines samdos sutarčių sąlygas", kuriomis nustatė jau 
žymiai mažesnį užmokestį žemės ūkio darbininkams, būtent,
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samdiniui — 350 litų, samdinei — 250 litų, pusberniui — 150 li
tų, pusmergei — 200 litų per metus.

Išnaudotojai ir tokio užmokesčio nenorėjo mokėti. Fašistai 
iš naujo įstatymiškai sumažino užmokestį žemės ūkio darbinin
kams, jau tais pačiais 1932 m. paskelbdami „Normalinių sam
dos sutarčių pakeitimą". Tuo pakeitimu buvo nustatytas jau 
toks užmokestis: samdiniui — 200 litų per metus, samdinei — 
150 litų, pusberniui— 150 litų, pusmergei — 120 litų per metus.

Dėl nuolat žiaurėjančios buožinio išnaudojimo politikos kai
me dar labiau didėjo klasiniai prieštaravimai, aštrėjo klasių 
kova. Lietuvos Komunistų partijos aiškinamasis žodis vis labiau 
plito Lietuvos kaime.

Reikia pasakyti, kad buržuazijos demagogija žemės klau
simu nuolat ir laikraščiuose, ir mitinguose, ir visokiais kito
kiais atvejais skelbiami klastingi pabadai mažiau susipratusiai 
kaimo darbo žmonių daliai iš pradžių buvo sukėlę tam tikrų 
vilčių. Tačiau buržuazinės-buožinės santvarkos tikrovė greitai 
sugriovė ne tik naujakurių, bet ir masės mažažemių ir daugu
mos vidutinių valstiečių viltis sukurti savo gerovę kapitalisti
nėje santvarkoje. Atviras fašistinės diktatūros teroras, buržua
zijos politika, tiesiog rėmusi stambius buožes ir dvarininkus, 
šimtais ir tūkstančiais variusi naujakurius bei kitus darbo vals
tiečius iš jų ūkių per varžytynes ir atidavusi jų žemes buo
žėms bei naujiems smetoniniams dvarininkams, akivaizdžiai 
rodė visiems darbo žmonėms tikrąją, išnaudotojišką kapitalis
tinės santvarkos esmę.

Lietuvos Komunistų partija nuolat ir sėkmingai demaskavo 
klastingas Lietuvos buržuazijos priemones, nukreiptas prieš 
darbo valstiečius, prieš žemės ūkio darbininkus, kėlė kaimo 
varguomenės politinį sąmoningumą. Lietuvos Komunistų par
tijos aiškinamasis darbas, padėjęs suprasti klasinės visuomenės 
prieštaravimus, spartino darbo valstiečių klasinio susipratimo 
kilimą.

Buržuazinė valdžia didžiausią valstybės biudžeto dalį leido 
fašistiniam režimui-— policijai, kariuomenei, šnipų gaujai — 
išlaikyti. Stumdama į badą ir skurdą kaimo ir miesto darbo 
žmones, neduodama jiems jokios paramos, fašistų valdžia mi
lijonus litų atiduodavo feodaliniams dvarininkams už buožėms 
ir naujiems dvarininkams parduodamą žemę, taip pat mokė
davo buožėms ir dvarininkams stambias pinigines premijas už 
jų pristatomus išvežti į užsienį bekonus, sviestą ir kitus pro
duktus. Tuo tarpu visą mokesčių naštą krovė ant valstiečių.

Lietuvos Komunistų partijos Centro Komitetas savo atsi
šaukime, skirtame 1931 metų Gegužės pirmajai, įtikinamai api
būdino buržuazijos klasinę politiką valstiečių atžvilgiu. „Kada 
auga ir didėja darbo masių skurdas,— rašė LKP CK atsišauki
me,— kada fašistų vyriausybė sakos, kad ji neturi lėšų be
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darbių reikalams, tuo pat metu ji leidžia milijonus ir dešimtis 
milijonų litų šnipams, policijai, kariuomenei, buržujų, buožių 
ir dvarininkų penėjimui. Duoda jiems visokius kreditus, išgal
voja visokias premijas. O kad lėšų daugiau tam turėtų, kelia 
darbo valstiečiams mokesčius, didina muitus ir akcizus. Darbo 
valstiečiai nepajėgia mokesčių mokėti, brenda visokiems suk
čiams į skolas, tie čiulpia iš jų paskutinius syvus. Kai laiku 
neužmoka mokesčių ir skolų, pas tuos fašistai siunčia antsto
lius, tiems licituoja jų turtą, dažnai išparduoda paskutinius 
gyvulius, net paduškas ir drabužius".

Drauge su tuo Lietuvos Komunistų partija tame pačiame at
sišaukime aiškino darbo valstiečiams ir visiems darbo žmonėms, 
kad, kovojant dėl savo padėties pagerinimo, reikia kovoti dėl 
buržuazinės-fašistinės diktatūros nuvertimo, dėl Tarybų val
džios atkūrimo, nes liaudies masių išnaudojimas ir engimas 
yra neatskiriamas nuo kapitalistinės santvarkos. „Kol bus ant 
mūsų sprando fašistų valdžia,— rašė Lietuvos KP CK,— tol mes 
nepašalinsime vis augančio. išnaudojimo. Kovodami dėl savo 
būvio pagerinimo, būtinai privalome kovoti ir prieš fašistų 
valdžią, prieš išnaudotojų valdžią".

Lietuvos Komunistų partijos vadovaujami, darbo valstie
čiai vis labiau suprato savo interesų bendrumą su darbininkų 
klase. Didėjant darbo valstiečių skurdui ir augant darbo žmo
nių klasinei sąmonei, vis dažniau vyko atviri valstiečių išsto
jimai prieš engėjus ir išnaudotojus, ypač prieš ūkių išvaržy- 
mus. Valstiečių pasipriešinimas didėjo, stiprėjant darbininkų 
klasės kovai miestuose.

Kaimo darbo žmonių klasinės sąmonės brendimas, jų neapy
kanta ir priešinimasis buožėms, dvarininkams ir fašistinei val
džiai vis dažniau ėmė reikštis aktyviais viešais išstojimais. 
Jau 1928—1929 metų žiemą visoje eilėje Lietuvos vietų įvyko 
kaimo bedarbių ir kitų kaimo darbo žmonių mitingai ir demon
stracijos prieš buožes, dvarininkus, prieš fašistinę valdžią. To
kios demonstracijos ir mitingai tą žiemą įvyko Gruzdžiuose 
(dalyvavo apie 200 žmonių), Joniškyje ir kitur.

1931—1934 metais visoje eilėje dvarų — Juozapavos dvare 
(Kauno raj.), Šapalų dvare (Naumiesčio raj.), Simanėliškių dva
re (Vilkaviškio raj.) ir kt.— kilo darbininkų streikai, per ku
riuos darbininkai protestavo prieš darbo užmokesčio mažinimus 
ir reikalavo užmokesčio padidinimo. Sustreikavo keli šimtai 
valstiečių, dirbusių prie miško medžiagos vežimo Zarasų ap
skrityje, ir nuosekliu savo interesų gynimu palaužė ir atsira
dusių pradžioje streiklaužių įsikišimą, ir policijos mėginimus 
juos terorizuoti, ir iškovojo tam tikrą užmokesčio padidinimą 
už savo darbą. Tais pačiais metais vystėsi streikai kaimo darbo 
žmonių, dirbusių prie sezoninių darbų miškuose įvairiose Lie
tuvos apskrityse.
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Apie didelį valstiečių nepasitenkinimą ir konkrečius jų 
pasipriešinimo faktus rašė „Tiesa" 1934 metais, parodydama 
eilę valstiečių kovos prieš savo engėjus faktų: valstiečių išsto
jimas prieš licituoto valstiečio turto pirkėją ir jo gynėjus (Al
sėdžiai), antstolio ir policijos išvijimas iš kaimo (Baronų kai
me), penkių kaimų valstiečių kelių taisymo streikas (Kulių 
apylinkėje, netoli Plungės), darbo valstiečių išstojimai dauge
lyje kitų kaimų. Kai policijos valdininkas Valeskevičius su po
licininku išvažiavo iš Panevėžio į aplinkinius kaimus atimti 
gyvulių, aprašytų už mokesčius, valstiečiai puolė policininkus 
ir smarkiai juos sumušė 11.

Valstiečiai priešinosi ne tik atvykstantiems ūkių išparduo
ti buržuaziniams valdininkams, bet ir buožėms, perkantiems 
išvaržomus valstiečių ūkius. Pvz., Joniškio valsčiaus (dabar 
Joniškio raj.) Niurnaičių kaime buvo daug ūkių aprašyta var
žytynėms ir dalis jau parduota. Vieną tokį 20 ha ūkį nupirko 
Joniškio banko direktorius. Nukentėję valstiečiai nenorėjo įsi
leisti naujo savininko ir grasino atkeršysią tam, kas pirksiąs 
ūkį. Tačiau banko direktorius nepaisė valstiečių interesų, įsi
kraustė į tą ūkį ir pradėjo šeimininkauti. Aplinkiniai vals
tiečiai naktį padegė ūkio trobesius.

Lietuvos Komunistų partija, šaukdama darbo valstiečius į 
kovą prieš engėjus, rodė jiems pavyzdžius ir kitų kapitalisti
nių kraštų valstiečių, kovojančių prieš išnaudotojus.

„Draugai! — kreipėsi į darbo valstiečius Lietuvos KP CK 
1934 m. sausio mėn.— Atsižiūrėkite, kaip Jūsų broliai valstie
čiai kovoja atkakliai ir didvyriškai Lenkijoje, Rumunijoje ir 
kitur. Jūs irgi turit sustiprinti savo kovą. Jūs turit kovot už 
Lietuvos Komunistų partijos šaukimus, būtent: neleisti antsto
liams aprašyti valstiečių turto, neleisti išlicituoti valstiečių tur
to, išvaikyti pirkėjus, atimti nupirktą išlicituotą turtą ir grą
žinti jį seniems savininkams; atsisakyti nuo priverstinių dar
bų; ten, kur ypatingai sunki darbo valstiečių padėtis, atsisakyti 
mokėti mokesčius".

Veiksmingą įtaką Lietuvos bežemių ir mažažemių valstiečių 
kovos sustiprėjimui darė Tarybų Sąjungos darbo žmonių kūry
biniai pasiekimai visose liaudies ūkio ir kultūros srityse, jų 
laimėjimai sutriuškinant visus tarybinės santvarkos priešus, 
o taip pat Tarybinės vyriausybės nuosekli kova už taiką, prieš 
imperialistų kėsinimąsi pavergti mažąsias tautas, kova už visų 
tautų laisvę.

Komunistų partijos aiškinamasis darbas Lietuvos darbo 
valstiečiams ir žemės ūkio darbininkams darė vis labiau supran
tamas tas didingas permainas Tarybų Sąjungos ekonominiame 
ir kultūriniame gyvenime, kurios atnešė darbo žmonėms galu
tinį išsivadavimą iš bet kokio išnaudojimo ir pašaukė jų ge
rovės kūrimui visus mokslo ir meno laimėjimus. Lietuvos dar
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bo valstiečiams darėsi dar aiškesnė Tarybų Sąjungos politika 
žemės klausimu. Buožių, kaip klasės, likvidavimas ir pagaliau 
kolūkinės santvarkos pergalė Tarybų Sąjungoje kėlė ir Lietu
vos darbo valstiečiams mintis apie tokį pat išsivadavimo kelią, 
tas mintis, kurias taip paprastai ir įtikinamai išreiškė Petro 
Cvirkos „Žemės maitintojos" herojus Juras Tarutis savo kaimy
nui Baltrui: „Kai be tų ežių, be ženklų gyvensim, ranka į ran
ką, širdis į širdį.. . supranti, komunoj, tada. . !"

Lietuvos darbo valstiečiai, Komunistų partijos vadovaujami, 
vis labiau jungėsi į bendrą su darbininkų klase kovos frontą, 
reiškė savo pasiryžimą eiti Spalio revoliucijos nurodytu ke
liu. Tą savo pasiryžimą darbo valstiečiai ryškiai demonstravo, 
be kita ko, ir savo viešais simpatijų bei pritarimo Tarybų Są
jungai pareiškimais — ryšium su Didžiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos metinėmis ir įvairiais kitais atvejais. Dėl tokių 
darbo valstiečių simpatijų Tarybų Sąjungai fašistinės policijos 
represijos dažnai užgriūdavo darbo žmones, ypač Didžiojo 
Spalio metinių dienomis. Ryšium su lapkričio 7 d. 1934 metais 
visame Jonavos rajone buvo vykdomos masinės kratos ir su
ėmimai. Kratos buvo Užusalyje, Kungušiluose, Dumsių, Gul
biniškių, Paskutiškių, Varpių, Rimkų ir kituose kaimuose. Kra
tos vyko ir pačioje Jonavoje. Tam tikslui iš Kauno buvo atvykę 
daug žvalgybininkų. Žvalgyba vykdė masinius darbininkų ir 
valstiečių suėmimus bei daugybę kratų ir kitose vietose. Anykš
čių ir Kavarsko apylinkėse suėmė 127 žmones; Panevėžyje su
ėmė 8 žmones ir padarė 30 kratų; Raguvoje suėmė 6 žmones 
ir t. t.

Nuolat vystęsis Lietuvos darbo valstiečių judėjimas prieš 
engėjus 1935 m. vasarą peraugo į platų valstiečių streiką, 
kilusį dėl sunkios jų ekonominės padėties. Streikas buvo nu
kreiptas prieš fašistinės valdžios smurtą, prieš lupikišką išnau
dojimą. Valstiečių streikas 1935 m. vasaros pabaigoje pirmiau
sia kilo Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių, Alytaus apskrityse, 
vadinamojoje Suvalkijoje, o paskui išsiplėtė ir kai kuriose 
kitose Lietuvos vietose. Valstiečiai reikalavo panaikinti arba 
sumažinti bei atidėti skolas, panaikinti arba pusiau sumažinti 
varguomenės mokesčius, duoti lengvomis sąlygomis miško, ap
dėti mokesčiais sindikatus, dvarininkus, bankininkus ir kitus 
turtuolius.

Nepaisant žiauriausių fašistinės policijos priemonių — vals
tiečių suėmimų, mušimų ir net žudymų, valstiečių judėjimas 
vystėsi. Iki 1935 m. rugpjūčio 31 d., pagal oficialius praneši
mus, buvo suimta 120 valstiečių, ėjusių priešakinėse valstiečių 
judėjimo eilėse. Tai buvo mažažemiai valstiečiai, ką turėjo 
pripažinti ir oficialus policijos pranešimas. Policijos pranešime 
buvo pažymėta, kad suimtieji 120 valstiečių, išskyrus du, „visi 
kiti yra arba mažažemiai, arba jų vaikai (tėvai turi nuo 1 iki
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7 ha žemės). Iš visų sulaikytųjų skaičiaus nė vieno rimto ūki
ninko (t. y. buožės.-— J .  Z .) nėra" 12.

Fašistinių budelių žiaurumus valstiečių atžvilgiu ryškiai pa
rodo vieno 1935 metų valstiečių judėjimo dalyvio laiškas, ra
šytas iš fašistinio kalėjimo. Laiško autorius rašė: „Į mūsų tei
sėtus reikalavimus pagerinti sunkų būvį fašistai atsakė kalė
jimais, kankinimais ir šaudymu mūsų nekaltų brolių. Štai 

Veiveriuose, Išlauže, Butrimonyse, Gražiškiuose, Prienuose, Krio- 
kialaukyje, Šakiuose ir kitose vietose keletas žemdirbių rado 
mirtį nuo fašistų rankų [...]. Kelios dešimtys valstiečių buvo 
sunkiai sužeista (kiti liko be rankų ar kojų — visam amžiui 
invalidais). Šimtai valstiečių kankinami kalėjimuose, žvalgy
boj ir mušami nagaikomis bei šautuvais [...]. Gražiškiuose apie 
100 policininkų šaudė į ramią žmonių minią ir sunkiai sužeidė 
keletą valstiečių. Kada mirtinai sužeistas Abramavičius prašė 
vandens, tai jam policininkas Kazakevičius kirto su šautuvo 
buože į galvą ir jį užmušė. Apie 150—200 žmonių buvo užda
ryta butuose, ir juos baisiai mušė nagaikomis ir šautuvais [...]. 
Karo lauko ir kariuomenės teismai žvėriškai mus baudžia net 
iki mirties bausmės. Kalėjimuose mus kankina fašistai, išskirstę 
po 1—2 plėšikų ar šnipų kamerose" 13.

Visos buržuazinės partijos griežtai stojo prieš valstiečių 
judėjimą. Socialdemokratų ir liaudininkų vadai, bijodami re
voliucinio pakilimo, stengėsi sulaikyti valstiečių judėjimą savo 
priemonėmis; jie taip pat visokiais būdais rūpinosi atsiriboti 
nuo kovojančių valstiečių. Jų lyderiai patys pareiškė fašisti
nei valdžiai, kad „su šiuo ūkininkų judėjimu neturi nieko bend
ro". Valstiečiams, kurie kreipėsi į juos, jie patarė „vengti pa
sipriešinimo policijai", savo tikslų „siekti legaliu būdu, pvz., 
siunčiant įvairius delegatus į vyriausybę ir pan." 14 Dar dau
giau, liaudininkai norėjo pasinaudoti valstiečių judėjimu ir 
įpiršti Smetonai savo partijos narius į valdžią. Valstiečių ju 
dėjime jie matė pavojų visai buržuazinei santvarkai ir siūlėsi 
fašistams padėti tą pavojų pašalinti. Kaip skelbia oficialūs do
kumentai, liaudininkų Centro Komitete buvo „nutarta kreiptis 
į respublikos prezidentą, priminti jam pavojų ir siūlyti prezi
dentui sudaryti koalicinę vyriausybę". Tam reikalui buvo su
daryta ir liaudininkų delegacija su K. Griniumi [12] prieša
kyje 15.

Taigi, ir tuo valstiečių judėjimo pakilimo metu, kaip visa
da, liaudininkų ir socialdemokratų vadai tiesiog demaskavo 
save kaip valstiečių reikalų išdavikus, nurodydami fašistams 
„pavojų", t. y. tai, kad valstiečiai galės išsikovoti geresnes gy
venimo sąlygas. Tuo pačiu metu fašistai-voldemarininkai drauge 
su kai kuriais liaudininkais siuntė provokatorius į valstiečių 
judėjimą, stengdamiesi tą judėjimą pakreipti individualaus te
roro linkme, kad tuo sukompromituotų patį judėjimą.
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Tik viena Lietuvos Komunistų partija rėmė darbo valstie
čių kovą, kreipė ją teisinga linkme, prieš fašistinę diktatūrą, 
telkė darbo valstiečius į bendrą antifašistinį frontą, demaskavo 
voldemarininkų ir kai kurių liaudininkų mėginimus nukreipti 
valstiečius į individualaus teroro kelią ir tuo padėti fašisti
niams budeliams susidoroti su valstiečiais.

1935 metų valstiečių judėjimas, jų streikas, nukreiptas prieš 
antiliaudinę fašistinės valdžios politiką, turėjo glaudų ryšį su 
visų Lietuvos darbo žmonių kova prieš fašizmą ir visų pirma 
su kaimo darbo žmonių kova dėl žemės. Lietuvos Komunistų 
partijos Centro Komiteto organas „Tiesa" pažymėjo klasinį, 
antifašistinį valstiečių streiko pobūdį ir jo reikšmę, pabrėžė, 
kad streiko metu keliamieji reikalavimai „daro šį valstiečių 
išstojimą revoliuciniu, antifašistiniu".

Tai buvo viena grandis ilgoje kaimo darbo žmonių kovoje 
prieš buožes ir dvarininkus, prieš jų vykdomą baudžiavinį ku
mečių, bernų, bežemių ir mažažemių valstiečių išnaudojimą, 
prieš žemės atėmimą iš darbo valstiečių, prievarta išvaromų 
iš ūkių.

Politinis-klasinis darbo valstiečių sąmoningumas 1935 m. 
judėjime, jų klausymasis Lietuvos Komunistų partijos balso pa
sireiškė ir tuo, kad valstiečiai sugebėjo sužlugdyti ir sužlugdė 
provokacijas, kurių griebėsi voldemarininkai, stengdamiesi 
valstiečių judėjimą panaudoti savo kontrrevoliuciniams inte
resams, panaudoti tam, kad išprovokuotų hitlerininkų įsiver
žimą į Lietuvą. Valstiečių judėjimas 1935 metais praktiškai pa
rodė tautininkų ir visų kitų buržuazinių partijų visišką izoliuo
tumą ne tik nuo mažažemių valstiečių, bet ir nuo vidutinių 
valstiečių masės *.

Keršydami darbo žmonėms, fašistai griebėsi dar žiauresnio 
teroro prieš Komunistų partiją, prieš revoliucinį darbo žmo
nių judėjimą.

Tačiau jokie fašistinės vyriausybės žiaurumai, jokios bur
žuazinių partijų provokacijos nepajėgė suardyti praktiškai be- 
susidarančio bendro, Lietuvos Komunistų partijos vadovaujamo 
darbo žmonių fronto prieš fašizmą, nepajėgė suskaldyti vis 
labiau stiprėjančios darbininkų sąjungos su darbo valstietija, 
sąjungos, kuri buvo pasiekta Lietuvos Komunistų partijos tei
singos politikos dėka, dėka nuolatinio aiškinamojo partijos 
darbo, ypač demaskuojant Lietuvos buržuazijos išdavystes bei 
provokacijas ir nušviečiant Tarybų Sąjungos darbo žmonių lai
mėjimus.

Lietuvos Komunistų partija visada rėmė Klaipėdos krašto 
darbo žmonių kovą ir reikalavo nusavinti Klaipėdos krašto 
dvarininkų dvarus, jų žemes atiduoti bežemiams ir mažaže

* Plačiau apie Suvalkijos valstiečių streiką žr. A. Sniečkaus straipsnį šiame 
rinkinyje 433—444 psl. R ed  [13].
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miams. Partija tiksliai nurodė glaudų Klaipėdos krašto dvarų 
nusavinimo ryšį su Lietuvos nepriklausomybės išsaugojimo rei
kalu, su hitlerininkų siautėjimo likvidavimu Klaipėdos krašte.

Nuosekli Lietuvos Komunistų partijos kova už Klaipėdos 
k rašto dvarų nusavinimą, glaudžiai jungiant tą klausimą su Lie
tuvos nepriklausomybės išsaugojimu, atsispindėjo ir LKP Centro 
Komiteto 1938 m. sausio mėn. plenumo rezoliucijoje. Jo je  drau
ge su kitais reikalavimais buvo pabrėžtas konkretus reikalavi
mas— Lietuvos nepriklausomybės išlaikymo tikslais panaikinti 
hitlerininkų viešpatavimą Klaipėdos krašte ir visiškai uždraus
ti jų veikimą, įvykdyti žemės reformą Klaipėdos krašte, nusa
vinti stambiųjų dvarininkų žemes.

Visa ilgametė žemės ūkio darbininkų ir darbo valstiečių 
kova dėl žemės, kova dėl teisės naudotis jų dirbamos žemės 
vaisiais, kova prieš dvarininkų ir buožių savivalę galutinai 
įtikino Lietuvos kaimo darbo žmones, kad išsivaduoti iš viso
keriopo išnaudojimo jie tegalės tik Komunistų partijos vado
vaujami, eidami išvien su darbininkų klase, nuvertą buržua- 
■/.inę-fašistinę diktatūrą ir atkūrę tarybinę santvarką. Darbo 
valstiečiai ir bežemiai vis labiau ir labiau jungėsi su darbi
ninkais į bendrą kovą prieš kapitalistinę santvarką, prieš bur- 
žuazinės-fašistinės valdžios išdavystes. Kovoje prieš buržuazinę- 
lašistinę diktatūrą vystėsi ir stiprėjo darbininkų klasės ir vals
tietijos sąjunga.

Lietuvos darbo žmonių vieningumas buvo ryškiai pademon
struotas ryšium su Lenkijos imperialistų 1938 m. kovo 17 d. 
ultimatumu, reikalavusiu, kad Lietuva atsisakytų Vilniaus [14]. 
Lietuvos fašistinė valdžia ir visos buržuazinės partijos ne tik 
kad buvo pasirengusios. įvykdyti Lenkijos ultimatumą, sude
rintą su Vakarų imperialistais, bet dar akiplėšiškai įrodinėjo, 
jog „reikia" atsisakyti Vilniaus. Tik viena Lietuvos Komunistų 
partija šaukė Lietuvos darbo žmones gelbėti Lietuvą nuo fa
šistų išdavystės ir nuo imperialistų okupacijos. Lietuvos Ko
munistų partijos CK kreipėsi į Lietuvos darbo žmones, šauk
damas juos visose vietose kurti komitetus Lietuvos nepriklau
somybei ginti, reikalauti griežtos kovos šalies viduje prieš 
l ietuves priešus, kovoti prieš kiekvieną fašistų valdžios kapi- 
tuliacinį žingsnį fašistinių agresorių atžvilgiu, prieš nuolaidas, 
laidojančias Lietuvos nepriklausomybę. Komunistų partija nu
rodė, kad Lietuvos nepriklausomybei apsaugoti yra būtina 
orientuotis į Tarybų Sąjungą 16.

Lietuvos darbo žmonės, darbininkai ir darbo valstiečiai, 
Komunistų partijos organizuojami, vis labiau telkė savo jėgas 
prieš išdavikiškus fašistų ketinimus. Pavyzdžiui, Biržų apskri
tyje darbo valstiečiai drauge su plentų darbininkais, atsiliep
dami į Komunistų partijos šaukimą, rinkosi ir svarstė Lietuvos 
nepriklausomybės gynimo reikalus; jie priėmė rezoliuciją, ku
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rioje griežtai protestavo prieš išdavikišką fašistinės valdžios 
politiką I7.

Plačiosios Lietuvos darbo žmonių masės — darbininkai, dar
bo valstiečiai, pažangioji inteligentija — reiškė griežtą protestą 
prieš fašistinės valdžios ir visų buržuazinių partijų nacionalinę 
išdavystę, pasireiškusią bendradarbiavimu su hitlerine Vokie
tija, ypač hitlerininkams užgrobiant Klaipėdą ir po Klaipėdos 
užgrobimo.

Lietuvos darbininkų klasės ir valstietijos kovinė sąjunga, 
susidariusi Lietuvos Komunistų partijos vadovaujamoje aštrioje 
ilgų metų kovoje prieš išnaudotojus, prieš buržuazinę-fašistinę 
diktatūrą, buvo tvirtas pagrindas kovai už kapitalistinės san
tvarkos nuvertimą, už tarybinės santvarkos atkūrimą, už tikrą 
Lietuvos nepriklausomybę.

1 Darbininkų Gyvenimas, 1919, lapkričio 3.
2 Žr.: Banga, 1921, birželio 5. Norėdamas įbauginti kitus darbo žmones, krau

gerišką karo lauko teismo sprendimą paskelbė ir buržuazijos oficiozas 
„Lietuva", 1921, Nr. 111.

3 Banga, 1921, balandžio 5.
4 Lietuvos KP CK 1922 m. rugsėjo 10 d. atsišaukimas.
5 Valstiečių Žodis, 1925, lapkričio 5— 12.
6 Darbininkų Atstovas, 1926, lapkričio 6.
7 Ten pat.
8 Komunistas, 1929, Nr. 4, p. 52, 51.
9 2r.: Balsas, 1933, Nr. 5(125), p. 83, 84.

10 Žr.: Ten pat, 1932, Nr. 24(120), p. 476.
11 Tiesa, 1934, vasaris, Nr. 2.
12 Lietuvos TSR CVA Kauno fil„ V.S.D. biul. Nr. 355.
13 Tiesa, 1937, kovo 20.
14 Lietuvos TSR CVA Kauno fil., V.S.D. biul. Nr. 355.
15 Ten pat.
16 Žr.: Lietuvos KP CK 1938 m. kovo 19 d. atsišaukimas „Lietuvos nepri

klausomybė pavojuje!"
17 Tiesa, 1938, birželio 1.

lietuvių tautai apginant savo laisvę 
ir nepriklausomybę 1 9 3 9  ir 1 9 4 0  metais

Lietuvos darbo žmonių ilgametė kova prieš buržuaziją, dvari
ninkus ir buožes, prieš išnaudotojišką buržuazinę-fašistinę san
tvarką 1939—1940 metais įgijo ypač aštrų, įtemptą pobūdį. Tais 
paskutiniais fašistinio režimo metais Lietuvos smetoninė-fašis- 
tinė valdžia, būdama visos Lietuvos buržuazijos interesų gynėja 
ir jos remiama, ne tik kad didino darbo žmonių išnaudojimą, 
stūmė į galutinį nuskurdimą darbininkus ir valstiečius, žiau
riomis represijomis smaugė darbo žmonių pasipriešinimą, bet

Tarybų pagalba
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ir galutinai žlugdė Lietuvos nepriklausomybę, darydama Lie
tuvą hitlerinės Vokietijos placdarmu ir kolonija. Tais metais 
galutinai išryškėjo pilnutinis Lietuvos buržuazinės-fašistinės 
politikos suliejimas su hitlerinės Vokietijos interesais, išaugęs 
iš glaudaus smetoninės valdžios bendradarbiavimo su hitleri
ninkais.

Lietuvos Komunistų partija, per visus buržuazinės santvar
kos Lietuvoje metus nuosekliai ir pasiaukojamai kovojusi už 
darbo žmonių laisvę, už tarybinės santvarkos įvedimą Lietu
voje, visą laiką vadovavusi Lietuvos darbo masių kovai, per 
1939—1940 metus ypač išvystė plačią veiksmingą propagandą, 
ryžtingai demaskavo buržuazijos išdavikišką politiką, smetoni- 
ninkų vykdomą Lietuvos nepriklausomybės žlugdymą. Lietuvos 
Komunistų partija šaukė ir telkė Lietuvos darbo žmones budėti 
Lietuvos nepriklausomybės sargyboje, griežtai kovoti prieš iš
davikiškos buržuazijos klastingą politiką, atiduodančią Lietu
vą hitlerinei Vokietijai praryti. Lietuvos Komunistų partija, 
vienintelė partija Lietuvoje, nuosekliai ir nuoširdžiai gynusi 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, ryškiai demaskavo visų 
Lietuvos buržuazinių partijų — krikščionių demokratų, valstie
čių liaudininkų, socialdemokratų — apgaulingą dviveidišką vei
kimą ir parodė visišką jų politikos sutapimą su fašistų tauti
ninkų politika. Lietuvos Komunistų partija konkrečiai parodė, 
kaip visos Lietuvos buržuazinės partijos, tautininkai, krikščio
nys demokratai, liaudininkai ir socialdemokratai, turėjo vieną 
bendrą politikos liniją — buržuazinio nacionalizmo liniją ir kaip 
visos tos partijos bendrai, bijodamos Lietuvos darbininkų re
voliucinio judėjimo labiau už viską, gelbėjosi nuo revoliucinio 
judėjimo, stumdamos Lietuvą į hitlerinės Vokietijos nasrus.

Išdavikiška Lietuvos buržuazijos politika, kurios pagrindi
nis tikslas buvo bet kuria kaina, kad ir Lietuvos nepriklauso
mybės kaina apsaugoti klasinius buržuazijos ir buožių intere
sus, 1939—1940 metais Lietuvos nepriklausomybę pastatė ant 
bedugnės krašto, visą Lietuvos ekonomiką ir politiką pajungė 
hitlerinės Vokietijos grobikiškiems interesams. Kapitalistinės 
valstybės, pirmoje eilėje Anglija ir Prancūzija, palaikydamos 
Hitlerio grobiamuosius planus prieš Tarybų Sąjungą, buvo pa
smerkusios ir Lietuvą hitleriniam pavergimui.

Tik viena Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga, visada 
nuosekliai ir principialiai gynusi mažųjų tautų laisvę ir nepri
klausomybę, visada gynusi Lietuvos reikalus nuo poniškosios 
Lenkijos ir hitlerinės Vokietijos imperialistų, 1939—1940 me
tais, kaip ir visada, ryžtingai gynė mažųjų tautų laisvę ir ne
priklausomybę nuo hitlerinių grobikų. Tarybų Sąjunga užkirto 
kelią hitleriniams grobikams įsiveržti į Vilnių ir į Vilniaus 
kraštą ir senąją Lietuvos sostinę bei Vilniaus kraštą antrą kar
tą išvadavusi atidavė Lietuvai. Tarybų Sąjunga sudarė su Lie
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tuva savitarpio pagalbos sutartį ir jos nuosekliu vykdymu ap
gynė Lietuvą nuo Lietuvos fašistų provokacijų ir nuo hitlerinio 
įsiveržimo. Tarybų Sąjunga savo nuosekliai principialia kova 
dėl taikos ir demokratijos, savo kova prieš hitlerinių grobikų 
bei Lietuvos fašistų provokacijas Lietuvoje įkvėpė Lietuvos 
darbo žmones dar labiau sustiprinti savo kovą prieš fašizmą, 
prieš buržuazinę kapitalistinę santvarką. Lietuvos darbo žmo
nės, Lietuvos Komunistų partijos vadovaujami, Tarybų Sąjungos 
nuoseklios kovos už taiką ir demokratiją įkvėpti, jos didingo 
pasaulinio autoriteto remiami, jos padedami, įtempė visas savo 
jėgas prieš Lietuvos nepriklausomybės laidotojus — lietuviškuo
sius fašistus ir visus buržuazinius nacionalistus bei jų hitlerinius 
grobėjus ir 1940 m. birželio mėn. viduryje nuvertė buržuazijos, 
dvarininkų ir buožių viešpatavimą, nuvertė buržuazinę-fašis- 
tinę santvarką.

1940 metai lietuvių tautos istorijoje turi nepaprastai didelę 
reikšmę. Tais metais įvyko lemiamasis posūkis ir persilaužimas 
Lietuvos gyvenime: nuo fašistinės priespaudos ir išnaudojimo 
jungo, nuo hitlerinio placdarmo ir kolonijos padėties, nuo vi
siško laisvės ir nepriklausomybės praradimo, nuo galutinio su
naikinimo hitlerinėje vergovėje — į naują, laisvą, nepriklauso
mą gyvenimą, į gyvybinį tarybinės santvarkos kelią, į saugų, 
kūrybingą gyvenimą broliškoje Tarybų Sąjungos tautų šeimoje.

Už tą lemiamąjį posūkį ir persilaužimą iš tamsos į šviesą, 
iš priespaudos, vergovės ir sunaikinimo į laisvę, į šviesų socia
listinės santvarkos gyvenimą, už to posūkio sėkmingą įvykdy
mą lietuvių tauta bus amžiais dėkinga didžiajai Tarybų Sąjun
gai, šlovingajai bolševikų partijai.

1. Lietuvos buržuazija 
tarptautinio fašizmo tarnyboje

Paskutiniai buržuazinės Lietuvos trylika metų po 1926 m. gruo
džio 17 d. fašistinio perversmo būdingi tuo, kad tuo laiku 
Lietuvos buržuazija galutinai atmetė bet kokią priedangą, bet 
kokią tariamojo „demokratizmo" kaukę ir visiškai atvirai ir 
tiesiai, žiauriomis kruvino teroro ir smurtingos priespaudos 
priemonėmis vykdė savo diktatūrą prieš Lietuvos darbo žmo
nes, prieš lietuvių tautą, vykdė ją fašistinės santvarkos for
momis. Siaura savanaudiška grobikiškos buržuazijos politika 
stūmė Lietuvos liaudį nuolat į didesnį skurdą ir vargą, smukdė 
visą Lietuvos ekonominį gyvenimą, į galutinį sunaikinimą stū
mė Lietuvos valstybingumą, jos nepriklausomybę, Lietuvą ver
tė Vakarų imperialistų kolonija. Lietuvos darbo žmonių visiš
ko suskurdinimo ir Lietuvos valstybės sužlugdymo linkme 
Lietuvos buržuazija, smetoninės fašistinės klikos vadovaujama,
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ypač griežtai pasuko nuo to laiko, kai Vokietijoje valdžią 
užgrobė fašistinė partija [1] su savo „fiureriu" Hitleriu prieš
akyje.

Vokietijos revanšistinė buržuazija, iškėlusi Hitlerį ir 
1933 metų sausio 30 d. atidavusi nacistams valdžią Vokietijoje, 
ėmė konkrečiai vykdyti savo grobikišką programą — fašistinės 
Vokietijos pasaulinio viešpatavimo programą. Savo plėšikiškų 
grobimų programoje „Mein Kampf" Hitleris, be ko kita, nuro
dinėjo: „Mes sustabdome amžiną germanų žygiavimą į Europos 
pietus ir vakarus ir atkreipiame žvilgsnį į žemes Rytuose [...]. 
Tačiau kai mes šiandien kalbame apie naujas žemes Europoje, 
pirmoje eilėje mes tegalime galvoti apie Rusiją ir jai priklau
sančias pakraščių valstybes".

Taigi pagal tą programą ir pagal savo geografinę padėtį 
Lietuva buvo pasmerkta pirmiesiems kruvinos hitlerinės eks
pansijos smūgiams. Elitlerininkų užgrobimų planuose Lietuva, 
pavergta, sunaikinta, vokiškosios „ponų rasės" kompaktiškai 
kolonizuota, turėjo sudaryti ekonominę bazę ir karinį placdar
mą tolimesnei vokiškųjų fašistinių grobikų agresijai į Rytus, 
j Tarybų Sąjungos žemes. Hitleris atėjo į valdžią su planu 
„sukurti vokiškąją „rasinę imperiją", jungiančią „rinktinę vo
kiečių tautą", „pašauktą" viešpatauti Europai ir visam pasau
liui" >.

Lietuvos fašistinė valdžia priešakyje su senu imperialisti
nės Vokietijos talkininku Smetona tik ginklo jėga, tik policijos, 
žvalgybos, kruvino teroro priemonėmis tesilaikiusi prieš Lie
tuvos liaudį ir nuolat ieškojusi efektyvios atramos imperialis
tinių valstybių tarpe prieš revoliucines Lietuvos darbininkų 
ir valstiečių nuotaikas ir pastangas, iš karto aiškiai palankiai 
sutiko Hitlerio atėjimą į valdžią. Lietuvos buržuazija, užko- 
rusi lietuvių tautai kruviną fašistinę diktatūrą, visą laiką gy
veno nuolatiniame pavojuje būti nugalėta Lietuvos Komunistų 
partijos vadovaujamų Lietuvos darbo masių ir hitleriniame fa
šistiniame Vokietijos režime matė tikrą savo klasinių interesų 
laidą.

Hitleriui atėjus į valdžią, Smetonos vyriausybė tuojau sku
bėjo jam įsiteikti; jos vardu smetoninis užsienio reikalų mi
nistras, buvęs vokiškųjų okupantų laikraščio „Dabarties" re
daktorius (1917 m.) D. Zaunius apgaudinėjo Lietuvos visuome
nę, įtikinėdamas ją Hitlerio tariamuoju taikingumu, jis melavo, 
rašydamas fašistiniame „Lietuvos Aide" 1933 m. III. 15 d., kad, 
esą, „Vokietija ir šiandien turi didelių interesų gyventi tai
kingai su visu pasauliu. Dėl Klaipėdos krašto Vokietijos vy
riausybė daryti kokių žygių neturi jokių sumetimų".

Palaikydama savo vyriausybės melus, Lietuvos fašistinė 
spauda kartojo ir platino, dideliais užrašais skelbdama, visus 
tuos provokacinius prasimanymus, kuriuos skleidė hitlerininkai
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savo kruvinam režimui pateisinti. Lygiai su tokiu pat pritarimu 
ir palankumu Lietuvos buržuazija ir jos fašistiniai ideologai 
sutikdavo kiekvieną naują Hitlerio laimėjimą, kaip ir bet kokį 
tarptautinio fašizmo — ar tai itališko, ar tai ispaniško — gro
bikišką pasisekimą.

Visame Lietuvos fašistų kontroliuojamame visuomenės gy
venime ir spaudoje dar labiau buvo sustiprinta fašizmo ideolo
gijos propaganda ir garbinimas Vokietijos ir Italijos fašistinių 
režimų. Tas fašistinių režimų garbinimas visada buvo susijęs 
su vergiškomis pastangomis įsiteikti fašistiniams vadovams ir 
pabrėžti smetoninės klikos troškimą eiti išvien su fašistinėmis 
valstybėiriis. Toks smetoninių ideologų vergiškumas prieš fa
šistinius uzurpatorius su visu šiurkštumu reiškėsi kiekviena 
proga. Pavyzdžiui, 1935 m. spalio 28 d. „politinių ir socialinių 
mokslų institutas" * surengė Italijos fašizmo 13 metų sukakties 
minėjimą. Minėjimą atidarydamas, „instituto" pirmininkas sme
toninio fašizmo ideologas Iz. Tamošaitis išgarbino kruvinąjį 
Italijos fašizmo diktatorių Musolinį. Smetoninis teisingumo mi
nistras baronas Šilingas gerinosi Musolinio agentams ir, kreip
damasis į Musolinio pasiuntinį Lietuvoje Amadorį, Lietuvos 
fašistinės vyriausybės vardu, prašė pranešti apie „gyvą ir pa
garbią meilę" dučei Musoliniui. Lietuvos fašistų „meilė" tarp
tautiniam fašizmui kaip tik tais metais buvo sucementuota 
kraujuje paskandinant Suvalkijos valstiečių judėjimą.

Fašistinis režimas su sistemingu nuoseklumu nuolat žlugdė 
Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą ir stūmė Lietuvą 
į paprastos vokiškosios kolonijos padėtį. Siaučianti ekonominė 
krizė, būtina kapitalistinės ūkio sistemos piktžaizdė, aktyvus 
Lietuvos darbininkų ir valstiečių priešinimasis fašistų terorui, 
neturėjimas aiškios savo klasės reikalų apsaugojimo perspek
tyvos Lietuvos krašto viduje darė Lietuvos buržuaziją nuolat 
klusnesne Vokietijos imperialistų valios vykdytoja.

2. Lietuvos buržuazija parduoda Hitleriui 
Klaipėdos kraštą

Hitlerinė Vokietija, naudodamasi kapituliantiška Čemberleno 
[2], Daladjės [3] ir kt. politika, jų nuolaidumu ir paslaugo
mis, baigė laužyti Versalio sutartimi nustatytas sąlygas, užgro
bė Austriją, draskė ir okupavo Čekoslovakiją, griovė respub
likinę Ispaniją ir t. t. Vyko glaudus planų ir veiksmų derini -

* „Politinių ir socialinių mokslų institutas"— tai buvo smetonininkų sudaryta 
organizacija fašizmui studijuoti ir svarstyti jo grobuoniškų metodų taikymą 
Lietuvoje. Į tą „institutą" įėjo visų buržuazinių partijų veikėjai, drauge 
mokęsi kruvinų Hitlerio ir Musolinio teroro priemonių prieš liaudį ir tuo 
būdu „konsolidavę" smetoninę „vienybę".
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nms tarp „antikominterninio" bloko valstybių — Vokietijos— 
ll.ilijos—Japonijos. Vokietija nedviprasmiškai rengėsi naujiems 
n/.grobimams ir aktyviai rūpinosi savo bazių išplėtimu. Jos 
grobikiški žvilgsniai buvo godžiai nukreipti į Lietuvą. Smeto
nos valdžiai išdavikiškai leidžiant, Vokietijos agentai, jos šni
pai šeimininkavo Lietuvoje kaip namie, ypač Klaipėdos kraš- 
I(i, kur hitlerininkai ir jų smogikų gaujos buvo pilnutiniai šei
mininkai.

Tačiau nacistinei Vokietijai to neužteko. Iš eilės jos pla
nuose buvo pilnutinis Klaipėdos krašto užgrobimas.

Kalbėdamas su Anglijos ministru lordu Halifaksu 1937 m. 
lapkričio 19 d. ir naudodamasis Anglijos imperialistų atstovų 
palankumu ir pareiškimu, kad „Vokietija teisėtai gali būti lai
koma Vakarų bastionu prieš bolševizmą", Hitleris iškėlė Klai
pėdos krašto klausimą2. Hitleris užtikrino sau Anglijos impe- 
nalistų pritarimą jo rengiamam Klaipėdos užgrobimui.

Hitlerininkai intensyviai rengėsi užgrobti Klaipėdos kraš- 
lą. Tai buvo. visiems žinoma. Jau 1938 m. kovo mėn. Lietuvos 
Komunistų partija perspėjo Lietuvos darbo žmones, kad „Hit
lerio smogikai Tilžėje laukia patogaus momento, kad pagrobtų 
Klaipėdos kraštą"3. Tačiau fašistinė Lietuvos valdžia ir ją pa
laikanti Lietuvos buržuazija bei buožija, tesirūpinanti tik savo 
klasinių reikalų saugojimu, nerodė jokio pasipriešinimo hitle- 
i i ninku šeimininkavimui Klaipėdos krašte ir nesiėmė jokių prie
monių Klaipėdos kraštui apsaugoti nuo užgrobimo.

Kai 1938 metų kovo 17 d. ponų Lenkija įteikė Lietuvai ulti
matumą, reikalaudama galutinai atsisakyti nuo Vilniaus ir už
megzti su Lenkija diplomatinius santykius, ir prie Lietuvos 
sienų sutraukė 50 000 armiją, Smetonos vyriausybė neparodė 
nei sugebėjimo, nei noro apginti Lietuvos interesus bei Lietu
vos garbę ir klusniai priėmė ultimatumą. Ji, saugodama savo 
siaurus klasinius reikalus, nesikreipė į Lietuvos liaudį, nes 
neturėjo jos pasitikėjimo, nesirėmė nei santykiais su Tarybų 
Sąjunga, nes vengė lietuvių tautos bet kokio sąlyčio su socia
listine valstybe.

Nepaisant ultimatumo priėmimo, ponų Lenkijos imperialis- 
Idi veržėsi prie Lietuvos užgrobimo. To užgrobimo Lietuva iš
vengė tik dėka aktyvaus Tarybų Sąjungos įsikišimo. „Tarybų 
Sąjungos vyriausybė pranešė Lenkijos pasiuntiniui Maskvoje, 
kad ji rekomenduoja Lenkijai nesikėsinti prieš Lietuvos lais
ve; ir nepriklausomybę. Priešingu atveju Tarybų Sąjungos vy
riausybė be perspėjimo denonsuos Lenkijos—Tarybų Sąjungos 
nepuolimo paktą ir pasiliks sau veikimo laisvę ginkluoto prieš 
Lietuvą puolimo atveju“ 4. Šis aiškus tarybinės diplomatijos 
įsikišimas, tokia ryški Tarybų Sąjungos parama Lietuvai kri
tišku momentu išgelbėjo Lietuvą nuo Lenkijos įsiveržimo, ir 
Lenkija pasitenkino diplomatinių santykių užmezgimu.
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Nei visuotinis Lietuvos liaudies pasipiktinimas smetoninės 
vyriausybės elgesiu Lenkijos ultimatumo dienomis, nei naujas 
aiškiausias įrodymas, kad Lietuva teturi vieną tikrą ir ištikimą 
sąjungininką •— Tarybų Sąjungą nieko nepamokė siauruose kla
siniuose reikaluose paskendusią Lietuvos fašistinę vyriausybę. 
Lietuvos buržuazija ir jos fašistinė vyriausybė ir toliau varė 
išdavikišką Lietuvos valstybės naikinimo politiką.

Ir kai po metų — 1939 m. kovo mėn. hitlerinė Vokietija 
pareikalavo, kad Lietuva perduotų Vokietijai Klaipėdos kraštą, 
smetoninė vyriausybė Vokietijos reikalavimą priėmė visiškai 
nuolankiai, nesiimdama jokių priemonių Lietuvos nepriklauso
mybei apsaugoti. J i  ir šiuo Lietuvai labai pavojingu metu ne- 
sišaukė į lietuvių tautą, nes savo tautos, Lietuvos liaudies ji 
bijojo; ji nesikreipė į vienintelį tikrą Lietuvos bičiulį — Tary
bų Sąjungą, nes taip pat bijojo Lietuvos liaudies betarpiško 
kontakto su tarybine liaudimi,— šitie keliai, nors jie tikriau
siai laidavo Lietuvos nepriklausomybę, jos sienų saugumą, Lie
tuvos buržuazijai, jos klasiniams interesams buvo nepriimtini. 
Dar daugiau: Lietuvos buržuazija visomis priemonėmis, melais 
ir apgavimais stengėsi nuslopinti liaudies pasipiktinimą hitleri
niu grobimu ir jos antihitlerines nuotaikas.

1939 m. kovo 17 d. užsienio spauda skelbė žinias iš Berlyno 
apie tai, kad „Klaipėdos vokiečių vadas", t. y. Smetonos iš 
kalėjimo paleistas hitlerinių pučininkų lyderis Noimanas, iš
leidęs atsišaukimą, reikalaujantį tuojau prijungti Klaipėdą prie 
Vokietijos ir prašantį Hitlerio globos Klaipėdos kraštui5. Tuo 
metu Hitlerio reikalavimai Klaipėdos atžvilgiu jau buvo viešai 
skelbiami įvairių kraštų spaudoje. Tačiau Lietuvos fašistų or
ganas „Lietuvos Aidas" 1939 m. kovo 17 d. dar apgaulingai 
skelbė: „Pramanyti gandai apie Klaipėdą". Esą, „ir Elta pa
neigia" gandus apie tai, „kad Vokietija artimiausiu laiku keti
nanti prisijungti Klaipėdos kraštą". O jau kovo 22 d. Berlyne 
Smetonos atstovai pasirašė sutartį su Ribentropu [4] apie Klai
pėdos krašto ir miesto atidavimą Vokietijai.

1939 m. kovo 22 d. sutartimi su Vokietija Smetonos vyriau
sybė ne tik atidavė Klaipėdos kraštą, bet ir ėmėsi visokių prie
monių įtikinti visuomenei, kad Klaipėda tikrai atiduota Vokie
tijai geru vyriausybės noru. Smetoninė vyriausybė taip pat 
įsipareigojo ugdyti draugiškus santykius su hitlerine Vokietija 
ir būti Hitlerio užgrobimų sargyboje. Pasirašytosios sutarties 
4 straipsnis aiškiai nusako, kokie nustatyti santykiai tarp Sme
tonos ir Hitlerio. Tas straipsnis skelbia: „Sustiprinti savo nu
tarimui patikrinti draugišką plėtojimąsi santykių tarp Lietuvos 
ir Vokietijos abi šalys įsipareigoja nevartoti viena prieš antrą 
jėgos ir neremti iš trečios pusės prieš vieną katrą atkreipto 
jėgos pavartojimo" 6.

Tą pat kovo 22 d. smetoninis Klaipėdos gubernatorius Gai
lius išleido atsišaukimą „į Klaipėdos .krašto gyventojus", kur
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|ik kalbėjo Lietuvos ir Vokietijos vyriausybių vardu ir šaukė 
gyventojus prie ramybės, pabrėždamas Lietuvos ir Vokietijos 
vyriausybių savanorišką susitarimą Klaipėdos perdavimo rei
kalu. „Mūsų rami ir garbinga laikysena,— rašė fašistinis Klai
pėdos gubernatorius,-—tiktai padės Lietuvos ir Vokietijos vy
riausybėms lengviau išspręsti Klaipėdos krašto likimo klausi
ni,) Į. . .]. Abi vyriausybės, Lietuvos ir Vokietijos, kreipiasi į 
pis, Klaipėdos krašto gyventojai, ir prašo išlaikyti visišką ra
mybę ir rimtį".

Tuo būdu, Lietuvos fašistinės vyriausybės padedama, hitle
rinė Vokietija pagrobė senąjį lietuvių tautos miestą ir žemę. 
Lietuvos buržuazija, apgaudinėdama Lietuvos liaudį ir pasau
linę nuomonę, Klaipėdos pagrobimą vadino „grąžinimu" ir to
kia prasme pati skelbė Lietuvoje, o per parsidavėlišką spaudą 
lt diplomatus — visam pasauliui. Smetonos diplomatai, prane
šinėdami užsienio valstybėms „apie Klaipėdos grąžinimą Vo
kietijai", tuo padėjo Hitleriui teisinti ne tik Klaipėdos, bet ir 
visus kitus grobimus.

Hitlerininkai, iš savo pusės, ir konkrečiuose santykiuose, 
ii per spaudą atsidėkojo Lietuvos išdavikams fašistams, savo 
grobiamųjų sumanymų klusniems talkininkams, rodydami jiems 
kuo didžiausią palankumą ir vaišingumą. Lietuvos fašistai tuo 
hitlerinių grobikų palankumu gyrėsi ir didžiavosi. „Lietuvos 
Aidas" 1939 m. kovo 24 d. su pasitenkinimu pranešė apie pa
lankumą ir apie vaišes, kurias Lietuvos žemių grobikai-hitle- 
i ininkai iškėlė Berlyne lietuvių tautos išdavikams už jų išda
vystę.

Vokiečių spauda lygiai taip pat vaizdavo smetoninės val
džios ir hitlerininkų santykius Klaipėdos pagrobimo metu, o 
Lietuvos fašistinė spauda tuos vokiečių atsiliepimus mielai per
spausdinę j o. Nacistinis „Lokal Anzeiger" su įprastu hitleriniu 
veidmainiškumu taip aiškino Klaipėdos užgrobimą: „Čia tarp 
dviejų tautų pasirašyta lojaliai, laisvu noru sutartis. Tai ne
buvo stipri, brutali jėga, bet buvo plačiu mastu atsižvelgta į 
lietuvių tautos gyvenimo reikalavimus". Paskutinį sakinį per
spausdindamas „Lietuvos Aidas“ pabraukė, tuo pabrėždamas 
visišką Lietuvos fašistų pritarimą hitlerinio laikraščio apgaulin
gam teigimui.

Pardavusi Klaipėdą Hitleriui, Lietuvos buržuazija tęsė to
liau savo pasitarimus su Vokietija. Tie pasitarimai turėjo aiškų 
liksią — sudaryti visoje Lietuvoje tvirtą militarinę bazę toli
mesnei hitlerininkų agresijai į rytus, tuo būdu paverčiant Lie- 
luvą Vokietijos placdarmu ir galutinai palaidojant jos valsty
bingumą. 1939 m. balandžio mėn. viduryje į Berlyną nuvyko 
Smetonos delegacija priešakyje su kariuomenės vadu Raštikiu, 
betarpiškai dalyvaujant hitlerininkų agentui Smetonos pasiun
tiniui Berlyne Škirpai, delegacija apiformino visus slaptus Lie-

95



tuvos fašistinės vyriausybės to meto pasitarimus su hitlerinin
kais, pavesdama Lietuvą hitlerinės agresijos dispozicijai.

Smetonos valdžia griežtai slėpė nuo lietuvių tautos savo 
pardavikiškas kombinacijas su hitlerine Vokietija, betgi ji ne
iškentė nepasigyrusi tuo, kad Vokietija yra jos darbais paten
kinta. Raštikio delegacijai sugrįžus į Kauną, Lietuvos fašistai 
savo spaudoje gyrėsi: „Lietuvos delegacija, kiek jau galėjome 
patirti, vokiečių atsakinguose sluoksniuose paliko gerą įspūdį".

3 . Lietuvos fašistinimas
Hitlerinės Vokietijos užgrobimai įvairiose Europos vietose ir 
jiems pataikaujanti miuncheniška Anglijos ir Prancūzijos po
litika sudarė pasaulinio karo grėsmės padėtį. Tuometinis JAV 
prezidentas Ruzveltas, kurio taikos politikai priešinosi JAV 
reakcininkai, ėmėsi taikos tarpininkavimo. 1939 m. balandžio 
15 d. Ruzveltas kreipėsi į Hitlerį ir Musolinį, siūlydamas jiems 
pasižadėti per 10 metų nepulti 30 valstybių, kurias jis išvar
dino. Ruzveltas siūlė sukviesti tarptautinę konferenciją nusi
ginklavimo ir ginčijamų ekonominių problemų išsprendimo 
klausimais, o taip pat pradėti politinius pasitarimus, kurie tu
rėtų baigtis būtinomis taikos garantijomis.

Ruzvelto pasiūlymą tuojau besąlygiškai palaikė Tarybų Są
jungos vyriausybė. TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininkas M. Kalininas 1939 m. balandžio 16 d. kreipėsi te
legrama į Ruzveltą: „Laikau malonia pareiga,— rašė M. Kali
ninas,— pareikšti jums gilų pritarimą drauge su širdingais svei
kinimais dėl kilnaus šaukimo, kuriuo jūs kreipėtės į Vokietijos 
ir Italijos vyriausybes. Galite būti tikras, kad Jūsų iniciaty
va randa kuo karščiausią atbalsį širdyse Tarybų Socialistinės 
Sąjungos tautų, nuoširdžiai suinteresuotų visuotinės taikos iš
saugojimu" 7.

Hitleris ir Musolinis nieko oficialiai neatsakė į Ruzvelto 
kreipimąsi, o savo viešuose pasisakymuose griežtai atmetė tai
kos siūlymus. Tuos siūlymus, turėjusius tuomet tikslą išvengti 
kruvinojo karo, fašistinė Lietuvos valdžia sutiko priešiškai, 
pabrėždama savo pareiškimo pasitenkinimą Hitlerio grobikiška 
politika.

Smetonos valdžia, visiškai susiderinusi ir susitarusi su hit
lerine Vokietija, toliau beatodairiškai vykdė Lietuvos fašisti- 
nimą. Visoje visuomenėje buvo atkakliai varoma šovinistinė- 
fašistinė propaganda. Fašistinius laikraščius puošė vien tik 
hitlerinės ekspansijos iliustracijos, o jų puslapiai mirgėjo tarp
tautinio fašizmo laimėjimų aprašymais. Kada ispanų tautos 
žudikas Frankas [5], Hitlerio ir Musolinio jėgomis ir ginklais 
kraujuje paskandino ispanų liaudies pasipriešinimą ir užgrobė
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didvyriškai kovojusį Madridą, Smetonos laikraščiai „Lietuvos 
Aidas" ir kiti, meluodami stambiomis antraštėmis skelbė: „Mad
ridas pasidavė be kraujo".

Fašizmui skiepyti ir propaguoti buvo ieškoma būdų kuo dau
giau ideologiškai ir praktiškai susirišti su fašistine Italija ir 
hitlerine Vokietija. Dar 1938 metais, Latvijos fašistinio užsie
nio reikalų ministro Munterio iniciatyva, buvo projektuojama 
(kurti Romoje Pabaltijo akademiją, į kurią turėjo būti siun
čiami „jauni menininkai bei mokslininkai" iš Latvijos, Lietuvos 
Ir Estijos. Tautininkiški „veikėjai" iš viso savo jaunimą mo
kytis siuntė daugiausia į Italiją ir Vokietiją.

Hitlerinė Vokietija, 1938 m. vasarą ir rudenį su Anglijos 
Ii Prancūzijos imperialistų pagalba draskiusi Čekoslovakiją, to
liau varė savo klastingą puolimą prieš Lietuvą. Rengdamiesi 
kiek galint greičiau atimti iš Lenkijos Gdanską ir visą Gdansko 
koridorių, hitlerininkai vedė derybas su Lenkija ir siūlė pasi
dalyti su ja  Lietuvą. Lietuvos žemėmis hitlerinė Vokietija siū
lė atlyginti Lenkijai už Gdanską ir koridorių 8.

Buvo aišku, jog Smetona su savo fašistine klika stumia 
Lietuvą į galutinę hitlerinės Vokietijos vergovę, į jos karinio 
placdarmo padėtį. Visos Lietuvos buržuazinės partijos pilnuti
nai palaikė bendrą fašistų-tautininkų politiką ir nerodė jokio 
pasipriešinimo sistemingai varomam Lietuvos fašistinimui, jos- 
vertimui į hitlerininkų bazę.

1939 m. balandžio mėnesio pabaigoje Lietuvos fašistai pa
skelbė „Italijos savaitę Kaune", Fašistinė spauda kategoriškai 
reikalavo: „Daugiau mokyklose ir visuomenėje lietuviško na
cionalizmo". Praktiškai tą „lietuvišką nacionalizmą" ypač ugdė 
Kauno jėzuitų gimnazija, kurioje mokėsi visos fašistinės viršū
nės vaikai, kur Smetonienė buvo tėvų komiteto pirmininkė ir 
kur vadovai ir mokytojai daugiausia buvo vokiškieji jėzui- 
tai — vokiškasis jėzuitas tos gimnazijos direktorius „tėvas" 
Kipp'as ir kiti; taip pat „lietuvišką nacionalizmą" palaikė gau
sybė po visą kraštą paplitusių visokių Vokietijos agentų „kul
iu rferbandininkų“, lygiai kaip ir aktyvi ir agresyvi, šompolo 
bei elektrizacijos priemonėmis intensyviai veikusi, hitlerininkų 
šnipo Povilaičio vadovaujama smetoninė žvalgyba.

4 .  Lietuvos Komunistų partijos kova dėl 
Lietuvos nepriklausomybės

Lietuvos gyventojų pasipiktinimas, Smetonai pardavus Klai
pėdą, ir jų nerimas dėl ateities nuolat augo ir stiprėjo. Visai 
Lietuvos liaudžiai buvo visiškai aišku, kad, susidarius Europos 
centre karo židiniui ir Anglijos bei Prancūzijos kapitalistams
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pataikaujant Hitleriui, vienintelė Tarybų Sąjunga ryžtingai 
vykdo teisingą taikos politiką ir atkakliai kovoja dėl taikos, 
dėl praktiško vykdymo kolektyvinio saugumo politikos, dėl 
sudarymo tvirto taikingųjų šalių bloko prieš hitlerinę Vokie
tiją. [. ..] Tarybinė vyriausybė savo išmintinga diplomatija sėk
mingai ardė hitlerininkų ir „miunchenininkų" pinamas pinkles 
prieš Tarybų Sąjungą ir prieš mažųjų valstybių suverenitetą.

Lietuvos darbo žmonės nuo pat pirmųjų buržuazinės dikta
tūros įsigalėjimo dienų atkakliai kovojo prieš išnaudotojus, 
prieš buržuaziją, dvarininkus ir buožes, kruvinos fašistinės 
diktatūros metais kovojo prieš žiaurų fašistinį terorą, prieš 
žvalgybos, policijos ir komendantų sauvalę, kovojo už savo 
būvio pagerinimą, už kapitalistinės santvarkos nuvertimą, už 
tarybinės santvarkos įvedimą. Lietuvos darbininkams ir vals
tiečiams jų kovoje visada teikė įkvėpimo ir vilties Tarybų Są
jungos darbo žmonių laimėjimai socialinės statybos frontuose, 
principinė Tarybų Sąjungos kova už taiką ir demokratiją, kova 
prieš tarptautinius karo kurstytojus. Kiekvienas naujas Tarybų 
Sąjungos laimėjimas, penkmečių sėkmingas vykdymas, pramo
nės išvystymas, žemės ūkio kolektyvizacija, trockininkų, bu- 
charininkų ir kitų liaudies priešų sutriuškinimas — visa tai kėlė 
Lietuvos liaudies pasiryžimą dar griežčiau, dar atkakliau kovoti 
prieš buržuazinę-fašistinę santvarką, j . ..]

Lietuvos smetoninei-fašistinei valdžiai vis žlugdant Lietuvos 
nepriklausomybę, stumiant Lietuvą į hitlerinio placdarmo pa
dėtį ir dar labiau didinant darbo žmonių išnaudojimą bei žiau
rias represijas, Lietuvos liaudis stiprino kovą prieš savo kla
sinius priešus, kovojo už savo būvio pagerinimą, kovojo už 
Lietuvos nepriklausomybę. Sunkiu ir Lietuvai pavojingu mo
mentu, gresiant hitlerinio pavergimo pavojui, Lietuvos darbo 
žmonės su didėjančia viltimi žiūrėjo į didžiąją Tarybų šalį, į 
socializmo valstybę.

Per visą laiką Lietuvos darbo žmonių kovai vadovavo vie
na vienintelė partija — Lietuvos Komunistų partija. J i  aiškino 
darbo žmonėms buržuazijos klastingumą, demaskavo jos išda
vikiškus darbus, organizavo darbininkus ir valstiečius kovai 
prieš išnaudotojus. Lietuvos Komunistų partija visada informa
vo Lietuvos darbo žmones apie Tarybų Sąjungos darbo žmonių 
laimėjimus, apie tarptautinio proletariato kovą, ji skleidė tarp 
darbo masių marksizmo-leninizmo teoriją.

Lietuvos Komunistų partija visą laiką pasiaukojamai kovojo 
dėl Lietuvos darbo žmonių išsivadavimo iš kapitalistinės prie
spaudos. Įsigalėjus Lietuvoje fašistinei diktatūrai, Lietuvos Ko
munistų partija, nepaisydama kraugeriško fašistų teroro, lygiai 
taip pat ryžtingai ir pasiaukojamai kovojo prieš fašistinį smur
tą, prieš fašistų vykdomą Lietuvos suhitlerinimą, savo spaudoje 
ir darbininkų susirinkimuose tiksliai demaskavo Smetonos ir

98



jo pakalikų išdavikiškumą, tarnavimą Hitlerio interesams ir 
buržuazijos savanaudiškumą, dangstomą tautiškumo lozungais.

Jau 1933 m. spalio mėn. Lietuvos Komunistų partijos Centro 
Komitetas įtikinamai nurodė Lietuvos darbo žmonėms: „Tauti
ninkai— valdžios partija reorganizuojasi Hitlerio partijos pa
matais. Smetona turi vaidinti Hitlerio rolę. Smetonos ir Hitle
rio draugystė stipri. Klaipėdoje šeimininkauja nacionalsocialis
tai" 9.

1934 m. kovo mėn. Lietuvos Komunistų partija iškėlė aikš- 
lėn Lenkijos imperialistų ir hitlerinės Vokietijos derybas, tu
rėjusias tikslą sukelti karą prieš Tarybų Sąjungą, iškėlė aikštėn 
l ietuves fašistų pastangas įsijungti į tą bendrą fašistinį frontą 
Ir sugriauti Lietuvos valstybę. Lietuvos KP Centro Komitetas 
demaskavo smetonininkų išdavikiškas kombinacijas su hitle
rine Vokietija ir ponų Lenkija ir šaukė Lietuvos darbo žmones: 
„Ginkim Lietuvos nepriklausomybę nuo Lenkijos ir Vokietijos 
imperialistų ir nuo Lietuvos fašistų, parduodančių Lietuvą im
perialistams" l0.

Lietuvos Komunistų partija 1934 metais reikalavo griežtai 
nubausti Kubiliūno [6] vadovaujamus voldemarininkus, kurie 
sukėlė pučą ir norėjo pagrobti valdžią, kad iš karto atiduotų 
Lietuvą hitlerinei Vokietijai, reikalavo griežtos kovos su jais. 
Lygiai taip pat Lietuvos Komunistų partija griežtai stojo prieš 
Hitlerio agentus Klaipėdoje — noimanininkus ir zasininkus, ku- 
i ie teroro, pučo ir žmogžudybių priemonėmis stengėsi Klaipėdą 
ir visą Lietuvą inkorporuoti į Vokietiją.

Lietuvos Komunistų partija, analizuodama įvykius, remda
masi Lenino mokslu, jau tuomet numatė hitlerinio pavojaus 
baisumą Lietuvai, iškėlė aikštėn reikalą kovoti prieš Hitlerį 
pačioje Lietuvoje ir jau tuomet pabrėžė, kad tik sudarymas 
savitarpio pagalbos sutarties su Tarybų Sąjunga yra tikras 
laidas Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių nepriklausomybei. 
Savo atsišaukime 1935 m. liepos mėn. Lietuvos KP Centro Ko
mitetas rašė:

„Jei pačią Vokietiją Hitleris pavertė pragaru, tai kuo pa
virs Lietuva Hitleriui viešpataujant užgrobtam krašte? Nepri
klausomybės galas, tautinis, politinis bei kultūrinis pavergimas, 
liaudies masių plėšimas, krašto nualinimas, naikinimas, mir- 
lis — štai ką neša su savim Hitlerio užgrobimas Lietuvos. Turint 
šį pavojų prieš akis, Lietuvos darbininkų, valstiečių ir visos 
liaudies masės privalo sukrust. Mes turim visomis jėgomis stip- 
rint kovą su Hitlerio pavojum. Neturim manyt, esą, kovą prieš 
Hitlerį galima vesti tik Hitleriui įsiveržus Lietuvon. Išlaukinės 
Ir vidujinės Lietuvos sąlygos spirte spiria jau šiandien kovą 
su Hitleriu pradėti pačioj Lietuvoj. Visų pirma mes plačiai 
turim vest kovą dėl sudarymo Lietuvos savitarpio pagalbos 
sutarties su TSRS. Tarybų Sąjungos nuoširdi taikos politika
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buvo per visą laiką geriausiu laidavimu mažųjų Pabaltijo vals
tybių nepriklausomybei. Jei ne Tarybų Sąjunga, Lietuva jau 
seniai būtų pasidariusi plėšriųjų imperialistų auka ir nemaža 
Lietuvos liaudies kraujo būtų buvę pralieta kare. Tarybų Są
junga, kuriai yra svetimi užgrobimai ir tautų pavergimas, yra 
geriausias ir nuoširdžiausias Lietuvos liaudies ir jos nepriklau
somybės draugas [...]. Bijodama padidėjusių Lietuvos liaudies 
simpatijų Tarybų Sąjungai, fašistų valdžia, kad suturėtų TSRS 
įtakos augimą Lietuvos masėse, rūpinas ir rūpinsis nuraminti 
liaudį melagingais įkalbinėjimais apie galimumą susitaikyti su 
Vokietija. Bet nesiduokim apgaunami: Hitleris siekia ne susitai
kymo su Lietuva, o jos pagrobimo [. . .]. Užtat reikalaukim tvir
tos sąjungos sudarymo su TSRS [...]. Šalin Hitleris ir jo lietu
viški talkininkai! Ginkime Lietuvos nepriklausomybę! Ginkim 
TSRS! Tegyvuoja tvirta sąjunga Lietuvos su TSRS!" 11

Smetona ir jo vyriausybė, eidami išvien su pasauline reak
cija, siuntė ginklus ispanų fašistams. Lietuvos Komunistų par
tija demaskavo Lietuvos fašistų teikiamą pagalbą ispanų tautos 
žudikams Franko generolams prieš ispanų tautą. „Visa tai reiš
kia,— rašė Lietuvos KP CK savo atsišaukime tuo klausimu,— 
ne tik kruvinųjų Ispanijos fašistų rėmimą, bet ir aiškų Lietu
vos traukimą į fašistinės Vokietijos avantiūras. Tai dar vienas 
Lietuvos pardavimo hitlerinei Vokietijai įrodymas [...]. Šalin 
paramą ispanų generolams! Šalin Lietuvos fašistų machinacijas 
su hitlerininkais! Šalin Hitlerio agentus iš Lietuvos! Šalin Lie
tuvos pardavimą Vokietijos imperialistams!" 12

Lietuvos Komunistų partija iškėlė aikštėn Lietuvos fašisti
nės valdžios rengimąsi įtraukti Lietuvą į fašistinių valstybių 
bloką prieš Tarybų Sąjungą. 1936 m. gruodžio mėn. Lietuvos 
Komunistų partijos CK skelbė Lietuvos darbo žmonėms:

„Lietuvos nepriklausomybė pavojuj. Lietuvos fašistinės val
džios palankumas hitlerinei Vokietijai jau seniai visiems žino
mas. J i  sudarė su Vokietija prekybos sutartį, kuri leidžia Hit
leriui laisvai šeimininkauti Klaipėdos krašte. J i  teikia neribo
tas laisves nežabotam hitlerininkų veikimui Lietuvoje, ypač 
Klaipėdos krašte [.. .]. Dabar Lietuvos fašistinės valdžios par
sidavimas barbarui Hitleriui pasiekė dar didesnę niekšingumo 
ribą; mūsų gautomis žiniomis paskutiniu metu ministerių kabi
netas svarsto klausimą apie dar glaudesnį Lietuvos „susiarti
nimą" su hitlerine Vokietija. O kai kurie fašistų ministeriai, 
tame skaičiuje pirmoj eilėj žandaras Čaplikas ir švietimo min. 
Tonkūnas, tiesiog reikalauja atvirai prisidėti prie karo kurs
tytojo Hitlerio vedamos grobikiškos užsienio politikos,— prisi
dėti prie imperialistinės Vokietijos—Japonijos sudarytos „an
tikomunistinės" sutarties, kuri visam pasauliui žinoma, kaip 
karinė sutartis užpulti Tarybų Sąjungą ir sukurti pasaulinį karo 
gaisrą [...].
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Tai reiškia Lietuvos nepriklausomybės laidojimą. Tai reiš
kia Lietuvos traukimą į hitlerines karo avantiūras. Tai reiškia 
naujos vokiečių okupacijos Lietuvoj ruošimą, kuri gresia ne 
lik liaudies turto sunaikinimu bei išplėšimu, bet ir visos lietu
vių tautos išnaikinimu. Protestuokim prieš pardavikišką fašis
tinės valdžios politiką. Šalin Hitlerio agentus — naujos vokiečių 
okupacijos Lietuvoj ruošėjus'1 13.

Lietuvos Komunistų partijos aktyvus veikimas, jos pasiau
kojanti kova sukėlė ir suaktyvino plačiųjų liaudies masių pa
sipriešinimą smetoniniams tautos išdavikams ir tuo privertė. 
Lietuvos fašistinę valdžią tuo laiku susilaikyti nuo atviro Lie- 
lnvos įtraukimo į hitlerinės Vokietijos ir kitų fašistinių vals
tybių bloką prieš Tarybų Sąjungą.

Kai 1938 metų kovo mėn. ponų Lenkija pateikė Lietuvai 
ultimatumą dėl Vilniaus ir tik energingas Tarybų Sąjungos 
įspėjimas sulaikė lenkų imperialistus nuo grobikiško žygio į 
Lietuvą, Lietuvos Komunistų partija vienintelė iš Lietuvos par- 
lijų nušvietė Lietuvos darbo žmonėms Lenkijos imperialistų 
grobikiškumą ir demaskavo smetoninės valdžios veidmainišku
mą ir pardavikiškumą, sprendžiant Vilniaus klausimą. Lietuvos 
Komunistų partija išaiškino liaudies masėms visų imperialisti
nių grobikiškų veiksmų bendrumą, parodė, kad „fašistinė Len
kija, susitarusi su Hitleriu tą pat dieną, kai Vokietija pagrobė 
Austriją, išprovokavo pasienio incidentą ir ruošėsi tuojau pa
grobti Lietuvą" I4.

Nuo 1938 metų viršum Lietuvos pakibo nuolat didėjanti 
hitlerinio pagrobimo grėsmė, kurią stiprino Smetonos valdžios 
išdavikiški darbai, Lietuvos Komunistų partija šiuo pavojingu 
momentu energingai stojo į kovą už Lietuvos nepriklausomybę, 
šaukė Lietuvos darbo žmones ginti savo kraštą nuo hitlerinio 
pavojaus, reikalavo sąjungos su Tarybų Sąjunga, vienintele 
valstybe, galinčia nuoširdžiai sustiprinti Lietuvos pozicijas ko
voje prieš imperialistus. Lietuvos Komunistų partija demaskavo 
Hitlerio agentus, vadinamuosius „žygininkus”, kurie Klaipėdoje 
leidžiamame „Žygyje" varė atvirą hitlerinę propagandą, sme
toninės valdžios globojami.

Lietuvos Komunistų partija kėlė aikštėn tą faktą, kad „Kraš
to viduj fašistų valdžia viską darė, kad susilpnintų Lietuvos 
nepriklausomybės atsparumą [. . .]. Fašistų valdžia vis labiau 
Ir labiau stiprino terorą ir reakciją, ji likvidavo organizavimosi, 
spaudos, žodžio, susirinkimų ir kitas demokratines laisves, įve
di1 didžiausią karo komendantų, apskrities viršininkų ir žval
gybos sauvalę prieš tautą [. . .]. Tuo laiku, kai Hitlerio šnipai 
ir agentai — neimanininkai, voldemarininkai paleidžiami iš kalė
jimų ir jiems krašte suteikiama veikimo laisvė, kalėjimai per
pildyti geriausių Lietuvos sūnų — jiems pastatytas, sekant hit
lerinį terorą, naujas koncentracijos lageris, o paskutiniu metu
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Smetonos—Mirono valdžia vykdo naujus masinius darbininkų 
ir valstiečių areštus [...]. Tad Pirmąją Gegužės dieną teskamba 
Lietuvos nepriklausomybės apgynimo lozungai ir reikalavimai 
[. . .]. Remkim Tarybų Sąjungos politiką, ginančią taiką ir ma
žųjų tautų nepriklausomybę! Šalin hitlerinės Vokietijos ir fa
šistinės Lenkijos agentus iš Lietuvos! Šalin fašistų reakcija ir 
teroras! . . Šalin nusibankrutijusi fašistų valdžia — Lietuvos ne
priklausomybės žlugdyto j a!" 15

Kai Hitleris, Smetonos valdžios padedamas, pagrobė Klaipė
dą ir Klaipėdos kraštą, Lietuvos Komunistų partija taip pat 
šaukė Lietuvos darbo žmones budėti hitlerinio pavojaus aki
vaizdoje ir reikalavo Lietuvos draugiškų ryšių su Tarybų Są
junga. Lietuvos Komunistų partija šaukė Lietuvos liaudį budėti 
ir ginti Lietuvos nepriklausomybę, ginti nuo hitlerinės Vokie
tijos grobikų, nuo Smetonos ir Lietuvos buržuazijos išdavikiš- 
kumo.

Lietuvos darbininkai ir valstiečiai, pažangioji inteligentija 
akylai stebėjo tiesią, nuoseklią Tarybų Sąjungos kovą dėl tai
kos ir tautų nepriklausomybės ir visas savo viltis kreipė į Ta
rybų Sąjungą. Visa Lietuvos liaudis taip pat atsidėjusi klausėsi 
Komunistų partijos įspėjančio ir šaukiančio žodžio ir būrė savo 
jėgas kovoti už savo laisvę ir nepriklausomybę.

5. Tarybų Sąjungos kova dėl taikos 
ir dėl tautų laisvės

Lietuvos fašistai matė stiprėjantį Lietuvos darbo žmonių prie
šinimąsi smetoninės valdžios išdavikiškumui. Bijodama augan
čio liaudies masių pasipiktinimo, jų bręstančo aktyvumo ir 
pasipriešinimo, smetoninė valdžia, iš vienos pusės, per savo 
spaudą nuolat įtikinėjo: „Visame krašte ramu" ir šaukė: „Ne
pasiduokite nerimui" ir t. t. Iš kitos pusės, nepasitikėdama ir 
neturėdama pagrindo pasitikėti raminimo šauksmais, smeto
ninė valdžia ėmėsi griežtų priemonių lietuvių tautos augančiam 
pasipriešinimui palaužti ir savo šeimininkui — hitlerinei Vokie
tijai duotiesiems pasižadėjimams ištesėti.

Tuojau po Klaipėdos pardavimo Smetonos valdžia paskelbė 
Lietuvoje sustiprintos apsaugos būvį ir pašaukė po ginklu kai 
kurias atsarginių kareivių kategorijas. Taip pat tuojau buvo 
sudarytas ginklų fondas ir buvo imta plačiai varyti „aukų" 
rinkimą, rinkti prievartines „aukas" ginklų fondui. Fašistinės 
žvalgybos veikimas dar labiau sustiprėjo. Visos tos priemonės 
buvo nukreiptos prieš Lietuvos darbo žmones. Visos jos ėjo 
Lietuvos fašizmo pozicijoms sustiprinti hitlerinės Vokietijos tal
koje. Smetonos bendradarbiavimas su hitlerine Vokietija buvo
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I м brėžtas ir tuo, kad visi hitleriniai pučininkai ir teroristai- 
/mogžudžiai — kubiliūnininkai, noimanininkai, zasininkai,— nu
leisti už žmogžudystes ir smurtus, buvo galutinai paleisti iš 
kalėjimo. Smetonininkai darė Lietuvą hitlerinės Vokietijos baze 
prieš Tarybų Sąjungą.

Lietuvos darbo liaudies protestai prieš fašistų išdavikišką 
politiką ir jų griežtas priešinimasis hitlerininkų įsigalėjimui 
l.letuvoje vis stiprėjo. Lietuvos Komunistų partijos įtaka Lie- 
luvos liaudies masėse kasdien augo. Apie Lietuvos Komunistų 
partiją, nuosekliai ginančią Lietuvos laisvę ir nepriklausomy
be, telkėsi darbininkai ir valstiečiai, telkėsi pažangioji inteli
gentija ir jie visi kaupė savo jėgas kovai su fašizmu.

Fašistinė valdžia ėmėsi dar žiauresnių priemonių darbo 
žmonių pasipriešinimui nuslopinti. 1939 m. balandžio mėn. ant
roje pusėje Smetona su savo pakalikų „seimu" paskelbė „ne
paprastojo meto įstatymą", pagal kurį ėmė veikti ypatingieji 
valstybės apsaugos įstatai su ilgamečiais kalėjimais ir mirties 
bausme už bet kokį veikimą prieš Smetonos valdžią, su dar 
didesne karo komendantų ir žvalgybos sauvale ir žiaurumais.

Revoliuciniai darbininkų klasės kovotojai nauja banga bu
vo grūdami į Kauno ir kitus kalėjimus, į Dimitravo koncentra
cijos stovyklą, į IX fortą. Įtemptos klasių kovos sąlygomis ir 
kilos buržuazinės politinės partijos stojo į besąlygišką pilnu- 
linį fašistų-tautininkų politikos palaikymą ir įėjo į smetoninę 
vyriausybę. Iki tol veikusios kitos buržuazinės politinės par- 
lijos buvo formaliai uždarytos ir liko veikti tik tautininkų są
junga. Tai buvo padaryta su tų partijų lyderių pritarimu, kad 
sudarytų „tautinės vienybės" įspūdį ir tuo apgautų darbo žmo
nes. Lietuvių tautą fašistiniai smurtininkai, visų buržuazinių 
partijų palaikomi, be atodairos stūmė į pražūtį.

Hitlerinė Vokietija sparčiais žingsniais ruošėsi karui ry
tuose, ruošėsi pulti Tarybų Sąjungą; tam reikalui ji pirmiausia 
ruošėsi užgrobti tarp Vokietijos ir Tarybų Sąjungos esančias 
valstybes — Lenkiją, Lietuvą, Latviją, Estiją. Rengdamasis gro
bikiškam karui prieš Tarybų Sąjungą ir tam ginkluodamas Vo
kietiją, Hitleris jau iš anksto įtikinėjo jam pataikaujančių ka
pitalistinių kraštų vadovus, kad esą, Vokietija „turi ginkluotis, 
lam atvejui, jeigu ją pultų Tarybų Rusija, kurios puolimas, 
žinoma, niekada negali būti sulaikytas nei limitrofų, nei Len
kijos" 16. Šitokios rūšies savo pareiškimais Hitleris aiškiai nu
žymėjo artimiausios savo grobikiškos ekspansijos kelią — pulti 
Tarybų Sąjungą, prieš tai užgrobus Lenkiją ir „limitrofus" 
(t. y. Lietuvą, Latviją, Estiją).

1939 m. balandžio 29 d. Hitleris paskelbė, kad Vokietija 
nutraukianti nepuolimo sutartį su Lenkija. Hitleriniai grobikai 
atvirai rengėsi karui. 1939 m. gegužės 22 d. hitlerinė Vokie
tija ir fašistinė Italija sudarė karinę sąjungą, pasirašė naują
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sutartį, kuria, be ko kita, šios dvi grobikiškos valstybės pasi
žadėjo, kad vienai iš tų šalių pradėjus karą su kuria kita vals
tybe arba keliomis valstybėmis, kita susitarianti šalis „stoja 
tuojau pat į pagalbą kaip sąjungininkas visomis karo pajėgo
mis— sausumos, jūrų ir oro“. Si dviejų fašistinių valstybių 
sutartis sudarė atvirą grobiamojo karo grėsmę.

Tarybų Sąjungos vyriausybė visą laiką nuosekliai kovojo 
už taiką, už agresorių sudraudimą, už kolektyvinio saugumo 
politiką. Tarybų Sąjungos diplomatijos aiškus ir tiesus įsiki
šimas sulaikė ponų Lenkijos parengtą puolimą prieš Lietuvą 
1938 m. kovo mėn. Tarybų Sąjungos kariuomenė 1938 m. va
sarą sudavė triuškinantį atosmūgį japoniškiems agresoriams 
prie ežero Chasan ir privertė juos nutraukti puolimus prieš 
tarybinę teritoriją.

Kada Hitleris draskė Čekoslovakiją ir rengėsi ją visai už
grobti, Tarybų Sąjungos vyriausybė aiškiai ir tiesiai pasiūlė 
tuojau sušaukti TSRS, Anglijos ir Prancūzijos atstovus ir imtis 
konkrečių, Tarybų Sąjungos pasiūlytų priemonių Čekoslova
kijai apginti nuo hitlerinės agresijos. Tarybų Sąjungos vyriau
sybė buvo pasirengusi tuojau veiksmingai padėti Čekoslova
kijai, jeigu Čekoslovakijos vyriausybė to panorės. Tarybų Są
junga pasisakė už sušaukimą tarptautinės konferencijos su 
tikslu suteikti kolektyvinę pagalbą Čekoslovakijai ir imtis prak
tiškų priemonių taikai apsaugoti. „TSRS stojo prieš visą pasaulį, 
kaip vienintelė šalis, kuri visuotinės panikos, dezertyravimo 
ir išdavystės metu išlaikė pilnutinę ramybę, įrodė nepakeičiamą 
ištikimumą sutartiniams pasižadėjimams, parodė tvirtą pasiry
žimą ginti tarptautinę taiką ir demokratiją prieš karo kursty
tojus" I7.

Betgi Anglijos ir Prancūzijos susitarimas su Hitleriu ir jų 
prieš Tarybų Sąjungą nukreipta politika suardė visas Tarybų 
Sąjungos pastangas padėti Čekoslovakijai ir leido Hitleriui 
užimti dalį jos žemių. Tolimesnė kapituliantiška Anglijos ir 
Prancūzijos, Čemberleno ir Daladjės politika sudarė sąlygas 
Hitleriui užgrobti ir visą Čekoslovakiją — 1939 m. kovo mėn. 
Čekoslovakija jau buvo po kruvinu Hitlerio batu.

Grobikiški Hitlerio ir kitų fašistinių agresorių užsimojimai 
tuo nesibaigė. Vokietija rengėsi pradėti naują karą ir pirmoje 
eilėje užgrobti Lenkiją ir Pabaltijo valstybes.

Akivaizdoje naujos fašistinio puolimo grėsmės Tarybų Są
junga tęsė savo nuoseklią kovą dėl taikos. Tarybų Sąjungos 
vyriausybė užsienio politikoje laikėsi tų išmintingų principų, 
kuriuos nužymėjo draugas Stalinas XVIII VKP(b) suvažiavime: 
„Mes esame už taiką,— kalbėjo draugas Stalinas,— ir už stipri
nimą dalykinių ryšių su visomis šalimis, mes esame ir būsime 
šioje pozicijoje, kiek tos šalys laikysis tokių pat santykių su 
Tarybų Sąjunga, kiek jos nemėgins pažeisti mūsų šalies inte
resų".

104



Tarybų Sąjunga nedelsiant nuoširdžiai parėmė Ruzvelto 
kreipimąsi dėl taikos apsaugojimo ir tarptautinės konferenci- 
|os sušaukimo tam reikalui. Tarybų Sąjunga pasiūlė sušaukti 
Anglijos, Prancūzijos, Rumunijos, Lenkijos, Turkijos ir TSRS 
atstovų pasitarimą apsvarstyti padėčiai ir numatyti priemonėms 
prieš agresiją. Anglijos vyriausybė nepriėmė to pasiūlymo; to
kią Anglijos poziciją palaikė ir Prancūzijos vyriausybė.

1939 m. balandžio 17 d. TSRS pasiūlė sudaryti TSRS, Ang
lijos ir Prancūzijos paktą ginti toms šalims, kurioms grėsė fa
šistinė agresija. Kadangi Anglijos ir Prancūzijos darbo žmonės 
troško taikos ir reikalavo tartis su Tarybų Sąjunga prieš fa
šistinę agresiją, tai tų šalių vyriausybės atsiuntė savo atstovus 
I Maskvą tartis su Tarybų Sąjungos vyriausybe. Tačiau į de
rybas iš anglų—prancūzų pusės atvyko antraeiliai delegatai, 
kurie visaip delsė ir tiesiog sabotavo pasitarimus, atmesdami 
visus realius Tarybų Sąjungos pasiūlymus. Tarybų Sąjunga 
reikalavo sudaryti tarp Anglijos, Prancūzijos ir TSRS efektyvų 
savitarpio pagalbos paktą, teikti pagalbą prieš tiesioginę ir 
netiesioginę agresiją penkioms valstybėms, kurioms davė ga
rantijas anglai ir prancūzai (Lenkijai, Rumunijai, Turkijai, Grai
kijai ir Belgijai), o taip pat ir Pabaltijo valstybėms. [...]•

Tarybų Sąjungos pasiūlymų realizavimas būtų sutramdęs fa
šistinius grobikus, būtų neleidęs pradėti karo arba būtų už
tikrinęs greitą grobikų sutriuškinimą.

Tačiau Anglijos ir Prancūzijos delegatai nepriėmė teisingų 
Tarybų Sąjungos pasiūlymų, o ponų Lenkijos vyriausybė net 
išdidžiai atvirai pareiškė, kad ji nesanti reikalinga ir nepriim- 
sianti karinės pagalbos iš TSRS 18.

Per visą tą laiką, 1939 m. vasarą, kaip ir pirmiau, vyko 
aktyvios diplomatinės derybos tarp Anglijos ir hitlerinės Vo
kietijos. Visa eilė faktų rodė, kad Anglijos ir Prancūzijos impe
rialistai, o taip pat ir poniškoji Lenkija 1939 m. stengėsi lošti 
dvipusišką lošimą, turintį tikslą nukreipti hitlerinės Vokieti
jos ekspansiją prieš Tarybų Sąjungą. Visa tai vertė Tarybų 
•Sąjungos vyriausybę imtis savų saugumo priemonių savo kraš
to sienoms apsaugoti.

1939 metų vasarą Vokietija pasiūlė Tarybinei vyriausybei 
sudaryti nepuolimo sutartį. Tarybų Sąjunga, turėdama galvoje 
visas anglų ir prancūzų vyriausybių dviveidiškas machinacijas 
ir rūpindamasi savo valstybės saugumu, tą pasiūlymą priėmė. 
1939 m. rugpjūčio 23 d. Maskvoje buvo pasirašyta nepuolimo 
sutartis tarp Tarybų Sąjungos ir Vokietijos. Pasirašymas ne
puolimo sutarties tarp Tarybų Sąjungos ir Vokietijos iš karto 
sugriovė klastingus sumanymus visų tų reakcinių Anglijos ir 
Prancūzijos diplomatų, kurie įvairiomis tarptautinėmis savo 
machinacijomis norėjo izoliuoti Tarybų Sąjungą, paliekant ją 
be jokių savitarpio pagalbos sutarčių, ir nukreipti prieš ją  hit
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lerinės Vokietijos agresiją. Tarybų Sąjungos diplomatija su
mušė tuos reakcinės diplomatijos užsimojimus.

Jau vėliau, hitlerinei Vokietijai klastingai užpuolus Tary
bų Sąjungą, savo kalboje per radiją 1941 m. liepos 3 d. draugas 
Stalinas nurodė tas priežastis, dėl kurių Tarybų Sąjunga buvo 
sudariusi sutartį su hitlerine Vokietija.

„Galima paklausti,— kalbėjo draugas Stalinas,— kaip galėjo 
atsitikti, kad Tarybinė vyriausybė sutiko sudaryti nepuolimo 
paktą su tokiais klastingais žmonėmis ir išgamomis, kaip kad 
Hitleris ir Ribentropas? Ar nepadarė čia Tarybinė vyriausybė 
klaidos? Žinoma, ne! Nepuolimo paktas yra paktas, sudarytas 
taikai tarp dviejų valstybių. Kaip tik tokį paktą pasiūlė mums 
Vokietija 1939 metais. Ar galėjo Tarybinė vyriausybė atsisa
kyti nuo tokio pasiūlymo? Aš manau, kad nė viena taikinga 
valstybė negali atsisakyti nuo taikos susitarimo su kaimynine 
valstybe, net jei tos valstybės priešakyje stovi dargi tokie 
išgamos ir žmogėdros, kaip kad Hitleris su Ribentropu. Ir tai, 
žinoma, su viena būtina sąlyga — jei taikos susitarimas tiesiog 
ar netiesiog nepaliečia taikingo šios Valstybės teritorinio ne
dalomumo, nepriklausomybės ir garbės. Kaip žinoma, nepuo
limo paktas tarp Vokietijos ir TSRS yra kaip tik toks paktas.

Ką mes laimėjome, sudarę nepuolimo paktą su Vokietiją? 
Mes laidavome mūsų kraštui taiką per pusantrų metų ir gali
mumą parengti savo jėgas atosmūgiui, jei fašistinė Vokietija, 
nepaisydama pakto, rizikuotų užpulti mūsų šalį. Tai aišku mūsų 
laimėjimas ir fašistinės Vokietijos pralaimėjimas".

Tarybų Sąjungos kova dėl taikos, kova prieš klastingas 
Anglijos ir Prancūzijos imperialistų machinacijas hitlerinės 
agresijos augimo metais buvo betarpiškai nukreipta į mažųjų 
valstybių saugumo užtikrinimą, į jų laisvės ir nepriklausomy
bės apgynimą. Visais atvejais Tarybų Sąjunga gynė Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę ir nuo poniškosios Lenkijos impe
rialistų, ir nuo hitlerinių grobikų.

6 . Hitlerinio antplūdžio grėsmė
1939 m. rugsėjo 1 d. hitlerinė Vokietija provokaciniu būdu 
didelėmis jėgomis puolė Lenkiją. Vokietijos pradėtas grobia
masis karas prieš Lenkiją iš karto pastatė lietuvių tautą į mir- 
tinį pavojų, kurį ypač didino išdavikiška buržuazinės-fašistinės 
klikos politika, stūmusi Lietuvą į hitlerizmo nasrus. Smetonos 
atiduotas hitlerinei Vokietijai Klaipėdos uostas pasidarė vie
na iš pagrindinių Vokietijos karo laivyno bazių operacijoms 
prieš Lenkiją. Hitlerinių agentų veikimas Lietuvoje dar sustip
rėjo. Paminklas, kurį, Lietuvos buržuazijai leidžiant, vokiškieji 
imperialistai buvo pasistatydinę Kaune savo žuvusiems kariams,
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buvo demonstratyviai papuoštas kaspinais su hitlerine svasti
kų. Tarp Vokietijos pasiuntinybės ir smetoninio generalinio 
ilubo veikė nuolatinis bendradarbiavimo sąlytis. Fašistiniai laik
ui,ščiai mirgėjo hitlerinių agentūrų teikiamomis iliustracijomis, 
vaizduojančiomis Vokietijos žygius ir laimėjimus.

Grobikišką Hitlerio kalbą Gdanske rugsėjo 19 d. fašistiniai 
laikraščiai spausdino ištisai per du pirmuosius puslapius. Lie- 
luvos fašistai džiaugėsi, kad jie „sutvarkė" santykius su Vo
kietija, atiduodami jai Klaipėdą. Kaune buvo demonstruojamas 
vokiečių parengtas filmas, rodąs, kaip hitlerininkai triuškino 
Lenkiją. Taip Smetona norėjo Lietuvoje įskiepyti „pagarbą"
I litleriui.

Lietuvos darbo žmonės su nerimu žiūrėjo, kaip smetoniniai 
fašistiniai vairuotojai nuosekliai rengė dirvą tam, kad Lietuvą 
galutinai atiduotų į hitlerininkų rankas. Akivaizdoje hitleri
nės agresijos ir tos išdavystės, kurią vykdė Lietuvos buržuazinė- 
lašistinė valdžia, lietuvių tauta turėjo vieną vienintelę viltį, 
l ietuvių tauta atsidėjusi sekė Tarybų Sąjungos kovą dėl tai
kos. J i  tikėjo, ji  neabejojo, kad tikriausias ir ištikimiausias 
lietuvių tautos draugas — Tarybų Sąjunga šiuo pavojingu mo
mentu išties jai pagalbos ranką ir neleis jos praryti hitleriniams 
grobikams. Tą Lietuvos liaudies įsitikinimą išugdė visa Tarybų 
Sąjungos taikos politika, nuolatinis nuoseklus Lietuvos inte- 
msų rėmimas iš Tarybų Sąjungos pusės.

Gausingos hitlerinių grobikų divizijos, gerai parengtos ka
li ii, puikiai ginkluotos, laužė lenkų kariuomenės pasipriešinimą 
ii veržėsi tolyn į Lenkiją.

Lenkijos patriotai atkakliai priešinosi grobikams, narsiai 
gynė savo šalį. Tačiau vidujinis poniškosios Lenkijos santvar
kos supuvimas, valdančiųjų klasių politikos išugdyti klasiniai 
ir tautiniai prieštaravimai, jų visiškas nesugebėjimas organi
zuoti gynybą ir vadovauti jai, o taip pat kiekybinis ir techniki
nis vokiškųjų grobikų pranašumas padarė savo darbą. Lenkijos 
valstybė neatlaikė karo smūgių ir subyrėjo. Hitlerinė kariuo
menė ėjo per užkariautąją Lenkijos teritoriją, grobdama, griau
dama bei naikindama krašto gėrybes, tūkstančiais žudydama 
beginklius žmones, moteris, vaikus, senius.

Si viską naikinanti hitlerinių gaujų banga diena po dienos 
artėjo prie Lietuvos žemių, prie Vilniaus ir Vilniaus krašto, 
Smetonos parduoto poniška j ai Lenkijai, Vilniaus kraštas ir Vil
niaus miestas gyveno siaubingoje hitlerinio įsiveržimo grės
mėje. Drauge su tuo toks pat likimas buvo parengtas ir visai 
Lietuvai.
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7. Tarybų Sąjunga išgelbsti Vilnių. 
Tarybų Sąjungos ir Lietuvos 

savitarpio pagalbos sutartis

Hitlerininkai, begrobdami Lenkiją, artėjo prie Vilniaus kraš
to, prie Vakarų Ukrainos ir prie Vakarų Baltarusijos, t. y. 
prie tų žemių, kurias savo laiku Lenkijos imperialistai buvo 
užgrobę iš Lietuvos, iš Tarybų Baltarusijos, iš Tarybų Ukrai
nos. Dėl grobikiško hitlerininkų žygiavimo susidarė tokia pa
dėtis, kurioje slypėjo nauji pavojai. [. . .]

Turėdama galvoje tokią grėsmingą padėtį, o taip pat rū
pindamasi apsaugoti buvusios ponų Lenkijos pavergtus ukrai
niečius, baltarusius ir lietuvius nuo hitlerininkų antplūdžio, 
Tarybinė vyriausybė nutarė įvesti Raudonąją Armiją į ukrai
niečių, baltarusių ir lietuvių žemes, buvusias Lenkijos valdžio
je. 1939 m. rugsėjo 17 d. Raudonoji Armija, visų gyventojų 
džiaugsmingai sutikta, įžengė į Vakarų Ukrainos, Vakarų Bal
tarusijos ir Vilniaus krašto žemes, užkirsdama kelią vokiškie
siems fašistiniams grobikams.

Žinią apie Raudonosios Armijos įėjimą į Vilniaus kraštą 
ir Vilniaus miestą su entuziazmu pasitiko visa Lietuvos liaudis.

Lietuvos sostinę Vilnių ir Vilniaus kraštą nuo hitlerinių 
grobikų išgelbėjo Tarybų Sąjunga, išgelbėjo narsioji Raudonoji 
Armija,— atėjo pagalba iš ten, iš kur lietuvių tauta laukė ir 
tikėjosi pagalbos.

Išgelbėjusi Vilnių ir Vilniaus kraštą nuo vokiškųjų grobi
kų, Tarybų Sąjunga, nuosekliai laikydamasi savo teisingos po
litikos ir savo tarptautinių sutarčių, atsižiūrėdama į lietuvių 
tautos troškimą, o taip pat nuosekliai vykdydama taikos poli
tiką, Vilnių ir Vilniaus kraštą perdavė Lietuvai.

Tačiau hitlerinės agresijos pavojus Lietuvai nebuvo suma
žėjęs. Kad apsaugotų Lietuvą nuo hitlerinės Vokietijos puoli
mo, Tarybų Sąjunga ne tik perdavė Vilnių ir Vilniaus kraštą 
Lietuvai, bet ir pasiūlė sudaryti savitarpio pagalbos sutartį. 
Nors Lietuvos fašistinė valdžia ir toliau tebesilaikė lietuvių 
tautai pražūtingo politinio, ekonominio ir karinio bendradar
biavimo su hitlerine Vokietija, nors tuo metu Lietuvos bur
žuazija, išsigandusi Lietuvos darbo žmonių kaimyniško suar
tėjimo su Tarybų Sąjunga, norėjo tuojau pat pasiduoti visiškai 
hitlerinės Vokietijos globai, tačiau Tarybų Sąjungos pasiūlymo 
sudaryti savitarpio pagalbos sutartį ji negalėjo nepriimti.

Vilniaus atidavimas Lietuvai ir savitarpio pagalbos sutar
ties pasiūlymas iš Tarybų Sąjungos pusės atitiko esmingiausius 
lietuvių tautos interesus ir giliausius visos liaudies lūkesčius 
ir troškimus; visos liaudies reikalavimas ir negalėjimas tuo 
metu gauti pagalbos iš hitlerinės Vokietijos vykdyti pardavi-
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Kiškai politikai privertė fašistinę smetoninę valdžią priimti Ta
rybų Sąjungos pasiūlymą.

Lietuvos Komunistų partijos Centro Komitetas ryškiai api
budino Lietuvos buržuazinės-fašistinės valdžios to meto sieki
nius: ..] spalio mėnesį Lietuvos buržuazija „vieningo darbo"
buitininkų, krikdemų ir liaudininkų partijų vyriausybės asme
nyje šaukėsi Vokietijos protektorato. Tačiau šį kartą jiems 
m išdegė. Neišdegė todėl, kad TSRS mums ištiesė pagalbos ran
ką, o masės privertė tą ranką priimti" 19.

1939 m. spalio 10 d. Maskvoje buvo pasirašyta tarp Tarybų 
Sąjungos ir Lietuvos „Vilniaus ir Vilniaus srities Lietuvos Res
publikai perdavimo ir Lietuvos—Tarybų Sąjungos savitarpio 
pagalbos sutartis" 20.

Šia sutartimi Tarybų Sąjunga vėl iš naujo pabrėžė savo 
nuolatinę principinę pažiūrą dėl „Vilniaus miesto ir Vilniaus 
•uities, Lenkijos neteisingai pagrobtų iš Lietuvos“ (sutarties 
Įvedamoji dalis), ir užfiksavo tą istorijoje niekada neužmirš- 
lumą faktą, kad „Draugiškumui sutvirtinti tarp Tarybų Sąjun
gos ir Lietuvos Tarybų Sąjunga Vilniaus miestą ir Vilniaus 
uiLį grąžina Lietuvos Respublikai įjungti į Lietuvos valstybės 
leritoriją" (str. 1).

Sutarties straipsniai 2, 3, 4 ir 5 nusakė savitarpio pagal
bos priemones priešiškos agresijos atveju; tie straipsniai aiš
kiai rodo, kokius didelius įsipareigojimus pasiėmė ir kokią 
milžinišką apsaugos pagalbą Lietuvai garantavo Tarybų Są
junga. Tarybų Sąjunga įsipareigojo teikti Lietuvai „visokią 
pagalbą, imtinai ir karo pagalbą, tuo atveju, jei Lietuvos Res
publikai būtų grasoma ar ji tiesiog būtų puolama" (str. 2). 
Karybų Sąjunga įsipareigojo „padėti Lietuvos kariuomenei nau

dingomis sąlygomis ginklais ir kitomis karo medžiagomis" 
(sl.r. 3).

Kad Lietuvos sienų galimas užpuolimas susilauktų iš karto 
llnkamo atosmūgio, ypač turint galvoje hitlerinių agresorių 
klastingumą, sutartimi buvo numatyta Lietuvos teritorijoje, 
įvairiose bendru susitarimu nustatytose jos vietose, laikyti 
griežtai apribotas Tarybų Sąjungos karines jėgas: „Tarybų Su
pinga ir Lietuvos Respublika įsipareigoja realizuoti bendrą Lie- 
luvos valstybės sienų gynimą ir šiuo tikslu leidžia Tarybų Są
jungai įvairiose Lietuvos Respublikos vietose, nustatytose 
bendru susitarimu, savo sąskaita laikyti griežtai apribotas ta
rybines sausumos ir oro karines jėgas" (str. 4).

Šio sutarties straipsnio realizavimas buvo jau visiškai kon
kretus ir realus visos sutarties vykdymo faktas. Tarybinių ka
rinių įgulų įkurdinimas atskirose Lietuvos vietose buvo tik
riausia garantija, kad hitlerinei agresijai kelias į Lietuvą už
kirstas.
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Savaime aišku, kad sutartyje pažymėtieji įsipareigojimai 
lietė ir Tarybų Sąjungą, ir Lietuvą, ir dėl to nė viena šalis, 
sudarius šią sutartį, negalėjo dalyvauti jokiuose veiksmuose, 
jokioje koalicijoje, nukreiptoje prieš kitą susi tariančią ją  šalį. 
Tai buvo užrašyta ir pačioje sutartyje: „Abi susitariančios ša
lys įsipareigoja nesudaryti jokios sąjungos ir nedalyvauti jo
kioje koalicijoje, nukreiptoje prieš vieną iš susitariančių ša
lių" (str. 6).

Savitarpio pagalbos sutarties pasirašymą su Tarybų Sąjunga 
ir Vilniaus grąžinimą Lietuvai lietuvių tauta sutiko su milžiniš
ku entuziazmu ir su giliausiu dėkingumu Tarybų Sąjungai. Ši
tie faktai iš karto padarė Lietuvą saugią nuo bet kurios agre
sijos, nes jos saugumo reikalu rūpinosi galingoji Tarybų 
Sąjunga. Lietuvos liaudis vėl akivaizdžiai pamatė, kad ir di
džiausių pavojų atvejais ji turi tikrą draugą — didžiąją rusų 
tautą ir visas Tarybų Sąjungos tautas, nenugalimąją socializ
mo šalį.

Vilniaus grąžinimas Lietuvai įsakmiai parodė, kaip jautriai 
Tarybų Sąjungos vyriausybė vertino lietuvių tautos reikalus. 
[...] Dėl to, vos tik pasklidus žiniai apie Vilniaus grąžinimą 
ir savitarpio pagalbos sutarties pasirašymą su Tarybų Sąjunga, 
visoje Lietuvoje prasidėjo masinės liaudies demonstracijos: 
Lietuvių tauta reiškė savo džiaugsmą dėl Vilniaus grąžinimo, 
dėl susidariusio saugumo, nepaisant gretimai šėlstančio hitle- 
rizmo, dėl įsitikinimo, kad pasirašytoji sutartis, šiaip ar taip, 
pažabos smetoninės valdžios parsidavimą hitlerinei Vokietijai. 
Už visa tai nesulaikomai veržėsi begalinis lietuvių tautos dė
kingumas Tarybų Sąjungai. Niekada dar per visus ilgus bur
žuazijos ir fašizmo viešpatavimo metus taip viešai, taip at
virai, taip visuotinai ir taip džiaugsmingai nesireiškė lietuvių 
tautos nuotaikos ir nusistatymai, kaip 1939 m. spalio 11 d. ir 
vėliau. Jokios fašizmo priemonės, jokie smetoninės žvalgybos 
gudrumai nepajėgė sulaikyti ir nuslopinti liaudies masių nuo
taikų prasiveržimo, jų viešai reiškiamo dėkingumo didžiajai 
Tarybų valstybei.

Drauge su tuo liaudies masės reiškė savo pasipiktinimą 
smetoninių išdavikų darbais ir reikalavo nuversti fašistinę val
džią. Kaune gausinga darbininkų ir inteligentijos demonstracija 
ėmė artėti prie Tarybų Sąjungos pasiuntinybės, kad ten betar
piškai pareikštų savo džiaugsmą dėl Vilniaus grąžinimo ir dė
kingumą Tarybų Sąjungai. Šiai darbo žmonių demonstracijai 
kelią pastojo raitos ir pėsčios smetoninės policijos būriai ir 
ėmė vaikyti demonstrantus, mušdami žmones nagaikomis, gu
minėmis lazdomis ir kitomis priemonėmis, kapodami nuogais 
kardais, pagaliau paleisdami į darbą ašarines dujas ir kulkas. 
Žodžiu, smetoninė valdžia paleido į darbą visas priemones, 
žiauriausią smurtą, kad tik neleistų darbo žmonių dėkingumo 
demonstracijos prie Tarybų Sąjungos pasiuntinybės.
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Negalėdami sulaikyti lietuvių tautos džiaugsmo nuotaikų 
a jos dėkingumo Tarybų Sąjungai, smetoninės valdžios agentai 
u buržuazinė-fašistinė spauda stengėsi falsifikuoti liaudies jaus
mų pasireiškimą. Žvalgybininkai, jaunalietuviai, fašistiniai ko- 
icspondentai iš visų vietų fabrikavo melagingas žinias apie 
liaudies nuotaikas, jie stengėsi nuslėpti liaudies dėkingumą 
Tarybų Sąjungai. Buržuaziniai laikraščiai paskelbė vienodo tu
nu io vedamuosius straipsnius, nukreiptus prieš šią padėkos 
Tarybų Sąjungai demonstraciją.

Negalėdama nieku kitu savo tuščių ir beviltiškų aikčiojimų 
paremti ir nepajėgdama kaip nors kitaip sulaikyti Lietuvos 
darbo masių nuotaikų, jų reiškiamo dėkingumo Tarybų Sąjun
gai, fašistinė valdžia pradėjo naujas represijas prieš darbo 
•žmones. Areštai, sodinimai į kalėjimus, į koncentracijos sto
vyklas ir trėmimai buvo vykdomi masėmis. Norėdami sukelti 
liaudies baimę, fašistai kartkartėmis skelbė apie areštus savo 
spaudoje. Jau spalio 18 d. „Lietuvos Aidas" paskelbė pavar
des 36 asmenų, uždarytų „į priverčiamojo darbo įstaigą" 12 mė
nesių už dalyvavimą reiškime padėkos Tarybų Sąjungai.

1939 m. spalio mėnesio dienomis dar ryškiau negu bet kada 
viešai ir visai konkrečiai pasireiškė ta milžiniška bedugnė, 
kuri buvo tarp Lietuvos darbo žmonių, tarp lietuvių tautos, 
iš vienos pusės, ir buržuazinė s-fašistinės valdžios, iš kitos. Lie
tuvių tauta džiūgavo, ji pajuto savo galią, ji žinojo, kad jokių 
pavojų atveju ji nebus viena. Tačiau fašistinės valdžios ir jos 
agentų elgesys, savitarpio pagalbos sutartį su Tarybų Sąjunga 
pasirašius, aiškiai parodė, kad Lietuvos buržuazija nenuošir
džiai pasirašė sutartį, kad ji yra pasirengusi klastai. Tai įsak
miai priminė Lietuvos liaudžiai reikalą budėti savo tėvynės 
nepriklausomybės sargyboje ir būti pasirengus tinkamai pasi
likti bet kokią smetoninės valdžios klastą, bet kokį išdavimą.

Išreikšdama visų Lietuvos darbo žmonių troškimus, Lietu
vos Komunistų partija teisingai įvertino Tarybų Sąjungos—
I ietuvos savitarpio pagalbos sutarties sudarymą:

„Lietuvos liaudies per ilgus metus nešiotos viltys įsikūni
jo — Tarybų Sąjunga sudarė savitarpio pagalbos sutartį su Lie
tuva [...]. Lietuvos fašistinė valdžia šią sutartį su Tarybų Są
junga sudarė prieš savo norą. Užtat visa Lietuvos liaudis šią 
sutartį džiaugsmingai sveikina, nes ji suteikia šviesesnes viltis 
jos kovoj dėl išsivadavimo iš fašistinės priespaudos ir išnau
dojimo jungo“ 21.

Savitarpio pagalbos sutarties pasirašymas tarp Lietuvos ir 
Tarybų Sąjungos, taip pat tokių sutarčių pasirašymas tarp Lat
vijos ir Tarybų Sąjungos bei Estijos ir Tarybų Sąjungos, drau
gi' su tuo Vakarų Baltarusijos ir Vakarų Ukrainos susijungimas 
•ui Tarybų Baltarusija ir Tarybų Ukraina užkirto kelią tolimes
nei hitlerinės Vokietijos agresijai į rytus ir sumaišė grobia
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muosius hitlerininkų planus. Tai turėjo pripažinti net ir at
kaklus Tarybinės valstybės priešas Čerčilis [8], kuris, turėda
mas galvoje Tarybinės Armijos įėjimą į Vilniaus kraštą, į 
Vakarų Baltarusiją ir į Vakarų Ukrainą, savo kalboje per ra
diją 1939 m. spalio 1 dieną, be ko kita, pasakė: „Pozicijos, 
užimtos ir sudarytas Rytų frontas, kurio nacistinė Vokietija 
neišdrįsta užpulti. Kada p. fon Ribentropas buvo iššauktas per
eitą savaitę į Maskvą, tai tatai buvo padaryta tam, kad jis 
susipažintų su šiuo faktu ir pripažintų, kad nacistų sumany
mams Pabaltijo valstybių ir Ukrainos atžvilgiu turi būti pada
rytas galas" 2Ž.

Tarybų Sąjungos savitarpio pagalbos sutartys su Lietuva, 
Latvija ir Estija ne tik išgelbėjo Pabaltijo valstybes nuo pa
vertimo jų į vokiškojo fašizmo placdarmą, bet ir iš viso jų 
vykdymu buvo sustiprinta gynyba prieš hitlerinę Vokietiją. 
Tai buvo pasiekta įkurdinant Tarybinės Armijos įgulas Pabal
tijo valstybėse ir Tarybų Sąjungos Baltijos laivynui įsigyjant 
naujus atramos punktus Baltijos jūroje.

8 . Lietuvos buržuazijos provokacijos 
prieš savitarpio pagalbos sutartį 

su Tarybų Sąjunga

Lietuvos fašistinė valdžia, ir savitarpio pagalbos sutartį pasi
rašius, ėjo savo senu keliu — ji tebestiprino savo ryšius su 
hitlerine Vokietija ir kitomis fašistinėmis valstybėmis, o taip 
pat stengėsi sustiprinti fašistinės diktatūros priemones šalies 
viduje. Tokia fašistinimo linkme buvo kreipiama visa Lietuvos 
vidaus ir užsienio politika. Visais atvejais fašistinė vyriausybė 
laužė pasirašytąją su Tarybų Sąjunga savitarpio pagalbos su
tartį.

Hitlerinės Vokietijos ir fašistinės Italijos valdymo pavyz
džius Lietuvos fašistai dar intensyviau savinosi ir pagal juos 
išdirbinėjo savo metodus. Tų fašistinių metodų taikymas Lie
tuvoje visada rasdavo gyvą pritarimą hitlerininkų sluoksniuo
se ir jų spaudoje. 1940 m. sausio pradžioje sušauktas tautininkų 
suvažiavimas ištisai buvo paskirtas visos politinės linijos pil
nutiniam rikiavimui pagal hitlerininkų metodus ir susilaukė labai 
palankaus vertinimo iš nacistinės Vokietijos sferų. Tokio na
cistų vertinimo Lietuvos fašistai nė neslėpė, jie dėl jo džiau
gėsi. Smetoninės valdžios oficiozas su pasitenkinimu rašė, kad 
„vokiečių atsakingieji sluoksniai su dideliu dėmesiu sekė Lie
tuvių tautininkų sąjungos suvažiavimą".

Reicho oficiozas „Volkischer Beobachter“ specialiame 
straipsnyje, antrašte „Lietuva siekia autoritetinio režimo", gana

112



plačiai aprašė tautininkų suvažiavimą ir pabrėžė didelį pasi
tenkinimą juo.

Sutinkamai su tokia tarptautiniam fašizmui, hitlerinei Vo
kietijai pritaikyta politika, Lietuvos fašistiniai ideologai per 
spaudą, susirinkimuose, per radiją ir kitur varė plačią fašizmo 
propagandą, visaip populiarindami Vokietijos ir Italijos fašiz
mą ir jo darbus. Tautininkų spauda mirgėjo fašistiniais užra
šais ir iliustracijomis.

Drauge su tuo Lietuvos fašistų spauda gėrėjosi bei popu
liarino ir kitų tautų išdavikus-fašistus, kaip savo bendraminčius. 
Taip antai, „Lietuvos Aidas" įdėjo portretą ir plačiai aprašė 
norvegų tautos išdaviką Kvislingą [9], brėžte pabrėždamas 
Norvegijos fašistų panašumus į Lietuvos tautininkų partiją.

Taip reklamuodami kitų tautų išdavikus, kraugeriškų gaujų 
vadus, darbo žmonių pavergėjus, Lietuvos fašistai reklamavo 
ir patys save. Drauge su tuo jie ėmėsi dar žiauresnių metodų 
darbo žmonių revoliuciniam judėjimui nuslopinti.

Smetoninė žvalgyba sustiprino savo veikimą, kad dar la
biau visą šalies gyvenimą suimtų į savo rankas, sustiprino se
kimą darbininkų, valstiečių, tarnautojų ir visos inteligentijos 
tarpe. Iš visų valstybinių žinybų — ministerijų ir kt., o taip pat 
iš visų kitų įstaigų bei įmonių buvo reikalaujama nuolatinės 
informacijos apie darbininkus bei tarnautojus, o taip pat buvo 
reikalaujama, kad kiekviena įstaiga dėl savo tarnautojų ir 
darbininkų atsiklaustų žvalgybos nuomonės. Paskutiniu laiku 
žvalgyba ypač atsidėjusi ėmė rinkti žinias apie mokytojus.

1940.V.22 d. vidaus reikalų ministras kreipėsi į švietimo 
ministrą, atkreipdamas jo dėmesį į tai, kad bendradarbiavimas 
tarp žvalgybos ir švietimo ministerijos dar nepakankamas. Ir 
kaip pavyzdį, vidaus reikalų ministras Skučas nurodė faktus, 
kad iš saugumo departamento finansų ministerija klausė žinių 
apie 124 asm., krašto apsaugos ministerija — apie 3624 asm., 
susisiekimo ministerija — apie 635 asm., teisingumo ministeri
ja — apie 829 asm., žemės ūkio ministerija — apie 260 asm., 
vidaus reikalų ministerija — apie 8195 asm.

Varydama akiplėšišką fašizmo propagandą, stiprindama sa
vo režimą, stengdamasi visą Lietuvos darbo žmonių viešąjį ir 
asmeninį gyvenimą suimti į žvalgybos kontrolę ir komanda
vimą, Lietuvos smetoninė valdžia taip pat darė visą eilę kon
krečių veiksmų, nukreiptų tiesiog prieš savitarpio pagalbos 
sutartį su Tarybų Sąjunga. Netrukus po pasirašymo sutarties 
su Tarybų Sąjunga, tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos fašistinių 
vyriausybių prasidėjo aktyvus bendradarbiavimas. 1939.ХИ.7— 
8 dienomis įvyko tų valstybių užsienio reikalų ministrų konfe
rencija, kurios esminiai posėdžiai buvo slapti, o viešai tebuvo 
skelbiami priėmimai, pusryčiai ir pietūs. Įvyko slapti jų ge
neralinių štabų viršininkų pasitarimai. Apie Lietuvos kariuo
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menės štabo viršininko generolo Pundzevičiaus buvimą Rygoje 
pranešė ir fašistų oficiozas „Lietuvos Aidas".

Visų tų slaptų pasitarimų rezultatas buvo tas, kad buvo 
sudaryta Pabaltijo valstybių — Estijos, Latvijos ir Lietuvos — 
karinė santarvė. Tos karinės santarvės sudarymas buvo prie
šingas Lietuvos savitarpio pagalbos sutarties su Tarybų Sąjunga 
str. 6. Karinė santarvė buvo nukreipta prieš Tarybų Sąjungą 
ir už hitlerinę Vokietiją — ji turėjo tikslą parengti dirvą atvi
ram savitarpio pagalbos sutarčių su Tarybų Sąjunga sulaužy
mui ir Pabaltijo valstybių pavertimui į hitlerinės Vokietijos 
bazę prieš Tarybų Sąjungą.

Vokietijos hitlerinės politikos vadovai akylai sekė Pabal
tijo valstybių fašistines machinacijas, jų generalinių štabų pa
sitarimus ir užsienio reikalų ministrų konferenciją. Apie visus 
slaptus nutarimus Vokietijos vadovai buvo tiksliai informuoti, 
betgi, saugodami jų slaptumą, tylėjo. Tačiau užsienio reikalų 
ministrų konferencija formaliai vyko viešai, ir apie ją hitle
rininkai ir jų spauda davė kuo palankiausių atsiliepimų, tuo 
pabrėždami, kad kalbama apie jiems labai artimą reikalą.

Lietuvos fašistiniai propagandistai ir politikos vadovai gy
rėsi ir džiaugėsi gera hitlerininkų nuomone dėl užsienio rei
kalų ministrų konferencijos ir 'netiesioginiu būdu nurodinėjo 
į savo norus sustiprinti ekonominius ryšius su Vokietija. „Lie
tuvos Aidas" ta proga rašė, esą, „dėl Baltijos valstybių užsienio 
reikalų ministrų konferencijos vokiečių atsakinguose sluoks
niuose pareiškiama, kad šiuo krizių ir nepasitikėjimo metu ji 
atliekanti naudingą darbą. Vokietiją ypatingai interesuojanti 
šios konferencijos ekonominė pusė. Vokietija tikintis, kad dėl 
ekonominio karo vakaruose Baltijos valstybių ekonominiai san
tykiai su Vokietija dar labiau sustiprėsią".

Nuo 1940 m. sausio mėn. Pabaltijo valstybių karinė santar
vė, viešai pasivadinusi „Pabaltijo valstybių bendradarbiavimas", 
pradėjo leisti savo organą „Revue Baltiąue"— prancūzų, vokie
čių ir anglų kalbomis. Šiame savo organe Pabaltijo fašistai, kad 
ir labai maskuotai, bet visiškai išskaitomai reiškė savo prieš 
Tarybų Sąjungą nukreiptus sumanymus. To žurnalo pirmojo 
numerio vedamajame straipsnyje estų fašizmo ideologas H. Ta- 
meris, kalbėdamas apie Pabaltijo kraštų bendradarbiavimą, 
prisiminė senesnes jų konferencijas ir pabrėžė: „Konferencija 
Bulduryje 1920 m. yra dar ir dabar didelio santarvės projekto 
atminimas. Ten matėme dalyvavus Suomiją, Estiją, Latviją, Lie
tuvą, Lenkiją" 23. Čia Pabaltijo fašistų organas prisiminė, kaip 
pavyzdį savo veikimui 1940 metais, 1920 m. įvykusią Bulduryje, 
Latvijoje, kontrrevoliucinių, prieš Tarybų Rusiją nukreiptų jė 
gų konferenciją. ,

Glaudus Lietuvos, Latvijos ir Estijos generalinių štabų bend
radarbiavimas ir jų atstovų slapti pasitarimai vyko nenutrūks-
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lamai ir toliau. Visas tas bendradarbiavimas buvo vykdomas 
tiksliai suderinant su Vokietijos pasiuntinybėmis, su jų karo 
atašė. Drauge su tuo ir praktiškai buvo stiprinami ekonominiai 
ryšiai su Vokietija.

Smetoninis užsienio reikalų ministras J . Urbšys tame pat 
numeryje rašė: „Mūsų santykiai su mūsų didžiuoju vakarų 
kaimynu Vokietija vystosi normaliai ir draugiškai, ypač eko
nominėje srityje. Nors šiuo momentu Vokietija visas savo jė 
gas atiduoda karui, importas j Lietuvą vokiškų prekių ne su
mažėjo, betgi net padidėjo ir turi tendenciją dar plėstis. Mūsų 
eksportas į Vokietiją auga ta pačia proporcija ir dar augs" 24.

Taigi Lietuvos fašistinė valdžia džiaugėsi ne tik draugiš
kumu savo santykių su hitlerine Vokietija, bet ir tuo, kad ji 
dalyvavo hitlerininkų ekonomikos stiprinime tuo metu, kada 
Vokietija vykdė grobikišką karą.

Tolygios fašistinės, į hitlerinę Vokietiją orientuojančios 
prasmės buvo visi Lietuvos, Latvijos ir Estijos fašistinės po
litikos ideologų straipsniai „Revue Baltiąue" skiltyse.

1940 m. sausio 10 d. buvo pasirašyta „Sutartis tarp Lietuvos 
Respublikos ir Vokietijos Reicho apie teisinę pagalbą muitų 
srityje". Šios sutarties oficialiai paskelbtas tikslas „palengvinti 
1939 m. gegužės mėn. 20 dienos Lietuvos—Vokietijos laisvo 
uosto sutarties vykdymą" iš tikrųjų reiškė tolimesnį Lietuvos 
ekonomikos pakreipimą hitlerinės Vokietijos ūkio tarnybai, 
reiškė Vokietijos ekonominį stiprinimą karo reikalui. Pagal šią 
sutartį Lietuvos fašistinė vyriausybė faktiškai ėmėsi ne tik dau
giau padėti kariaujančiai Vokietijai Lietuvos ūkio gamyba, bet 
ir įtraukė Lietuvos valstybės aparatą į pagalbą Vokietijai pa
naudojant Klaipėdos uostą.

Nuolat kreipdama Lietuvos ekonomiką hitlerinės Vokietijos 
karo reikalams, Lietuvos fašistinė valdžia 1940 m. balandžio 
17 d. pasirašė su Vokietija naują prekybos sutartį. Fašistinė 
spauda, apibūdindama tą sutartį, pažymėjo, kad „derybos vy
kusios „draugiškoje dvasioje", kad sutartis „praktiškai būsianti 
intensyviai vykdoma" ir kad dėl tos sutarties vykdymo vo
kiškosios ir lietuviškosios „delegacijų sluoksniuose pastebimas 
suprantamas optimizmas".

Kas gi kėlė fašistinių delegacijų ir Lietuvos fašistinės val
džios „draugišką dvasią" ir „suprantamą optimizmą"? Fašistų 
draugiškumą ir optimizmų kėlė tas faktas, kad ta sutartimi 
visas Lietuvos ekonominis gyvenimas buvo galutinai atiduotas 
hitlerinės Vokietijos dispozicijai. Pagal tą sutartį, kurią Lietu
vos buržuazija nuslėpė nuo lietuvių tautos, iš Lietuvos į Vo
kietiją per metus turėjo būti išvežama daugiau kaip už 200 mi
lijonų litų vertingiausių gaminių (sviesto, bekono, įvairių kitų 
pieno bei mėsos gaminių ir kt.). Už tuos gaminius Vokietija 
į Lietuvą tegalėjo įvežti tik jiems nereikalingus mažaverčius
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savo erzacus ir tai nežymiais kiekiais. Tokios sutarties pasira
šymas ir jos vykdymas galutinai griovė Lietuvos ūkį, naikino 
jos valiutą. Net ir fašistinių ekspertų nuomone, kurią jie pa
reiškė smetoninei vyriausybei, dėl tos sutarties vykdymo Lie
tuvos žemės ūkis ir valiuta galėsią išsilaikyti ne ilgiau kaip 
tris mėnesius 25.

Greta su Lietuvos ekonominio ir politinio gyvenimo pajun
gimu hitlerinės Vokietijos interesams visa Lietuvos buržuazinė 
spauda platino visokius prasimanymus prieš Tarybų Sąjungą ir 
aukštino fašizmą. Apie tą buržuazinės spaudos varomą šmeiž
tų kampaniją „Tiesa" rašė: „Buržuazinė spauda nuo „Lietuvos 
Aido" ir „Lietuvos Žinių" iki „Žydų Balso“ nepraleidžia nė 
vienos progos, kad nors „mažu šriftu" antitarybinę žinią įdė
tų" 26.

Tuo būdu visa smetoninės fašistinės valdžios diplomatija, 
visa ekonominė bei karinė politika, o taip pat visa fašizmo, 
visos buržuazijos ideologų propaganda buvo nukreipta į tai, 
kad sužlugdytų savitarpio pagalbos sutartį su Tarybų Sąjunga, 
visiškai likviduotų Lietuvos nepriklausomybę ir padarytų Lie
tuvą hitlerinės Vokietijos baze prieš Tarybų Sąjungą.

Sutinkamai su tokia išdavikiška politika veikė ir fašistiniai 
vidaus reikalų ministerijos organai. Smetoninė žvalgyba, hit
lerininkų agento Povilaičio vadovaujama, dar labiau stiprino 
savo smurto veiksmus, nukreiptus prieš sąmoningus darbinin
kus, valstiečius ir inteligentiją, suiminėjo, kankino ir grūdo 
į kalėjimus bei į konclagerius tuos, kurie aktyviai reikalavo 
saugoti sutartį su Tarybų Sąjunga, kurie kovojo už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. Maža to, fašistinė žvalgyba ėmėsi 
įvairių klastos ir provokacijos priemonių prieš Raudonosios 
Armijos karius Lietuvoje.

Prasidėjo Raudonosios Armijos karių pagrobimai. Taip an
tai, raudonarmietis tankų brigados šoferis Šmavgonecas 1940 m. 
gegužės 18 d. dingo iš savo dalies ir sugrįžo gegužės 26 d. 
Šmavgonecas pranešė savo vadovybei, kad gegužės 18 d. jis 
buvo paimtas ir nugabentas į nepažįstamus namus, ten buvo 
uždarytas į rūsį, kur išbuvo septynias dienas. Pagrobėjai jėga, 
grasindami nušausią, stengėsi išgauti iš jo žinių apie tankų 
brigados padėtį ir apginklavimą. Gegužės 25 d. naktį Šmavgo
necas su užrištomis akimis buvo atgabentas į miesto apy
linkes ir paleistas.

Raudonosios Armijos kareivis, tos pat tankų brigados šofe
ris Pisarevas dingo gegužės 24 d. ir grįžo gegužės 27 d. Pi- 
sarevas pranešė, kad gegužės 24 d. vakare, būdamas brigados 
sunkvežimių parke, jis buvo užpultas šešių asmenų. Užpuolikai 
jį sučiupo, uždengė jam galvą maišu, nusigabeno nežinoma 
kryptimi ir padėjo į rūsį, kur jis buvo be vandens ir maisto 
tris dienas. Pagrobėjai, pavartodami prievartą, kvotė Pisarevą
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. i |)ie tankų brigados padėtį, ypač domėdamiesi vieta, kur ta 
brigada turi būti perkelta. Pisarevui pavyko pabėgti.

Karys Butajevas dingo iš karinės dalies 1940 m. vasario 
mėnesį. Atsakydami į tarybinės vadovybės reikalavimą surasti 
Butajevą, fašistinės valdžios organai Vilniuje pranešė, kad 
Butajevas nusišovęs, mėginant jį suimti. Įvyko dar du atsi
likimai, kada dingo tarybiniai kariai Lietuvoje.

Tie fašistinės žvalgybos įvykdyti tarybinių karių pagrobimai 
Ir jų kankinimai buvo daromi su tikslu išgauti iš jų karines 
paslaptis. Be to, tokiais brutaliais veiksmais, iš esmės nukreip
tais prieš pasirašytąją su Tarybų Sąjunga savitarpio pagalbos 
sutartį, smetoninė policija norėjo padaryti neįmanomą tary
binės kariuomenės dalinių buvimą Lietuvoje. Tais pačiais prieš 
savitarpio pagalbos sutartį nukreiptais tikslais smetoninė po
licija ėmė vis daugiau suiminėti ir tremti į koncentracijos sto
vyklas tuos Lietuvos piliečius, kurie aptarnavo Raudonosios 
Armijos dalinius arba kurie dirbo prie kareivinių statybos Rau
donosios Armijos daliniams.

Visi tokie provokaciniai veiksmai ne tik buvo priešingi 
savitarpio pagalbos sutarčiai su Tarybų Sąjunga, bet ir rengė 
dirvą užpulti Raudonosios Armijos dalinius ir išprovokuoti hit
lerinės Vokietijos kariuomenės įsiveržimą į Lietuvą.

Smetoninės valdžios varomą hitlerinės Vokietijos interesams 
pritaikytą politiką, nukreiptą prieš Lietuvos liaudies interesus 
ir prieš Tarybų Sąjungą, visas valdžios provokacijas vieningai 
palaikė visa Lietuvos buržuazija, visos buržuazinės partijos. 
Jos dalyvavo savo atstovais smetoninėje Merkio vyriausybėje 
Ir drauge su tautininkais vykdė darbo žmonių išnaudojimo di
dinimą, palaikė visokias provokacijas ir platino šmeižtus prieš 
Tarybų Sąjungą, prieš Raudonąją Armiją. Buržuazinės partijos 
per savo spaudą ir visais kitais atvejais įrodinėjo reikalą lai
kytis vieningos politikos su hitlerine Vokietija.

Tokią fašistinę-hitlerinę Lietuvos buržuazijos poziciją ryš
kiai nusakė buržuazinis liaudininkų laikraštis „Lietuvos Žinios". 
Tas laikraštis 1940 metų gegužės 29 d. rašė: ,,[. . .] Mūsų san
tykiai su Vokietija yra pagrįsti tikru realumu ir gera valia, 
kuri ligi šiol, kaip atrodo, nėra pažeidžiama nieku. Gerieji 
santykiai iš mūsų pusės yra stengiamasi palaikyti korektiškiau- 
siai, nesusipratimams vietos nėra, priežasčių, atrodo, negali 
nei atsirasti".

Taip visa Lietuvos buržuazija sudarė bendrą buržuazinių 
nacionalistų prohitlerinį frontą, kuris buvo nukreiptas prieš 
lietuvių tautos interesus ir ypač aktyviai veikė prieš savitar
pio pagalbos sutartį su Tarybų Sąjunga. Visų buržuazinių par- 
tijų priešišką veikimą, jų varomą šmeižtų kampaniją prieš Ta
rybų Sąjungą ir prieš savitarpio pagalbos sutartį Lietuvos Ko
munistų partija griežtai demaskavo, pabrėždama, kad „visos



buržuazinės partijos, tiek tautininkai, tiek krikdemai, tiek liau
dininkų, socialdemokratų reakciniai vadai pradėjo prieš tą su
tartį su TSRS pasiutusią šmeižtų kampaniją" 27.

Tas Lietuvos buržuazinių nacionalistų frontas savo ruožtu 
sudarė priešakines hitlerinių grobikų gretas jų planuojamame 
puolime prieš Tarybų Sąjungą per Lietuvos teritoriją.

Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę fašistinė smetoninė val
džia, visų Lietuvos buržuazinių partijų remiama ir palaikoma, 
stūmė į galutinį sunaikinimą, Lietuvą stūmė į hitlerinės Vo
kietijos placdarmo ir kolonijos padėtį.

9 . Lietuvos darbo žmonių kova
prieš fašistų provokacijas, už savitarpio 

pagalbos sutartį su Tarybų Sąjunga.

Drauge su Lietuvos fašistinės valdžios ir buržuazijos varo
mu Lietuvos fašistinimu ir provokacijomis prieš savitarpio pa
galbos sutartį su Tarybų Sąjunga, drauge su Lietuvos ekonomi
kos pilnutiniu pajungimu hitlerinės Vokietijos interesams vyko 
Lietuvos darbo žmonių būvio nuolatinis blogėjimas, kaimo be
žemių ir miesto darbininkų skurdas ir vargas nuolat didėjo. 
Miestuose kasdien didėjo bedarbių skaičius. Darbdaviai mėtė 
į gatvę šimtus darbininkų, dažniausiai be jokių kompensacijų, 
be pašalpų. Šimtai darbininkų laukė tokio pat likimo28.

Taip antai, „Maisto" fabrikantai, skubiai pabaigus paukš
čių paruošos sezoną, atleido iš darbo daugiau kaip 200 darbi
ninkų. Stiklo fabrikas „Aleksotas" atleido 150 darbininkų. 
Rangovai ėmė atleidinėti savo tarnautojus [. . .] atleista apie 
500 žmonių 29. Ir iš įvairių kitų įmonių darbininkai ir tarnau
tojai nuolat buvo atleidinėjami — ir Kaune, ir kituose miestuo
se. Ir tie darbininkai, kurie dirbo, buvo beribiškai išnaudojami, 
gavo menką atlyginimą, visiškai neatitinkantį gyvenimo sąly
gų,— 50—60 litų mėnesiui.

Pablogėjus darbininkų ir tarnautojų padėčiai, krito iki mi
nimumo jų perkamasis pajėgumas, jie neįstengė sau nusipirkti 
būtiniausio maisto produktų kiekio ir badavo. Drauge su tuo 
žemės ūkio gaminiai už pigią kainą buvo superkami buržuazi
nių spekuliantų ir gabenami į Vokietiją. Tuo tarpu miško me
džiaga ir kiti dalykai, reikalingi valstiečių ūkiui, brango. Dėl 
to mažažemių, taip pat ir vidutinių valstiečių padėtis nuolat 
sunkėjo. Gerai laikėsi ir lobo tik dvarininkai, buožės ir speku
liantai, kurie naudojosi valdžios teikiamomis privilegijomis ir 
valstybės iždo primokėjimais, vertėsi spekuliacija ir Lietuvos 
produktų pristatymu hitlerinei Vokietijai.
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Fašistinė valdžia, norėdama nuslopinti darbo masių judėji
mą ir aprūpinti dvarininkus ir buožes pigia bedarbių darbo jė
ga, ėmėsi konkrečių priemonių bedarbiams išvaryti į prievar
tinius darbus. Jau 1940 m. sausio mėn. Kaišiadorių ir kitose 
apylinkėse valdžios organai ėmė surašinėti Vilniaus krašto be
darbius ir skirstė juos dirbti pas dvarininkus ir buožes. Kad 
dvarininkų ir buožių aprūpinimas pigia darbo jėga būtų siste
mingas, fašistinė valdžia parengė vadinamąjį ,.šeimos globos 
j.statymą", kurio klastingu pavadinimu pridengtomis priemonė
mis darbininkai prievarta besąlygiškai buvo atiduodami išnau
dotojų sauvalei. Tas pats fašistinės „globos" įstatymas nustatė, 
kad darbininkai, nesutinkantieji eiti prievartinius darbus pas 
dvarininkus ir buožes, be teismo sodinami neribotam laikui į 
vadinamąją drausmės stovyklą, kuri buvo tikras kalėjimas.

Šią fašistinę „šeimos globą" ir jos įvedamus prievartinius 
darbus Lietuvos Komunistų partijos organas „Tiesa" su visu 
griežtumu demaskavo ir išaiškino darbo žmonėms, aiškiai pa
brėždamas, kad tie prievartiniai darbai „yra sykiu ir baudžia
vinės santvarkos grąžinimas, ir aprūpinimas išnaudotojų dar 
pigesne darbo jėga" 30.

Lietuvos darbo žmonės, nuolat stumiami vis į didesnį išnau
dojimą ir skurdą, kovojo prieš buožes ir dvarininkus, prieš 
buržuaziją ir fašizmą. Darbininkų ir valstiečių kova turėjo ne 
lik ekonominį, bet ir politinį pobūdį. Darbo žmonės kovojo už 
savo buities sąlygų pagerinimą, kovojo prieš fašistinę valdžią, 
reikalaudami ją nuversti ir tiksliai vykdyti savitarpio pagal
bos sutartį su Tarybų Sąjunga.

Darbo žmonių kova prieš išnaudotojus, prieš fašistus 
1940 metais pasireiškė plačiu revoliuciniu judėjimu. Fašistiniai 
„darbo rūmai" [10] mėgino užmigdyti revoliucinį darbininkų 
judėjimą, apgaudinėdami juos klastingomis kalbomis apie „žie
mos pagalbą". Tačiau darbininkai, Lietuvos Komunistų partijos 
vadovaujami, iš karto suprato „darbo rūmų“ pirmininko išda
viko Šulaičio ir jo fašistinių talkininkų manevrus. Į šaukiamą 
sausio mėn. pradžioje įmonių seniūnų pasitarimą atėjo daug 
darbininkų ne seniūnų, viso apie 700 darbininkų. Darbininkai 
iškėlė sunkią bedarbių ir darbininkų padėtį ir visi vieningai 
pareiškė, kad žiemos pagalbos kampanija yra tik akių mulki
nimas. Darbininkai reikalavo pagerinti jų padėtį. Kalbėjusių 
reikalavimai buvo sutinkami karštais plojimais, o drauge su 
jais skambėjo šūkiai: „Šalin fašistų valdžią!“ 31

Kovodami prieš fašistų smurtą, prieš didėjantį išnaudoji
mą, darbininkai kėlė streikus ir demonstracijas. 1940 m. vasa
rio 8—13 dienomis Kaune vyko tikra darbininkų ir bedarbių 
kova su policija ir išnaudotojais. Vasario 8 d. į gatvę demon
struoti savo reikalavimų išėjo daugybė bedarbių — atleistų iš 
statybos darbų ir kitokių darbininkų.
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Demonstruojančius bedarbius ir darbininkus „kraugerio 
Skučo pasiųsta raitoji policija sutiko dujomis, kardais, kulko
mis ir „bananais". Priešakyje minios ėjusios moterys, nepai
sydamos policijos šūvių, kardų smūgių, jas trypiančių arklių 
kanopų, ašarinių dujų ir guminių lazdų, narsiai kovėsi su poli
cija kastuvais ir kitais darbo įrankiais, priversdamos ją trauk
tis atgal. Netoli dirbusieji vieno fabriko darbininkai, pamatę 
bedarbių ir policijos kovą, nešė bedarbiams plytas ir akmenis. 
Iš bedarbių — vyrų rankų lijo ant policijos galvų akmenų ir 
plytų lietus. Tik atskubėjus pėsčiosios policijos būriams, pavyko 
bedarbius, kovojančius dėl duonos kąsnio ir darbo, išsklaidyti. 
Keletas jų buvo nugabenti į ligoninę [..,]. Daug bedarbių ir 
darbininkų buvo areštuota ir išsiųsta į darbo stovyklą ir nuva
ryta Į kalėjimą" 32. Bedarbių kova truko iki vasario 13 d. Kova, 
komunistų vadovaujama, buvo gerai organizuota: buvo suda
ryti viešas ir slaptas streiko komitetai.

Demonstruojantieji darbininkai kėlė ne tik savo padėties 
pagerinimo reikalavimus. „Šį kartą darbininkai reikalavo ne 
vien uždarbį pakelti, bet atšaukti šeimos globos ir privalomų 
darbų įstatymą, paleisti politinius kalinius, panaikinti darbo 
stovyklas ir iškėlė kitus politinius ir ekonominius reikalavi
mus" 33.

Palaikydami bedarbių ir darbininkų demonstracijos reika
lavimus, Kaune paskelbė protesto ir solidarumo streiką apie 
3000 kitų įmonių darbininkų. Savo protesto streikuose jie rei
kalavo patenkinti visus bedarbių politinius ir ekonominius rei
kalavimus, paleisti areštuotus bedarbius ir nubausti žiauriai 
pasielgusius policininkus.

Kauno darbininkų kova atsiliepė visoje Lietuvoje ir sukėlė 
plačią streikų ir reikalavimų bangą. Sustreikavo darbininkai 
Panevėžyje, Rokiškyje ir kitur. Rokiškio apskrities Noreikių 
apylinkėje surengė demonstraciją žemės ūkio bedarbiai.

Į kovą prieš fašistinį smurtą 1940 metais vis labiau ir la
biau įsitraukė ir valstiečiai. Raseiniuose, Alytuje ir kitose Lie
tuvos vietose vyko gausingi valstiečių pasitarimai, per kuriuos 
buvo iškeliami reikalavimai ir protestai prieš miško medžia
gos pabranginimą, prieš žemės ūkio susmukdymą ir prieš išda
vikišką buržuazijos ir fašistinės valdžios politiką. Plačiau išsi
vystė streikai viešuosiuose darbuose. Miško kirtikai streikavo 
Biržų ir kitose apskrityse.

Darbo žmonių kovoje prieš išnaudotojus reiškėsi darbininkų 
ir valstiečių solidarumas, jų interesų bendrumo supratimas. 
Alytaus apskrities valstiečiai reikalavo pakelti žemės ūkio pro
duktų kainas, nepabranginant darbininkų pragyvenimo. Pana
šūs reikalavimai buvo keliami ir kitose vietose. Tai rodė, kad 
kovoje prieš fašizmą bręsta ir grūdinasi darbininkų ir valstie
čių sąjunga, šis būtinas darbo žmonių kovos laimėjimo veiksnys.
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Lietuvos darbo žmonės, kovodami dėl savo būvio pageri
nimo, visą laiką stebėjo ir tą išdavikišką politiką, kurią vyk
do fašistinė valdžia ir kurią palaikė visos buržuazinės partijos. 
Lietuvos darbo žmonės matė, kaip Lietuvos buržuazija stumia 
Lietuvą į hitlerinės Vokietijos glėbį ir kaip stengiasi suardyti 
ji.ivitarpio pagalbos sutartį su Tarybų Sąjunga. Lietuvos dar
bininkams ir valstiečiams buvo aišku, kad buržuazija baigia 
žlugdyti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Lietuvos darbo žmonės dar labiau telkėsi apie Lietuvos 
Komunistų partiją ir atsidėję klausėsi jos balso. Jie  reikalavo 
saugoti savitarpio pagalbos sutartį su Tarybų Sąjunga, kaip 
vienintelį tikrą Lietuvos nepriklausomybės laidą. Jie reika
lavo nuversti fašistinę valdžią, stumiančią darbo žmones į skur
dą ir vargą, o Lietuvos valstybę į pražūtį.

Lietuvos Komunistų partija nenutrūkstamai vadovavo dar
bo žmonių kovai. Keldama aikštėn išnaudotojų sauvalę ir dar
bo žmonių skurdą ir vargą ir šaukdama į kovą už savo būvio 
pagerinimą, Lietuvos Komunistų partija visada aiškino darbo 
žmonėms politinę Lietuvos padėtį, aiškino, kad kovojant už 
kasdieninius bedarbių reikalavimus, reikia pirmoj eilėj kovoti 
už fašistinės valdžios nuvertimą ir demokratinės liaudies val
džios įkūrimą.

Lietuvos Komunistų partija vienintelė partija Lietuvoje tei
singai aiškino Lietuvos darbo žmonėms tarptautinę padėtį. J i 
parodė tikroje šviesoje hitlerinės Vokietijos kruviną agresiją 
ir anglų-prancūzų imperialistų provokacijas, nukreiptas prieš 
tarybų Sąjungą. Lietuvos Komunistų partija visą laiką aiškino 

darbo žmonėms didžią savitarpio pagalbos sutarties su Tarybų 
Sąjunga reikšmę lietuvių tautai ir Lietuvos nepriklausomybei. 
1 . 1  °

Lietuvos Komunistų partijos vadovaujami darbo žmonės 
nuolat aktyvino savo kovą prieš išnaudotojų sauvalę, prieš fa
šistų ir buržuazijos provokacijas, stūmusias Lietuvą į hitlerinės 
kolonijos padėtį, kovojo už savitarpio pagalbos sutarties su 
tarybų Sąjunga išsaugojimą, kovojo už Lietuvos nepriklauso
mybę. Savo atsišaukime, skirtame 1940 metų Gegužės pirmajai, 
Lietuvos Komunistų partija davė teisingą padėties įvertinimą 
ir išreiškė visų Lietuvos darbo žmonių troškimus ir siekimus 
Ino fašizmo siautėjimo ir hitlerinio pavojaus didėjimo metu:

„Judošiška buržuazija ruošia mums kruviną karą, o mūsų 
dabartis—r kietas vargas ir žiauri reakcija [...]. Kasdien mes 
keliame savo reikalavimus suteikti darbo, sumažinti mūsų ba
dą, žiaurų buržuazijos terorą, saugoti Lietuvos nepriklausomy
bę. Bet kasdien sulaukiame dar didesnės reakcijos. Šitą įsiu- 
tusios buržuazijos reakcinę politiką vykdo vieningai visos bur
žuazinės partijos. Jos visos: tautininkų, liaudininkų, krikdemų 
ir socialdemokratų reakcinės vadovybės tampriai suglaudė savo 
reakcines jėgas prieš Lietuvos darbo mases, prieš Lietuvos
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nepriklausomybę [. . .]. Tik viena Kompartija ir dori demo
kratai visuomet su Lietuvos darbo masėmis [.. .]. Šių metų 
Gegužės Pirmąją kompartija šaukia visus: ,,Į kovą už darbą 
ir duoną, už algų pakėlimą, prieš spekuliacijas [...], už panai
kinimą darbo lagerių, už laisvę politiniams kaliniams, už liau
dies demokratiją, prieš karo kurstytojus, už TSRS—Lietuvos 
savitarpio pagalbos pakto išlaikymą, už Lietuvos nepriklauso
mybę '[...]. Teskamba mūsų obalsiai: Šalin fašistų valdžia! Ša
lin išnaudojimas! Tegyvuoja demokratinė Lietuva! Tegyvuoja 
TSRS — taikos ir mažųjų tautų nepriklausomybės gynėja!"34

Lietuvos darbo žmonės, Komunistų partijos vadovaujami, 
teisingai suprato besivystančius įvykius ir santykius, suprato 
Lietuvos buržuazijos išdavikiškumą ir savo uždavinius. Darbo 
žmonės budėjo, organizavo ir kaupė savo jėgas lemiamam 
susirėmimui su fašizmu. Lietuvos liaudies pasitikėjimas Tarybų 
Sąjunga stiprino kovos pasiryžimą. [. . .]

Tarybinė vyriausybė perspėjo Lietuvos vyriausybę dėl jos 
daromų veiksmų prieš savitarpio pagalbos sutartį. Gegužės 
25 d. TSRS Užsienio Reikalų Liaudies Komisaras persiuntė Lie
tuvos vyriausybei pareiškimą dėl provokacinio Lietuvos vy
riausybės agentų elgesio Raudonosios Armijos dalinių atžvil
giu, dėl tarybinių karių pagrobimų ir kankinimų. Tarybinė 
vyriausybė, remdamasi savitarpio pagalbos sutartimi, pareika
lavo, kad Lietuvos vyriausybė imtųsi priemonių nutraukti pro
vokaciniams veiksmams35.

1 0 . Tarybų Sąjungos pagalba įkvepia 
lietuvių tautą kovai dėl fašizmo nuvertimo

Tačiau nei teisingi ir griežti Lietuvos darbo žmonių reikala
vimai, nei išmintingas Tarybinės vyriausybės perspėjimas nesu
laikė Lietuvos buržuazijos išdavikiškų veiksmų. Atvirkščiai, 
Lietuvos buržuazija, matydama augantį darbo masių pasiprie
šinimą, ėmė dar intensyviau vystyti hitlerinės Vokietijos dik
tuojamus sumanymus, ėmė stiprinti karinį bendradarbiavimą 
su kitų Pabaltijo valstybių fašistinėmis vyriausybėmis.

Birželio 2 d. Lietuvos fašistinė valdžia susirišo naujais įsi
pareigojimais su tarptautinio imperializmo ir hitlerizmo rėmė
ja is— su reakcinio Vatikano atstovais. Išpūstomis apeigomis 
smetoninė valdžia apiformino „Lietuvių tautos paaukojimo Jė 
zaus širdžiai aktą“. Tuo aktu Lietuvos fašistinė viršūnė — Sme
tona, gen. Musteikis ir visa eilė aukštų fašistinių pareigūnų  ̂
Vatikano nuncijus vysk. Centozas, busimieji aktyvūs hitle
rinės okupacijos rėmėjai Lietuvoje: vysk. Matulionis, arkivysk. 
Skvireckas, vysk. Brizgys ir kiti klerikalinės-fašistinės reakcijos 
šulai įvairiomis ceremonijomis čia faktiškai apsprendė ir patvir-
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lino lietuvių tautos paaukojimą tarptautiniam fašizmui, paau
kojo ją betarpiškai hitleriniam pavergimui ir sunaikinimui.

Šiam išdavikiškam „paaukojimui" realizuoti smetoninė val
džia ir jos generalinis štabas išvystė dar glaudesnį bendradar
biavimą su Vokietijos atstovybe. Vyko pasirengimai tiesiogi
niam puolimui prieš Tarybinės Armijos įgulas. Buvo numatyta 
birželio 15—16 d. surengti Kaune vokiškojo „kulturf erbando" 
sporto šventę, tos „šventės" metu išprovokuoti konfliktą su 
tarybinės Armijos daliniais ir hitlerinės kariuomenės įsibrovi
mą į Lietuvą—„tvarkai palaikyti". Tam pačiam reikalui bir
želio 9 d. karininkų klube įvyko „savanorių" vadovų suvažia
vimas. Per tą suvažiavimą valdžios atstovai savo organizuoja
mas kontrrevoliucines vidaus jėgas agitavo ir kurstė prieš 
„krašto nuotaikų drumstėjus", prieš lietuvių liaudies masių 
reikalavimus.

Lietuvos valstybingumui, jos laisvei ir nepriklausomybei, 
lietuvių tautos savarankiškumui Lietuvos buržuazija drauge su 
tarptautinio fašizmo ir reakcijos vykdytojais buvo parengę 
kapą.

Panašius veiksmus, nukreiptus prieš savitarpio pagalbos su
birti su Tarybų Sąjunga, panašias provokacijas darė ir Latvijos 
bei Estijos fašistinės vyriausybės, rengdamos savo kraštus hit
lerinės Vokietijos placdarmui prieš Tarybų Sąjungą.

Akivaizdoje tokių faktų Tarybinė vyriausybė birželio 14 d. 
padarė naują pareiškimą Lietuvos vyriausybei. Tame pareiš
kime buvo išdėstyti tiksliai nustatyti faktai, kurie akivaizdžiai 
rodė, kaip Lietuvos fašistinė valdžia sistemingai laužė savi
tarpio pagalbos sutartį su Tarybų Sąjunga, kaip vykdė pro
vokacinius veiksmus prieš Raudonosios Armijos dalinius Lie
tuvoje, kaip iš viso vykdė priešišką politiką Tarybų Sąjungos 
atžvilgiu. Iškeltieji faktai savaime rodė, kaip smetoninė val
džia stūmė Lietuvą į hitlerinės Vokietijos rankas.

Tarybinė vyriausybė, rūpindamasi tiksliu pasirašytosios sa
vitarpio pagalbos sutarties vykdymu ir taikos išsaugojimu, pa
teikė Smetonos vyriausybei iš savitarpio pagalbos sutarties 
išplaukiančius teisėtus reikalavimus:

1. Kad tuojau būtų atiduoti teismui vidaus reikalų minist
ras Skučas ir politinės policijos departamento viršininkas Po
vilaitis, tiesioginiai kaltininkai provokacinių veiksmų prieš ta
rybinę įgulą Lietuvoje. 2. Kad tuojau būtų sudaryta Lietuvoje 
tokia vyriausybė, kuri sugebėtų ir būtų pasiryžusi užtikrinti 
dorą savitarpio pagalbos sutarties vykdymą ir ryžtingą sutar
ties priešų sutramdymą. 3. Kad tuojau būtų užtikrintas laisvas 
įėjimas į Lietuvos teritoriją tarybinių karinių dalinių įkurdinti 
svarbiausiuose Lietuvos centruose tokiu kiekiu, kuris būtų pa
kankamas Tarybų Sąjungos—Lietuvos savitarpio pagalbos su
tarties vykdymui užtikrinti ir neleisti provokaciniams veiks
mams, nukreiptiems prieš tarybinę įgulą Lietuvoje 36.
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Visi Lietuvos darbo žmonės, visa lietuvių tauta šiuos Tary
binės vyriausybės reikalavimus sutiko su džiaugsmu, nes juose, 
jų įvykdyme matė savo išgelbėjimą nuo fašistinio hitlerinio 
pavergimo. Lietuvos darbo masės miestuose ir kaimuose, ne
paisydamos smetoninės žvalgybos ir policijos grasinimų ir pro
vokacijų, rinkosi į būrius, ėjo j gatves ir viešai demonstra
vo savo džiaugsmą ir dėkingumą Tarybų Sąjungai, demonstra
vo panieką ir neapykantą Lietuvos pardavikams fašistams ir 
buržuazijai iš viso.

Savitarpio pagalbos sutarties vykdymui užtikrinti birželio 
15 d. atėjo į Lietuvą naujos Tarybinės Armijos dalys. Atvyks
tančius Tarybinės Armijos karius Lietuvos darbo žmonės vi
sur pasitiko su giliu dėkingumu.

Tarybinės vyriausybės reikalavimų pateikimas ir naujų Ta
rybinės Armijos dalių atvykimas kaip tik spėjo pačiu laiku. 
Pagal Lietuvos fašistų ir Vokietijos hitlerininkų susitarimą, pa
laimintą popiežiaus nuncijaus „lietuvų tautos paaukojimo ak
tu", ir pagal visus pasirengimus, kaip tik birželio 15—16 die
nomis turėjo būti įvykdytas hitlerinis perversmas Lietuvoje.

Sąryšyje su to perversmo rengimu buvo prasidėjęs dides
nis, kad ir labai slepiamas, maskuojamas, ištikimiausių fašis
tinių organizacijų, ypač jų vadovaujančių grupių bei ginkluotų 
dalinių judėjimas. Tokio judėjimo reikšmei nuslėpti viešai buvo 
skelbiama apie tariamai rengiamą birželio 23 d. Smetonos vy
kimą į Vilnių. Apie tą Smetonos „viešėjimą Vilniuje" buvo 
oficialiai informuojami spaudos atstovai, išvardinant gausingus 
busimuosius Smetonos palydovus ir smulkiai nurodant visą „vie
šėjimo" programą.

Taip pat buvo paskelbta spaudoje, kad birželio 23—24 d. 
Vilniuje įvyksiąs šaulių sąjungos suvažiavimas, kuriame da
lyvausią per 2500 žmonių, ir Lietuvos ūkininkų suvažiavimas, 
į kurį esą laukiama 7000—8000 dalyvių.

Tariamasis pasirengimas tiems suvažiavimams turėjo būti ir 
buvo priedanga civilinių ir karinių pareigūnų bei didesnių bū
rių judėjimui, kuris prasidėjo Lietuvoje į birželio vidurį ir 
kuris faktiškai reiškė pasirengimus hitleriniam perversmui. 
To perversmo pradžiai buvo legalizuotai parengti ir pirmieji 
daliniai.

Jau žymai anksčiau ėmė labai aktyvėti hitlerinė Lietuvos 
vokiečių organizacija—„kulturferbandas". Smetoninė valdžia 
buvo uždariusi visas netgi buržuazines organizacijas ir pali
kusi veikti vien tik tautininkų organizacijas. Tačiau ta pati 
valdžia leido veikti ir plėstis vokiškajam „kulturferbandui" ir 
visaip skatino jo veikimą ir augimą. Birželio mėn. pradžioje 
vidaus reikalų ministras leido ir pagal tą leidimą buvo įsteig
tas to „kulturferbando" trys naujos „ortsgrupės" pačiame Vo
kietijos pasienyje — Kybartuose, Virbalyje ir Jurbarke. Šitos
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„ortsgrupės" pasienyje sudarė legalizuotą bazę hitlerinėms jė 
goms permesti į Lietuvos teritoriją.

Birželio 15 dienai buvo paskelbta vokiškojo „kulturferban- 
do" „sporto šventė".

Vokiškas Lietuvos hitlerininkų laikraštis tai „sporto šven
tei" paskyrė specialų vedamąjį, kuriame šaukė vokiškuosius 
„sportininkus" į hitlerinį kelią. Tame pačiame numeryje Lie
tuvos hitlerininkų laikraštis plačiai skelbė tos „vokiškos sporto 
šventės“ programą, o pirmajame puslapyje greta minėtojo ve
damojo įsidėjo ir A. Smetonos paveikslą, tuo tiesiog primin
damas, kieno vardu bus tas „vokiškasis sportas" vykdomas.

Birželio 15 d. Kaune, ypač apie Sporto rūmus, aikštėje ir 
gatvėse, Vytauto prospekte ir vokiečių gimnazijoje bei aplink 
ją knibždėte knibždėjo jaunų vyrų masės juodmarškinių uni
formose. Tose uniformose buvo pasislėpę ne tik Lietuvos vo
kiečiai „kulturferbandininkai", bet taip pat ir hitlerininkai iš 
Vokietijos ir smetoniniai „savanoriai", neseniai buvusio sava
norių suvažiavimo priedangoje reikiamai painstruktuoti. Šie 
Lietuvos buržuazijos sušaukti juodmarškiniai „kuiturferbandi- 
uinkai" 1940 m. birželio 16 d. turėjo padaryti kruviną „sportą" 
lietuvių tautai, turėjo sukeltomis provokacijomis, drauge su 
sustiprintomis žvalgybos priemonėmis padaryti pradžią hitleri
niam Lietuvos pavergimui.

Apie tai, kad Smetonos vyriausybė kreipėsi į hitlerinės Vo
kietijos valdžią, kviesdama tuoj įvesti į Lietuvą savo kariuo
menę, vėliau, jau pradėjęs grobikišką puolimą prieš Tarybų 
Sąjungą, Hitleris pats pasisakė savo kalboje, Gebelso paskai
tytoje per radiją 1941 m. birželio 22 d. Iš tos Hitlerio kalbos 
matyti, kad Hitleris, jau pradėjęs grobti Lietuvą, norėjo pa
teisinti savo plėšikišką darbą, Hitleris įrodinėjo, kad jis, tasai 
prisiekęs grobikas, atmetęs „tuometinės Lietuvos vyriausybės 
prašymą nusiųsti į Lietuvą vokiečių kariuomenę" 37. Taigi Hit
leris pats pripažino, kad Smetona prašė įvesti vokiečių kariuo
menę, tik jis meluodamas nepripažino to fakto, kad ne jis .At
metė" Smetonos prašymą, bet Raudonosios Armijos dalys, įžen
gusios į Lietuvą birželio 15 ir 16 d., užkirto kelią naujoms 
Hitlerio jėgoms įvesti į Lietuvą; jau susitelkusios smetoninės- 
hitlerinės jėgos sportininkų pavidalu buvo priverstos išsiskirs
tyti ir gelbėti savo kailį nuo lietuvių tautos rūstybės.

Nuosekli ir tiesi Tarybų Sąjungos vyriausybės politika, nu
kreipta į taikos išsaugojimą ir į savitarpio pagalbos sutarties 
su Lietuva sąžiningą vykdymą, naujų Tarybinės Armijos dalių 
atėjimas sumaišė kortas susiorganizavusiems smetoniniams- 
hitleriniams Lietuvos pavergėjams, demoralizavo Lietuvos bur
žuaziją ir sukėlė paniką jos eilėse.

Lietuvos darbo žmonės birželio 15 ir 16 dienomis išėjo į 
gatves, į aikštes, išėjo su viešais savo reikalavimais — baigti
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su fašizmo siautėjimu, su Lietuvos pardavinėjimu hitlerinin
kams! Mobilizuotieji smetoniniai-hitleriniai „savanoriai“ ir 
„sportininkai" jau birželio 16 d. ėmė krikti. Tie hitlerininkai, 
kurie buvo sukaupti Lietuvos pasienyje ir laukė ženklo įžengti 
į Lietuvą, nusigandę Raudonosios Armijos naujų dalinių atėji
mo, taip pat turėjo likviduoti savo. užsimojimus. Hitleriniai 
„sportininkai" ir numatyti jų talkininkai iš Vokietijos turėjo 
likviduotis ir dėl to, kad jų komandieriai Lietuvoje — Smetona 
su artimiausiais savo ministrais, o taip pat visa eilė smetoninių 
budelių — Plechavičius, Grigaliūnas-Glovackis ir kt.— jau iš bir
želio 15 į 16 naktį patys' pabėgo pas savo tiesioginius globė
jus — į hitlerinę Vokietiją.

Dvidešimt vienerių su puse metų smurtiškas, savanaudiškas 
buržuazijos viešpatavimas Lietuvoje, tame tarpe trylika su pu
se metų kruvino fašistinio teroro, viešpatavimas su kalėjimais, 
kankinimais, mirties bausmėmis, plačiausiai visa tai taikant 
darbo žmonėms, revoliuciniams darbininkų klasės kovotojams, 
su valstybės iždo vogimu, su darbo žmonių beribiu išnaudoji
mu, su besaikiu pardavinėjimu Lietuvos reikalų užsienio kapi
talistams, su Lietuvos žemių išdavikišku atidavinėjimu impe
rialistiniams kaimynams ir visos Lietuvos atidavimu hitlerinės 
Vokietijos bazės reikalui, tas fašistinės buržuazijos viešpatavi
mas baigėsi trumpu epilogu: A. Smetona ir keli jo vyriausybės 
nariai naktį į birželio 16 d. perėjo per „žaliąją sieną" ir įėjo 
į Vokietijos teritoriją. Fašistinė santvarka Lietuvoje buvo lik
viduota.

1940 m. birželio 17 d. draugas Molotovas įteikė atitinka
mas notas Latvijos ir Estijos vyriausybėms, iškeldamas aikštėn 
faktus savitarpio pagalbos sutarčių laužymo iš tų vyriausybių 
pusės ir TSRS vyriausybės vardu reikalaudamas, kad Latvijoje 
ir Estijoje būtų sudarytos vyriausybės, galinčios ir pasiryžu- 
sios vykdyti savitarpio pagalbos sutartis su Tarybų Sąjunga.

Latvijoje ir Estijoje, įėjus naujiems Raudonosios Armijos 
daliniams savitarpio pagalbos sutarčių vykdymui garantuoti, 
sukilę darbo žmonės nuvertė fašistines vyriausybes ir taip pat 
likvidavo buržuazinę-fašistinę santvarką.

Taip nuoširdi draugiška Tarybų Sąjungos pagalba įgalino 
Lietuvos darbo žmones, sukaupus savo jėgas, Lietuvos Komu
nistų partijai vadovaujant, sugriauti fašizmą, nuversti kapita
listų, dvarininkų ir buožių valdžią, paimti valdžią į darbininkų 
ir valstiečių rankas ir išgelbėti Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę. Buvo sudaryta Lietuvos Liaudies vyriausybė su Justu 
Paleckiu priešakyje, vyriausybė, sugebanti ir pasiryžusi užtik
rinti sąžiningą Tarybų Sąjungos—Lietuvos savitarpio pagalbos 
sutarties vykdymą ir ryžtingą tos sutarties priešų sutramdymą. 
Liaudies vyriausybės buvo taip pat sudarytos Latvijoje ir Es
tijoje.
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11. Lietuvių tautos valia

fašistinės santvarkos nuvertimas, Liaudies vyriausybės sudary
mas visoje Lietuvoje rado gyviausią darbo žmonių pritarimą. 
Lietuvos darbo žmonės džiaugėsi pagaliau atsikratę žiauraus 
priespaudos, išnaudojimo ir smurto režimo. Visur darbo žmo
nės patys aktyviai dirbo valstybinio aparato pertvarkymo dar
bą, likvidavo iš gyvenimo fašistines liekanas ir ruošėsi naujo 
gyvenimo statybai.

Visuose Lietuvos miestuose, miesteliuose ir kaimuose darbo 
žmonės savo susirinkimuose, mitinguose, demonstracijose už 
apsaugojimą nuo hitlerinės vergovės, už pagalbą išsivaduojant 
nuo kruvinos fašistinės santvarkos reiškė nuoširdžią padėką 
Tarybų Sąjungai, Komunistų partijai.

Vilniaus miesto darbo žmonės Smetonos režimo žlugimą ir 
naujos Lietuvos vyriausybės sudarymą sutiko su dideliu entu
ziazmu. Susirinkę į mitingą Vilniaus miesto teatro salėje, jie 
išreiškė savo džiaugsmą, dėkingumą Tarybų Sąjungai ir pasi
žadėjo visomis savo jėgomis padėti Lietuvos Liaudies vyriau
sybei vesti mūsų tėvynę į naują, gražią, šviesią ateitį.

Visų dalyvių buvo vieningai pritariami kalbėtojų reikala
vimai galutinai likviduoti fašizmo liekanas Lietuvoje. Mitingo 
lozungai ir kalbėtojų šūkiai: „Tegyvuoja Liaudies vyriausybė! 
Tegyvuoja didžioji Tarybų Sąjunga! Tegyvuoja narsioji mus 
išlaisvinusi nenugalimoji Raudonoji Armija! Tegyvuoja ir te
auga Lietuvos Komunistų partija!" buvo dalyvių priimti su di
džiausiu pakilimu, džiaugsmu ir dėkingumu 38.

Kauno miesto darbo žmonės, 1940 m. birželio 24 d. gausin
gai susirinkę į mitingą Žaliakalnio aikštėje, entuziastiškai svei
kino fašizmo nuvertimą ir Liaudies vyriausybės sudarymą ir 
reiškė gilų dėkingumą Tarybų Sąjungai, bolševikų partijai. 
Priimtoje rezoliucijoje Kauno darbo žmonės vieningai, be ko 
kita, pareiškė: „Dabar Lietuvos liaudis tapo laisva. Mes esame 
be galo dėkingi Sovietų Sąjungai, padėjusiai Lietuvos darbo 
žmonėms jų kovoje už laisvę" 39.

Panašūs darbo žmonių mitingai su tolygiais nuotaikų ir nu
sistatymų išreiškimais vyko Alytuje, Panevėžyje, Šiauliuose, 
Žagarėje, Veiveriuose, Marijampolėje, Trakuose, Telšiuose, 
Prienuose, Jonavoje ir kituose Lietuvos miestuose ir kitose vie
lose, lygiai kaip ir atskirose Kauno bei kitų miestų įmonėse.

Reikšdami savo dėkingumą Tarybų Sąjungai už suteiktą pa
galbą ir džiaugsmą dėl išsivadavimo ne tik nuo parengtos hit
lerinės vergovės, bet ir iš buržuazinės-fašistinės santvarkos, 
Lietuvos darbo žmonės drauge su tuo per demonstracijas ir 
mitingus daugeliu atvejų reiškė ir savo nusistatymą dėl busi
mosios santvarkos Lietuvoje. Visiems Lietuvos darbo žmonėms 
buvo visiškai aišku, kad apie grįžimą į buvusią išnaudotojišką
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buržuazinę santvarką negali būti nė kalbos — ne tam darbo 
žmonės tiek metų kovojo, kad vėl užsikrautų ant savo sprando 
išnaudoto j ų-kapitalistų jungą!

Tarybų Sąjungos pavyzdys aiškiai rodė, kokia santvarka 
yra tinkamiausia darbo žmonių interesams. Ir dėl to darbo 
žmonės savo susirinkimuose, mitinguose kėlė reikalavimą įves
ti Lietuvoje tarybinę socialistinę santvarką, kaip tikriausią lai
dą Lietuvos laisvei ir nepriklausomybei išlaikyti, darbo žmonių 
gerovės augimui užtikrinti.

Birželio 29 d. įvykęs daugelio tūkstančių darbo žmonių mi
tingas Vilniuje praėjo su vieningai keliamais lozungais: Tegy
vuoja Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika! Tegyvuoja Ta
rybų Sąjunga!40

Tokie lozungai ir tarybinės santvarkos reikalavimai su ne
paprastu ryškumu buvo keliami milžiniškoje darbo žmonių 
demonstracijoje Kaune ir kituose Lietuvos miestuose. Į „Tie
sos" ir į kitų laikraščių redakcijas, į įvairias valstybines įstai
gas ir visuomenines organizacijas kasdien plaukė daugybė re
zoliucijų, priimtų darbo žmonių mitinguose ir susirinkimuose. 
Darbo žmonės savo rezoliucijose kėlė opiuosius savo gyveni
mo klausimus, sveikino Liaudies vyriausybę, Lietuvos Komu
nistų partiją, reiškė savo gilų dėkingumą Tarybų Sąjungai ir 
drauge su tuo reiškė savo tvirtą nusistatymą, savo reikalavimą, 
kad Lietuvoje būtų įvesta tarybinė santvarka.

Įėjimas didesnių Tarybinės Armijos dalių į Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją, o taip pat į Vakarų Baltarusiją ir Vakarų Ukrainą, 
sudarymas „Rytų" fronto prieš hitlerinę agresiją 1940 metais 
„buvo vienintelė priemonė užkirsti kelią nekliudomam vokie
čių kariuomenės žygiavimui į Rytus, sudaryti stiprią gynybą, 
o paskui pereiti į kontrpuolimą, kad drauge su sąjungininkais 
sumuštume hitlerinę armiją ir tuo būdu neleistume taikingųjų 
Europos šalių, tame tarpe Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, 
Lenkijos paversti į hitlerinę koloniją" 4I.

Dėka Tarybų Sąjungos taikingos, principinės, mažųjų tautų 
laisvę ir nepriklausomybę branginančios ir ginančios politikos 
1939 ir 1940 metais lietuvių tauta buvo išgelbėta nuo parda
vimo į hitlerinės Vokietijos vergovę, kurią jai rengė Lietuvos 
buržuazija drauge su hitlerininkais. Lietuvių tauta gavo pilnu
tinį galimumą laisvai vystyti savo ekonominį, politinį ir kul
tūrinį gyvenimą, gavo galimumą laisvai spręsti savo likimą, 
nustatyti savo šalyje tokią valstybinę ir visuomeninę santvar
ką, kokia geriausiai tinka lietuvių tautos, Lietuvos darbo ma
sių interesams.

Fašistinė smetoninė valdžia buvo padariusi visa, kad tik 
suardytų santykius su Lietuvai visada draugiška Tarybų Są
junga. Tad, kaip pažymėjo Liaudies vyriausybės ministrų ta
rybos pirmininkas drg. J. Paleckis savo kalboje Liaudies Sei
me, „pirmas Liaudies Vyriausybės uždavinys buvo atitaisyti
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Inos santykius, su pilnumu pritaikyti juos savitarpio pagalbos 
sutarties dvasiai ir sudaryti dirvą tokiems santykiams, kurių 
reikalauja visos mūsų tautos plačiai pareikštas pasiryžimas 
eiti petys į petį su Tarybų Sąjungos tautomis. Malonu kon
statuoti, kad iš Tarybų Sąjungos vyriausybės pusės susilau
kėme didelio mūsų reikalų supratimo. Galima drąsiai sakyti, 
kad dabar Lietuvos ir TSRS santykiai paremti didžiausio pasi
tikėjimo, draugiškumo ir tikrai sąjungine dvasia" 42.

Liaudies vyriausybė, vykdydama būtinuosius ekonominio ir 
kultūrinio gyvenimo pertvarkymo uždavinius, susijusius su rei
kalu likviduoti gėdingąjį fašizmo palikimą ir nedelsiant pakelti 
darbo žmonių gyvenimo lygį, rengė rinkimus į Liaudies Sei
mą, kuris turėjo tarti laisvą Lietuvos darbo žmonių žodį dėl 
Lietuvos ateities sutvarkymo. Pasirengime rinkimams visa Lie
tuvos liaudis, pirmą kartą savo istorijoje gavusi galimumą 
laisvai įvykdyti rinkimus į savo seimą, dalyvavo nepaprastai 
aktyviai, reikšdama ir savo valią dėl savo krašto ateities. Vi
suose priešrinkiminiuose susirinkimuose reiškėsi darbo žmonių 
dėkingumas Tarybų Sąjungai, Komunistų partijai ir reikalavi
mas įvesti tarybinę santvarką. Visose rinkiminėse apygardose 
buvo iškelti Darbo žmonių sąjungos kandidatai į Lietuvos Sei
mo atstovus.

1940 m. liepos 14 ir 15 dienomis įvyko rinkimai į Liaudies 
Seimą. Tai buvo tikrai rinkiminio entuziazmo dienos. Tai buvo 
lietuvių tautos istorijoje pirmutiniai rinkimai, kuriuose Lietu
vos liaudis dalyvavo su tokiu aktyvumu, su tokiu vieningumu 
ir laisvai pareiškė savo valią. Iš viso rinkimuose dalyvavo 
95,51% visų rinkikų. Iš jų 99,19% atidavė savo balsus už Lie
tuvos Darbo žmonių sąjungos kandidatus. Tie rinkimai parodė, 
kad lietuvių tauta su gilia panieka ir neapykanta atmetė bur- 
žuazinę-fašistinę santvarką ir iš išrinktųjų deputatų reikalavo 
pagrindinių Lietuvos valstybinės santvarkos pakeitimų.

Kalbėdamas apie Lietuvos Liaudies Seimo rinkimų rezul
tatus ir apie tomis pat dienomis įvykusius Latvijos ir Estijos 
rinkimų tolygius rezultatus, draugas Molotovas TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos VII sesijoje 1940 m. rugpjūčio 1 dieną da
vė visiškai teisingą ir tikslų jų įvertinimą.

„Rinkimai parodė, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos valdan
čios buržuazinės klikos neatspindėjo savo tautų valios, kad 
jos tebuvo tik siauros eksploatatorių grupės atstovai" 43.

1940 m. liepos 21 d. susirinko Lietuvos Liaudies Seimas. Vi
sapusiškai apsvarstę lietuvių tautos vystymosi kelią, turėdami 
galvoje visų Lietuvos darbo masių nusistatymus ir troškimus, 
su visa atsakomybe rūpindamiesi lietuvių tautos reikalais, Liau
dies Seimo deputatai priėjo vieningą išvadą.

Kaip Liaudies Seimo posėdyje pareiškė deputatas M. Ged
vilas [11]: „Lietuvos liaudies dauguma trokšta ir reikalauja
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tokios pat santvarkos, kaip ir Tarybų Sąjungoje. Mes norim 
radikalių permainų mūsų gyvenime [. . .]. Lietuva turi būti pa
skelbta Socialistine Tarybų Respublika" 44.

Lietuvos Liaudies Seimas, įvertindamas lietuvių tautos kovą 
dėl tarybinės valdžios 1918—1919 m., įvertindamas ilgametę 
Lietuvos darbo žmonių kovą prieš buržuazinę-fašistinę dikta
tūrą, turėdamas galvoje didį istorinį Tarybų Sąjungos tautų 
socialistinio gyvenimo kūrybos patyrimą, vieningai priėmė 
deklaraciją apie Lietuvos valstybinę santvarką. Ta deklaracija 
Liaudies Seimas paskelbė nepalaužiamą lietuvių tautos nusi
statymą ir valią:

„Tiktai tarybinė santvarka gali užtikrinti mums taiką, dar
bą, laisvę ir išgelbėti miesto bei kaimo darbo mases nuo eks
ploatacijos, vargo ir sauvalės. Tiktai tarybinė valdžia laiduos 
mums politinį, ūkinį ir kultūrinį klestėjimą. Tai rodo mums 
TSRS pavyzdys.

Liaudies Seimas, išreikšdamas vieningą Lietuvos laisvos dar
bo liaudies valią, skelbia, kad Lietuvoje įvedama tarybinė 
santvarka.

Lietuva skelbiama Socialistine Tarybų Respublika. Nuo šios 
dienos visa valdžia Lietuvos Socialistinėje Tarybų Respubli
koje priklauso miesto ir kaimo darbo žmonėms, kurie tarybose 
atstovaujami savo atstovų" 45.

Paskelbęs tarybinės santvarkos įvedimą Lietuvoje, Liaudies 
Seimas svarstė klausimą dėl Tarybų Lietuvos santykių su ki
tomis tarybinėmis respublikomis ir su Tarybų Sąjunga. Liaudies 
Seimo deputatams, kaip ir visai lietuvių tautai, buvo visiškai 
aišku, kad tarybinės santvarkos įvedimas Lietuvoje dar neuž
tikrina Tarybų Lietuvos saugumo ir jos ekonominio bei kul
tūrinio vystymosi galimumų akivaizdoje įvairių imperialistų 
pasikėsinimų paversti Lietuvą savo kolonija, ypač hitlerinės 
Vokietijos agresijos akivaizdoje. Dėl to Liaudies Seimo depu
tatai, gerai žinodami visos lietuvių tautos tokį pat nusistaty
mą, iškėlė pasiūlymą Tarybų Lietuvai įstoti į broliškąją Tary
bų Sąjungos tautų ir respublikų šeimą.

Toks vienintelis teisingas Liaudies Seimo deputatų nusista
tymas buvo ryškiai išreikštas Liaudies Seimo deputato A. Snieč
kaus kalboje.

„Tarybų valdžios įvedimas Lietuvoje,— kalbėjo drg. Snieč
kus,— savaime dar negali duoti tvirtos garantijos išlaikyti so
cialistinę Lietuvą nuo bet kurių kitų imperialistinių pasikė
sinimų į jos gyvenimą.

Lietuvos liaudis žino, kad tokią jos gyvavimo garantiją 
gali suteikti tik įėjimas į brolišką Tarybų Sąjungos tautų šei
mą. Galingoji ir nenugalimoji Darbininkų-Valstiečių Raudonoji 
Armija, išlaisvinusi mūsų kraštą, užtikrins mūsų sienų nelie
čiamumą ( p l o j i m a s ) .  Ir tada šitos sienos bus šventos ir 
neprieinamos jokiam priešui.
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Mūsų šalies prisidėjimas prie Tarybų Sąjungos užtikrins 
greitą, spartų socialistinės statybos vykdymą. Penkmečių iš
ugdytoji stambioji socialistinė pramonė pakels mūsų krašto 
ūkį, parazitų nuniokotą, į tokias aukštybes, apie kurias tebuvo 
galima tik svajoti [. .

Lietuvos prisidėjimas prie Tarybų Sąjungos [._..] suteiks 
sąlygas milžiniškam kultūros pakilimui. Musų kultūra augs ir 
kops į tas aukštybes, kurias šiandien yra pasiekusi Tarybų 
Sąjunga ( p l o j i m a s ) .

Mes norime prisidėti prie Tarybų Sąjungos dar ir dėl to, 
kad mes karštai mylime savo šalį, kad mes norime matyti 
Lietuvą vieną iš pirmųjų žmonijos eilėse [. . .].

Lenino tautinė politika yra vienintelė, kuri ir mūsų tau-
l.ą išves į platų kūrybinį kelią ( p l o j i m a s ) .

Draugai atstovai, mums visiems turi būti aišku, kad Lie
tuvos liaudis gali turėti tik vieną kelią, jei ji nori gyventi lai
mingai ir laisvai. Tas kelias — prisidėti prie Tarybų Sąjungos, 
liet kuris kitas kelias būtų mūsų kraštui pražūtingas (p 1 o j i- 
in a s)1146.

Apsvarstęs klausimą apie Lietuvos tolimesnio vystymosi ke
lią, Liaudies Seimas vieningai priėmė deklaraciją dėl Tarybų 
Lietuvos įstojimo į Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos 
sudėtį.

Išanalizavus skurdžią Lietuvos darbo žmonių padėtį buržua- 
■/.inėje-fašistinėje santvarkoje, konstatavus Tarybų Sąjungos 
respublikų klestėjimą, jos draugiškumą ir pagalbą lietuvių tau
tai, šioje Liaudies Seimo deklaracijoje skelbiama tvirta lietuvių 
tautos valia:

„Lietuvos Liaudies Seimas yra įsitikinęs, kad tik įstojimas 
į Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos sudėtį užtikrins 
likrą Lietuvos valstybės suverenumą, tikrą pramonės ir žemės 
ūkio pakilimą, tikrą tautinės kultūros suklestėjimą, visišką me
džiaginių ir dvasinių liaudies jėgų išvystymą.

Klausydamas valios liaudies, nuvertusios senąjį priespaudos 
ir neteisės režimą, žmogaus eksploatacijos režimą, Liaudies Sei
mas nutarė:

Prašyti Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos Aukščiau
siąjį Sovietą priimti Lietuvos Tarybų Socialistinę Respubliką 
į Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos sudėtį sąjungine 
respublika tais pačiais pagrindais, kuriais įeina į SSRS Ukrai
nos, Baltarusijos ir kitos sąjunginės respublikos" 47.

12. Su pergalingąja Lenino vėliava
Lietuvos Liaudies Seimo nutarimą dėl Tarybų Lietuvos įstoji
mo į Tarybų Sąjungos sudėtį Liaudies Seimo išrinkta Įgaliotoji 
Komisija įteikė TSRS Aukščiausiajai Tarybai. TSRS Aukščiau
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siosios Tarybos deputatai ir Tarybų Sąjungos vyriausybė labai 
šiltai priėmė Lietuvos Liaudies Seimo Įgaliotąją Komisiją TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 1940 m. rugpjūčio mėn. 3 d. posė
dyje. Šiame posėdyje, svarstant klausimą apie Tarybų Lietuvos 
priėmimą į Tarybų Sąjungos sudėtį, su nepaprastu ryškumu 
iškilo Tarybų Sąjungos draugystė lietuvių tautai, išmintinga 
nacionalinė politika, broliškai išsprendusi visus opiausius lie
tuvių tautos gyvenimo klausimus, lietuviškų žemių sujungimo 
reikalus. Maskvoje, didžiosios Tarybų Sąjungos sostinėje, di
dingoje Kremliaus salėje suskambėjo tikrųjų Lietuvos liaudies, 
lietuvių tautos atstovų žodis, suskambėjo lietuvių kalba.

Lietuvos Liaudies Seimo Įgaliotosios Delegacijos pirminin
kas drg. J . Paleckis, kalbėdamas posėdyje, pabrėžė, „kad Lie
tuvos darbo liaudies siekimai, sunki ir atkakli geriausiųjų jos 
sūnų kova pasibaigė triumfališku laimėjimu. [.. .]"

Šiuos drg. Paleckio žodžius Aukščiausiosios Tarybos depu
tatai ir Lietuvos Liaudies Seimo įgaliotieji delegatai priėmė 
audringomis ovacijomis.

Visų Liaudies Seimo Įgaliotųjų Delegatų vardu drg. Palec
kis kreipėsi į TSRS Aukščiausiąją Tarybą:

„Mes, Liaudies Seimo Įgaliotieji Delegatai, visų Lietuvos 
Tarybų Socialistinės Respublikos darbo žmonių vardu prašome 
priimti Lietuvą į Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos su
dėtį Sąjunginės Respublikos teisėmis. Visa Lietuva nekantriai 
laukia to istorinio Aukščiausiosios Tarybos sprendimo. Iš savo 
pusės mes pasižadame būti verti tos garbės ir su visa energija 
įsijungti į didįjį socialistinės statybos darbą, eiti petys į petį 
su TSRS tautomis didžiosios Tėvynės galybės ir gynimosi pa
jėgumo stiprinime1'.

Vienas po kito ėjo į Aukščiausiosios Tarybos tribūną Lie
tuvos Liaudies Seimo Įgaliotieji Delegatai ir kalbėjo apie savo 
džiaugsmą, apie visos lietuvių tautos džiaugsmą dėl pasibaigu
sio Lietuvoje fašistinio smurto, dėl liaudies pergalės, reiškė 
gilų dėkingumą Tarybų Sąjungai, bolševikų partijai. Jie  reiš
kė savo ir visos Lietuvos troškimą, kad Lietuvos Tarybų So
cialistinė Respublika būtų priimta į broliškų Tarybų Sąjungos 
respublikų šeimą. Ir lyg apibendrindamas visų Įgaliotųjų De
legatų ir visos lietuvių tautos valią ir jausmus, suskambėjo iš 
aukštosios tribūnos gilus ir širdingas Įgaliotosios Delegatės 
Salomėjos Nėries poetiškas žodis.

Po Lietuvos Liaudies Seimo Įgaliotųjų Delegatų kalbėjo 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatas Ponomarenka [12]. 
Jis pabrėžė, kad Aukščiausiosios Tarybos deputatai su didžiau
siu dėmesiu išklausė „Lietuvos Liaudies Seimo Įgaliotosios Ko
misijos narių ugningas kalbas, kuriose buvo išreikšti jausmai, 
troškimai ir valia išlaisvintosios lietuvių liaudies, perduoti karš
tos meilės jausmai didžiajai tarybų liaudžiai, Aukščiausiajai 
Tarybai, mūsų Vyriausybei, mūsų didžiajai partijai1'.
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Drg. Ponomarenka išryškino gausingus faktus, rodančius Ta
rybų Sąjungos draugiškumą lietuvių tautai, jos draugišką pa
galbą Lietuvai. Pateikęs TSRS Aukščiausiajai Tarybai pasiū
lymą „patenkinti Lietuvos Seimo prašymą ir priimti Lietuvos 
Tarybų Socialistinę Respubliką į Tarybų Socialistinių Respub
likų Sąjungą kaip lygiateisę Sąjunginę Tarybų Socialistinę Res
publiką", drg. Ponomarenka pateikė ir kitą brolišką pasiūlymą, 
išplaukiantį iš išmintingos nacionalinės politikos: „Balta
rusijos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumas ir Vyriausybė, o taip pat Baltarusijos Komu
nistų partijos (bolševikų) Centro Komitetas pateikia pasiūlymą 
prijungti prie Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Šven
čionių rajoną ir Vydžių, Adutiškio, Astravo, Varanavo, Rodū- 
nės rajonų teritorijos dalis su lietuvių gyventojų dauguma, ku
rios dabar priklauso Baltarusijos Tarybų Socialistinės Respub
likos Vileikos ir Baranovičių sritims". Šį pasiūlymą, kaip ir pa
siūlymą priimti Lietuvą į Tarybų Sąjungos sudėtį, Aukščiau
siosios Tarybos deputatai sutiko ilgais, audringais plojimais.

Toliau drg. Ponomarenka kalbėjo: „Tas pasiūlymas visiškai 
išplaukia iš Tarybų valstybės nacionalinės politikos principo. 
[...] Visoms tautoms, ne tik didelėms, bet ir mažoms suteikia
ma kuo plačiausių politinio, ūkinio ir kultūrinio vystymosi ga
limumų. Ryšium su Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos 
įkūrimu ir jos įstojimu į Tarybų Socialistinių Respublikų Są
jungos sudėtį tolimesnis politinis, ūkinis ir kultūrinis vystyma
sis tų sričių, kurios turi lietuvių gyventojų daugumą, bus vai
singiausias Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos sudė
tyje" 48.

Drg. Ponomarenkos kalbai ir jo pasiūlymams visi Aukščiau
siosios Tarybos deputatai pritarė audringais plojimais, išreikš
dami visų Tarybų Sąjungos tautų draugiškumą lietuvių tautai 
ir sveikindami ją su išsivadavimu iš imperialistų jungo.

1940 m. rugpjūčio 3 dieną TSRS Aukščiausioji Taryba pri
ėmė įstatymą, kuriuo Lietuvos TSR buvo priimta į TSRS su
dėtį kaip lygiateisė sąjunginė respublika. Šiame įstatyme ryš
kiai atsispindi nacionalinės politikos rezultatas — lietuviškų 
Vilniaus krašto žemių sujungimas su Lietuvos respublika.

„Įstatymas apie Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos 
priėmimą į Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungą.

Išklausiusi Lietuvos Seimo Įgaliotosios Komisijos pareiš
kimą, Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos Aukščiausioji 
Taryba n u t a r i a :

1. Patenkinti Lietuvos Seimo prašymą ir priimti Lietuvos 
Tarybų Socialistinę Respubliką į Tarybų Socialistinių Respub
likų Sąjungą lygiateise Sąjungine Tarybų Socialistine Respub
lika.

2. Priimti Baltarusijos TSR Aukščiausiosios Tarybos pasiū
lymą dėl perleidimo Sąjunginei Lietuvos Tarybų Socialistinei
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Respublikai Švenčionių rajono, Vydžių, Adutiškio, Astravo, 
Varanavo, Rodūnės rajonų — Baltarusijos TSR teritorijos da
lies su lietuvių gyventojų dauguma.

3. Prašyti Baltarusijos TSR Aukščiausiąją Tarybą ir Lietu
vos TSR Aukščiausiąją Tarybą pateikti svarstyti Tarybų So
cialistinių Respublikų Sąjungos Aukščiausiajai Tarybai tiks
lios sienos tarp Baltarusijos Tarybų Socialistinės Respublikos 
ir Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos nustatymo pro
jektą.

4. Įvykdyti pagal TSRS Konstitucijos (Pagrindinio įstatymo) 
34 ir 35 straipsnius atstovų rinkimus į TSRS Aukščiausiąją Ta
rybą Sąjunginėje Lietuvos Tarybų Socialistinėje Respublikoje.

5. Pavesti TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui pa
skirti rinkimų dieną.

TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo
Pirmininkas M. Kalininas

TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo
Sekretorius A. Gorkinas“ 49.

Toje pat sesijoje TSRS Aukščiausioji Taryba priėmė į Ta
rybų Socialistinių Respublikų Sąjungos sudėtį įsikūrusias Lat
vijos Tarybų Socialistinę Respubliką ir Estijos Tarybų Socia
listinę Respubliką. Tuo būdu Pabaltijo tautos — lietuviai, latviai 
ir estai 1940 metais savo kraštuose galutinai įsikūrė tobu
liausią valstybinę ir visuomeninę santvarką — tarybinę san
tvarką, dėl kurios jos kovojo ir kurią jau buvo įsikūrusios 
1918—1919 metais. Anuo metu tarptautinės kontrrevoliucijos 
jėg4 grobikiškai atplėštos nuo broliškos rusų tautos ir nuo 
kitų broliškų tarybinių tautų ir atiduotos neaprėžtam vietinių 
ir užsieninių kapitalistų išnaudojimui, 1940 metų vasarą Pabal
tijo tautos, Tarybų Sąjungos broliškai padedamos, galutinai 
įsikūrė savo tarybines respublikas ir visiems laikams į TSRS 
sudėtį grįžo Pabaltijo tarybų respublikos — Lietuva, Latvija ir 
Estija.

Tuo būdu lietuvių tauta dėka Tarybų Sąjungos pagalbos ne 
tik apsaugojo ir apgynė savo nepriklausomybę ir valstybin
gumą nuo hitlerinio-fašistinio sunaikinimo, bet ir savo gali
mumą galutinai įsikurti tobuliausią darbo žmonių interesams 
tinkamiausią visuomeninę ir valstybinę santvarką —- tarybinę 
santvarką ir buvo priimta į nenugalimą brolišką tarybinių tau
tų šeimą. Tai suteikė lietuvių tautai aukštesnę valstybingumo 
ir nepriklausomybės formą. Lietuvių tauta ir Lietuvos respub
lika Įgavo tokią ekonominę, politinę ir kultūrinę galią, kokią 
tegalėjo jai duoti tik tarybinė santvarka. [. . .]

Tolimesnis lietuvių tautos gyvenimo vystymasis, visi gy
venimo įvykiai dar akivaizdžiau parodė, koks teisingas yra 
lietuvių tautos pasirinktasis, su Tarybų Sąjungos pagalba iš
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kovotasis kelias — tarybinės santvarkos kelias Tarybų Sąjun
gos tautų šeimoje.

Tarybinės santvarkos įvedimas pažadino visas kūrybines 
lietuvių tautos jėgas. Didžiosios rusų tautos ir kitų Tarybų 
Sąjungos tautų broliška pagalba įgalino lietuvių tautą visas 
savo kūrybines jėgas panaudoti visuotiniam ekonominiam ir 
kultūriniam savo krašto pakėlimui. Prasidėjo intensyvus Lie- 
Luvos pramonės vystymasis. Žemė, paskelbta valstybės nuo
savybe, t. y. visos liaudies turtu, nustojo buvusi spekuliacijos 
objektu, ir ja tegali naudotis tik tie, kas ją dirba. Lietuvos 
valstiečiai gavo galimumą ir išmoko iš savo dirbamos žemės; 
išgauti didžiausius derlius, iš kitų broliškųjų respublikų vals
tiečių mokydamiesi tobuliausių, vaisingiausių žemės ūkio for
mų— socialistinių žemės ūkio formų, kurdamiesi kolektyvinius 
ukius. Suklestėjo lietuvių tautos kultūra, tautinė savo forma, 
socialistinė savo turiniu. Lietuvių tauta tapo pilnutiniu savo 
šalies šeimininku.

Tarybinė santvarka ne tik užtikrino lietuvių tautai gali
mumą sėkmingai kovoti prieš hitlerinius okupantus ir nežūti 
hitlerinėje vergovėje, bet ir drauge su visomis Tarybų Sąjun
gos tautomis išeiti nugalėtoja kovoje prieš vokiškuosius fašis
tinius grobikus.

Tarybinė santvarka įgalino lietuvių tautą atstatyti savo 
valstybingumą ir nepriklausomybę, sujungti savo respublikoje 
visas savo žemes, su Vilniumi ir Klaipėda, kadaise imperialis
tinių kaimynų pagrobtas, įgalino pokarinio penkmečio planu 
atkurti ir vystyti hitlerininkų sugriautą ekonominį ir kultūrinį 
gyvenimą.

„Įstodama į Tarybų Sąjungą,— rašė M. Kalininas,— lietu
vių tauta iš pagrindų pakeitė ir ekonominę savo šalies padėtį. 
Iš Vokietijos priedėlio, iš Europos užkampio Lietuva gavo 
neribotą galimybę pavirsti pažangia ir aukštai išvystyta tau
tine respublika, kaip lygiateisis didžiosios Sąjungos narys. 
Dabar jos ūkis kursis naujais pagrindais. Pramonės struktūra 
pasikeis, ji įgis atitinkantį šių laikų pažangią techniką pobūdį. 
J i  dabar aprūpinta galinga žaliavų baze ir neribota rinka savo 
produkcijai realizuoti. Nėra objektyvių kliūčių kelti darbo 
specializacijai ir, vadinasi, jo efektyvumui, kaip tautos gerovės 
pagrindui" 50.

Tarybinė santvarka, Tarybų Sąjungos ekonominė, politinė 
ir kultūrinė galia, išmintinga taikos politika užtikrina lietu
vių tautai saugumą, taiką ir ramų kūrybinį darbą, įgalina lie
tuvių tautą broliškoje Tarybų Sąjungos tautų šeimoje kurti 
savo šviesią ateitį, kūrybingai žengti į komunizmo pergalę.

1 История дипломатии.— M., 1945, т. 3, c. 461.
2 Документы и материалы кануна второй мировой войны.— М., 1948, 

т. 1, с. 16, 26.
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Vilniaus klausimas Antrojo 
pasaulinio karo išvakarėse 

ir karo pradžioje
1. Nauji pavojai Vilniui tarptautinės 

fašizmo ekspansijos metais
Vilnius Lenkijos ir Lietuvos valdančiųjų sluoksnių 

politikoje

Lenkijos valdymo laikotarpiu Vilniaus padėtis buvo labai su
dėtinga.

Į buržuazinės Lenkijos sudėtį įėjęs Vilnius, kaip ir visas 
Vilniaus kraštas, Vakarų Baltarusijos bei Vakarų Ukrainos 
žemės, buvo toks valstybės pakraštys, kuriam valdantieji 
sluoksniai didesnį dėmesį skyrė tik nacionalistinės ekspansijos 
požiūriu ir tik tuo požiūriu tesprendė krašto ekonomikos bei 
kultūros vystymo klausimus. Drauge šitai sąlygojo ir tas faktas, 
kad į visą Vilniaus kraštą buvo žiūrima kaip į vieną iš prie
šakinių pozicijų imperialistų rengiamame placdarme prieš Ta
rybų Sąjungą.

Vilniaus padėtį dar labiau sukomplikavo Hitlerio atėjimas 
j valdžią ir Lenkijos santykiai su Vokietija. 1934 m. sausio 
26 d. tarp hitlerinės Vokietijos ir buržuazinės Lenkijos buvo 
pasirašyta susitarimo deklaracija, kurią abiejų valstybių ideo
logai kartais vadino net „draugiškumo sutartimi". Si sutartis 
silpnino lenkų tautos budrumą, maskavo Vokietijos kėsinimąsi 
j Lenkiją, taip pat į Vilnių. Vilniaus kraštui, kaip ir visai Len
kijos valstybei, kilo neišvengiamos kruvinos hitlerinės inva
zijos grėsmė.

Tuo metu Lietuvos fašistinė valdžia savo politika ne tik 
.nestiprino šalies pozicijų atgauti Vilnių, bet, priešingai, vis 
labiau tolino Vilnių nuo Lietuvos. Lietuvių liaudies masių spau
džiama, fašistinė valdžia savo antinacionalinius interesus dangs
tė Vilniaus grąžinimo lozungais, tačiau iš tikrųjų slapta nuo 
lietuvių tautos, per savo patikėtinius, rengė įvairius uždarus 
pasitarimus tiek su Lenkijos pilsudskininkais, tiek ir su hit
lerininkais. Tais pasitarimais buvo siekiama užtikrinti kapita
listinę santvarką ir reakcinės buržuazijos viešpatavimą Lietu
voje. Apie tai, kad fašistinės valdžios vadovai ir kariuomenės
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vadai siekė bet kuriomis sąlygomis susitarti su Lenkijos val
džia, savo atsiminimuose, išleistuose Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, visiškai atvirai kalba buvęs fašistinės kariuomenės 
vadas S. Raštikis. Kaip vieną iš svarbiausių motyvų, skatinu
sių tartis su Lenkijos valdžia, S. Raštikis nurodė ne Vilnių, 
ne esminius lietuvių tautos interesus, o tai, kad Lietuvos ir 
Lenkijos priešai buvę „tie patys". Apie kokius priešus čia 
kalbėjo antitarybinio įniršio kupini fašistai tuo metu, kai Len
kijos pilsudskininkai vykdė tariamojo draugiškumo susitarimus 
su hitlerine Vokietija, aišku be jokių komentarų.

Tokie siekimai susitarti su Lenkijos valdžia, nepaisant Vil
niaus klausimo, tiek anksčiau, tiek fašistinės diktatūros me
tais reiškėsi įvairiais Lietuvos ir Lenkijos vyriausybių patikė
tinių susitikimais. Asmeniniai Lenkijos atsakingų asmenų ap
silankymai ir pasikalbėjimai su valdžios pareigūnais Lietuvoje 
vyko daugiausia Pilsudskio pavedimu. Antai arkivyskupas 
Michalkevičius, žurnalistas A. Novačinskis, buv. ministras pir
mininkas Pristoras, žurnalistas Katelbachas, tiesioginis Pilsuds
kio patikėtinis Miulšteinas buvo atvykę į Lietuvą; Lietuvos 
diplomatas J. Šaulys buvo nuvažiavęs į Vilnių ir ten susitikęs 
su Pilsudskiu, кип. V. Mironas lankėsi pas Pilsudskį Varšuvoje, 
turėdami vieną tikslą —- rasti vienokią ar kitokią progą abiejų 
šalių reakcinių sluoksnių ryšiams sustiprinti.

Lietuvos fašistinė valdžia, ieškodama formalių būdų galu
tinai susitarti su buržuazine Lenkija, jau 1935 m. pradžioje 
svarstė ir Vilniaus krašto teritorijos suskaldymo projektus. 
Tokio svarstymo konkretus rezultatas buvo Lietuvos užsienio 
reikalų ministro S. Lozoraičio 1935 m. balandžio mėn. A. Sme
tonai įteiktas memorandumas. Iš jo nepaprastai aiškiai matyti, 
kad Lietuvos reakcionieriai iškraipė Tarybų Sąjungos užsienio 
politiką ir visiškai nenorėjo Tarybų valstybės paramos Vil
niaus ar kuriuo kitu klausimu.

Memorandume išdėstomas projektas pasiūlyti Lenkijos vy
riausybei užmegzti diplomatinius santykius ir įvairias susisie
kimo, tranzito bei ryšių formas, paliekant Lenkijai Vilnių ir 
Vilniaus krašto žemes, o Lietuvai perduodant kai kurias teri
torijas Švenčionių srityje. 1935 m. rugsėjo mėn. S. Lozoraitis 
Ženevoje susitiko ir tais klausimais tarėsi su Lenkijos užsienio 
reikalų ministru J. Веки, tačiau prie konkrečių išvadų nebuvo 
prieita. Apie šių susitikimų ir pasitarimų esmę bei kryptį kon
krečiai pasisakė J. Bekas, pabrėžęs, kad iš tų pasitarimų Pil
sudskis ir jis, Bekas, tegalėję padaryti tik vieną išvadą, bū
tent: „Lietuvos vyriausybė pradėjo suprasti pavojų, į kurį ją 
stumia jos palaikomi nenormalūs santykiai su mumis; bet ji 
(Lietuvos vyriausybė.— R e d .)  tiesiog nesugebėjo padaryti kokį 
nors tikslų sprendimą". Toliau Bekas teigia, kad jie su Pilsuds
kiu, esą, nusprendę užmegzti „minimumą normalių santykių", 
t. y. „atstatyti diplomatinius santykius" tarp Lenkijos ir Lie-
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)uvos!, tačiau dėl Pilsudskio mirties (1935 m.) tai tebuvę pa
daryta vėliau.

Imperialistinės valstybės, beatodairiškai pripažinusios Lie
tuvos sostinę Vilnių buržuazinei Lenkijai, visą laiką rūpinosi, 
kad šios dvi šalys eitų išvien ir kad bendra jų politika užtik
rintų imperialistams antitarybinį placdarmą. Tarp kitko, ir mi
nėtasis S. Raštikis savo atsiminimuose pabrėžia, kad anglų ir 
prancūzų diplomatai pageidavo, kad tarp Lietuvos ir Lenkijos 
būtų užmegzti politiniai santykiai.

Tuo tarpu Hitlerio ir jo bendrininkų klastingai demonst
ruojami tariamai geri santykiai su Lenkija tarytum skatino 
Lenkijos imperialistus įgyvendinti savo pretenzijas į svetimas 
teritorijas. Tokiomis aplinkybėmis jie pirmiausia ir ėmėsi dar 
lieko su Pilsudskiu aptartų priemonių santykiams su Lietuva 
pakeisti.

1938 m. konfliktas

Netrukus minėtosios priemonės, iš esmės susijusios su Vil
niaus likimu, buvo pradėtos vykdyti. Čia buvo pasinaudota ta 
aplinkybe, kad prie administracijos linijos dažnai pasitaiky
davo provokacinių incidentų. 1938 m. kovo 11 d. toks inci
dentas įvyko Alytaus apskrities bare, kur, susišaudžius pasie
nio sargybiniams, buvo mirtinai sužeistas Lenkijos kareivis. 
Betarpiškai po šio incidento ir juo remdamasi, kaip tik tomis 
dienomis, kai Hitleris smurtu prijungė Austriją prie Vokieti
jos, Lenkijos šovinistinė spauda ir tam tikros įstaigos bei or
ganizacijos pradėjo šiurkščią, nepažabotą kampaniją prieš Lie
tuvą. Prie administracijos linijos buvo telkiami Lenkijos kariuo
menės pulkai. Vilniuje, taip pat Varšuvoje ir kituose miestuose 
per spaudą, radiją, mitinguose ir demonstracijose buvo kurs
toma neapykanta Lietuvai, šaukiama tiesiog žygiuoti į Kauną.
1 Vilnių atvykęs pats maršalas E. Ridzas-Smiglas dar labiau 
sustiprino antilietuvišką šovinistinį siautėjimą. Tomis dienomis 
ir spaudoje, ir oficialiuose pareiškimuose buvo tiesiog kalbama 
apie rengiamą Lenkijos ultimatumą Lietuvai.

Gresiant tokiems pavojams, Lietuvos fašistinė valdžia ir 
reakcinė buržuazija visiškai nesistengė ginti krašto interesų 
ir nesiėmė priemonių jam apsaugoti.

Lietuvoje stiprėjo liaudies pasipiktinimas; Komunistų par
tijos vadovaujamos masės stojo į kovą ne tik prieš Lenkijos 
imperialistų agresyvius veiksmus, bet ir prieš kapituliantišką, 
susitaikėlišką krašto fašistinės valdžios politiką, stūmusią dar
bo žmones į dar žiauresnės reakcijos varžtus. Ypač reikšmin
ga, kad šioje Lietuvos darbo žmonių antifašistinio, antiimpe- 
rialistinio protesto bangoje reiškėsi gilus internacionalinis dar
bininkų klasės solidarumas, nuskambėjo svarus Lenkijos ir 
Vakarų Baltarusijos Komunistų partijų balsas.
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Lenkijos darbo žmonės griežtai pasisakė prieš 1934 m. sau
sio 26 d. pilsudskininkų su Vokietija pasirašytą deklaraciją, 
prieš visą hitlerinės Vokietijos grobikiškiems interesams patai
kaujančią Pilsudskio, Веко, Ridzo-Smiglo politiką. Ir dabar, 
kada buržuazinė Lenkijos vyriausybė kėlė Lietuvai agresyvius 
reikalavimus, Lenkijos darbo žmonės prabilo rūsčiu protesto 
balsu. Lenkijos Komunistų partijos Centro Komitetas 1938 m. 
kovo mėn. paskelbė atsišaukimą „Šalin karą!", kuriame savo 
šalies darbininkų klasės vardu pareiškė, kad „[. . .] darbininkų 
klasė, valstiečių masės kategoriškiausiai smerkia bet kokį smur
tą prieš nepriklausomą lietuvių tautą, j . ..] laikosi nuomonės, 
kad Lenkijos ir Lietuvos tautų sambūvis turi būti grindžiamas 
principu „laisvi su laisvais, lygūs su lygiais [.. .]“ 2. Šiuo at
sakingu momentu nė viena kapitalistinė valstybė nieko nepa
darė, kad sulaikytų agresorius, atmestų Lietuvos suverenumą 
pažeidžiančius reikalavimus. Prancūzijos ir Anglijos vyriausy
bės, neskaitant jų pasiuntinių bendro pobūdžio diplomatinių 
pasikalbėjimų Varšuvoje ir Kaune, nerodė jokios iniciatyvos. 
Anglijos ir Prancūzijos pasiuntiniai Varšuvoje telefonu pasi
teiravo Londono ir Paryžiaus, kaip jiems elgtis. Šių telefoninių 
pasikalbėjimų rezultatas, kaip liudija Prancūzijos pasiuntinys 
Varšuvoje L. Noelis, buvo tas, kad Anglijos Užsienio reikalų 
ministerija nurodė Anglijos pasiuntiniui Kaune abiejų, t. y. 
Anglijos ir Prancūzijos, vyriausybių vardu „padaryti interven
ciją ir paraginti Lietuvą be jokių rezervų priimti Varšuvos nu
tarimą" 3. Panašių „patarimų" davė ir kitų kapitalistinių vals
tybių diplomatai.

Hitlerinės Vokietijos pozicija ir šiuo klausimu skyrėsi nuo 
kitų kapitalistinių valstybių — ji pati siekė užgrobti ne tik at
skiras Lietuvos dalis, bet ir visą kraštą, nes tai išplaukė iš jos 
planuojamo kryžiuotiško „Drang nach Osten" sumanymo. Ta
čiau tam dar nebuvo atėjęs laikas: hitlerininkai dar nebuvo 
baigę savo grobikiškų operacijų Austrijoje. Dėl to Vokietija 
priešinosi, kad Lenkija užgrobinėtų Lietuvos žemes. Kaip tik 
šis klausimas buvo paliestas JA V  pasiuntinio Dž. Deviso pa
sikalbėjime su TSRS užsienio reikalų liaudies komisaru M. Lit- 
vinovu kovo 23 d. Apie tą pasikalbėjimą Devis, tarp kitko, 
rašė JA V  valstybės sekretoriui: „Jis (t. y. Litvinovas) užtik
rino mane, kad, jo nuomone, Vokietija tikrai nusistačiusi prieš 
tai, kad Lenkija užgrobtų Lietuvą, nes Vokietija pati godžiai 
žiūri į tą teritoriją, ir Hitleris tokius planus sieja su visomis 
Pabaltijo valstybėmis"4. Dar nepasirengusi 1938 m. pradėti 
karinį konfliktą rytuose, Vokietija darė spaudimą Lietuvai. 
Kovo 17 d. jos užsienio reikalų ministras Ribentropas pasikvie
tė tuometinį Lietuvos pasiuntinį Berlyne J . Šaulį ir jam įsak
miai pabrėžė, kad Lietuva turinti patenkinti Lenkijos reika
lavimus.
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Ir tuomet, kaip ir visais panašiais atvejais praeityje, savo 
žodį už lietuvių tautos reikalus, už Lietuvos laisvę tarė tik 
Tarybinė valstybė. Kovo 16 d. Tarybų Sąjungos užsienio rei
kalų liaudies komisaras, pasikvietęs Lenkijos pasiuntinį [1] 
Maskvoje, Tarybinės vyriausybės vardu pareiškė, kad Tary
bų Sąjunga yra suinteresuota išsaugoti Lietuvos nepriklauso
mybę ir negalėtų likti abejinga, jeigu Lenkijos veiksmai keltų 
pavojų Lietuvos laisvei. Kilus tokiai grėsmei, Tarybų Sąjun
gos vyriausybė „be perspėjimo denonsuoja Lenkijos—Tarybų 
Sąjungos nepuolimo paktą ir pasiliks sau veikimo laisvę gink
luoto puolimo prieš Lietuvą atveju" 5.

Tarybų Sąjungos principinga politika ir, konkrečiai imant, 
Tarybinės vyriausybės perspėjimas tuo kritišku momentu 
1938 m. kovo mėn. turėjo neabejotinai didelę reikšmę Lietu
vai ir užkirto kelią ginkluotam įsiveržimui.

Kovo 17 d. Lenkijos vyriausybė pateikė Lietuvai ultimatu
mą, reikalaudama „tuojau užmegzti diplomatinius santykius", 
užtikrinti lenkų pasiuntinybei Kaune normalias veikimo sąly
gas ir, pradedant kovo 31 d;, galimumą susisiekti su savo vy
riausybe sausumos, vandenų ir oro keliais, taip pat telegrafu 
ir telefonu. Ultimatume buvo pabrėžiama, kad „Lenkijos vy
riausybė duoda Lietuvos vyriausybei 48 valandas", o neigiamo 
atsakymo atveju „Lenkijos vyriausybė garantuos savo vals
tybės tikrą interesą savomis priemonėmis" G.

Kovo 17 d. Lenkijos ultimatumas Lietuvai, nors ir para
šytas griežtu tonu, iš esmės apsiribojo vienu reikalavimu — 
„užmegzti diplomatinius santykius". Kovo 18 d., TSRS užsie
nio reikalų liaudies komisarui vėl per Lenkijos pasiuntinį 
Maskvoje pareiškus jos vyriausybei protestą dėl ultimatyvių 
grasinimų Lietuvai, pasiuntinys atsakė, kad Lenkija nemanan
ti panaudoti jėgos prieš Lietuvą.

Taigi Lenkijos imperialistai buvo priversti atsisakyti nuo 
agresijos prieš Lietuvą.

Priimdama Lenkijos ultimatumą ir sutikdama užmegzti su 
ja normalius santykius, vyriausybė faktiškai išsižadėjo seno
sios krašto sostinės. Reakcinių visuomenės sluoksnių remiama, 
ji pamažu panaikino ir uždraudė visas priemones, kuriomis 
anksčiau demagogiškai dangstė savo kapituliantišką politiką: 
uždraudė minėti spalio devintąją — Vilniaus užgrobimo dieną, 
viešai skambėti dainos žodžiams „Mes be Vilniaus nenurim
sim. . .", uždarė Vilniaus vadavimo sąjungą ir jos organą „Mū
sų Vilnius". *j

Tačiau Lietuvos darbo žmonės, matydami savosios buržua
zijos abejingumą ir neryžtingumą, sprendžiant Vilniaus klau
simą, jautriai klausydami į laisvę šaukiančio Komunistų parti
jos balso, ir toliau ryžtingai kovojo dėl Vilniaus, dėl Lietuvos 
išvadavimo iš fašistinio jungo, dėl jos nepriklausomybės. Šauk
dama į kovą ir nurodydama, kad „joks teroras nepajėgs pa
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smaugti judėjimo dėl Lietuvos nepriklausomybės gynimo", kad 
„vieningai kovodami, apginsim Lietuvą ir nuo fašistinių agre
sorių, ir nuo „savų" pardavikų" 7, Komunistų partija telkė pla
čiausias darbo žmonių mases.

2. Savitarpio pagalbos sutartis su 
Tarybų Sąjunga—Vilniaus klausimo išsprendimas

Vilnius hitlerinės Vokietijos įsiveržimo 
grėsmės akivaizdoje

Nors Lietuva ir Lenkija užmezgė diplomatinius santykius ir 
Lietuvos vyriausybė faktiškai atsisakė nuo Vilniaus, pavojus 
jam, kaip ir visai Lenkijai, nuolat didėjo. Tuo metu Hitleris 
veidmainiškai kai kada dar paminėdavo savo „gerus santykius" 
su Lenkija. Antai 1938 m. rugsėjo 26 d. jis pareiškė įsitikini
mą, jog susitarimas su Lenkija atvesiąs į ilgai trunkančią tai
ką. Tačiau taip buvo neilgai. Jau 1938 m. spalio 24 d. Riben
tropas, Berchtesgadene kalbėdamasis su Lenkijos pasiuntiniu 
J .  Lipskiu, tarp kitko, pabrėžė, kad jau atėjęs laikas galutinai 
sutvarkyti Lenkijos ir Vokietijos santykius ir kad laisvas mies
tas Dancigas (Gdanskas) turįs grįžti Vokietijos globon.

Netrukus po to, kai Vokietija užgrobė visą Čekoslovakiją 
ir Klaipėdos kraštą, Hitleris ne tik formulavo slaptas direk
tyvas apie ginkluoto puolimo prieš Lenkiją planus bei laiką, 
bet ir pradėjo viešai apie tai kalbėti. Pagaliau 1939 m. ba
landžio 28 d. savo kalboje reichstage Hitleris jau svaidėsi įvai
riais prasimanytais kaltinimais Lenkijai, kėlė grobikiškus rei
kalavimus, pirmiausia prijungti prie Vokietijos Gdanską, ir 
paskelbė, kad 1934 m. tarp Lenkijos ir Vokietijos pasirašytas 
nepuolimo paktas „nustojo egzistavęs" 8.

Po to Hitleris jau atvirai rengėsi ginkluotam Lenkijos puo
limui. 1939 m. gegužės 23 d. sušaukęs karinį pasitarimą, ku
riame dalyvavo Geringas, Keitelis ir kiti artimiausi bendra
žygiai, Hitleris paskelbė savo nutarimą pulti Lenkiją, tačiau 
ne dėl Gdansko, bet, esą, dėl būtinumo išplėsti Vokietijos 
„gyvybinę erdvę". 1939 m. rugsėjo 1 d. hitlerinė Vokietija 
be jokių diplomatinių perspėjimų pradėjo karą prieš Lenkiją.

Užpuolikai grobė Lenkijos žemes, jos gyventojus žudė arba 
stūmė į didžiausią vargą ir nelaimes, naikino lenkų tautos 
ekonomines gėrybes ir kultūrines vertybes. Hitlerininkų pradė
tas karas grėsė Vilniui ir Vilniaus kraštui. Lenkijos liaudis, 
o drauge su ja ir Vilniaus krašto, Vakarų Ukrainos bei Vaka
rų Baltarusijos darbo žmonės pasiaukojamai gynė šalį.

Klastingai ir netikėtai užpuolusi nepasirengusią valstybę, 
žymiai geriau apsiginklavusi naujausiais ginklais, taip pat tu-
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к'dama didžiulę kiekybinę persvarą, Hitlerio kariuomenė įveik
davo narsų Lenkijos karinių pajėgų, visų darbo žmonių pasi
priešinimą ir diena po dienos artėjo prie tų žemių, kurias 
1920 m. buvo užgrobę Pilsudskio legionai, būtent, prie Vil
niaus krašto, Vakarų Ukrainos bei Vakarų Baltarusijos.

Tarybų Sąjunga išgelbsti Vilnių 
nuo hitlerininkų įsiveržimo

Susiklosčius tokioms aplinkybėms, Lietuvos, taigi ir Vilniaus 
krašto, taip pat Vakarų Baltarusijos bei Vakarų Ukrainos liau
dis su viltimi žvelgė į Tarybų Sąjungą. Atsižvelgdama į su
sidariusią grėsmingą padėtį ir rūpindamasi apsaugoti buržua
zinėje Lenkijoje gyvenusius ukrainiečius, baltarusius ir lietu
vius, Tarybinė vyriausybė nutarė įvesti Raudonąją Armiją į 
Vakarų Ukrainos bei Vakarų Baltarusijos žemes ir Vilniaus 
kraštą, tuo užtikrindama ir Tarybų Sąjungos sienų saugumą. 
1939 m. rugsėjo 17 d. Raudonoji Armija įžengė į šias terito
rijas, išgelbėdama jas nuo hitlerininkų antplūdžio. Tokia Ta
rybų Sąjungos pozicija turėjo didžiulę reikšmę Vilniaus miesto 
ir Vilniaus krašto likimui.

Raudonoji Armija iš pat pirmųjų dienų visokeriopai padėjo 
gyventojams tvarkyti nuo hitlerininkų pradėto karo apsaugotą 
gyvenimą, ėmėsi veiksmingų priemonių tinkamesnėms darbo 
žmonių buities sąlygoms sudaryti. Tuo metu Vilniuje ir kitose 
jo krašto vietovėse dėl sunkaus išnaudojimo ir prasidėjusio 
karo daugybė miestų darbininkų ir varguomenės buvo be dar
bo, neturėjo pragyvenimo šaltinių. Dėl to Raudonajai Armijai 
leko rimtai susirūpinti Vilniaus krašto darbo žmonių padėtimi.

Iš pradžių Vilniuje buvo sudaryta trijų Raudonosios Armi
jos karių grupė, įpareigota laikinai vadovauti miesto gyve
nimo tvarkymui. Po kelių dienų buvo suformuota Raudonosios 
Armijos Karinės Tarybos Laikinoji Vilniaus apygardos valdyba. 
Laikinoji valdyba tvarkė Vilniaus miesto gyvenimą pereina
muoju laikotarpiu, iki Vilniaus galutinio perdavimo Lietuvai, 
palaikė glaudžius ryšius su vietos gyventojais, ypač su darbo 
žmonėmis. Kuria linkme tuo metu buvo tvarkomas miesto 
gyvenimas, kaip buvo rūpinamasi vietos gyventojų reikalais, 
vadovaujant ir trijų Raudonosios Armijos karių grupei, ir Lai
kinajai valdybai, konkrečiai atsispindi 1939 m. rugsėjo 23 d. 
laikraštyje „Pravda" išspausdintame pranešime. Iš jo matyti, 
kad Vilnius žengė taikaus gyvenimo keliu. Mieste jau dirbo 
mokyklos, vaikai vėl mokėsi. Pradėjo normaliai veikti biblio
tekos, kino teatrai, prekiavo dalis parduotuvių. Kaip rašė 
,,Pravda", „gyventojai su neslepiamu džiaugsmu žiūri į Raudo
nosios Armijos kareivius" 9.
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Laikinoji valdyba ypač rūpinosi, kad darbininkai turėtų 
darbą, kad artimiausiu laiku pradėtų veikti visos Vilniaus 
pramonės įmonės. Čia jai daug padėjo įmonių darbininkai. Lai
kinosios valdybos iniciatyva darbininkai išrinko iš savo tarpo 
komitetus, kurie betarpiškai bendradarbiavo su valdyba, kon
troliuodami visą miesto gyvenimą,-tvarkydami gyventojų bui
ties sąlygas, realizuodami gamybos produktus. Darbininkų ko
miteto pareiga buvo išaiškinti, kodėl nedirba kai kurios įmo
nės, iškelti aikštėn esamus trukdymus, galimus sabotažo at
vejus, ginti įmonių darbininkų reikalus, rūpintis buitiniais ir 
kultūriniais reikalais.

Nepaisydama sunkių sąlygų, Laikinoji valdyba per trumpą 
laiką sugebėjo pasiekti, kad Vilniaus miesto gyvenimas vysty
tųsi, apskritai imant, normalia kryptimi. Panašiai buvo tvar
komasi ir kituose Vilniaus krašto miestuose.

Vilniaus mieste ir krašte visos priemonės, turinčios pa
skatinti ūkinį vystymąsi, pagerinti gyventojų buitines ir kul
tūrines sąlygas, buvo taikomos, neatsižvelgiant į tautybės skir
tumą; gyventojams buvo ugdoma proletarinio internacionalizmo 
ir tautų draugystės dvasia.

Tarybų Sąjunga, nuosekliai laikydamasi principingos poli
tikos ir tarptautinių sutarčių, atsižvelgdama į lietuvių tautos 
troškimus, išgelbėtą nuo hitlerinių grobikų Vilnių ir Vilniaus 
kraštą pasiūlė perimti Lietuvai ir sudaryti Vilniaus perdavimo 
bei savitarpio pagalbos sutartį.

Lietuvos Komunistų partijos vadovaujamas darbo žmonių 
judėjimas, labai principingi ir nuoseklūs Tarybų Sąjungos vy
riausybės veiksmai prieš hitlerinės agresijos plitimą privertė 
Lietuvos fašistinę valdžią priimti Tarybų Sąjungos pasiūlymą.

Reikia pažymėti, kad, rengdamasi perimti Vilnių ir Vilniaus 
kraštą, Lietuvos vyriausybė bijojo užrūstinti imperialistines 
valstybes, visų pirma Jungtines Amerikos Valstijas, ir stengė
si kaip nors apsidrausti nuo jų „rūstybės". Kaip matyti iš JAV 
valstybės departamento Europos reikalų skyriaus vedėjo padė
jėjo Hendersono užrašų I0, 1939 m. spalio 2 d. į jį  kreipėsi 
Lietuvos pasiuntinys P. Ž,adeikis, norėdamas „aptarti Vilniaus 
problemą". P. Zadeikis pareiškė Hendersonui, jog Lietuvos vy
riausybė mananti, esą, „galimas daiktas, kad Tarybinė vyriau
sybė gali pasiūlyti Lietuvai Vilniaus teritoriją [.. .]. Jis norėtų 
oficialiai sužinoti: jei jo vyriausybė priimtų Vilniaus terito
riją iš Tarybų Sąjungos, ar tai negalėtų sumažinti draugiškumo 
jausmų, kuriuos JA V  vyriausybė visuomet rodė Lietuvos vy
riausybei". Toliau P. Zadeikis dėstė argumentus už Vilniaus 
teritorijos perėjimą Lietuvai ir, be kita ko, stengėsi pagąsdinti 
bolševizmo pavojumi: esą, „jei Lietuva turėtų atsisakyti nuo 
tarybinio pasiūlymo dėl Vilniaus, ji, galimas dalykas, ne tik 
visiems laikams jo netektų, bet ir Vilniaus teritorija, kurioje
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gyvena daug lietuvių, liktų bolševikų kontrolėje". Hendersonui 
atsakius, kad, jo nuomone, „JAV vyriausybė susilaikys nuo 
bet kokio, net neoficialaus pareiškimo apie tai, kokia bus jos 
pozicija Lietuvos atžvilgiu, jei ta šalis perimtų Vilnių", ir po 
dviejų dienų gavęs tokią pačią informaciją iš JAV valstybės 
sekretoriaus padėjėjo, P. Zadeikis, matyt, perdavė šį „apsi
draudimą" Lietuvos vyriausybei.

Tarybų Sąjungos vyriausybės veiksmai — hitlerinės agresijos 
plitimo sulaikymas, pasiūlymas perduoti Vilnių Lietuvai bei 
sudaryti savitarpio pagalbos sutartį — atitiko esminius lietuvių 
tautos interesus ir troškimus. Lietuvos valdžia, plačiųjų tautos 
masių nuomonės verčiama, priėmė pasiūlymą pasirašyti savi
tarpio pagalbos sutartį su Tarybų Sąjunga, ir 1939 m. spalio 
10 d. Maskvoje tarp Tarybų Sąjungos ir Lietuvos buvo pasi
rašyta „Vilniaus ir Vilniaus srities Lietuvos respublikai per
davimo ir Lietuvos—Tarybų Sąjungos savitarpio pagalbos su
tartis" u. J i galutinai ir visiems laikams praktiškai išsprendė 
Vilniaus klausimą, galingu Tarybinės valstybės autoritetu ne
palaužiamai įtvirtino ne tik juridinį, bet ir faktinį Vilniaus 
priklausymą Lietuvai.

Tarybų Sąjungos pozicija Vilniaus klausimu buvo pabrėžta 
1939 m. TSRS Aukščiausiosios Tarybos neeilinėje penktojoje 
sesijoje, kur buvo oficialiai pažymėta, kad Vilniaus miestas 
„turi priklausyti Lietuvai, kaip miestas, su kuriuo susijusi, iš 
vienos pusės, Lietuvos valstybės istorinė praeitis, o iš kitos — 
lietuvių tautos nacionaliniai lūkesčiai" I2.

Sutarties įvadinėje dalyje jau nebe pirmą kartą pabrėžta 
Tarybų Sąjungos principinė pažiūra dėl „Vilniaus miesto ir 
Vilniaus srities, Lenkijos neteisėtai atplėštų nuo Lietuvos". Pir
muoju jos straipsniu užfiksuotas didžios istorinės reikšmės 
faktas, kad „Lietuvos ir TSRS draugingumui sustiprinti Vilnius 
ir Vilniaus sritis Tarybų Sąjungos perduodami Lietuvos res
publikai, įjungiant juos į Lietuvos valstybės teritorijos sudėtį".

Tačiau dėl besiplečiančios hitlerinės agresijos, taip pat dėl 
Lietuvos fašistinės valdžios politinės orientacijos į Vokietiją 
Vilniaus kraštui, kaip ir visai Lietuvai, grėsė įvairūs užgrobi
mo arba protektorato pavojai. Dėl to Tarybų Sąjungos vyriau
sybės iniciatyva savitarpio pagalbos sutartimi buvo numatytos 
konkrečios priemonės Vilniaus ir visos Lietuvos saugumui 
užtikrinti.

Sutarties II, III, IV ir V straipsniais nužymėtos savitarpio 
pagalbos priemonės priešiškos agresijos atveju; Tarybų Są
junga prisiėmė didelius įsipareigojimus ir užtikrino, kad, kilus 
reikalui, suteiks pagalbą Lietuvai prieš bet kokią užsienio im
perialistinių valstybių agresiją.

Kad Lietuvos sienos būtų tvirtai apsaugotos nuo galimo už
puolimo, jos teritorijoje, įvairiose, bendru susitarimu numa
tytose vietose, buvo nutarta laikyti griežtai nustatytą tarybi
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nių sausumos ir oro ginkluotųjų pajėgų kiekį (IV str.). Tary
binių karinių įgulų įkurdinimas atskirose krašto vietovėse už
tikrino patikimą apsaugą nuo hitlerinės agresijos.

Savitarpio pagalbos sutartis nužymėjo susitariančiųjų ša
lių— Tarybų Sąjungos ir Lietuvos-— abipusiškus įsipareigoji
mus, ir, kaip jo je pasakyta, „abi susitariančios šalys pasižada 
nesudarinėti bet kurių sąjungų ir nedalyvauti koalicijose, nu
kreiptose prieš vieną iš susitariančiųjų šalių" (VI str.).

Savitarpio pagalbos sutarties su Tarybų Sąjunga pasirašy
mą ir Vilniaus perdavimą Lietuvai šalies darbo žmonės, pla
čiosios lietuvių tautos masės sutiko, jausdami giliausią dėkin
gumą Tarybų Sąjungai už suteiktą nesavanaudišką pagalbą.

Lietuvių tauta reiškė savo džiaugsmą, sostinei Vilniui vėl 
grįžus į Lietuvos sudėtį, sutartimi užtikrinus krašto saugumą. 
Kaip labai teisingai pažangiųjų rašytojų vardu pasakė Petras 
Cvirka, kalbėdamasis su TASS'o korespondentu spalio 12 d., „vi
sa lietuvių tauta džiaugiasi dėl Vilniaus perdavimo Lietuvai, 
o ypač dėl SSSR ir Lietuvos savitarpio pagalbos pakto" 13.

Liaudies masių nuotaikas tuo laikotarpiu atspindėjo Lietu
vos Komunistų partijos Centro Komitetas. Savo 1939 m. spa
lio 11 d. atsišaukime jis didžiai vertino tai, kad, „gerbdama 
tautinį principą, Tarybų Sąjunga atidavė Lietuvai Vilniaus 
kraštą, kurio Lietuvos buržuazija niekad rimtai negynė nuo 
lenkų okupantų", ir kreipėsi į vilniečius: „Broliai vilniečiai! 
Mes sveikinam jus, Raudonosios Armijos išliuosuotus iš lenkų 
ponų jungo, ir kartu kviečiam jus drauge su mumis sujung
tomis jėgomis kovoti prieš Smetonos fašistinį jungą, už lais
vąją Lietuvą" 14.

3 . Vilnius Lietuvos valstybės sudėtyje 
( 1 9 3 9 .X - 1 9 4 0 .V I )

Fašistinė valdžia nekelia sostinės į Vilnių

Pasirašius savitarpio pagalbos sutartį su Tarybų Sąjunga ir 
Vilnių bei Vilniaus kraštą grąžinus Lietuvai, lietuvių tautai, 
Lietuvos valstybei ypač aktualūs pasidarė du uždaviniai: 1) vi
somis jėgomis saugoti bei užtikrinti sudarytosios sutarties 
veiksmingumą ir 2) numatyti reikiamas socialines-ekonomines 
bei kultūrines priemones Vilniaus miesto ir krašto ūkiui bei 
kultūrai kelti, jų darbo žmonių būtiniems poreikiams tenkinti, 
socialiniams bei nacionaliniams santykiams teisingai spręsti.

Šiuos uždavinius fašistinė Lietuvos vyriausybė iš karto pra
dėjo traktuoti griežtai priešiškai. Ji, kaip ir apskritai reak
cinė buržuazija, laikė, kad sudaryta sutartis kenkia jos klasi
niams interesams, sudaro užtvarą, skiriančią ją nuo Vakarų.
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Todėl vyriausybinis aparatas griebėsi priešiškų veiksmų, įvai
rių provokacijų prieš savitarpio pagalbos sutartį, Lietuvoje 
stovėjusias tarybines karines įgulas. Šitai sąlygojo taip pat ir 
kraštutinę reakcinę vidaus politiką Vilniuje ir Vilniaus kraš
te — darbo žmonių išnaudojimą, žiaurų policinį terorą prieš 
revoliucinį judėjimą, kurstomą nacionalinį antagonizmą, prie
varta brukamą nacionalistinę ideologiją, aktyvią paramą vie
los reakcionieriams.

Tokia reakcinė buržuazijos pozicija praktiškai pradėjo 
reikštis jau pirmosiomis dienomis po savitarpio pagalbos su
tarties pasirašymo. Pasitelkusi policiją, valdžia trukdė darbo 
žmonėms išlieti savo džiaugsmą ir dėkingumą Tarybų Sąjun
gai. Antai Kaune gausiai darbininkų ir inteligentijos demon
stracijai, artėjančiai prie Tarybų Sąjungos pasiuntinybės betar
piškai pareikšti savo dėkingumo už Vilniaus perdavimą, kelią 
pastojo raitosios ir pėsčiosios policijos būriai: jie vaikė de
monstrantus bizūnais, guminėmis lazdomis, kardais ir kitomis 
priemonėmis, pagaliau paleido į darbą ašarines dujas bei kul
kas, suėmė žmonių.

Spalio 11 ir 12 d. vien Kaune policija sulaikė 128 asmenis, 
kurių daugelis buvo uždaryti į priverčiamojo darbo stovyklą, 
o kiti atiduoti teismui15.

Šiuo atžvilgiu būdingas dokumentas — saugumo policijos 
skyriaus viršininko nutarimas: „Sulaikytas Justas Paleckis įta
riamas Vilniaus gavimo proga surengtoje Kaune manifesta
cijoje pasakęs kurstančio pobūdžio kalbas, todėl nutariau virš 
paminėtą areštuoti ir laikyti Valstybės saugumo departamen
to daboklėje" 16.

Pradėjusi nuo gyventojų reiškiamo dėkingumo slopinimo, 
fašistinė valdžia, ilgai nelaukdama, ėmėsi veikti prieš Vilniaus 
darbo žmonių reikalus ir savitarpio pagalbos sutartį, vadinasi, 
apskritai prieš Lietuvos interesus.

Tyrinėjant ano meto Lietuvos istorijos įvykius, krinta į 
akis toks iš pirmo žvilgsnio keistas faktas, kad fašistinė val
džia per visą savo beveik aštuonių mėnesių šeimininkavimą 
Vilniaus kraštą tvarkė kaip atskirą teritoriją, nekėlė į Vilnių 
centrinės valdžios įstaigų ir neprojektavo jo padaryti Lietuvos 
sostine. Tai apsprendė nemaža priežasčių.

Pirma, pats A. Smetona labiau už kitus nenorėjo ir bijojo 
Vilniaus. Buvęs jo asmeninis sekretorius A. Merkelis, savo 
knygoje apie A. Smetoną visus lietuvių tautai žalingus „vado" 
veiksmus vaizduodamas kaip didvyriškumo pasireiškimą, mini 
ir šią baimę. A. Merkelio paklaustas apie valdžios kėlimąsi į 
Vilnių, A. Smetona tiesiog pareiškė, kad jis į bolševikų grą
žintą Vilnių nesikelsiąs, esą, „iš Sovietų Sąjungos tokia kaina 
priimti Vilniaus man nemiela". Susikomplikavus padėčiai, kaip 
respublikos prezidentas įsikūręs Vilniuje, jis nebegalėtų pasi
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traukti. „To aš niekuomet nepadarysiu",— pabrėžtinai pareiškė 
A. Smetona.

Toks nenoras keltis į Vilnių buvo būdingas visai reakcinės 
visuomenės viršūnei. Tautininkai ir, konkrečiai paėmus, pasku
tinis fašistinis ministras pirmininkas A. Merkys jį aiškino tuo, 
kad, esą, Vilnius „pirma turi įgyti tinkamą sostinės vaizdą". 
O ką tai reiškė, „buvo suprantama tik nedaugeliui". Matyt, 
dėl to tautininkai „labai atlaidžiai žiūrėjo į buvusių Lenkijos 
„ozonistų" veiklą", leido jiems turėti laikraštį „Kurjer Wilens- 
ki", kuriam lėšų teikė Anglijos ambasada, skolino Lietuvos ban
kas. Fašistinė valdžia taip pat „labai nuolaidžiai žiūrėjo į ne
legalios lenkų nacionalistinės organizacijos veiklą", nors ji 
ruošė sukilimą prieš Lietuvą, šnipinėjo tarybines įgulas 17.

Vilniaus darbo žmonių padėtis 
lietuviškosios buržuazijos valdymo metais

Nesirengdama perkelti sostinės į Vilnių ir visaip jį  ignoruo
dama, fašistinė Lietuvos vyriausybė kurstė jame nacionalinį 
antagonizmą, iš esmės blogino darbo žmonių padėtį. Jau pir
mąjį jos valdymo mėnesį įvairūs darbuotojai buvo masiškai 
atleidinėjami iš darbo. Iki 1939 m. lapkričio 1 d. tik Vilniaus 
mieste buvo atleista daugiau kaip 1700 geležinkelininkų iš ge
ležinkelių valdybos ir geležinkelių ruožo, daugiau kaip 100 paš
to tarnautojų, daugiau kaip 400 ligonių kasų tarnautojų, 506 sa
vivaldybės tarnautojai 18. Buvo atleisti be jokių įspėjimų ir kom
pensacijų daugiausia lenkų tautybės darbuotojai 19. Ši naciona
linė diskriminacija lietė visus gyventojus, kurie Vilniuje buvo 
apsigyvenę po 1914 m. ir neturėjo jokios nuosavybės. Vilniaus 
miesto, kaip ir viso Vilniaus krašto, ekonominė padėtis buvo 
labai sunki. Iš 600 didesnių ir visai mažų pramonės įmonių, 
1940 m. kovo mėn. užregistruotų Vilniaus darbo inspekcijoje, 
žymi dalis dėl kuro ir žaliavų trūkumo arba visai nedirbo, 
arba dirbo tik iš dalies. Iš 10 lentpjūvių veikė 4; kailių fab
rikas „Furs" dirbo 3 dienas per savaitę. Vilniaus faneros fabri
ke, kuriame prieš karą buvo 250 darbininkų, tedirbo 100 dar
bininkų 20, o balandžio 1 d. dėl žaliavų trūkumo jis visai nu
traukė darbą dviem savaitėm21. Mieste buvo 70 spaustuvių, iš 
kurių 1939 m. pabaigoje dirbo vos trys22. 1940 m. pradžioje 
leidimus atidaryti savo dirbtuves gavo 4500 amatininkų. Ta
čiau ir jiems trūko kuro, žaliavų, įrankių, pagaliau lėšų; ama
tininkai neturėjo rinkų savo gaminiams23. Bedarbių skaičius 
nuolat didėjo. Pagal valstybės saugumo departamento biule
tenius, 1939 m. gruodžio 1 d. Vilniaus darbo biržoje buvo už
registruota 8815 bedarbių, o 1940 m. sausio 9 d.— 7159 24. Laik
raštis „Vilniaus balsas" rašė, kad 1940 m. sausio mėn. pra
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džioje Vilniuje buvo 13 000 bedarbių25. (Tačiau aišku, kad tie 
oficialūs duomenys yra gerokai sumažinti.)

Šitokia padėtis kėlė liaudies nepasitenkinimą, kuris įgau
davo revoliucinio judėjimo formas ir turinį. Tai atsispindėjo 
ir saugumo departamento pranešime, kur rašoma, kad „paste
bėta ir komunistinės agitacijos, kurią varo paskiri komunistų 
agitatoriai'1 26. Fašistinė valdžia masių pasipriešinimą stengėsi 
nuslopinti įvairiomis priemonėmis: paskelbė darbo prievolės 
įstatymą, kurį Vilniaus krašto darbininkai apibūdino kaip ne
siskiriantį nuo baudžiavos, varė bedarbius dirbti į miškus, ke
lių taisymo darbus, trėmė į koncentracijos stovyklas.

Įjungus Vilnių į Lietuvos sudėtį, visos Lenkijos okupacijos 
metais veikusios draugijos, organizacijos, įstaigos neteko ju 
ridinio pagrindo. Reikėjo jas legalizuoti, tačiau vyriausybė ne
skubėjo tvarkyti nei kultūros, švietimo, nei mokslo reikalų 
atgautame Vilniuje ir jo krašte. Pradinės ir vidurinės mokyk
los faktiškai virto klerikalizmo, nacionalinio antagonizmo ir 
nacionalistinių konfliktų plitimo židiniais. Kaip tik dėl tokios 
politikos iki 1940 m. gegužės 15 d. iš Vilniaus mokyklų buvo 
atleisti 583 mokytojai27.

Juridinio pagrindo neturėjo ir S. Batoro universitetas. Fak
tiškai jis veikė iki 1939.ХН.15. Remdamasis Lietuvos seimo 
priimtu įstatymu, nuo 1939.ХП.16 pradėjo veikti Vilniaus uni
versitetas. Vyriausybė jo darbą organizavo, tik perkeldama 
iš Kauno į Vilnių du fakultetus — Humanitarinių mokslų ir 
Teisės mokslų su ekonomikos skyriumi, tačiau tai darydama 
labai neskubiai, su pertraukomis. Taip tvarkomas, universitetas 
faktiškai pradėjo dirbti jau mokslo metams įpusėjus ir iš es
mės neatliko kiek rimtesnio mokslinio darbo28. 1939 m. lap
kričio 27 d. pradėjo veikti atkeltas iš Panevėžio pedagoginis 
institutas.

Jau minėjome, jog Lietuvos fašistinė vyriausybė, nekreip
dama dėmesio į darbo žmonių reikalus, aktyviai rūpinosi, kad 
Vilnius ir visas kraštas „įgytų" fašistams „tinkamą vaizdą". 
Ja i rūpėjo čia įvesti atskirą, dar griežtesnį negu visoje Lietu
voje režimą. Dėl to jau pirmosiomis dienomis po savitarpio 
pagalbos sutarties pasirašymo Vilniaus miestui ir kraštui buvo 
paskirtas specialus „vyriausybės įgaliotinis". O 1939 m. spa
lio 27 d. A. Smetonos ir ministro pirmininko J . Černiaus pa
sirašytu įstatymu buvo teisiškai patvirtintas šis „vyriausybės 
įgaliotinis", kuriam, be kitų plačių teisių, buvo suteikta ir teisė 
prižiūrėti ir derinti valstybės bei savivaldybių įstaigų darbą.

Kad atitinkamos valstybinės institucijos ir ypač „vyriausy
bės įgaliotinio" įstaiga nesivaržytų, plėsdamos policinį terorą, 
1939 m. spalio 19 d. vidaus reikalų ministras K. Skučas krei
pėsi į ministrą pirmininką, prašydamas Vilniaus mieste ir Vil
niaus krašto apskrityse paskelbti „sustiprintos valstybės ap
saugos metą" 29.
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Su šia politika yra susijęs ir antros koncentracijos stovyk
los įsteigimas Lietuvoje. Vidaus reikalų ministras 1939 m. lap
kričio 9 d. rašė Ministrų Tarybai, kad „priverčiamojo darbo 
įstaiga Dimitrave [.. .] pastaruoju laiku būna perpildyta ir, pa
sikeitus aplinkybėms, iš viso jos vienos nepakanka. Šiuo metu 
kilo gyvas reikalas Lietuvoje Įsteigti dar vieną priverčiamojo 
darbo įstaigą". Lapkričio 16 d. Ministrų Taryba nutarė atida
ryti dar vieną koncentracijos stovyklą Vilniaus krašte — Pa
bradėje 30.

Tačiau stiprėjančio liaudies masių nepasitenkinimo ir jų 
telkimosi apie Komunistų partiją vien policinio teroro priemo
nėmis, jų tarpe ir koncentracijos stovyklomis, buvo neįmano
ma įveikti, todėl valdžios aparatas labai uoliai rūpinosi savo 
reakciniais tikslais panaudoti gyventojų tarpe dar gyvus socia
linius bei nacionalinius prieštaravimus. Viešoji ir slaptoji po
licija, jų agentai kurstė nacionalinį antagonizmą, ne kartą su
keldavo riaušes.

Lietuvos darbo žmonių kova prieš valdžios 
politiką Vilniuje

Lietuvos Komunistų partijos CK, vadovaudamas liaudies išsi
vadavimo kovai, griežtai pasmerkė nacionalinio antagonizmo 
kurstymą bei nacionalistinius pogromus Vilniuje ir šaukė visus 
darbo žmones, „be tautybių skirtumo, jungtis prieš bendrą prie
šą — fašizmą, organizuoti apgynimo būrius nuo pogromšči- 
kų" 31.

Vilniaus reikalais stengdamasi maskuoti savo reakcinius 
interesus, vyriausybė ėmėsi tokių priemonių, kuriomis tiesio
giai buvo siekiama sustiprinti fašistinės diktatūros režimą ir 
darbo žmonių išnaudojimą. Tokios buvo lėšų rinkliavos „Vil
niaus paskolai", „Vilniaus geležiniam fondui“, „Ginklų fon
dui", „šeimos globos" įstatymas ir kt.

Lietuvos Komunistų partijos CK demaskavo ir pasmerkė va
dinamąjį „šeimos globos“ įstatymą, kurį vyriausybė parengė, 
vadovaudamasi hitlerinės Vokietijos prievartinio darbo įstaty
mu, ir kuris iš esmės numatė įvesti priverčiamuosius darbus, 
pirmiausia Vilniaus krašto bedarbiams. CK nurodė, kad tuo 
įstatymu fašistai „grąžina Lietuvoje baudžiavą, paverčia visą 
Lietuvą kalėjimu ir neša nežmonišką darbininkų ir valstiečių 
išnaudojimą" 32. Lietuvos Komunistų partijos CK taip pat at
skleidė tikrąją „Vilniaus paskolos" ir „Vilniaus geležinio fon
do" esmę: Vilniaus vardas reakcijai reikalingas tik policinio 
teroro priemonėms plėsti, ir surinktos lėšos „eina ne Vilniaus 
krašto ūkiui atstatyti ir biednuomenei šelpti, o fašistų režimui 
ir policiniam aparatui sustiprinti". Todėl CK kvietė darbo žmo
nes: „Nė vieno cento Vilniaus paskolai! Taip pat neduoti nė
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vieno cento ginklų fondui ir Vilniaus geležiniam fondui, nes 
tai yra tik propaganda fašistų režimui sustiprinti bei fašistų šulų 
kišenėms pripildyti" 3S.

Savo atsišaukime 1940 m. Gegužės pirmosios proga Komu
nistų partijos CK taip pat demaskavo fašistinės valdžios vyk
domą provokacijų ir šmeižto kampaniją prieš Raudonąją Ar
miją, nurodė, kad vyriausybė toleruoja Anglijos bei Prancū
zijos agentus ir persekioja tautinių mažumų darbo mases tiek 
Vilniaus krašte, tiek visoje Lietuvoje34.

Gegužės pirmosios išvakarėse Lietuvos Komunistų partijos 
Vilniaus miesto organizacija savo atsišaukime iškėlė aikštėn 
fašistinės vyriausybės bei jos agentūrų Vilniaus krašte smur
tingą, išnaudotojišką politiką, dėl kurios „žymiai pablogėjo 
Vilniaus darbininkų padėtis, viešpatauja negirdėtas nedarbas, 
badas ir skurdas", ir pabrėžė, kad, nepaisydami jokių provo
kacijų ir smurto, Vilniaus darbininkai, kurie' „dešimtis metų 
šventė Gegužės 1-ją [.. .], ir šiais metais [. . .] Gegužės 1-ją 
paliks darbą ir pareikš savo reikalavimus" 35.

Lietuvos Komunistinės Jaunimo Sąjungos Centro Komite
tas, visą laiką dirbęs jaunimo tarpe, 1940 m. Gegužės pirmo
sios atsišaukime taip pat pasmerkė antidarbininkiškas priemo
nes, paskelbtas, Vilniaus kraštą grąžinus Lietuvai: „Priverstinė 
darbo prievolė, šeimos aprūpinimo įstatymas, uždarbio kėlimo 
uždraudimas, darbo rikiavimo įvedimas —- visa tai paverčia Lie
tuvos liaudį fabrikantų ir dvarininkų kaliniais", ir kvietė darbo 
jaunimą į kovą: „Už darbo užmokesčio pakėlimą! Šalin pri
verstinė darbo prievolė! Darbo ir duonos bedarbiams!" 36

Lietuvos Komunistų partija ryžtingai kovojo prieš antitary
binę reakcionierių kampaniją. Jos CK aiškino darbo žmonėms, 
kokią milžinišką pagalbą Lietuvos darbo žmonės gavo ir te- 
begauna iš Tarybų Sąjungos, ypač pabrėždamas, kad Tarybų 
Sąjunga grąžino Lietuvai sostinę Vilnių ir Vilniaus kraštą. 
1940 m. gegužės 31 d., vėl primindamas darbo žmonėms, kad 
„Raudonoji Armija gina mūsų nepriklausomybę", CK įtikina
mai parodė, jog visos reakcionierių provokacijos prieš tary
binius karius, Tarybų Sąjungą „tuo pačiu yra provokacijos 
prieš Lietuvą, prieš mūsų liaudį!", ir šaukė visus šalies gy
ventojus, „kam tik brangi Lietuvos ateitis, protestuoti prieš 
antitarybines provokacijas", „į kovą už nuoseklų savitarpio 
pagalbos pakto su TSRS vykdymą, už vis glaudesnius santy
kius su Tarybų Sąjunga" 37.

Šiuo laikotarpiu suaktyvino propagandinį darbą ir vietinės 
partinės organizacijos. Antai LKP Kauno apskrities komitetas 
1940 m. birželio 3 d. atsišaukime, pabrėždamas, jog „didžioji 
socializmo šalis, ginanti taiką ir mažųjų tautų nepriklausomybę, 
grąžino mums mūsų istorinę sostinę Vilnių", nurodė, kad ir 
kalbamuoju metu, t. y. birželio mėn. pradžioje, šalyje „pilni 
kalėjimai ir darbo stovyklos tikrų Lietuvos nepriklausomybės
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draugų", o „Vilniuje nebaudžiami ruošia sąmokslus" 38 įvairūs 
imperialistų agentai.

Nemažą aiškinamąjį darbą Vilniaus darbininkų, moksleivi
jos tarpe atliko su perkeltais iš Kauno universiteto fakultetais 
čia atvykę studentai komunistai ir komjaunuoliai. Jie  demas
kavo klastingas fašistų užmačias, spausdino ir platino nelega
lius atsišaukimus, pasisakančius ypač prieš fašistinių studentų 
korporacijų nacionalistinius kurstymus ir rengiamas riaušes, 
provokacijas prieš Raudonosios Armijos įgulas Lietuvoje, nu
šviečiančius Tarybų Sąjungos pagalbos reikšmę, apsaugant Lie
tuvą nuo hitlerinio užgrobimo 39.

Socialistinės revoliucijos pergalė

Lietuvos darbo žmonių revoliucinis judėjimas, jų išsivadavi
mo kova, Tarybų Sąjungos laimėjimų, Tarybinės vyriausybės 
nuoseklių veiksmų už taiką, prieš fašistinį smurtą palaikoma 
ir remiama, 1939 m. pabaigoje ir 1940 m. pirmojoje pusėje itin 
sustiprėjo. 1940 m. vasario 8 d. sustreikavo Lampėdžių viešųjų 
darbų darbininkai, Kaune įvyko bedarbių demonstracija, pro
testo ir solidarumo su jais streiką paskelbė miesto darbininkai. 
Remdami Kauno darbo žmonių kovą, streikavo darbininkai ir 
demonstravo bedarbiai Panevėžyje, Rokiškyje ir kitur. Į kovą 
prieš fašistinį smurtą vis labiau įsitraukė valstiečiai. Krašte 
brendo revoliucinė situacija.

Jos akivaizdoje fašistiniai krašto vadovai stengėsi sudaryti 
tokią padėtį, kad hitlerinė Vokietija kuo greičiausiai paimtų 
Lietuvą į savo protektoratą. Vasario mėn. hitlerininkai jau bu
vo jiems pažadėję, kad „protektorato klausimas galįs išsispręsti 
dar šiais metais, vėliausiai rugsėjo 1 d." 40, tačiau antifašisti
nio judėjimo kilimas neleido tiek laukti. Birželio mėn. A. Sme
tonos patikėtiniai tarėsi su Hitlerio agentais dėl tiesioginio 
Vokietijos kariuomenės įvedimo į Lietuvą, prisidengus vieno
kia ar kitokia forma.

Betgi taikos ir Lietuvos laisvės sargyboje budėjo Tarybų 
Sąjunga. Birželio 14 d. ji įteikė Lietuvos vyriausybei pareiš
kimą, kuriame buvo išdėstyti tiksliai nustatyti provokacijų fak
tai ir pateikti konkretūs reikalavimai, išplaukiantieji iš savi
tarpio pagalbos sutarties. Lietuvos darbo žmonės į Tarybinės 
vyriausybės reikalavimus žiūrėjo kaip į Lietuvos apsaugojimą 
nuo hitlerinio pavergimo. A. Smetonos vyriausybė nesulaukė 
jokios paramos.

Birželio 15—16 d. buvo įvesti papildomi Raudonosios Ar
mijos daliniai savitarpio pagalbos sutarčiai užtikrinti. Tai dar 
labiau atpalaidavo liaudies masių revoliucinę iniciatyvą. Lie
tuvoje prasidėjo socialistinė revoliucija. J i  ir prasidėjo, ir vy
ko taikiu būdu, nes valdančiosios viršūnės pakriko, susidūru
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sios su tvirta TSRS ir Lietuvos liaudies pozicija. Tarptautinės 
sąlygos buvo palankios revoliucinėms krašto jėgoms, o ne bur
žuazijos stovyklai. Žymus revoliucijos laimėjimas buvo Lie
tuvos kariuomenės ir jos vado V. Vitkausko perėjimas į liau
dies pusę. Valstybės prezidentas A. Smetona pabėgo į užsienį.

Politinė jėga, vienijusi plačiųjų visuomenės sluoksnių veiks
mus, vadovavusi antifašistiniam judėjimui ir kovai už demo
kratiją, buvo Lietuvos Komunistų partija. Jos Centro Komitetas 
teisingai įvertino susidariusią padėtį ir išdėstė revoliucinių jėgų 
uždavinius. Birželio 16—17 d. vyko Lietuvos KP CK sekreto
riato, CK narių ir antifašistinio liaudies fronto veikėjų posė
džiai bei pasitarimai dėl naujos vyriausybės sudarymo. 1940 me
tų birželio 17 d. buvo suformuota nauja Liaudies vyriausybė, 
vadovaujama J . Paleckio.

Buržuazinės diktatūros nuvertimas ir Liaudies vyriausybės 
sudarymas buvo istoriškai subrendusios socialistinės revoliuci
jos Lietuvoje pradžia ir pirmasis jos laimėjimas.
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1 9 4 0  metų revoliucija Lietuvoje

1940 m. birželio—liepos mėnesių visuomeninio-politinio ir eko
nominio gyvenimo įvykiai Lietuvoje — dėsningas dviejų pasku
tinių dešimtmečių socialinių-ekonominių santykių istorinio vys
tymosi rezultatas. Šio vystymosi šaltiniai glūdi Didžiosios Spalio 
socialistinės revoliucijos Rusijoje pergalėje, lietuvių liaudies 
kovoje už Tarybų valdžią 1918—1919 metais. 1940 metų įvy
kių esmė įgavo visiškai konkrečią išraišką. Lietuvoje buvo 
nuversta fašistinė diktatūra ir buržuazinė santvarka, nugalėjo 
socialistinė revoliucija, buvo atkurta Tarybų valdžia ir paskelb
ta Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika. Tarybų Lietuva 
buvo priimta į TSR Sąjungą kaip lygiateisė suvereni sąjunginė 
respublika.

Lietuvos darbo žmonių kovos prieš fašizmą paskutiniais jo 
metais, Lietuvos Komunistų partijos vadovavimo šiai kovai, 
broliškos Tarybų Sąjungos pagalbos lietuvių tautai ir socialisti
nės revoliucijos Lietuvoje pergalės problemoms, taip pat lietu
vių reakcinės buržuazijos antiliaudinės politikos atskleidimui 
tarybinėje lietuvių istoriografijoje skirta nemaža darbų: moks
linių ir mokslo populiarinimo monografijų ir straipsnių, bro
šiūrų, kandidatinių disertacijų; ši problematika užima daug 
vietos Lietuvos TSR istorijos dokumentų rinkiniuose.

Reikia pažymėti, kad Lietuvos istorijos 1940 metais klau
simais intensyviai dirba ir lietuviai buržuaziniai nacionalistai, 
tarnaujantys Amerikos imperialistams ir Vakarų Vokietijos 
revanšistams. Dėl savo klasinių ir savo šeimininkų interesų 
jie negailestingai falsifikuoja Lietuvos istoriją. Buržuaziniai na
cionalistai siekia pateisinti išdavikišką Lietuvos fašizmo ir ap
skritai reakcinės lietuvių buržuazijos vidaus ir užsienio po
litiką, o lietuvių liaudies masių revoliucinių veiksmų rezulta
tus — fašizmo nuvertimą ir liaudies valdžios įkūrimą — prie
šingai tikrovei, siekia parodyti kaip iš išorės primestą įvykį.

Vienas svarbiausių Tarybų Lietuvos istorikų uždavinių, tie
siogiai išplaukiančių iš TSKP CK nutarimų dėl TSRS MA TSRS 
istorijos instituto mokslinio tiriamojo darbo pagrindinių kryp
čių,— ir toliau atskleisti 1940 metų revoliucinių įvykių Lietu
voje dėsningumus, remiantis konkrečia faktine medžiaga tyri
nėti Komunistų partijos vadovaujamą revoliucinę Lietuvos dar
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bo žmonių kovą, nušviesti Tarybų Sąjungos taikios politikos 
reikšmę, ginant Lietuvos nepriklausomybę ir nuverčiant fašis
tinę diktatūrą revoliuciniais lietuvių tautos veiksmais, toliau 
kuriant socializmą Lietuvoje.

Šio mano papildomo pranešimo uždavinys — bendrais bruo
žais atskleisti visuomeninę-politinę padėtį Lietuvoje iki 1940 me
tų birželio 15 d.— revoliucinės situacijos raidą iki kulminaci
jos, trumpai nušviesti fašistinės diktatūros nuvertimą ir socia
listinės revoliucijos vystymąsi Lietuvoje iki Lietuvos Tarybų 
Socialistinės Respublikos paskelbimo.

Revoliucinis antifašistinis Lietuvos darbo žmonių judėjimas, 
vadovaujamas Lietuvos KP, 1939 metų pabaigoje ir pirmoje 
1940 metų pusėje apėmė vis naujus dirbančių gyventojų 
sluoksnius. Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos idėjos, 
prisiminimai apie kovą už Tarybų valdžią Lietuvoje 1918— 
1919 metais, Tarybų Sąjungos darbo žmonių kova už socializ
mo sukūrimą — visa tai Įkvėpė Lietuvos darbo žmones ir nu
rodė jiems kelią kovoje prieš socialinę-ekonominę priespau
dą, prieš antiliaudinę fašizmo politiką, už liaudies valdžią, už 
Lietuvos nepriklausomybę, už draugystę su Tarybų Sąjunga.

Taikinga Tarybų Sąjungos politika ir savitarpio pagalbos 
sutartis tarp Lietuvos ir Tarybų Sąjungos, sudaryta 1939 metų 
spalio 10 d., sudarė naujas prielaidas sėkmingai Lietuvos dar
bo žmonių kovai prieš buržuazinę-fašistinę santvarką, prieš 
reakcinės buržuazijos viešpatavimą. Platus revoliucinis judėji
mas, vykęs Lietuvoje visą laiką, ypač nuo 1936 metų, 1940 me
tų pradžioje apėmė visą šalį. 1940 metų vasario pradžioje 
tūkstančiai Kauno miesto darbininkų paskelbė streiką, demon
struodami ir keldami ekonominius ir politinius reikalavimus jie 
išėjo į gatves kartu su będarbiais. Prieš demonstruojančius dar
bininkus stojo ginkluota policija, atidengdama į juos ugnį. 
Kauno darbininkų pavyzdžiu streikavo Panevėžio, Rokiškio ir 
kitų miestų darbininkai. Į kovą prieš fašistinę priespaudą ir 
antiliaudinę vyriausybės politiką 1939—1940 metais vis dau
giau įsitraukė ir Raseinių, Alytaus, Kauno, Biržų bei kitų ap
skričių valstiečiai. Darbo inteligentija, taip pat radikalioji 
smulkioji buržuazija įsijungė į antifašistinį judėjimą, jautriau 
klausėsi Komunistų partijos balso.

Lietuvos darbo žmonių masės nenorėjo toliau gyventi žiau
riuose fašizmo gniaužtuose, ir šį nenorą jos reiškė vis aktyviau, 
su vis didesniu revoliucinio sąmoningumo pakilimu ir kon
krečiais reikalavimais.

Kadangi revoliucinis judėjimas stiprėjo, augo Lietuvos KP 
įtaka ir autoritetas, Lietuvos fašistinė vyriausybė ir ją palai
kiusios įvairių buržuazinių partijų reakcinės viršūnės faktiš
kai pergyveno gilią vidinę krizę, „viršūnių krizę". Jos jau 
nebegalėjo valdyti po senovei. Jos visos siekė nuslopinti re
voliucinį judėjimą, tačiau fašistinis diktatorius A. Smetona ir
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reakciniai kitų buržuazinių partijų lyderiai skirtingai vertino 
tas priemones, kurių, jų nuomone, reikėjo imtis prieš revoliu
cinį judėjimą, prieš komunistus, ir, pagaliau, prieš savitarpio 
pagalbos sutartį su Tarybų Sąjunga. Nuolat, bent jau nuo 
1939 metų kovo, Hitleriui užgrobus Klaipėdą, reakcijos sto
vykloje kildavo įvairūs vidaus konfliktai. Tų konfliktų rezul
tatas buvo ir naujų — Černiaus, vėliau Merkio -— vyriausybių 
sudarymas, ir reakcinių klerikalų bei liaudininkų atstovų jose 
dalyvavimas, ir, pagaliau, visiškas fašizmo bejėgiškumas, ku
ris aiškiai reiškėsi ir tada, kai Smetona 1940 metų vasario mė
nesį antrą kartą siekė Vokietijos protektorato, ir tada, kai jis 
bei artimiausi jo bendražygiai pabėgo nuo masių revoliucinių 
veiksmų 1940 metų birželio viduryje.

Nepaisant vidinių konfliktų, fašistinė vyriausybė, visos re
akcinės buržuazijos palaikoma, 1940 metais visą laiką organi
zavo ir vykdė įvairias provokacijas prieš tarybines karines 
įgulas Lietuvoje ir apskritai prieš savitarpio pagalbos sutartį 
su Tarybų Sąjunga, palaikė bet kokią antitarybinę reakcinių 
elementų veiklą, įskaitant ir provokacinius bandymus panau
doti hitlerininkus, prisidengus vadinamojo „Kulturferbando" 
sporto švente birželio viduryje. Fašistinė vyriausybė griebėsi 
žiaurių policinių, teroristinių priemonių prieš antifašistinį liau
dies masių judėjimą, prieš Komunistų partiją.

Tarybų Sąjungos vyriausybė negalėjo būti abejinga pro
vokaciniams veiksmams, nukreiptiems prieš savitarpio pagal
bos sutartį ir apskritai prieš Tarybų Sąjungą. 1940 m. birželio 
14 d. tarybinė vyriausybė jau antrą kartą įteikė Lietuvos vy
riausybei pareiškimą, demaskuojantį provokacinius fašistinių 
agentų veiksmus prieš tarybines karines įgulas Lietuvoje ir 
reikalaujantį sudaryti tokią vyriausybę, kuri sąžiningai vyk
dytų savitarpio pagalbos sutartį. Kad sutarties vykdymas būtų 
garantuotas, tarybinė vyriausybė reikalavo leisti įvesti į Lie
tuvą papildomas Raudonosios Armijos dalis. Fašistinė Lietuvos 
vyriausybė, liaudies masių judėjimo spaudžiama, birželio 15 d. 
rytą priėmė teisėtus tarybinės vyriausybės reikalavimus. Liau
dies masių revoliucinio judėjimo augimas ir nuosekli taikinga 
Tarybų Sąjungos vyriausybės politika, naujų Raudonosios Ar
mijos dalių atėjimas ir tai, kad lietuvių liaudis karštai jas su
tiko, sukėlė paniką reakcinės buržuazijos gretose, visišką su
maištį fašistinio režimo viršūnėse ir sužlugdė fašistinę valdžią. 
Raudonosios Armijos dalinių buvimas Lietuvos teritorijoje izo
liavo lietuvių reakcinę buržuaziją nuo hitlerininkų bei kitų 
imperialistų ir atėmė galimybę gauti jų paramą. Lietuvos dar
bo žmonės atvirai reikalavo likviduoti fašistinę diktatūrą. Re
voliucinė situacija Lietuvoje pasiekė savo kulminaciją.

Lietuvoje susidarė visiškai aiškus visuomenės jėgų santy
kio vaizdas. Iš vienos pusės — revoliucinė darbininkų klasė, 
kartu su ja  einanti visa miesto ir kaimo varguomenė, darbo
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valstietija, žymi dalis inteligentijos, smulkiosios ir vidutinio- 
sios radikaliosios buržuazijos, didelė dalis kareivių ir progre
syvioji karininkija, t. y. didžiulė dauguma lietuvių tautos, ku
rią jungė Lietuvos KP vadovaujamas vieningas antifašistinis 
liaudies fronto judėjimas. Iš kitos pusės — fašistinės viršūnės su 
saujele reakcinės buržuazijos, reakcinės buožijos, reakcinės 
dvasininkijos, reakcinių karininkų ir kai kurių reakcinių vi
suomenės atstovų. Ši nežymi Lietuvos visuomenės dalis, fašiz
mo ir reakcijos apskritai šulai, izoliuoti nuo visada juos pa
laikiusių tarptautinio imperializmo jėgų, liko akis į akį su 
visa lietuvių tauta silpni, bejėgiai, neturintys perspektyvos. 
Ilgus metus reakcijos skleistas mitas apie tai, kad Smetoną ir 
jo fašistinį režimą remia lietuvių tauta, dabar visiškai išsi
sklaidė.

Bijodamas liaudies revoliucinio judėjimo, fašistinis prezi
dentas A. Smetona su kai kuriais savo ministrais ir kitais 
reakcijos šulais, apsirūpinę didele tvirtos valiutos suma, pabėgo 
iš Lietuvos, pabėgo, visiškai negalvodamas apie valstybinius 
Lietuvos reikalus, pabėgo pas savo globėją ir protektorių Hit
lerį. Tai įvyko birželio 15 d., apie 17 valandą.

Revoliucinio liaudies masių judėjimo pakilimas Kaune, Vil
niuje ir kitose Lietuvos vietose birželio 15, 16 ir 17 d. visiškai 
paralyžiavo fašistinės valdžios aparatą, nors jis dar niekuo 
nebuvo pakeistas, liaudies valdžios organai dar nebuvo su
daryti. Revoliucinė Komunistų partijos vadovaujamų liaudies 
masių valia tomis dienomis pasireiškė su tokia jėga, kad kai 
kurie fašistinės valdžios atstovai, tarp jų ministrų tarybos pir
mininkas, einantis respublikos prezidento pareigas A. Merkys, 
Kauno miesto komendantas pulkininkas Bobelis ir kiti buvo 
net priversti vykdyti liaudies reikalavimus. Beje, pasienio po
licija buvo priversta padėti Jurbarko miesto apylinkių gyven
tojams sulaikyti fašistinių provokacijų kaltininkus — buvusį vi
daus reikalų ministrą Skučą ir policijos departamento direk
torių Povilaitį, bandžiusius pereiti Vokietijos sieną.

Daugiau kaip dvidešimt metų išsilaikiusią buržuazijos dik
tatūrą, kuri trylika su puse metų buvo atvira fašistinė dikta
tūra, nuvertė sukilę Lietuvos darbo žmonės, broliškai padedant 
Tarybų Sąjungai, nuvertė be ginkluoto sukilimo, galingais re
voliuciniais darbo žmonių veiksmais, kada Raudonosios Armi
jos dalys užtikrino Lietuvos gynimą nuo tarptautinės kontrre- 
voliucijos įsiveržimo, pirmiausia — nuo hitlerinių grobikų.

Buržuazinės-fašistinės diktatūros nuvertimas revoliucinių 
liaudies masių, vadovaujamų Komunistų partijos, veiksmais 
ir visi vėlesni įvykiai yra ryškus Lietuvoje prasidėjusios so
cialistinės revoliucijos pasireiškimas. 1940 metų birželio 15, 
16 d. ir birželio 17 d. pradžioje, kaip jau buvo minėta, senos 
valstybinės valdžios aparatas niekuo nebuvo pakeistas. Vis dėl
to šis aparatas jau nuo birželio 15 d. buvo visiškai paralyžiuo
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tas, o kai kurios jo grandys, įskaitant ir einantį prezidento 
pareigas, revoliucinės liaudies valia jau turėjo atlikti tam tik
rus veiksmus. Komunistams vadovaujant, dalyvaujant Lietuvos 
KP CK antrajam sekretoriui drg. I. Meskupui-Adomui, birželio 
16 d. įvyko antifašistų atstovų — aktyvių revoliucinių įvykių 
dalyvių — pasitarimai dėl naujos vyriausybės sudarymo, numa
tyta tos vyriausybės sudėtis. Birželio 17 d. jau buvo suformuota 
nauja Lietuvos vyriausybė, vadovaujama aktyvaus antifašisto- 
Justo Paleckio ir įėjusi į Lietuvos istoriją kaip Liaudies vyriau
sybė. Apie vyriausybės sudarymą buvo paskelbta spaudoje ir 
per radiją. Nuo pirmųjų savo veiksmų Lietuvos Liaudies vy
riausybė veikė vadovaujama Lietuvos KP ir faktiškai atliko- 
proletariato diktatūros funkcijas. Liaudies vyriausybės sudary
mas tarsi užbaigė pirmą socialistinės revoliucijos etapą, per 
kurį darbo žmonės iškovojo politinę valdžią respublikoje. For
maliai ir Liaudies vyriausybė buvo sudaryta, ir nutarimus ji 
priiminėjo pagal seną konstituciją. Tuo pačiu pagrindu drg. 
J . Paleckis ėjo respublikos prezidento pareigas. Pereinamuoju 
laikotarpiu buvo išlaikyta daugelis senosios valstybės aparato 
formų ir jo struktūra, veikė kai kurie senieji įstatymai, seno
sios konstitucijos formalumai. Pradiniame etape tai buvo būtina 
dėl tarptautinės padėties.

Tačiau visas Liaudies vyriausybės ir vietinių valdžios or
ganų veiklos turinys buvo visiškai naujas, toks, kuris visiškai 
atitiko darbininkų klasės interesus, darbo žmonių interesus, ir 
iš esmės buvo būtinas pasirengimas ir prielaida artimiausiems 
socialistiniams pertvarkymams.

Lietuvos Liaudies vyriausybė iš pagrindų pertvarkė valsty
binės valdžios aparatą, sudarė būtinas sąlygas esminiam Lie
tuvos politinio gyvenimo pertvarkymui aukščiausios ir nuosek
lios demokratijos pagrindu, ekonominių ir socialinių santykių 
pertvarkymui panaikinant išnaudojimą ir nedarbą, ėmėsi prie
monių tikram Lietuvos nacionaliniam valstybingumui ir suve
renitetui garantuoti, nepriekaištingai vykdyti savitarpio pagal
bos sutartį su Tarybų Sąjunga, nustatyti dar artimesniems ry
šiams su broliškomis Tarybų Sąjungos tautomis.

Liaudies vyriausybė, Komunistų partijos vadovaujama, maž
daug per mėnesį įvykdė respublikoje daug konkrečių priemo
nių, iš esmės susietų su tolesniu socializmo kūrimu ir tarsi 
sudarančių pradinį šio kūrimo etapą.

Visų pirma būtina pažymėti tą faktą, kad Lietuvos KP iš 
esmės jau nuo birželio 15 d. veikė atvirai ir visiškai laisvai. 
Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, kad KP daugiau kaip 20 metų 
dirbo žiauriausio teroro sąlygomis, buvo būtina oficialiai, vie
šai panaikinti buržuazinį Komunistų partijos uždraudimą, lega
lizuoti KP. Reikalavimas legalizuoti KP buvo iškeltas jau bir
želio 14 d., o paskui jis buvo keliamas beveik visuose darbo 
žmonių mitinguose ir susirinkimuose. Birželio 25 d. paskelbtas
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Liaudies vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos KP legalizavimo. 
Taip pat buvo įformintas Komunistinės jaunimo sąjungos ir 
profsąjungų legalizavimas.

Viena pirmųjų Liaudies vyriausybės priemonių buvo politi
nių kalinių paleidimas iš kalėjimų ir koncentracijos stovyklų. 
Jau birželio 18 d. pagal specialų Liaudies vyriausybės teisin
gumo ministro įsakymą iš Kauno kalėjimo buvo paleistas Lie
tuvos KP CK pirmasis sekretorius A. Sniečkus. Iš viso Liaudies 
vyriausybės potvarkiais iš kalėjimų paleista daugiau kaip 
400 politinių kalinių.

Valstybinės valdžios aparatas, nors, kaip anksčiau minėta, 
savo struktūra, etatų paskirstymu buvo įformintas kaip anks
čiau, iš esmės buvo visiškai pakeistas, išvalytas nuo liaudies 
priešų, iš jo buvo pašalinti visi tie asmenys, kuriais negalėjo 
pasitikėti liaudis, vykdydama esminius pakeitimus visose so
cialinio-ekonominio, politinio ir kultūrinio gyvenimo srityse. 
Jau birželio 18 d. buvo pradėta keisti visų ministrų pavaduo
tojus, departamentų direktorius, inspektorius, referentus ir ki
lus įvairių kategorijų tarnautojus visose ministerijose ir miestų 
bei apskričių aparate. Ypač stropiai išvalytas vidaus reikalų 
ministerijos aparatas centre ir vietose, pakeisti visi apskričių 
viršininkai bei kiti valdininkai, visi policijos pareigūnai, buvo 
kuriama liaudies milicija.

Su visa fašizmo praktika ir ideologija, su jo politine siste
ma artimai buvo susieta veikla įvairių reakcinių visuomeninių 
organizacijų, išugdžiusių kadrus, teoriškai pagrindusių reakci
jos siautėjimą, taip pat vykdžiusių konkrečius fašistinio režimo 
veiksmus. Tokios organizacijos buvo uždraustos Liaudies vy
riausybės potvarkiais: birželio 19 d. uždaryta fašistinė tauti
ninkų partija su visais skyriais, kadangi „tolimesnė šios orga
nizacijos veikla nesuderinama su valstybės saugumo porei
kiais"; birželio 26 d. paleistas fašistinis seimas; liepos 13 d. 
uždaryta Šaulių sąjunga ir kt.

Anksčiau nurodyti ir kai kurie kiti veiksmai pertvarkant 
valstybines ir visuomenines įstaigas bei organizacijas iš es
mės įgyvendino tokias socialistinės revoliucijos priemones, ku
rios, kaip nurodė V. Leninas, kalbėdamas apie Tarybas, „su
artina valstybinį aparatą su darbo žmonių masėmis ir pašalina 
tą pertvarą, kuria buvo buržuazinis parlamentas, apgaudinėjęs 
mases veidmainiškomis iškabomis, dangstęs parlamentinių ver
telgų finansines ir biržines machinacijas, užtikrinęs buržuazinio 
valstybės valdymo aparato neliečiamumą" L

Liaudies vyriausybė taip pat iš esmės pertvarkė Lietuvos 
kariuomenę, kurios didžiulė dauguma pirmosiomis revoliucijos 
dienomis nuėjo su liaudimi, tačiau jos vadovybėje persvarą 
dar tebeturėjo reakcinė karininkija. Jau birželio 25 d. Liaudies 
vyriausybės nutarimu iš kariuomenės pašalinta reakcinių kari
ninkų ir generolų, pasireiškusių kaip liaudies, kaip Tarybų
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Sąjungos priešai. Nuo pirmųjų dienų dvasininkijos atstovams 
buvo uždrausta vesti kariuomenėje kokią nors religinę propa
gandą, o liepos 2 d. visi šie dvasiniai kapelionai buvo paša
linti iš kariuomenės. Pagaliau liepos 3 d. Liaudies vyriausybė 
priėmė įstatymą dėl pagrindinio kariuomenės pertvarkymo. Ji 
buvo pavadinta Lietuvos liaudies kariuomene.

Idėjiniam-politiniam kareivių lygiui kelti ir jų visuomeni
nei veiklai organizuoti karinėse dalyse buvo įvestos politinių 
vadovų pareigybės ir sudaryti propagandos skyriai. Ryšium 
su tuo paskelbtame Lietuvos KP CK atsišaukime kareiviai bu
vo raginami „organizuotis [...], išrinkti savo komitetus (kuopų, 
batalionų, pulkų komitetus) [...]. Partijos narių pareiga — 
steigti partijos organizacijas [...], plačiai įtraukti į Kompartiją 
geriausius liaudžiai atsidavusius kareivius". Padaryta tam tik
rų pakeitimų kariuomenės vadovybėje. Vyriausiuoju Lietuvos 
liaudies kariuomenės vadu paskirtas aktyvus 1918—1919 metų 
revoliucijos Lietuvoje dalyvis komunistas generolas F. Baltu- 
šis-Žemaitis.

Kai Tarybų Lietuva buvo priimta į Tarybų Sąjungos sudėtį, 
Lietuvos liaudies kariuomenė buvo reorganizuota pagal Rau
donosios Armijos pavyzdį. Jos kareiviai kartu su Raudonąja 
Armija garbingai vykdė tarybinės Tėvynės gynimo uždavinius.

Liaudies vyriausybė per trumpą laiką įvykdė arba pradėjo 
vykdyti kai kurias priemones socialiniams-ekonominiams san
tykiams Lietuvoje pakeisti ir toliau vystyti. Buvo sukurta Dar
bo ministerija, kuriai vadovaujant ir artimai bendradarbiaujant 
su profsąjungomis, įdarbinta apie 12 000 buvusių bedarbių, taip 
pat imtasi įvesti darbo apsaugą ir pagerinti darbininkų padėtį. 
Imtasi priemonių normaliam žemės ūkio vystymuisi garantuo
ti, apsaugoti tuos stambius žemės ūkius, kurių savininkai, bū
dami susiję su fašistiniu režimu, pasislėpė arba pabėgo į už
sienį. Liaudies vyriausybė parengė žemės ūkio esminio pertvar
kymo projektą, kurį pateikė svarstyti Liaudies seimui ir kuriuo 
remiantis buvo priimtas agrarinės reformos įstatymas dėl že
mės nacionalizavimo, dėl bežemių ir mažažemių aprūpinimo 
žeme, dėl stambios žemėvaldos panaikinimo.

Iš esmės pakeistas valstybės kontrolės darbas. Valstybės 
kontrolė ėmė prižiūrėti ir privačias įmones, paskyrė savo at
stovus į privačius bankus ir stambesnes ekonomines įstaigas. 
Iš viso stambiosios buržuazijos veikla tuo metu buvo apribota 
valstybės ir netgi darbininkų kontrole.

Liaudies vyriausybė sudarė Sveikatos apsaugos ir socialinio 
aprūpinimo ministeriją, darbo žmonėms pradėta teikti nemoka
ma medicinos pagalba ir socialinė apsauga.

Didelį darbą nuveikė Liaudies vyriausybė ruošiant pradines, 
vidurines ir aukštąsias mokyklas 1940/1941 mokslo metams. Jau 
birželio—liepos mėnesiais buvo pakeistos mokyklų programos 
ir planai, iš programų išbrauktas dėstymas disciplinų, susietų
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su klerikaliniu-religiniu auklėjimu, pakeisti reakcingi mokyklų 
vadovai ir t. t. Ryšium su tuo reikia pažymėti, kad Liaudies 
vyriausybė nutraukė ryšius su Vatikanu ir panaikino konkor
datą, kurį su Vatikanu buvo sudariusi Lietuvos fašistinė vy
riausybė.

Liaudies vyriausybė taip pat skyrė daug dėmesio viso lie
tuvių tautos kultūrinio gyvenimo vystymui, rašytojų ir kitų 
kultūros darbuotojų kūrybinėms organizacijoms, sąlygų jų kū
rybinei veiklai užtikrinimui.

Pravesdama svarbias priemones fašistinio viešpatavimo lie
kanoms likviduoti ir naujai pertvarkyti visą socialinį-politinį, 
ekonominį ir kultūrinį lietuvių tautos gyvenimą, Liaudies vy
riausybė, vadovaujama Lietuvos KP, turėjo sudaryti būtinas 
sąlygas ir pravesti laisvus visaliaudinius rinkimus į seimą, tik
rąjį liaudies seimą, kad išrinkti lietuvių liaudies atstovai pasa
kytų lemiamą žodį dėl Lietuvos ateities.

Tiesa, ne tiktai visa Liaudies vyriausybės ir jos atstovų 
vietose veikla, bet ir liaudies masių nuomonė vis dažniau ir 
konkrečiau atspindėjo ruošiamas ateities prielaidas ir pagei
daujamas perspektyvas. Darbo žmonių susirinkimuose ir mitin
guose visuose Lietuvos miestuose, miesteliuose ir daugelyje 
kaimų jau nuo 1940 metų birželio pabaigos skambėjo reika
lavimai ir šūkiai — atkurti Lietuvoje tarybinę santvarką, įstoti 
į brolišką tarybinių tautų šeimą, „Tegyvuoja Lietuva — Tarybų 
Sąjungos respublika!" ir kt.

Tačiau tikrai laisvam, kryptingam respublikos gyvenimo 
vystymuisi, galutiniam dar pasireiškiančios buržuazinės nacio
nalistinės ideologijos ir jos klasinių reiškėjų sutriuškinimui, 
taip pat dėl tarptautinės padėties būtinai reikėjo, kad lietu
vių tautos valia būtų ypač akivaizdi, ryškus laisvas jos apsi
sprendimas.

1940 m. liepos 14 ir 15 d. įvyko rinkimai į Lietuvos liau
dies seimą. Tai buvo visiškai laisvi rinkimai, kuriuose aktyviai 
dalyvavo ir laisvai išreiškė savo valią visi suaugę Lietuvos 
gyventojai. Iš viso rinkimuose dalyvavo 95,51% visų rinkėjų. 
Iš jų 99,19% savo balsus atidavė už Lietuvos darbo liaudies 
sąjungos kandidatus. Darbo liaudies sąjungos pergalę rinki
muose parengė visa ankstesnė darbo žmonių kova, visa Lietuvos 
KP veikla vadovaujant revoliuciniam darbo žmonių judėjimui, 
politiškai šviečiant mases ir keliant jų idėjinį-politinį lygį. Šie 
rinkimai galutinai parodė, kad lietuvių tauta su gilia panieka 
ir neapykanta atmetė buržuazinę-fašistinę santvarką ir savo 
išrinktiems deputatams iškėlė uždavinį — atkurti tą valstybinę 
santvarką, kurią įvedė Lietuvos darbo žmonės 1918—1919 me
tais, kurią nušvietė didžiosios lenininės Spalio revoliucijos 
idėjos.

Liaudies seimas, susirinkęs 1940 metų liepos 21 d., visa
pusiškai apsvarstė tolesnio Lietuvos vystymosi uždavinius ir
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būdus. Kalbėję deputatai vieningai pasisakė už tarybinės san
tvarkos atkūrimą, nurodė, kad tiktai tarybinė santvarka ga
rantuos taiką, laisvę ir išgelbės darbo žmones nuo išnaudojimo, 
nedarbo, skurdo ir savivalės. Gerai suprasdamas visą savo at
sakomybę už lietuvių tautos likimą ir išreikšdamas vieningą 
laisvos liaudies valią, Liaudies seimas vienbalsiai paskelbė ta
rybinės santvarkos atkūrimą Lietuvoje — Lietuvos Tarybų So
cialistinės Respublikos sudarymą ir priėmė deklaraciją dėl Ta
rybų Lietuvos įstojimo į Tarybų Socialistinių Respublikų Są
jungą. Šis Liaudies seimo sprendimas išreiškė lietuvių tautos 
įsitikinimą, kad tiktai įsijungimas į Tarybų Socialistinių Res
publikų Sąjungą garantuos tikrą Lietuvos valstybės suvereni
tetą, jos pramonės ir žemės ūkio pakilimą ir nacionalinės kul
tūros suklestėjimą.

Rinkimai į Lietuvos Liaudies seimą ir visi vieningi Seimo 
nutarimai tada ir dabar reiškia tvirtą atsakymą į melą ir pra
simanymus, kuriais buržuaziniai nacionalistai ir Amerikos bei 
Vakarų Vokietijos imperialistai falsifikuoja lietuvių tautos is
toriją. Tai, kad 95% visų suaugusių Lietuvos gyventojų ati
davė savo balsus už Darbo liaudies sąjungos kandidatus ir kad 
išrinkti lietuvių tautos tikri atstovai vienbalsiai, vieningai pri
ėmė nutarimus dėl Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos 
paskelbimo ir jos įstojimo į brolišką TSR Sąjungos šeimą ir 
visi vėlesni įvykiai, tokie, kaip pasiaukojama lietuvių tautos 
kova prieš hitlerinius okupantus, banditiško nacionalistinio po
grindžio sutriuškinimas pokario metais, sėkmingas socializmo 
ir komunizmo kūrimas, ryškiausiai parodo laisvą lietuvių tau
tos apsisprendimą, jos atsakymą į visokias lietuvių buržuazinių 
nacionalistų ir jų globėjų, įvairiausių revanšistų demagogines 
falsifikacijas ir prasimanymus.

Buržuazinės-fašistinės santvarkos Lietuvoje nuvertimas 
1940 metų birželio mėnesį, Liaudies vyriausybės sudarymas ir 
visos jos pravestos priemonės, rinkimai į Liaudies seimą ir 
Liaudies seimo nutarimai buvo ilgametės kovinės Lietuvos Ko
munistų partijos veiklos rezultatas, yra ypatingai svarbios so
cialistinės revoliucijos, garantavusios lietuvių tautai tolesnio 
istorinio vystymosi perspektyvą broliškoje Tarybų Sąjungos 
tautų šeimoje lenininiu Didžiosios Spalio socialistinės revoliuci
jos keliu, vystymosi gairės.

1 Leninas V. I. Raštai, t. 29, p. 88.
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Simonas Daukantas
(160 metų sukakčiai nuo gimimo dienos)

Devynioliktojo amžiaus pradžioje ir jo pirmoje pusėje Lietu
voje vyko feodalinės-baudžiavinės sistemos irimas ir kapitalis
tinių santykių mezgimasis feodalinės santvarkos gelmėse.

Vystantis feodalinėje visuomenėje kapitalistiniams santy
kiams ir vis labiau skverbiantis prekiniams-piniginiams santy
kiams į baudžiavinį ūkį, Lietuvos dvarininkai rūpinosi kuo dau
giau išplėšti pinigų iš savo ūkių, visokeriopai didindami vals
tiečių išnaudojimą, o taip pat užgrobdami geriausias valstiečių 
naudotas žemes ir nuvarydami nuo jų valstiečius. Valstiečiai 
buvo stumiami vis į didesnį skurdą ir vargą. Net dvarininkiš- 
kas XIX a. pradžios poetas A. Klementas buvo priverstas pri
pažinti, kad „Artojo padėtis nesiskiria nuo vergo [...]. Jautis, 
arklys, mulas, asilas turi vis dėlto poilsį, o artojas niekad".

Vis labiau stiprėjo ir gilėjo prieštaravimai tarp gamybinių 
jėgų augimo ir buvusių senųjų gamybinių santykių; aštrėjo 
klasiniai santykiai tarp išnaudotojų feodalų-dvarininkų ir išnau
dojamųjų baudžiauninkų valstiečių, stiprėjo klasių kova.

Be nuolat vykusių valstiečių pasipriešinimo faktų, Lietuvos 
valstiečių judėjimas prieš dvarininkus ypač stipriomis formo
mis pasireiškė kovos prieš Napoleono įsiveržimą metais — 1812, 
1813 m. ir 1831 m. sukilimo metu.

Naujų kapitalistinių santykių vystymuisi Lietuvoje, vals
tiečių judėjimo stiprėjimui, lygiai kaip ir lietuvių kultūros 
augimui lemiamą progresyvią reikšmę turėjo Lietuvos prijun
gimas prie Rusijos 1795 m.

Esant lietuvių tautai: netarpiškam sąlytyje su rusų tauta, 
susidarė sąlygos tiesioginei rusų priešakinės kultūros įtakai 
lietuvių kultūros vystymuisi, nugalint carizmo, lietuviškai-len- 
kiškųjų feodalų ir katalikų dvasininkų puolimą prieš lietuvių 
kultūrą, prieš lietuvių kalbą, prieš lietuvių tautybės  ̂vystymąsi 
iš viso. Tokiomis sąlygomis, rusų priešakinės kultūros tiesio
ginėje įtakoje, drauge su lietuvių raštijos vystymusi, drauge 
su priešakinių antibaudžiavinių idėjų atsispindėjimu lietuvių 
literatūroje, D. Poškos, ypač A. Strazdo raštuose, išaugo do
mėjimasis lietuvių tautos istorine praeitimi, lietuvių tautosaka, 
lietuvių kalbos tyrimu, lietuvių kalbos reikšmės išryškinimu, 
senųjų lietuvių raštijos paminklų ieškojimu. Domėjimąsi Lie
tuvos praeitimi Vilniaus universitete palaikė profesorius demo
kratas J. Lelevelis. Lietuvių tautosaka plačiai domėjosi, ją rinko 
S. Stanevičius, D. Poška ir kt. D. Poška rašė lietuvių kalbos 
žodyną, lietuvių kalbos klausimais susirašinėjo su to meto vei
kėjais, tame tarpe su rusų mokslininku P. Kepenų. A. Strazdo 
poezijoje ir veikime protestas prieš baudžiavinį valstiečių iš
naudojimą siejosi su protestu prieš lietuvių kalbos persekioji
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mą iš feodalų ir katalikų dvasininkų pusės; jo visa kūryba vys
tėsi lietuvių tautosakos demokratinių tradicijų pagrindu.

Tokiose visuomeninių santykių ir lietuvių kultūros augimo 
sąlygose vystėsi Simono Daukanto gyvenimas ir jo literatūrinis 
veikimas. S. Daukantas (1793—1864), kilęs iš Skuodo valse, vals
tiečių, 1825 m. baigė Vilniaus universitetą, kurį laiką dirbo Ry
goje, o nuo 1835 m. iki 1850 m. Peterburge; nuo 1850 m. iki 
mirties gyveno Varniuose ir kitose Žemaitijos vietose. Daukan
tas buvo netarpiškas liudininkas valstiečių, priešakinės visuo
menės kovos prieš carizmą, prieš dvarininkus. Jis matė ir ste
bėjo feodalinės visuomeninės santvarkos irimo procesą. Jis 
pergyveno lemtingus priešakinės visuomenės susidūrimus su 
carine reakcija — pergyveno kruviną carizmo susidorojimą su 
dekabristais 1825—1826 m., su 1831 m. sukilėliais, su valstie
čių judėjimu, pagaliau ir su 1863 m. sukilimu.

Daukantas norėjo palengvinti sunkų valstiečių gyvenimą, 
tačiau jis tenkinosi tuo, kad leido knygeles, teikiančias įvai
rius patarimus žemės ūkio klausimais: „Parodymas, kaip apy
nius auginti", „.Pamokinimas apie auginimą tabako", „Naudin
ga bičių knygelė", „Pamokslas apje sodnus arba daigynus vai
singų medžių", „Pamokinimas, kaip rinkti medines sėklas", net 
„Sėjamosios pašaro žolės“, kur patarė „be trejų laukų aria
mųjų”, steigti dar ir „ketvirtąjį pašarinį lauką arba pievyną".

S. Daukantas pirmasis ėmėsi rašyti veikalus lietuvių tautos 
istorijos klausimais lietuvių kalba.

Savo istoriniuose veikaluose („Darbai senųjų lietuvių ir že
maičių", „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių", „Pa
sakojimas apie veikalus lietuvių tautos senovėje", „Istorija 
žemaitiška", išleista 1893 ir 1897 m. kaip „Lietuvos istorija", 
2 kn.) Daukantas idealizavo Lietuvos senovę, senovės lietuvių 
gyvenimą, Lietuvos valstybinę ir visuomeninę santvarką, ypač 
iki XV a., iki Vytauto mirties. Lietuvių tautos istorinio vys
tymosi procesą terišo su kunigaikščių ir karo vadų veikimu. 
Nors Daukantas ir pripažįsta, kad „žemę nuo žemlionių (t. y. 
žemdirbių) valdimierai pasavino ir dalijo ją kaipo savo daiktą 
kitiems, liepdami sau tarnauti", betgi laiko, kad „visi tie žmo
nės buvo liuosi". Baudžiavos atsiradimą Lietuvoje Daukantas 
riša tik su tuo, kad „vokiečiai, atėję į Žemaičių pajūrius, kad 
ėmė svietą krikštyti, tad lygiai pradėjo ir vergti".

Rusų priešakinės visuomeninės minties įtakoje Daukantas iš 
esmės teisingai suprato kryžiuočių ir katalikų bažnyčios gro
bikišką vaidmenį lietuvių tautos istorijoje. Pasakodamas apie 
Teutonų ordino ir Livonijos ordino įsiveržimus į Lietuvą XIII— 
XIV a., jų vykdytus Lietuvos plėšimus ir žmogžudybes, Dau
kantas daug kartų pabrėžia, kad grobimo tikslams teutonai tu
rėjo „ličiną krikščioniškos tikybos užsimauti". Daukantas pa
rodė, kaip popiežiai ir vyskupai siundė prieš lietuvių tautą 
įvairius „meldžionis", kurie gyventojams bruko „nuliūdimą,
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liepė išsižadėti turtų, gėrybių ir paties svieto, kankinti savo 
kūną, gyniojo juos nuo linksmybių ir džiaugsmo, skatindami 
rūpintis ne šiuo pasauliu, bet antru [. . Drauge su tuo „mel- 
džionys" reikalavo „naujiesiems kunigams javus pilti ir dešim
tines duoti". Kur „meldžionių" nešamas „krikštas stovėjo, ten 
svietas vergavo dieną ir naktį". O jų „užimtuose kraštuose 
vienas tyras bebuvo: gyventojai vyriškieji iškirsti, moteriško
sios ir kūdikiai į vergus išvaryti [ ...], pilys sugriautos, dirvos 
į dirvonus, o pievos į krūmus išvirtusios". Daukantas ne tik 
rodė, kaip lietuviai ir kiti Pabaltijo gyventojai nekentė popie
žinių „meldžionių", bet ir pats, pavaizdavęs katalikybės apaš
talų žiaurumus, kreipė skaitytojo dėmesį: „minėk, skaitytojau„, 
jog tai darė vyskupas".

Parodydamas Teutonų ordino riterių kraugeriškumus Lietu
voje, jų nešamą lietuvių tautai pražūtį ir atskleisdamas kata
likų bažnyčios priešišką vaidmenį lietuvių tautos istorijoje, 
Daukantas tuo pačiu demaskavo teutoniškųjų-katalikiškųjų 
kronikininkų prasimanymus, turėjusius tikslą pateisinti teuto.-- 
niškųjų šunų-riterių žvėriškumus Lietuvoje.

Šis iš Vakarų nešamas plėšikiškos „kultūros" demaskavimas 
tuo labiau vertas dėmesio, kad Daukantas, nors ir idealizuoda
mas Lietuvos senovę, nors ir nepakankamai įprasmindamas visą 
lietuvių tautos santykių su rusų tauta esmę, vis dėlto priėjo 
prie supratimo to fakto, kad politinis ir kultūrinis Lietuvos 
vystymasis vyko glaudžiame sąlytyje su Rusų valstybe, su rusų 
kultūra. Daukantas išvertė iš lotynų kalbos į lietuvių kalbą 
Kornelijaus Nepoto „Gyvatas didžiųjų karvaidų senovės". Šiam 
vertimui, išleistam Peterburge 1846 m., Daukantas davė rusų 
kalba parašytą vprakalbą, kurioje, be kita ko, paminėjo senuo
sius Lietuvos rašto paminklus rusų kalba ir padarė tokią išva
dą apie tų raštų reikšmę: „Šie paminklai rodo, kad Rusija ir 
Lietuva buvo nušviesta pilietiškumo šviesa iš vieno politinio 
gyvenimo šaltinio".

S. Daukantas, kaip ir kiti XIX a. pirmosios pusės lietuvių 
rašytojai, daug dėmesio skyrė lietuvių tautosakai, atspindin
čiai lietuvių liaudies gyvenimą, rinko ir leido tautosakos rin
kinius. Daukantas taip pat rūpinosi lietuvių kalba, pabrėžda
mas, kad lietuvių kalbą ponai ir kunigai paniekino, o ją „per 
tūkstančius metų" išsaugojo tik prasti žmonės. Reikalavimas 
lietuvių kalbai tinkamos vietos raštijoje Daukantui buvo tai 
kova prieš feodalų ir katalikų dvasininkų varomą lietuvių kal
bos niekinimą ir persekiojimą. Prakalboje savo veikalui „Dar
bai senųjų lietuvių ir žemaičių", parašytame 1822 m., Daukan
tas tiesiog pabrėžė kalbinį savo darbo tikslą, sakydamas norįs 
parodyti lietuvių kalbos „neprieteliams", „jog kiekvienas norįs 
gal rašyti lietuviškai, jei tur spėką, lygia dalim, kaip ir kita 
išdailinta jau kalba". Tokie lietuvių kalbos „neprieteliai", ku
rie tuo metu laikė ir skelbė lietuvių kalbą esant netinkama
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literatūrai, tebuvo lietuviški ir lenkiški feodalai ir katalikų 
dvasininkai, prieš juos ir buvo nukreipta Daukanto mintis.

Kaip Daukantas protestavo prieš kosmopolitinius feodalų ir 
katalikų dvasininkų pasikėsinimus prieš lietuvių kalbą, matyti 
ir iš jo paskutinių metų susirašinėjimo su M. Valančiumi. Tas 
susirašinėjimas patvirtina faktą, kad tai Daukantas prikalbėjo 
Valančių rašyti lietuviškai. Vėliau gi vyskupas Valančius peikė 
Daukantą už tai, kad jis svarbius veikalus rašė lietuviškai ir 
už tai net pavadino jį „paikių". Daukantas savo laiške atremia 
Valančiaus priekaištus ir pabrėžia tą faktą, kad lietuvių kalba 
jau randa sau vietos Rusijos universitetiniuose miestuose. Dau
kantas rašė Valančiui: „Neišleidžiau knygų svetimose kalbose, 
rašytų apie svarius dalykus, bet rašiau prigimtu liežuviu, taip, 
kaip kiti kad rašė ir rašo Petrapilėje ir Maskvoje, Kazaniuj 
[. . .] taigi ar visi turėtų būti paikiais?" Ir toliau Daukantas ne 
be ironijos primena stojančiam prieš lietuvių kalbą Valančiui: 
„[...] pats sakai kitiems, kad aš tamstą prikalbėjau rašyti že
maitiškai, kaipgi galėtų paikasis perkalbėti išmintingąjį?"

S. Daukanto, kaip ir kitų to meto rašytojų, domėjimasis 
lietuvių kalba bei jos labai jautrus gynimas atspindėjo savimi 
lietuvių priešakinės visuomenės, lietuvių liaudies protestą prieš 
mėginimus prievartiniu būdu sunaikinti lietuvių kalbą, tuos 
mėginimus, kuriuos per tris šimtus metų aktyviai vykdė len
kiškieji ir lietuviškieji feodalai bei katalikų dvasininkai ir ku
riems lemiamai užkirto kelią pats Lietuvos prie Rusijos prijun
gimo faktas.

Atžymint S. Daukanto darbų reikšmę, negalima užmiršti jo 
pažiūrų ribotumo.

Lietuviškieji buržuaziniai nacionalistai ir jiems tarnavusi 
buržuazinė istoriografija savo klasiniams interesams kėlė ir 
aukštino kaip tik silpnąsias S. Daukanto kūrybos ypatybes, jo 
Lietuvos kunigaikščių idealizavimą, tai, kad Daukantas nematė 
klasių ir klasių kovos Lietuvos feodalinėje valstybėje ir kt. 
Buržuaziniai nacionalistiniai istorikai ir literatai kaip tik slėpė 
nuo skaitytojų visa tai, kas buvo tikrai progresyvu Daukanto 
kūrybiniame palikime.

Atmetant visa tai, kas Daukanto kūryboje, jo veikime yra 
susiję su jo klasiniu ribotumu, su jo idealizuojamomis pažiū
romis į Lietuvos istoriją, Lietuvos darbo žmonėms, tarybinei vi
suomenei Simonas Daukantas kaip tik yra vertingas ir atsimin- 
tinas tuo, kad jis demaskavo lietuvių tautos priešų — popiežių 
ir Vakarų Europos feodalų kraugeriškus žygius prieš Lietuvą 
ir tų žygių veidmainingą priedangą — katalikų bažnyčią, kad 
jis aukštai vertino ir rinko lietuvių liaudies kūrybą, kad jis 
gynė nuo feodalų ir kunigų persekiojimų lietuvių kalbą. Šie 
S. Daukanto literatūrinio darbo momentai, atspindintieji lietu
vių liaudies plačiųjų masių mintis ir siekimus, įeina į lietuvių 
tautos demokratinės kultūros palikimą.

166



Antano Strazdo palikimą bevertinant

Tarybinės santvarkos metais, ypač po Didžiojo Tarybų Sąjun
gos Tėvynės karo, Lietuvos istorikai ir literatūros istorikai, 
Komunistų partijos vadovaujami, analizuodami lietuvių tautos 
istoriją ir lietuvių literatūros istoriją, didelį dėmesį kreipė į 
teisingą kultūrinio palikimo nušvietimą, jų esminis uždavinys; 
visada buvo ir tebėra — teisingai, remiantis marksistine-lenini- 
ne metodologija, įvertinti progresyvųjį praeities kultūros pali
kimą ir reikiamai panaudoti progresyviąją praeities kultūrą so
cializmo ir komunizmo statybai. Greta su daugeliu kitų klau
simų toje srityje didelis tarybinių tyrinėtojų dėmesys buvo 
skirtas Antano Strazdo veikimui, jo poetinei kūrybai,

A. Strazdo kūryba visapusiškai nušviesta Lietuvių literatū
ros istorijos I t., jai buvo skirta daug straipsnių periodinėje 
spaudoje, ji rado ryškų atspindį įvairiuose moksliniuose tyri
muose. Visais tokiais atvejais buvo išryškinamas A. Strazde» 
kūrybos socialinis turinys, jos griežta antibaudžiavinė kryptis, 
jos gili užuojauta išnaudotojų engiamiems vargšams, dvarininkų 
žiauriai išnaudojamiems valstiečiams. Kai kurie A. Strazdo ei
lėraščiai yra išversti ir paskelbti rusų kalba L

Pažymėtina, kad A. Strazdo kūrybai skirta reikšminga vieta 
stambiame TSRS tautų filosofinės ir visuomeninės-politinės min
ties istorijos tyrinėjime rusų kalba, aptariant visuomeninės-po
litinės ir filosofinės minties vystymąsi Lietuvoje XIX a.2

Taip pat A. Strazdo kūryba trumpai aptarta ir filosofijos 
istorijoje ir Lietuvos TSR istorijoje, kaip progresyviosios lie
tuvių literatūros faktas, kuriame atsispindėjo visuomeninės-po
litinės antibaudžiavinės idėjos XIX a. pradžioje 3.

Visuose A. Strazdo kūrybos nagrinėjimuose, išryškinant jo  
kūrinių visuomeninę-politinę mintį, visur kreipiamas dėmesys 
į eilėraštį „Varnas1', kuriame antibaudžiavinė mintis, iš viso 
prieš išnaudotojus nukreipta mintis išreikšta ypač stipriai ir 
konkretizuotai.

Tuo tarpu kaip tik dėl šio eilėraščio autentiškumo ir au
torystės jau seniau, dar prieš 1940 m. buvo keliama abejonių, 
būtent, buvo keliamas klausimas, ar tai galėjo būti A. Strazdo 
kūrinys. Tiems abejojimams pagrindą, be kita ko, davė ir tai, 
kad tuomet žinomas eilėraščio variantas kai kuriais savo tu
rinio momentais neatitiko A. Strazdo kūrinių idėjinės krypties, 
jis net baigėsi visiškai susitaikėliškai, baigėsi teigimu, kad 
dvarininkai-baudžiavininkai „su žmonėm draugystę turėjo". Ta
rybinės santvarkos metais surasta nauja archyvinė medžiaga 
kaip tik įgalino patikslinti kai kurių eilėraščių, tame tarpe „Var
no" autorystės klausimus. Nors tai nedavė griežto konkretaus 
atsakymo, vis dėlto sustiprino momentus, siejančius šį kūrinį 
su poetu A. Strazdu, kaip jo autoriumi. Ir dėl to visuose po
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kariniuose spaudiniuose, kur tik skelbiamas eilėraštis „Varnas" 
arba kalbama apie jį  tuo ar kitu požiūriu, visais atvejais jiš 
pateikiamas kaip A. Strazdo kūrinys, savo idėjine mintimi glau
džiai susijęs su kitais jo kūriniais.

Žinoma, nors „Varno" eilėraštis visai natūraliai siejamas 
su A. Strazdo kūryba, to eilėraščio kūrybinio kelio klausimą ir 
dabar galima laikyti atviru ir diskutuotinu, tik, savaime aiš
ku, bet kurios naujos išvados turėtų būti rimtai pagrįstos, moks
liškai argumentuotos.

Prieš kurį laiką J . Lebionka paskelbė straipsnį „A. Strazdui 
priskiriamos dainos „Varnas“ genezės ir autorystės klausimu“ 4.

Turint galvoje „Varno" kūrybinio kelio klausimo padėtį, šio 
klausimo svarstymas yra visiškai natūralus ir dėsningas. Ta
čiau J . Lebionkos metodas ir argumentai, kuriais tiesiai sie
kiama, taip sakant „nuasmeninti" „Varno" eilėraštį, stengia
masi beatodairiškai įrodyti, kad A. Strazdas nesąs šio kūrinio 
autorius, visiškai nenuoseklūs ir neįtikinami, daugeliu atžvil
gių priešingi gyvenimo tikrovei.

Pirmiausia J. Lebionka primena, kad jau L. Nitaitė-Didžiu- 
flienė, XIX a. aštuntajame dešimtmetyje užrašiusi to kūrinio 
seniau žinomąjį variantą ir 1909 m. pateikdama jį  drauge su 
kitais Strazdo eilėraščiais J. Basanavičiui, pareiškusi abejojimų, 
ar „Varną" parašęs A. Strazdas. Tačiau tai primindamas, straips
nio autorius nepareiškia jokio susidomėjimo, dėl ko tie abe
jojimai galėję kilti, o juk šiandien savaime siūlosi mintis, kad 
tokie abejojimai L. Nitaitei-Didžiulienei galėję kilti būtent dėl 
jos pateikto eilėraščio varianto idėjinės krypties, nesiderinan
čios su A. Strazdo pažiūromis, gana aiškiai išreikštomis kituose 
jo eilėraščiuose, o taip pat atsispindinčiomis ir jo gyvenimiš
kuose santykiuose.

Paminėjęs kai kurias su „Varno" eilėraščiu susijusias ap
linkybes, iš esmės nepaneigiančias A. Strazdo autorystės, J. Le
bionka staiga daro iš tų aplinkybių apibendrinamąją išvadą, 
kad, esą, „atrodo, dar nėra reikiamo pagrindo A. Strazdą laikyti 
„Varno“ autoriumi. Apskritai, sunku patikėti, kad poetas, ne
turėdamas ryšių su revoliuciniu judėjimu, suvaržytas religinių 
prietarų bei kunigystės luomo, be to, pačioje savo gyvenimo 
pabaigoje, būtų galėjęs sukurti tokią antiklerikalinę ir revoliu
cinę dainą". Šiais bendro pobūdžio posakiais, kurių turinys iš 
esmės griežtai prieštarauja gyvenimo tikrovei, J . Lebionka ta
riasi įrodęs tai, kad „Varną" parašęs ne A. Strazdas.

O gyvenimo faktai ir kiti A. Strazdo kūriniai atskirai ro
do, kad A. Strazdo veikimo baudžiauninkų valstiečių interesų 
linkme nevaržė nei religiniai prietarai, nei kunigystės luomas, 
kaip nevaržė nei kun. Sciegeno, nei kun. A. Mackevičiaus, nei 
kai kurių kitų kunigų analogiško veikimo. A. Strazdo byla dėl 
kūrinių spausdinimo su Vilniaus Cenzūros komitetu, kurio na
riai daugiausia buvo kunigai, įtikinamai išryškina ir A. Strazdo
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«inkštą intelektualinį išsilavinimą, ir jo nepaprastą ryžtingumą 
bei drąsą, protestuojant prieš cenzorių savavaliavimą. Lietuvių 
literatūros istorikai teisingai apibūdino, kad Strazdo protesto 
raštas Cenzūros komitetui ,,yra tikras kaltinamasis aktas carinei 
leodalinei biurokratijai" 5. Kai dėl A. Strazdo neturėjimo „ry
šių su revoliuciniu judėjimu", tai pirmiausia neaišku, apie kokį 
revoliucinį judėjimą autorius kalba, o antra, reikia turėti gal
voje, kad XIX a. pirmaisiais dešimtmečiais, ypač 1812 m., Lie
tuvoje vystėsi aiškus antibaudžiavinis valstiečių judėjimas, kad 
1812 m. būtent Rytų Lietuvoje dvarininkai skundėsi, jog „val
diniai kelia maištą ir jokių prievolių neatlikinėja [.. .], jie pa
sidarė tokie akiplėšos prieš savo ponus, jog nėra ramybės". Ir 
A. Strazdas neabejojamai stebėjo ir matė ir baudžiauninkų 
vargus, ir to antibaudžiavinio judėjimo vystymąsi, jis suprato 
baudžiavinių santykių esmę, kaip tai atsispindi ir kituose jo 
eilėraščiuose.

Kaip žinoma, A. Strazdo mėginimas išleisti savo naujų eilė
raščių rinkinį 1824 m. susidūrė su Cenzūros komiteto pasiprie
šinimu, ir cenzoriai, be kitų eilėraščių, neleido atspausdinti ir 
jo kūrinio „Giesmė apie 1812 metų revoliuciją", neleido „dėl 
grubių žodžių, geram skoniui priešingų ir neatitinkančių vy
riausybės dvasios" 6.

Nepaisant A. Strazdo atkaklaus protesto ir ilgos kovos su 
cenzoriais, „Giesmė apie 1812 metų revoliuciją" ne tik nebuvo 
leista, bet ir jos rankraštis dingo Cenzūros komiteto sūkuriuo
se. Betgi negalima abejoti, kad A. Strazdas turėjo ir sau pasi
likęs tos „Giesmės" tekstą, kaip jis turėjo cenzūros neleistos 
„Giesmės Rygos miestui pagerbti" tekstą. Vadinasi, toji „Giesmė 
apie 1812 metų revoliuciją" galėjo paplisti liaudyje ir 1844 m. 
pasiekti liaudies dainų rinkėją P. Vilčinską „Varno“ pavidalu. 
Tai čia visiškai dėsningai turėtų kilti svarstytina problema apie 
tai, kad „Varnas" tai gal ir yra „Giesmė apie 1812 metų re
voliuciją", paplitusi liaudyje „Varno" priedangoje.

J. Lebionka „Varno" parašymo laiką nuveda į 1831 m. su
kilimą. Betgi šiame eilėraštyje nėra nė užuominos apie tuos 
lozungus, kuriais 1831 m. sukilimas prasidėjo ir kurie Lietuvos 
rytuose iš esmės beveik nepasikeitė sukilimo eigoje.

„Varnas" sukurtas neabejojamai dar tolokai prieš 1831 m. 
sukilimą ir yra visiškai galima, kad 1824 m. jau jis buvo pa
rašytas. Apskritai, „Varnas" savo turiniu yra antibaudžiavinis 
eilėraštis, atspindintis beribį baudžiauninkų išnaudojimą ir an
tibaudžiavinio pasipriešinamojo judėjimo augimą feodalinės- 
bauclžiavinės santvarkos irimo ir kapitalistinių santykių mez
gimos! metais. Yra visiškai nuoseklu, kad A. Strazdas galėjo 
šį kūrinį pavadinti „Giesmė apie 1812 m. revoliuciją".

Norėdamas sustiprinti A. Strazdo autorystės paneigimą „Var
no" atžvilgiu, J . Lebionka, polemizuodamas su L. Gineičiu, 
V. Vanagu ir kt„ teigia, kad šiame eilėraštyje nėra nė vieno
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deminutyvo, o esą „Strazdo dainoms mažybiniai ir maloniniai 
žodžiai yra būdingi". Taip, yra būdingi, bet tik ten, kur jie 
tinka. „Varno" turinys toks, jog tikrai mažybiniams ir maloni
niams žodžiams jame vietos nėra. Lygiai taip pat, kaip tokių 
žodžių nėra A. Strazdo eilėraštyje „Pagrabas Palšio"; eilėraš
tyje „Ei tu, Dominykai“ iš deminutyvų tėra tik „Dominykas na
bagėlis", „Dominyko nabagėlio dreba visas kūnas" 1. Yra ir 
daugiau A. Strazdo eilėraščių be jokių deminutyvų („Kaulakys 
ir kamarnykas" ir kt.). Lygiai taip pat ir kiti J . Lebionkos sam
protavimai dėl A. Strazdo poetinių priemonių neturi reikšmės 
autorystės klausimui. Pvz., tas faktas, kad iš kitų A. Strazdo 
kūrinių tik trys eilėraščiai („Giesmė apie siratas", „Kiškis" ir 
„Pagrabas Palšio") parašyti penkių eilučių posmais, nėra joks. 
argumentas prieš A. Strazdo autorystę „Varnui", kuris taip pat 
parašytas penkių eilučių posmais.

Kategoriškai be jokių esminių argumentų paneigdamas 
A. Strazdo autorystę „Varno" eilėraščiui, J. Lebionka mėgina 
ieškoti tam eilėraščiui „autoriaus". Pirmiausia tuo atžvilgiu at
kreipiamas dėmesys į P. Vilčinską, kuris 1844 m. rugpjūčio 
mėn. pateikė E. Tiškevičiui „Varno" eilėraštį, išverstą į lenkų 
kalbą, taip jį apibūdindamas: „Ši liaudies daina labai gražiai 
skamba lietuvių kalba". J . Lebionka, aptardamas P. Vilčinską, 
kaip galimą „Varno" autorių, pažymi jo biografines ypatybes, 
būtent, kad, tėvui praskolinus dvarą, jam „nuo pat jaunų dienų 
teko patirti nemaža vargo. Iš pradžių jis buvo išlaikomas tur
tingų Utenos dvarininkų Pamernackų, o vėliau tapo jų tarnu- 
dvarų valdytoju. Tarnaudamas pas šiuos dvarininkus, P. Vilčins
kas išpirko tėvo prarastą ūkį ir įsigijo tris baudžiauninkų 
kiemus. Vėliau kurį laiką jis tarnavo Ukmergės apskrities že
mės ribų teisėju". Kur čia patirta „nemaža vargo", taip ir 
lieka neatskleista paslaptimi. Ir tas faktas, kad P. Vilčins
kas paskui bylinėjosi su Pamernackų, kad valdžios organų 
pagąsdintas raštu atsisakė nuo savo pretenzijų ir atšaukė pir
miau darytus savo kaltinimus prieš valdžios pareigūnus ir t. t. 
nė kiek nestiprina nei P. Vilčinsko „patirto nemaža vargo", 
nei tuo labiau autorystės galimumo „Varno" atžvilgiu.

Lyg ir norint dar labiau sustiprinti P. Vilčinsko autorystės 
teises „Varnui" ir tą teiginį, kad jis buvęs kilęs „iš neturtingos 
ir demokratiškai bei revoliucingai nusiteikusios lietuvių bajorų 
šeimos", straipsnyje išdėstomas ir toks momentas: „Atkreipti
nas dėmesys ir į tai, kad P. Vilčinskas turėjo artimų pažin
čių Peterburge (buvo pažįstamas su Mokslų akademijos prezi
dentu ir liaudies švietimo ministru S. Uvarovu bei jo sūnumi), 
ten jis kartais nuvažiuodavo [...]. Atrodo, visiškai įtikima, 
kad jis galėjo būti susirišęs ir su Peterburgo dekabristais".

Savaime yra aišku, kad analizuojant tuos ar kitus literatū
ros arba kultūrinio gyvenimo reiškinius, yra būtina turėti gal
voje istorinio proceso vystymąsi, istorines apibūdinamojo lai
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ko tarpo sąlygas, istorinę tiesą. Čia nagrinėjamame J. Lebionkos 
straipsnyje jau aptariant galimus chronologinius „Varno" eilė
raščio sukūrimo rėmus ir to eilėraščio atspindimus visuomeni
nių santykių faktus nelabai tepaisoma istorinių aplinkybių, bet 
ypač šiurkščiai pažeidžiamos tos aplinkybės aukščiau pacituo
tame tekste. Pažymėjus, kad P. Vilčinskas buvo pažįstamas 
„net" su tokiu ir tokiu S. Uvarovu, straipsnyje čia pat teigia
ma, jog esą „visiškai įtikima", kad P. Vilčinskas galėjęs būti 
susirišęs ir su dekabristais. Norint daryti tokius praeities asme
nybių sugretinimus, reikia vis dėlto stengtis pažinti aptariamų 
asmenybių būdingiausias ypatybes. S. Uvarovas, caro paskirtas 
ir Akademijos prezidentu, ir švietimo ministru, buvo vienas iš 
reakcingiausių carinės Rusijos švietimo ministrų, besimokančio 
jaunimo auklėjimo programiniais principais iškėlęs trilypę for
mulę —„provoslavije, samoderžavije, narodnost" („pravoslavija, 
patvaldystė, tautybiškumas") ir garbinęs carą Nikolajų I už tai, 
kad jis tą formulę įtvirtinęs kaip visos vidaus politikos vado
vaujamąjį principą, ypač švietimo, srityje. O „tautybiškumas" 
šioje formulėje buvo suprantamas kraštutinio šovinizmo prasme 
ir baudžiavinės santvarkos stiprinimo prasme. Tad apibendrini
mas tokio fakto, kad P. Vilčinskas buvo pažįstamas su ultra- 
reakcionieriumi S. Uvarovu su išvada, kad „visiškai įtikima" 
jog „jis galėjo būti susirišęs" ir su dekabristais, yra kažkoks 
antiistorinis nesusipratimas, ir, aišku, pažinties su Uvarovu bu
vimas nieku būdu negali sustiprinti ieškomųjų argumentų už 
P. Vilčinsko autorystę „Varnui". Be to, kadangi čia kalbama 
apie literatūros klausimus, tai dar bus pravartu priminti, kad 
S. Uvarovas visomis baudžiavinės-policinės cenzūros priemonė
mis trukdė progresyvios literatūros vystymąsi, buvo vienas iš 
įnirtingų A. Puškino persekiotojų, S. Uvarovo vadovaujami 
Nikolajaus I viešpatavimo metais reakciniai akademikai atmetė 
pasiūlymą premijuoti N. Gogolio „Revizorių" Demidovine pre
mija, nors pats pinigų aukotojas tai premijai P. Demidovas 
prašė paskirti premiją N. Gogoliui. Iš viso P. Vilčinskas buvo 
demokratiškų nuotaikų švietėjas, matyti domėjęsis tautosaka 
ir rinkęs ją, domėjęsis archeologija, mokėjęs lietuvių kalbą, bet 
tai buvo būdingas bajoriškas švietėjas, kuris, net pradėjęs by
linėtis dėl turtinių reikalų su kitais dvarininkais, paskui, kaip 
rašo J. Lebionka, „buvo priverstas nusileisti, t. y. raštiškai at
sisakyti nuo savo ieškinio bei atšaukti kaltinimus prieš valdžios 
pareigūnus". Taigi P. Vilčinsko gyvenimas ir jo visuomeniniai 
santykiai tolimi nuo „Varno" rūstaus priminimo dvarininkams:

Jau prikalta daug yr plieno,
Nebetoli jau ta diena,
Kai iš jų nebus nė vieno.

Atrodo, kad toliau J. Lebionkos straipsnyje jau iš viso pa
viršutiniškai sprendžiamas „Varno" autorystės klausimas. Esą,
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„mūsų nuomone galima daryti prielaidą, jog minimojo kūrinio 
autoriumi galėjo būti kurs nors iš Vilčinskų; pats P. Vilčinskas, 
jo brolis Jonas Kazimieras arba antrasis brolis Liudvikas, 
1831 m. sukilimo dalyvis". O pagaliau, lyg pats suabejojęs dėl 
Vilčinskų autorystės galimumo, J .  Lebionka duoda jau tartum 
visai „nenuginčijamą" sprendimą: „Tačiau „Varną" sukurti ga
lėjo ir visai kitas prasilavinęs ir revoliucingai nusiteikęs žmo
gus".

Ta mintis pratęsima-— taip, galėjo sukurti ir kitas žmo
gus. Ir iš visų aptariamajame straipsnyje minimų XIX a. pra
džios veikėjų tas „kitas žmogus", arčiausiai su „Varno" auto
ryste susijęs, po visų bendrafraziškai prieš jį pasakytų teiginių, 
tebelieka tas pats Antanas Strazdas. Beskaitant „Varną", jo 
stiliaus ir idėjinės prasmės specifikos junginyje, rodos, kiekvie
name posme jaučiamas A. Strazdas. O posmelis:

. .  .Ir kunigai taipo daro,
Nors kaip jūs kūną nešioja 
Ir bažnyčias budavoja,
Ale jums kasdien pešioja

yra tiesiog A. Strazdui būdingas konkretus atsiliepimas apie 
dvarininkų ir kunigų vienodą elgesį su vargšais, su baudžiau
ninkais. Čia posmo autorius nereiškia jokio antiklerikalizmo, 
jis tik pabrėžia jo paties gerai pažintą daugelio kunigų ypa
tybę, jų bendrą veikimą su ponais prieš baudžiauninkus.

Ir dar kartą pabrėžtina, kad „Varno" autorystės klausimas, 
sutelkiant reikiamą medžiagą, gali ir turi būti tiriamas, rei
kiamai moksliškai argumentuojant, nenukrypstamai laikantis 
atitinkamų istorinių santykių vystymosi. Betgi kol kokio nors 
naujo tvirtai pagrįsto sprendimo nesurasta, negalima paviršu
tiniškais mostais nuasmeninti tokio eilėraščio kaip „Varnas". 
Tad iki kurių nors moksliškai pagrįstų kitokių sprendimų eilė
raščio „Varnas" autorius tebelieka tas pat — Antanas Strazdas.

1 Zr.: Поэзия Литвы: Антология.— Вильнюс, 1950.
2 Очерки по истории философской и общественно-политической мысли 

народов СССР,— М , 1956, с. 672—674.
3 История философии.— М., 1957, т. 2, с. 406.

4 Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Literatūra.— V., 1965, t. 8, 
r p. 121— 129.
5 2r.: Lietuvų literatūros istorija.— V., 1957, t. 1, p. 403.
6 Ten pat; Strazdas A. Raštai.— V., 1952, p. 137— 140.
7 Ten pat, p. 62.

Žemaitė
(Gimimo 110-ąsias metines minint)

(...] Sukanka 110 metų, kai gimė žymi rašytoja, lietuvių lite
ratūros klasikė Žemaitė, kurios visa kūryba labai realistinė.
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Julija Zymantienė-Zemaitė gimė 1845 m. birželio 4 dieną 
neturtingų bajorų šeimoje. Jos vaikystė praėjo tarp baudžiau
ninkų vaikų. Jaunystėje ji regėjo dvarininkų žiaurumą, sunkią 
baudžiavinę darbo valstiečių priespaudą. Apie tai rašė „Auto
biografijoje": „Lažininkų labai gailėjaus. Daug girdėjau apie 
visokias jų skriaudas" '.

Žemaitė matė sunkų valstiečių darbą, jų skurdą, badą, kaip 
dvarininkai ir kunigai negailestingai išnaudoja baudžiauninkus. 
Rašytojos „Autobiografijoje" atsispindi tie jos dvasiniai išgy
venimai, kuriuos ji patyrė klausydama pasakojimų, kaip žiau
riai ponai susidorodavo su baudžiauninkais: „Girdėjau pasako
jant ir verkiau, kam tuos žmones plakė. . .  Žvėrys, tik žvėrys! 
O tie mužikėliai nuo visų turi nukentėti! . 2

Žemaitė buvo 1863 m. sukilimo liudininkė ir pati jame daly
vavo, padėdama sukilėliams tiekti maistą bei drabužius.

Vaikystės ir jaunystės Įspūdžiai giliai įsirėžė Žemaitei į at
mintį, sukėlė neapykantą išnaudotojams bei išugdė gilią meilę 
pavergtai valstietijai.

Žemaitės gyvenimas susiklostė labai sunkiai. Ištekėjusi už 
buvusio baudžiauninko, neturėjusio žemės, ji patyrė visus vals
tietiško darbo sunkumus.

Julija Žemaitė atėjo į literatūrą beveik penkiasdešimties 
metų, atėjo tuo laiku, kada lietuvių buržuazinis nacionalinis 
judėjimas, susidūręs su augančiu revoliuciniu judėjimu, „grei
tai išsigimė į reakcinį buržuazinį nacionalizmą, po kurio vė
liava jau XX amžiaus pradžioje susijungė visos reakcinės jė 
gos kovai prieš Lietuvos darbo žmonių išsivadavimo judėjimą, 
prieš didėjantį revoliucinį sąjūdį Lietuvos darbininkų klasės, 
kuri savo organizacijas ugdė veiksmingoje Rusijos darbininkų 
klasės kovos įtakoje" 3.

Darbininkų klasės ir darbo valstietijos revoliucinio judėji
mo pradžioje ir vėliau lietuvių literatūroje vyko įnirtinga kova 
tarp buržuazinių nacionalistinių literatų ir demokratinių rašy
tojų, ėjusių kartu su liaudimi, aštriai jautusių sunkios valstie
čių padėties neteisingumą. Demokratiniai rašytojai savo kūry
boje įtikinamai vaizdavo beteisę, sunkią valstietijos būtį.

Nuo pat kūrybinio kelio pradžios Julija Žemaitė tvirtai 
stovėjo lietuvių demokratinių rašytojų priekyje. Vaizdžiai ir 
teisingai ji vaizdavo baudžiauninko ir poreforminio valstiečio 
gyvenimo sunkumus, drąsiai atskleidė kapitalizmo žaizdas Lie
tuvos kaime. Tai sudaro liaudies rašytojos kūrybos pagrindinę 
jėgą ir vertingumą.

Tačiau reikėtų pažymėti, kad Žemaitės kūryboje reiškėsi 
ir jos ideologinių pozicijų ribotumas. Kapitalizmo žaizdas ji 
demaskavo žiūrėdama į jas smulkaus savininko akimis, iš smul
kiaburžuazinių pozicijų, nematė revoliucinių jėgų, kurios dar
bo žmonėms nešė išsivadavimą.
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Julija Žemaitė pradėjo rašyti, turėdama didelį gyvenimo 
patyrimą. Ilgus metus išgyvenusi kaime, tarp valstiečių, Že
maitė juos pasirinko savo kūrinių pagrindiniais veikėjais.

1895 m. buvo išspausdintas pirmas Žemaitės apsakymas „Ru
dens vakaras". Jau šiame apsakyme rašytoja palietė tuos savo 
kūrybos motyvus, kurie vėliau tapo pagrindiniais jos veika
luose: sunki valstiečių padėtis, lietuvės moters valstietės be
teisiškumas. Apsakyme rašytoja priešpriešiais pastato dvi šei
mas, viena šeima — neturtingo valstiečio, bet šeimos narių tar
pusavio santykiai yra draugiški ir meilūs, kita — buožės šeima, 
kurioje vyras despotas vis įžeidinėja, žemina savo žmoną, ne
laikydamas jos pilnateisiu žmogumi.

Kituose savo apsakymuose Žemaitė su gilia užuojauta ir 
širdgėla parodė užguitos bei nelaimingos moters valstietės gy
venimą („Marti", „Klampynė", „Tinginė" ir kt).

Žemaitės artumas ir meilė liaudžiai, gilus sunkaus kaimo 
gyvenimo kasdienybės suvokimas, valstiečio psichologijos ži
nojimas leido rašytojai nupiešti teisingą savo laiko lietuvių 
darbo valstiečių gyvenimo vaizdą. Žemaitė skaitytojui atvėrė, 
žymaus rusų kritiko N. Dobroliubovo žodžiais tariant, pasaulį 
paslaptingą, pasaulį buką, maudžiančio skausmo, pasaulį tam
sų, kapinių tylos, pasaulį, kuris tik retkarčiais pagyvinamas 
kurčiu, bejėgišku murmėjimu.

Nors Žemaitė ne visai suprato kaimo skaidymosi klasinės 
esmės, bet ji, kaip menininkė, kaip rašytoja realistė, teisin
gai atspindėjo savo kūryboje lietuvių poreforminės valstietijos 
tikrąją padėtį.

Ypač įtikinamai Žemaitė parodė valstiečių skurdą apsakyme 
„Nelaimingi vaikai". Vaizduodama lietuvių vargingų valstiečių 
emigraciją, rašytoja prieina prie teisingos išvados, jog emigra
cija yra liaudies nelaimė. Rašytoja atskleidė tikrąsias emigra
cijos priežastis: badą, skurdą, negalėjimą išmaitinti savo šei
mos. Tuo pačiu metu rašytoja negailestingai demaskuoja Ame
riką —- Geltonojo Velnio šalį, į kurią buvo priversti emigruoti 
vargingiausi valstiečiai,-— tą „baisų žvėrį", „ryjantį" visus, kas 
pakliūva į jo nasrus. Apsakymo „Nelaimingi vaikai" pagrin
dinis veikėjas — paauglys, kurio vardu autorė pasakoja, gailiai 
verkdamas samprotauja apie „Amerikas tas baisus, turbūt, žvė
ris, .. .kur tetulėlį prarijo... Girdėjau, kad ir senolėlė sakė: 
„Kad ne tas prakeiktas Amerikas, viskas būtų buvę kitaip. . ." 4

Žemaitė matė, kad po reformos sunkus darbo valstietijos 
gyvenimas mažai kuo skyrėsi nuo baudžiauninkų padėties. Tar
tum norėdama palyginti poreforminio laikotarpio valstiečių 
gyvenimo sąlygas su baudžiava, Žemaitė ir toliau rašė apie ka
torginį baudžiauninkų darbą, ponų žvėrišką susidorojimą su 
baudžiauninkais, apie baudžiauninkų ir poreforminių valstiečių 
nežmoniškas gyvenimo sąlygas („Iš baudžiavos laikų", „Bau
džiavos naktis", „Autobiografija").
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Su didele menine jėga ir neapykanta Žemaitė demaskavo 
reakcinę katalikų dvasiški ją, parodė jos veidmainiškumą, gob
šumą, ištvirkimą, moralinį išsigimimą („Kunigo naudą velniai 
gaudo", „Šv. Jurgio aukos", „Kelionė į Šidlavą" ir kt.). Šiuose 
kūriniuose Žemaitė pasisakė prieš lietuvių valstiečių prieta
ringumą, demaskavo kaimo buities neigiamus bruožus.

Kartu rašytoja atskleidė, kokia blogybė, kokia „tamsybės 
karalystė" kaimo gyvenime yra auganti buožija. Parodydama 
buožiją, Žemaitė sukūrė visą galeriją dykaduonių ir despotų, 
kurie kaip siurbėlės traukia paskutinį kraują iš savo aukų — 
valstiečių varguolių.

1915 metais, vokiečiams okupantams įsiveržus į Lietuvą, 
Žemaitė kartu su daugeliu Nemuno krašto darbo žmonių eva
kavosi į Rusiją ir apsigyveno Petrograde. Čia ji regėjo, kaip 
lietuvių buržuaziniai nacionalistai ir katalikų dvasininkija, 
bendradarbiaudami su caro ochranka, grobė pinigus, skirtus 
lietuvių karo pabėgėliams šelpti, pasmerkdami juos skurdui. 
Šiuo laikotarpiu rašytoja parašė keletą aštrių satyrinių apy
braižų, kuriose demaskavo lietuvių buržuazijos atstovų anti
liaudinę veiklą.

1916 m. Žemaitė išvažiavo į JA V  rinkti aukų nukentėju- 
siems nuo karo. Amerikoje ji nuolat sekė įvykius Lietuvoje.

Kada lietuviai buržuaziniai nacionalistai, padedami Angli
jos ir Amerikos imperialistų, paskandino kraujyje revoliucijos 
laimėjimus Lietuvoje 1919 metais ir užgrobė valdžią, Žemaitė 
viename iš laiškų rašė: „Na, dabar kad užsisės žmonėms ant 
sprando, nė atsikvėpti nebegalės [. . .]. Dar didesnį jungą uždės 
žmonėms, savo, [. . .] tai bus gardūs pyragai" 5.

1921 metais sugrįžusi į gimtąjį kraštą, Žemaitė griežtai ir 
teisingai įvertino buržuazinės diktatūros režimą. „Į Lietuvą 
grįžau, Lietuvos neberadau",— su kartėliu ji rašė sūnui.

Iki paskutinių savo gyvenimo dienų rašytoja nesitaikstė su 
buržuazijos nusikalstama veikla, demaskavo kunigų gobšumą, 
buvo aktyvi skriaudžiamųjų gynėja. Žemaitės pažįstami ir drau
gai įkalbinėjo ją vengti nereikalingo jaudinimosi, o ji su įkarš
čiu atsakinėjo: „Nebijau, už teisybę nieko nebijau! Tegul 
suima! Tylėti negaliu, viską aprašysiu!"

Grįžusi į Lietuvą, Žemaitė gyveno Marijampolėje, kur 
1921 m. gruodžio 7 d. ir mirė. Jos kapą puošia trumpas, bet 
išraiškingas užrašas „Liaudies rašytoja Žemaitė".

Kaip lietuvių darbo valstietijos gynėjos, kaip rašytojos, de
maskavusios antiliaudinę išnaudotojišką dvarininkijos, buoži- 
jos, buržuazijos esmę, Žemaitės vardas įėjo į lietuvių litera
tūros aukso fondą. Dabar, kai Žemaitės kūriniai yra išversti 
į rusų kalbą, tarybinių tautų draugystės kalbą, jos kūryba tapo 
prieinama plačioms darbo žmonių masėms.
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1 Žemaitė. Raštai.— V., 1957, t. 4, p. 306.
2 Ten pat, p. 307, 309.
3 LKP(b) VI suvažiavimas: Lietuvos KP(b) Centro Komiteto ataskaita. LI<P(b) 

CK sekretoriaus A. Sniečkaus pranešimas.— Tiesa, 1949, vasario 18.
4 Žemaitė. Raštai.— V., 1956, t. 2, p. 178, 181.
E Ten pat, 1957, t. 6, p. 434.

Jono Biliūno
visuomeninės-politinės pažiūros

(75-osioms gimimo metinėms)

Priešakinės visuomeninės-politinės minties vystymasis Lietuvo
je  XIX a. antroje pusėje vyko besiplečiančio valstiečių judė
jimo prieš feodalizmo liekanas įtakoje, kapitalizmo sąlygose 
besivystančios ir beaštrėjančios klasių kovos kaime tiesioginia
me poveikyje ir toliau buvo galingai veikiamas rusų revoliu
cinių demokratų ideologijos.

Drauge su tuo darbininkų klasės formavimasis, vystantis ka
pitalistinei pramonei, socialinių prieštaravimų ir klasių kovos 
aštrėjimas ne tik agrarinių santykių srityje, bet ir mieste, re
voliucinio darbininkų judėjimo pakilimas Rusijoje ir darbinin
kų judėjimo vystymasis Lietuvoje davė naują impulsą, naują 
turinį ir visuomeninės minties vystymuisi Lietuvoje. Lietuvos 
darbininkų klasės judėjimo vystymasis tiesioginėje Rusijos darr 
bininkų klasės revoliucinio judėjimo įtakoje ir jai vadovaujant 
sukėlė priešakinių Lietuvos žmonių domėjimąsi marksizmu. Jau 
nuo XIX a. 70-ųjų—80-ųjų metų, Vilniuje kūrėsi marksistiniai 
rateliai, kuriuose buvo skaitoma ir studijuojama marksistinė 
literatūra. Tuo pačiu metu marksistiniuose rateliuose, kaip ir 
apskritai Lietuvos priešakinės visuomenės sluoksniuose, buvo 
plačiai studijuojami rusų revoliucinių demokratų Belinskio, 
Dobroliubovo, Černyševskio, Gerceno raštai.

Priešakinė visuomeninė-politinė mintis Lietuvoje XIX a. pa
baigoje, kaip ir anksčiau, vystėsi aštrioje kovoje prieš reakci
ją, ypač prieš klerikalinį tamsybiškumą.

Tuo pat metu, aštrėjančios klasių kovos sąlygose, rusų prie
šakinės visuomeninės-politinės minties ir rusų klasikinės lite
ratūros įtakoje formavosi eilės demokratinių lietuvių rašyto
jų realistų pasaulėžiūra. Tiems rašytojams būdinga kritiška 
pažiūra į tikrovę, meilė savo liaudžiai, protestas prieš darbo 
žmonių engimą ir išnaudojimą. Jų  raštuose atsispindėjo prie
šakinės visuomeninės idėjos, kovos prieš dvarininkinį išnau
dojimą ir engimą, kovos prieš carizmą idėjos, tėvynės meilės 
idėjos, nukreiptos prieš reakcinės katalikų bažnyčios ir dvari
ninkų kosmopolitizmą. Realistinės krypties, paremtos liaudies 
kūrybos tradicijomis ir nuolat stiprėjančia rusų literatūros ir
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materialistinės estetikos įtaka, vyravimas yra būdingas XIX a. 
pabaigos ir XX a. pradžios lietuvių literatūrai. Lietuvių rašy
tojai realistai daugiausia buvo ateistai, demaskavę katalikų baž
nyčią, religinius prietarus ir niektikėjimus.

Demokratinių rašytojų kūryba, vaizduodama Lietuvos darbo 
masių, daugiausia valstiečių, siekimus ir reikalavimus, atspin
dėjo gaivališką, neįsisąmonintą Lietuvos kaimo ir miesto dar
bo žmonių protestą prieš feodalinių liekanų slogutį, prieš carinį 
engimą, prieš buožių, dvarininkų ir kunigų savivalę, prieš liau
dies sąmonės apipynimą prietarais.

Aktualiosios priešakinės visuomeninės-politinės minties pro
blemos, susijusios su visuomeninių santykių vystymusi Lietuvoje 
XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje, atsispindėjo ir rašytojo 
Jono Biliūno (1879—1907) raštuose.

Susipažinimas su darbininkų klasės judėjimu ir vėliau suar
tėjimas su tuo judėjimu Šiauliuose ir kitur, susipažinimas su 
Markso mokslu ir domėjimasis juo, darvinizmo studijavimas, 
studijavimas rusų klasikinės literatūros—-neabejojamai Biliūną 
veikė Puškinas, Tolstojus, ukrainiečių revoliucinis demokratinis 
poetas Ševčenka, o taip pat didysis proletarinės literatūros ir 
socialistinio realizmo pradininkas M. Gorkis ir kiti,— visa tai 
buvo tie veiksniai, kurie padėjo J . Biliūnui atsikratyti religi
nių prietarų, pakreipė jo dėmesį į visuomeninius klausimus, 
įskiepijo jam materialistinį požiūrį į gamtos reiškinius, formavo 
jo pasaulėžiūrą. Tiesa, suartėdamas su darbininkų judėjimu 
Šiauliuose 1901 m., J . Biliūnas buvo aplinkoje veikėjų opor
tunistų iš Lietuvos socialdemokratų partijos, kurie, kaip teisin
gai pažymėjo drg. R. Šarmaitis (žr. „Komunistas", 1953, Nr. 7, 
p. 57), „blogi buvo J . Biliūno mokytojai", nepadėję jam pa
žinti tikrosios revoliucinio marksizmo teorijos, o teikę socia
lizmą, atskiestą geroka nacionalizmo doze.

Pagrindinį klausimą J. Biliūno pasaulėžiūroje sudaro jo pa
žiūros į darbininkų padėtį, į darbininkų klasės judėjimą, į dar
bininkų kovą. Pradėjęs domėtis kylančiu darbininkų klasės ju
dėjimu ir socializmo mokslu dar mokydamasis gimnazijoje, 
Liepojoje 1898—1899 m., J. Biliūnas suprato ir savo raštuose 
demaskavo kapitalizmo piktąsias votis — žiaurų darbininkų iš
naudojimą, masinį nedarbą ir jo baisias pasekmes, parodė sun
kią, nepakenčiamą darbininkų padėtį kapitalistinio išnaudojimo 
sąlygose, kada „daug išvaro senatvėje „geradariai"-darbda
viai darbininkų, kurie aniems savo kruvinu triūsu sukrauna di
delius turtus", kaip jie išvarė į gatvę pasenusį Raulą („Betė
vis"), kaip išmetė fabrikantui nepatikusį dėl savo pažiūrų odi
ninką Juozą („Nekaltos aukos"), kaip išvarė krizės metais 
fabrike sužalotą Lauryną ir šimtus bei tūkstančius kitų darbi
ninkų („Be darbo"), pasmerkdami juos skurdui, badui ir mir
čiai. Tokį pat vargą vargsta įvairių sezoninių darbų darbinin
kai, pvz., plento grindėjai, kurie „amžinai tie patys, ant tos
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pačios vietos, be jokios vilties ateity [. . .] keliauja nuo vienos 
akmenų krūvos prie kitos, skaldydami juos į smulkius akme
nėlius [...]. Ir už tai jie gauna tiktai mažą duonos gabalėlį" 
(„Ant plento“).

Įvesdamas darbininką-proletarą į lietuvių literatūrą, J. Bi
liūnas nesitenkino vien jo sunkios padėties atskleidimu. Įsi
traukęs į darbininkų judėjimą, J . Biliūnas ir savo literatūrinės 
kūrybos puslapius skyrė darbininkų kovai prieš išnaudotojus 
pavaizduoti.

Jau pirmuosiuose literatūriniuose J .  Biliūno kūriniuose at
sispindi jo viltingas žvelgimas į ateitį, „kur aušra raudona jau 
teka“, ir ta viltis, pasitikėjimas žmonijos ateitimi paremti tuo, 
kad „balsiau jau vargdieniai prašneko", kad „jau gimsta gy
venimas naujas". Ir Biliūnas savo eilėraštyje „Draugams" 
(1901 m.) šaukia į tą „naują gyvenimą“ žengti su raudona vė
liava:

Tai žengsim iš vieno mes drąsiai pirmyn,
Raudoną vėliavą iškelsim
Ir, pančius nelaisvės numetę tolyn,
Ant amžių vergiją prakeiksim.

Nors iš tų bendrų posakių dar nematyti, kokie būtent varg
dieniai „balsiau prašneko", kas turi iškelti raudonąją vėliavą, 
bet vis dėlto ir tolesnis paties Biliūno veikimas, ir kiti jo li
teratūriniai veikalai — taip beletristika, taip ir publicistika — 
aiškiai rbdo, kad tais prašnekusiais balsiau vargdieniais, tais 
raudonosios vėliavos nešėjais J . Biliūnas laiko darbininkų 
klasę.

J. Biliūnas pasididžiuodamas prisimena, kaip jis prieš kele
rius metus džiaugsmingai sutiko žinią apie pirmutinį streiką 
Liepojoje Gegužės pirmąją dieną; jis parodo ir pabrėžia orga
nizuoto darbininkų klasės išstojimo jėgą, priverčiančią nusi
leisti ir fabrikantus, ir policiją („Pirmutinis streikas", 1903 m.); 
jis ir pats dalyvauja panašių išstojimų organizavime Gegužės 
Pirmosios švenčių metu ir kituose aktyvaus darbininkų judėjimo 
pasireiškimuose.

Ieškodamas išnaudojamos varguomenės išsivadavimo prie
monių, J . Biliūnas labai dažnai kalba apie tai, kad būtent švie
timu galima pagerinti darbo žmonių padėtį, pasiekti, kad dar
bininkai, „apsiginklavę kardu apšvietimo, eis prieš savo prie
šus vien vardan teisybės“ („O saule, saulute", 1900 m.). Bet 
vis dėlto J . Biliūnas ne vienu atveju pabrėžia savo gilų įsiti
kinimą, kad tik aktyvios kovos priemonėmis darbininkai nugalės 
savo klasinius priešus ir išsivaduos iš engimo ir priespaudos. 
Tą įsitikinimą pareiškia ir besirengdamas mirti Laurynas Dūda, 
pabrėždamas, kad darbininkų „laukia šviesi ateitis, bet lai už tą 
ateitį kovoja jaunesnieji ir stipresnieji" („Be darbo", 1904 m.).

Tas įsitikinimas, kad tik aktyvios kovos kelias veda vargs
tančią žmoniją į išsivadavimą, į laisvę ir laimę, ypač ryškiai
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pabrėžtas alegoriniame vaizdelyje ,,Laimės žiburys". „Laimės 
žiburyje", parašytame 1905 metų revoliucijos kilimo dienomis 
ir neabejotinoje M. Gorkio legendos apie Danko įtakoje, J. Bi
liūnas ypač pabrėžė reikšmę pasiaukojančios kovos, kai revo
liucinis kovotojas, puldamas priešą, eina i neišvengiamą mirtį, 
kad savo mirtimi užkariautų laimę kitiems, ir krisdamas kovoje 
už kitų laimę, šaukia „linksmu galingu pergalėjimo balsu".

Klasinių santykių sprendime, darbininkų klasės padėties ir 
kovos supratime J . Biliūnas buvo priešingas nacionalizmui; jis 
demaskavo liberalų varpininkų ir visų buržuazinių nacionalistų 
apgaulingus išvedžiojimus apie tariamąją „tautinę vienybę", 
apie tariamąjį klasinio antagonizmo nebuvimą. J . Biliūnas pa
šiepiamai kalba apie tai, kad liberalai visuomeniniam judėjimui 
laukia paramos „nuo Lietuvos aristokratų ir su entuziazmu mo
kina juos lietuviškos kalbos j. . .], kiti svajoja apie sutvėrimą 
lietuviškos pramonės arba, teisingiau pasakius, lietuviškų bur
žujų, po kurių valdžia lietuviams darbininkams būsią lengviau 
gyventi [...]". „Tokiuose atsitikimuose,—■ tęsia toliau J . Biliū
nas,— vienybė tarp atskirų luomų labai ir labai abejotina — 
čia nėra vietos tautiškiems jausmams [...] aš abejoju, kad prie 
lietuvių buržuazų padėjimas taip pat lietuvių darbininkų būtų 
geresnis; pati pramonė ir darbininkai nepermainys savo pavyz
džio ir judėjimo nuo to, ar darbdavėj as bus lietuvis, ar kitas" 
(„Varpas", 1902, Nr. 7, p. 153).

J . Biliūnas taip pat suprato tą klasinio skaldymosi procesą, 
kuris kapitalizmo sąlygose vyko kaime, kur „skaitlius beže
mių būtinai vis dauginsis, o ūkės rinksis į rankas atskirų stip
resnių ūkininkų [...]. Didžiausia dalis ūkininkų (t. y. valstie
čių.—  J. Z.) paliks bežemiais (nors ir dabar arti pusės sodiečių 
yra tokie) ir keliaus arba į miestus, arba samdysis pas dvarpo
nius ir tuos ūkininkus, kurie ilgainiui liks žemvaldžiais. Dabar 
vidutiniams ir mažažemiams ūkininkams taip sunkiai prisieina 
dirbti, tiek vargti, kad apie rimtą pagerinimą savo ūkės jam 
ir nėra laiko mislyti [. . .]" („Varpas", 1902, Nr. 3 ir 4, p. 59— 
60).

Tuo būdu J. Biliūnas teisingai įžvelgė tą faktą, kad kapita
lizmas kaime iš vienos pusės gimdė kaimo buržuaziją, buožiją, 
iš kitos — didino kaimo proletarų skaičių, kurie sudarė išnau
dojamąjį rezervą miestų pramonei ir dvarininkų bei buožių 
ūkiams. Ir J . Biliūno apsakymuose pavaizduoti miesto proleta
rai, kapitalizmo aukos — Raulas („Betėvis"), Laurynas Dūda („Be 
darbo") — tai vis tokie išeiviai iš kaimo varguomenės tarpo.

Matydamas ir suprasdamas kaimo klasinio skaidymosi pro
cesą, o taip pat stebėdamas dar gyvai besilaikančias feodalizmo 
liekanas, Biliūnas domėjosi baudžiavine Lietuvos kaimo praei
timi, baudžiauninkų-valstiečių vargais ir jų patirtu engimu (žr.
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„Lazda“, „Žvaigždė") ir stengėsi pažinti Lietuvos valstiečių ko
vą dėl žemės, kovą prieš dvarininkus ir carizmą.

J. Biliūnas griežtai smerkė buržuazinių ideologų varomą 
Lietuvos praeities idealizaciją. Jis su pašaipa kalba apie tuos 
lietuvių buržuazinius veikėjus, kurie savo mokslą ir jėgas ati
duoda „niekam nenaudingam darbui, naudodamiesi abejotinu 
metodu ir pasiremdami ant nežinomų pamatų, tyrinėja smulk
menas Lietuvos praeities, jos giminystę su Grekija ir Trakais, 
o Lietuvos liaudis (koks nedėkingumas!) nė sapne nesapnuoja, 
kad tai išganymo ir laisvės ji turi laukti nuo minėtosios gimi
nystės, nuo „žipono bei žiponės" * („Varpas", 1902, Nr. 7, 
p. 150). Praeities paminklus J . Biliūnas vertino pagal jų socia
linę paskirtį ir reikšmę. „Ir vėl kyla mintis,— rašo Biliūnas, 
kalbėdamas apie seną, apgriuvusį bokštą su dantuota viršūne,— 
kam šis bokštas pastatytas? ar jis gynė žmonių laisvę, ar dar 
labiau juos vergė? Dabar jis stovi dailus, kaip pasaka, bet jo 
praeityje gal ir labai nelaimingos ir baisios paslaptys guli [.. .]" 
(„Nemunu"). Ir jo dėmesį traukė tokie praeities faktai, kuriais 
reiškėsi lietuvių liaudies kova dėl savo išsivadavimo. Taip jį 
sudomino ir Lietuvos valstiečių sukilimas 1863 m., kurio at
spindžius randame „Liūdnoje pasakoje". Tokiu būdu, „Liūdna 
pasaka" J . Biliūno kūryboje atsirado kaip savarankiška vals
tiečių sukilimo tema, apie kurios galimumą jis dar 1904 m. rašė, 
kalbėdamas apie praeities vaizdavimą: „Jeigu jau rašyti, kodėl 
geriau neparašyti ko nors iš XIX šimtm. Lietuvos (pirmieji 
maištai, antrieji maištai, Vilniaus universiteto draugystės arba 
dar ką nors)" (B i liū n a s  J .  Raštai, 1947, p. 303).

Tas faktas, kad J. Biliūnas „Liūdnoje pasakoje“ vaizduoja 
būtent Lietuvos valstiečių sukilimą 1863 metais, jų kovą už 
žemę, už tai, kad žemė, „kurią dirbame, bus mūsų", vaizduoja 
to sukilimo atskirus momentus visiškai realiose istorinėse ap
linkybėse, yra labai reikšmingas. Jis rodo, kad J. Biliūnas šiuo 
klausimu stovėjo visa galva aukščiau už buržuazinius ideolo
gus, kurie ir tuomet, kaip ir vėliau visą laiką, savo klasiniais 
sumetimais 1863 m. sukilimą telaikė lenkų sukilimu ir Lietu
voje. Tas faktas taip pat liudija, kad J. Biliūnas drauge su 
darbininkų kova taip pat laikė svarbia valstiečių kovą prieš 
caro valdžią, kovą dėl žemės. Vaizduodamas valstiečių kovą 
1863 metais, J . Biliūnas nebuvo priėjęs iki revoliucinio mark
sistinio supratimo apie reikalingumą darbininkų klasės, kaip va
dovo valstiečių kovai, apie darbininkų klasės ir valstiečių są
jungos būtinumą kovos sėkmingumui ir apie tai jis niekur ne
kalba. Tačiau „Liūdnos pasakos" sukūrimas liudija, kad J. Bi
liūnas drauge su darbininkų klasės išsivaduojamąja kova taip 
pat laikė svarbia ir valstiečių kovą prieš carizmą, jų kovą dėl 
žemės.

* Čia J. Biliūnas neabejotinai turi galvoje tam tikrus J. Basanavičiaus raštus.
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Vaizduodamas atskirus Lietuvos valstiečių 1863 m. kovos 
paveikslus, J . Biliūnas jų kovą ir parodė tokią, kokia ji tuomet 
buvo: ir 1863 m. valstiečių sukilimas, kaip ir seniau įvykę vals
tiečių sukilimai, didžiausia dalimi buvo gaivališkas, be darbi
ninkų klasės pagalbos ir vadovavimo, ir buvo žiauriai nuslo
pintas. J . Biliūnas, atmetęs ir pasmerkęs Lietuvos istorinės 
praeities idealizavimą, savo „Liūdna pasaka" pirmutinis lietu
vių literatūroje iškėlė uždavinį gaivinti ir vaizduoti lietuvių 
liaudies revoliucines tradicijas, jos praeities kovas už išsivada
vimą, tuo ir praktiškai suduodamas smūgį visokiems buržuazi
nių veikėjų daromiems feodalinės praeities idealizavimams.

Drauge su liaudies masių išnaudotojais — dvarininkais, fab
rikantais, apskritai turtuoliais — J. Biliūnas pasmerkė ir visą 
išnaudotojišką carinės patvaldystės sistemą ir jos viršūnę — 
carą, kaip „didžiausią piktadarį, baisiausią tironą ir žmonių 
skriaudėją", prieš kurį žmonės jėga verčiami lenktis („Kaip 
caras Aleksandras tretysis važiavo").

J . Biliūno visuomeninės-politinės pažiūros ir jo visuomeni
nė veikla glaudžiai siejasi ir su jo kova prieš religinius prieta
rus, prieš klerikalizmą. Reikia atsiminti, kad priešakinė visuo
meninė mintis Lietuvoje XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje, 
kaip ir anksčiau, vystėsi aštrioje kovoje prieš visokią reakciją, 
prieš klerikalinį tamsybiškumą. Kada katalikų kunigai, tarnau
dami carizmui, dvarininkams ir kapitalistams, ne tik per baž
nyčią, bet ir per savo laikraščius—„Apžvalgą", „Tėvynės sar
gą", ,,2inyčią"— nuolat skelbė ir platino žmonių sąmonę 
tamsinančius religinius prietarus ir kosmopolitizmą, kada jie 
skelbė, kad darbus tų žmonių, kurie myli tėvynę, „apsunkino 
dievo prakeikimas" („Tėvynės sargas", 1899, Nr. 1, p. 9), kovoje 
prieš išnaudotojus, prieš carizmą buvo labai pribrendęs, labai 
aktualus visuomeninės minties uždavinys demaskuoti klerikalų 
ir iš viso katalikų bažnyčios reakcingumą, tamsybiškumą.

Rusų revoliucinių demokratų — Černyševskio ir kitų — ma
terialistinio mokslo įtakoje, o taip pat tiesiogiai veikiant vis 
naujiems gamtos mokslų laimėjimams, XIX a. pabaigoje ir 
XX a. pradžioje Lietuvoje ėmė reikštis gamtos mokslų mate
rialistinė srovė, nukreipta prieš reakcinį katalikų bažnyčios 
mokymą. Drauge su kylančiu susidomėjimu lietuvių liaudies 
kūryba ir lietuvių kalba, su istorinių žinių platinimu pradėjo 
taip pat vystytis gamtos mokslų populiarinimas.

Kovoje prieš religinius prietarus, prieš katalikų bažnyčios 
reakciją nemažą darbą atliko ir J . Biliūnas. Atskiruose savo 
apsakymuose („Betėvis", „Klebonas", „Pirmutinis streikas“, „Pa
bėgėlis" ir kt.) jis parodė religinių prietarų žalą, demaskavo 
kunigus ne tik kaip prietarų skleidėjus, bet ir apskritai, kaip 
liaudies, darbininkų klasės, lietuvių tautos priešus, tarnaujan
čius carizmui, buožėms ir fabrikantams — kapitalistams. Tačiau
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J. Biliūnas laikėsi tos nuomonės, kad vienu kunigų veiksmų 
demaskavimu negalima sėkmingai kovoti prieš klerikalinę 
reakciją.

Kovai prieš davatkinį tamsybiškumą J. Biliūnas ėmėsi ir 
gamtos mokslų žinių populiarinimo. Knygelėje „Apsireiškimai 
iš žemės gyvenimo" (1902 m.) J. Biliūnas stengėsi suteikti Lie
tuvos skaitytojui elementariausių žinių apie žemę, apie ugni
kalnius, žemės drebėjimus, sausžemio ir jūrų paviršiaus atmai
nas, apie augmenų ir gyvių, tame tarpe ir žmogaus, atsiradi
mą ir vystymąsi ir kt. Visus dėstomuosius reiškinius J . Biliūnas 
aiškina gamtos dėsnių pagrindu, remdamasis Darvino ir kitų 
mokslininkų-materialistų mokslu. Knygelėje pateikiamos žinios 
demaskuoja biblines pasakas apie „pasaulio sutvėrimą", apie 
žmogaus nulipdymą iš molio ir kt. Atmesdamas biblinę pasaką 
apie žemės sutvėrimą prieš kelis tūkstančius metų, Biliūnas pa
žymi, kad kuo žmogus „labiau tyrinėjo žemės apsireiškimus, 
tuo jos amžius darėsi ilgesnis,— ir kiekvienas naujas mokslo 
išradimas rodo, kad žemė gyvuoja be galo seniai". Kad ir ne
drąsiai,— matyt, tam Biliūnas nesijaučia turįs pakankamai moks
lo žinių,— bet vis dėlto jis pabrėžia teiginį, kad „greičiau ta 
visuotinė pasaulė amžina, begalinė, be pradžios ir be pabaigos, 
negimstanti ir nemirštanti, maitinanti iš palengvo tiktai savo 
pavyzdį (t. y. pavidalą — J .  Z .) ir drabužius, bet ne turinį" 
(p. 33).

Gyvybės atsiradimą žemėje ir organizmų vystymąsi J . Biliū
nas aiškina pagal Darvino mokslą ir daro apibendrinimą: „Pasi
remdamas ant daugelio apsireiškimų ir išradimų, mokslas turėjo 
pripažinti, kad pačioj pradžioj gyvulių veislės buvo suvisai 
prastos, bet su laiku jos tobulinos, mainėsi į geresnes, vaiši
nosi ir šakojosi; kad kiekviena iš dabar esančių veislių gy
vulių, o taipgi ir žmogus kilo iš seniau buvusių prastesnių 
veislių, o tos paskutiniosios dar iš prastesniųjų ir t. t. [. . .] 
Žmogus ne visada buvo tokiu, kokiu dabar mes jį matom, 
kad jo pranokėjais buvo sutvėrimai daug už jį žemesni, la
biau panašūs ant gyvulio, negu ant žmogaus, kad gyvenimas 
tiktai per amžinas, niekados neperstojančias atmainas įgijo to
kias įvairias formas [. ..]".

Polemizuodamas su „molinio" žmogaus šalininkais, J . Biliū
nas atremia: „Kas yra pikto arba žeminančio žmogaus ypatą, 
jeigu jis atsirado ir pareina nuo žemesnio gyvulio, o ne iš mo
lio? Argi molis aukščiau už gyvulius stovi? Man rodos, prie
šingai. Dar daugiau žmogui šlovės, jeigu jis vienomis tiktai 
savo spėkomis, kovodamas už būvį, lavino ir tobulino save 
dvasiškai ir taip aukštai išsikėlė iš eilės kitų gyvulių".

Toje pat knygelėje J. Biliūnas aiškino, kaip radosi visokie 
prietarai ir niektikėjimai ir kaip žmogus vaduojasi iš tų prie
tarų, įgydamas daugiau mokslo žinių, vis labiau pažindamas
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gamtos reiškinius, pažindamas ,,priežastis lietaus, griausmo, že
mės drebėjimų ir kitų apsireiškimų" (p. 44).

Apskritai suglaudžiant, galima teigti, kad Jonas Biliūnas 
rašytojas demokratas-realistas, savo raštuose kėlęs darbo žmo
nių kovos klausimus, ryškinęs darbininkų klasės vaidmenį toje 
kovoje, kovojęs prieš carizmą ir klerikalizmą, gaivinęs revo
liucines lietuvių liaudies tradicijas, reiškęs nuoširdžiausią užuo
jautą visoms kapitalizmo aukoms, visiems vargstantiesiems, yra 
įnešęs tam tikrą vertingą indėlį į priešakinės politinės-visuo- 
meninės ir filosofinės minties vystymąsi Lietuvoje XX a. pra
džioje iki 1905—1907 m. revoliucijos.

Toliau priešakinė visuomeninė-politinė ir filosofinė mintis 
Lietuvoje, užsigrūdinusi 1905—1907 m. revoliucijos kovų ug
nyje- vystėsi su marksizmo vėliava.

Poetas ir visuomenė

S. m. lapkričio 2 d. sueina šimtas metų nuo įžymiojo lietuvių 
poeto Jono Mačiulio-Maironio gimimo dienos (1862—1932). 
Maironis poetine kūryba pradėjo reikštis nuo XIX a. devintojo 
dešimtmečio.

Lietuvos liaudies masių kova prieš socialinę ir nacionalinę 
priespaudą XIX a. paskutiniais dešimtmečiais, kova prieš ca
rinę patvaldystę iš viso traukė jaunąjį Maironį. Tokias jo 
laisvės siekimo ir tėvynės meilės nuotaikas stiprino A. Puški
no, M. Lermontovo, A. Mickevičiaus, J . Slovackio ir kitų rusų 
bei lenkų poetų kūriniai, taip pat F. Šilerio ir kitų rašytojų 
kūryba.

1895 m. išėjusiame iš spaudos Maironio poezijos rinkinyje 
„Pavasario balsai" vaizdingai apdainuota poeto meilė savajai 
tėvynei, veržimasis į laisvę, Lietuvos gamtos grožis.

Tėvynės meilę, Lietuvos gamtos grožį atspindintieji poezi
jos posmai skambėjo tokiuose gražiuose jo eilėraščiuose, kaip 
„Miškas ir lietuvis", „Taip niekas tavęs nemylės", „Pavasaris", 
„Saulei tekant", „Nuo Birutės kalno" ir kt.

Apskritai imant, ankstyvieji Maironio „Pavasario balsai" 
turėjo didelę reikšmę lietuvių poezijos vystymuisi. Savo aukšto 
meninio lygio forma ir labai ryškiu formos darnumu, stilistinių- 
kalbinių priemonių įvairumu bei išraiškumu, silabinės-toninės 
eilėdaros įtvirtinimu lietuvių poezijoje, kūrybišku tautosakinių 
motyvų panaudojimu ir kai kuriomis kitomis meninėmis ypaty
bėmis „Pavasario balsai" sudaro reikšmingą posūkį lietuvių 
literatūros, lietuvių poezijos istorijoje. Drauge su tuo „Pava
sario balsų" poezija didesniąją savo dalimi daugeliu atvejų savo 
turiniu objektyviai siejosi su lietuvių liaudies kova prieš na
cionalinę priespaudą, su kova prieš kosmopolitinius-asimilia-
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toriškus reakcinių dvasininkų bei dvarininkų siekimus lietuvių 
tautos' atžvilgiu ir tuo būdu turėjo pažadinamąją, mobilizuo
jamąją reikšmę, kėlė skaitytojų tėvynės meilę, pagarbą gim
tajai kalbai, skiepijo pasitikėjimą šviesia Lietuvos ateitimi.

Juk kaip tik tuomet Maironis, savo poetine intuicija žvelg
damas į ateities perspektyvą, eilėraštyje „Vilnius prieš aušrą" 
pasakė didžią tiesą:

„Žiūrėk, rytuose aušra jau teka;
Pabudę paukščiai pagiriais šneka;
Laikai jau mainos: slėgė pikti,—
Nušvis kiti
Lietuvai, mūsų tėvynei".

Lygiai taip pat gausingi gamtos grožio ir asmeninių pergy
venimų — meilės, draugystės motyvai „Pavasario balsuose" tei
kė skaitytojams didelį estetinį pasigėrėjimą, ugdė grožio bei 
žmoniškumo jausmus.

XIX a. pabaigoje, toliau besivystant valstiečių judėjimui 
prieš feodalizmo liekanas, prieš caristinį socialinį ir naciona
linį engimą, kylant į išsivadavimo kovą naujai vadovaujančiai 
jėgai-— revoliucinei darbininkų klasei, darniai su darbo masių 
išsivadavimo judėjimu prieš reakcijos jėgas skamba Maironio 
poezijos priminimas reakcijai:

„Nebeužtvenksi upės bėgimo,
Norint sau eitų ji pamažu;
Nebsulaikysi naujo kilimo,
Nors jj pasveikint tau ir baisu".

Tačiau ir tuomet, ir toliau visą savo gyvenimą Maironis bu
vo aukštas dvasininkas, savo visuomenine padėtimi ir visuome
niniu veikimu susirišęs su Lietuvos buržuazija, su reakciniu, 
klerikaliniu tos klasės sparnu.

Tokia konkreti visuomeninė Maironio pozicija nulėmė dide
lius prieštaringumus tarp kai kurių jo poezijos kūrinių objek
tyviai keliamų idėjų bei nuotaikų, iš vienos pusės, ir jo prak
tinių veiksmų arba tų kūrinių, kuriais jis mėgino pavaizduoti 
konkrečius visuomenės gyvenimo reiškinius, iš antros. Ir dėlto 
mes turime prieš akis tokį faktą, kad Maironio praktinis vi
suomeninis veikimas ir jo raštuose pavaizduoti konkretaus vi
suomeninio judėjimo paveikslai objektyviai prieštarauja tiems 
jo poezijos posmams, kuriais apdainuojama gili tėvynės meilė, 
išsivadavimo siekimai, kurie bendromis savo idėjomis susišau
kia su Lietuvos liaudies masių išsivadavimo judėjimu.

Klasinis Maironio ribotumas, jo visuomeninių idealų suta
pimas su nacionalistiniais buržuazijos siekimais labiausiai yra 
išreikšti epiniuose kūriniuose, ypač poemose „Jaunoji Lietu
va" ir „Mūsų vargai". „Jaunojoje Lietuvoje" Maironis visiškai 
sutinkamai su buržuazinių nacionalistų koncepcijomis vaizduo
ja XIX a. pabaigos įvykius Lietuvoje.
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Visame čia Maironio vaizduojamame judėjime liaudies ma
sėms vietos nėra. Betgi nei Maironis, nei jo herojai negali 
nepastebėti, kad tos liaudies masės gyvena savu gyvenimu ir 
siekia išsivadavimo savais, nieko bendro su buržuazine „tau
tine vienybe" neturinčiais keliais. Ir Maironio herojai XX a. 
pradžioje, lygiai kaip ir toji buržuazinė visuomenė, kurioje dir
bo Maironis, su baime stebi liaudies masių judėjimą ir privengia 
jo, bijo tų, kuriems rūpi „Markso ir Darvino sapnai", bijo 
„straipsnių skaudžių, kuriuos būtų „Skardas" [1] prirašęs". O ir 
bijoti jiems yra ko, nes „Marksą dabar ir vaikai po kaimus 
išvardinti moka: socialistais net knibžda takai!"

Ir kada Lietuvos buržuazija, su užsienio imperialistų pa
galba nuslopinusi liaudies masių revoliucinį judėjimą, Tarybų 
valdžią Lietuvoje, įkurdino savo diktatūrą, Maironis tai priėmė 
kaip savo idealų įkūnijimą. Betgi, kaip anuomet savo ideali
zuotam herojui Juozui Rainiui Maironis nesurado tinkamos vie
tos buržuazinėje visuomenėje ir privertė jį mirti džiova, taip 
lygiai atsitiko ir su poeto idealais buržuazinėje Lietuvoje. Ne
aprėžtas godumas, valstybinio turto plėšimas, karjerizmas, 
žiaurus darbo žmonių išnaudojimas bei engimas ir kiti tokie 
buržuazinio valdymo metodai buvo tokie ryškūs, jog Maironis, 
kaip ir kai kurie kiti dorieji buržuazinės visuomenės veikėjai, 
negalėjo to nepastebėti, negalėjo tuo nesipiktinti. Ir jau 
1920 metais Maironis rašo aštrią satyrą „Lietuva — didvyrių 
žemė", kuria pasmerkiama naujųjų Lietuvos valdovų didybė, 
iš kurios „šemia savo naudą tik velniai", kurios atstovai „auto
mobiliais tik dunda, su mergelėmis linksmi! . . Sąžinė tik tuo
met bunda, kai už kyšius teisiami". Ir poetas, tematydamas tik 
buržuazinio valdymo baisiąją esmę ir nematydamas darbo žmo
nių išsivaduojamojo judėjimo, beveik beviltiškai sušunka: „Ar
gi jau ant mūsų ploto vienos usnys bekeros?" Vėliau satyroje 
„Nešildys milijonai" Maironis rūsčiai kreipėsi į Lietuvos val
dančiuosius sluoksnius: „Kokiems velniams jūs, bepročiai ar 
žiaurūs žmonės, vieni kitiems ant žemės pragarą sukūrę. .

Ypač aštriai plakė Maironis valdančiąją buržuaziją savo sa
tyra „Kai kam". Čia poetas iškėlė aikštėn ir tuos buržuazinius 
veikėjus, kurie pirmojo pasaulinio karo metais „suskubo gud
riai komiteto vardu pasukt ir į savąją pusę raktu“, ir „prie 
aukso naudos pasišildęs dabar jau pirklys pirmos gildės. . 
ir tuos, kurių nežinia iš kur „biudžetas be saiko, be galo", 
ir kt., ir visiems jiems duoda bendrą charakteristiką: „O siur
bėlės, niekšai, bastūnų gauja! Diplomuotų valizų vežikai! . . Be 
sąžinės kyšių lupikai! . . Gal titulus, garsą sau gausite, dėmės 
nuo kaktos nenuplausite..."

Taip poetas Maironis pamatė ir suprato savo idealų sudu
žimą buržuazinėje Lietuvos valstybėje. Tik jis dėl savo klasi
nio ribotumo nesuprato, jog visa ta kyšininkų, bastūnų, diplo
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muotų valizų vežikų ir kitokių nedorėlių gauja tai yra ne 
atsitiktinis, o dėsningas buržuazinės valstybės, išnaudotojiškos 
kapitalistinės santvarkos reiškinys.

Nusivylęs buržuazinės Lietuvos šeimininkais, Maironis pa
sijuto ir pats esąs nereikalingas tiems šeimininkams. Tai jis ryš
kiai pasakė 1927 m. parašytu eilėraščiu „Skausmo skundas" su 
užrašu „Spausdinti tik po mano mirties". Šiame eilėraštyje Mai
ronis iš tikro skausmingai pabrėžia savo tragediją, jog už tai, 
kad jis tėvynę tik vieną karštai mylėjęs, jai įkvėptas giesmes 
klojęs, kad jos atgimimą skelbęs, už visa tai tėvynės priešai 
(taip čia Maironis vadina tuometinius Lietuvos šeimininkus) 
„manęs nepamėgo ir į aukštas angas, dantis grieždami, bėgo!" 
Ir Maironis vėl parodo, kad „ten už aukštų, už galingų an
gų. .. nesunku pirkt draugų..."

Tarybinė visuomenė aukštai vertina geriausius Maironio 
kūrinius, kurie su didele poetine jėga spindi lietuvių liaudies 
masių išsivadavimo judėjimo siekimus, kurie apdainuoja gilią 
tėvynės meilę, Lietuvos gamtos grožį, kurie, lyg numatydami 
atkirtį, skelbia, kad „rytuose aušra jau teka" ir kad toji Rytų 
aušra nušvis Lietuvai, mūsų tėvynei.

Maironio kūriniai, kuriais jis pavaizduoja lietuvių tautos 
kovą prieš kryžiuočių žiaurumus, o taip pat vokiškųjų imperia
listinių okupantų engėjišką politiką Lietuvoje („Eina garsas", 
„Kur lygūs laukai", „Nevėžis per karą", „Ant Punios kalno" ir 
kai kurie kiti), Didžiojo Tėvynės karo dienomis kovojančiai 
prieš hitlerinius grobikus tarybinei liaudžiai skambėjo kaip 
veiksmingas paskatinimas į kovą prieš kraugeriškųjų kryžiuo
čių palikuonis.

Tarybiniai žmonės brangina Maironį, kaip didį menininką, 
pakėlusį lietuvių poeziją į nematytą ligi jo aukštį, įrašiusį nau
ją puslapį į lietuvių literatūros istoriją, subtilų lyriką, savo 
tautos dainių, kurio kūryba padėjo liaudžiai kovoje prieš ca
rizmą.

Iš kovų prieš carizmą
Ryšium su spaudos draudimo panaikinimo 

penkiasdešimtmečiu

Galingoje broliškoje šeimoje mūsų šalies tautos žengia į nau
jus laimėjimus komunizmo statyboje. Tautų draugystė yra mūsų 
daugianacionalinės valstybės pagrindų pagrindas, mūsų šalies 
galios šaltinis.

Ši draugystė iškovota ilgoje, daugiametėje kovoje prieš 
liaudies priešus, tame tarpe ir prieš carizmą. Carinė Rusija 
buvo tautų kalėjimas. Carizmas engė ir smaugė Rusijos tautas, 
stengėsi atimti visas sąlygas vystytis jų kultūrai, ugdė ir ska
tino tautinę neapykantą. „Gausingos nerusų tautybės carinėje
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Rusijoje buvo visiškai beteisės, nuolat buvo visaip žeminamos 
ir įžeidinėjamos. Caro vyriausybė pratino gyventojus rusus 
žiūrėti į tautinių sričių vietinės kilmės gyventojus kaip į že
mesnę rasę, oficialiai juos vadino „kitakiimiais", ugdė panieką 
ir neapykantą jiems. Caro vyriausybė sąmoningai kurstė tau
tinę nesantaiką, siundė vieną tautą prieš kitą [...]. Buvo už
drausta leisti laikraščius ir knygas nacionalinėmis kalbomis, 
mokyklose buvo draudžiama mokytis gimtąja kalba. Caro vy
riausybė stengėsi pasmaugti bet kokį nacionalinės kultūros pa
sireiškimą, vykdė priverstinio nerusų tautybių „rusinimo“ po
litiką. Carizmas buvo nerusų tautų budelis ir kankintojas“ 
(VKP(b) istorija. Trumpasis kursas. V., 1955, p. 6).

Šalia kitų priemonių, carizmas plačiai naudojo tokias, kaip 
nacionalinių kalbų ir literatūros uždraudimą. Carizmas perse
kiojo visų mūsų šalies broliškų tautų — ukrainiečių, baltarusių, 
kitų tautų kalbą ir kultūrą. Carizmas uždraudė ir lietuviškąjį 
raštą. Geriausieji rusų tautos atstovai visuomet kovojo prieš 
carizmo vykdomą Rusijos tautų pavergimo ir savitarpio kirši- 
nimo politiką.

Caro valdžia uždraudė vartoti lietuviškąjį raidyną lietu
vių spaudoje Muravjovo-koriko iniciatyva 1864—1865 m. Lie
tuviškojo raidyno uždraudimas caro valdžios buvo pritaikytas 
kaip viena iš represinių priemonių prieš Lietuvos liaudį, žiauriai 
nuslopinus 1863 m. valstiečių sukilimą Lietuvoje.

Turint galvoje tą faktą, kad lotyniško raidyno pagrindu 
susidaręs lietuviškasis raidynas lietuvių raštijoje buvo vartoja
mas nuo XVI a., kad jis ilgoje istorinėje raidoje buvo pritai
kytas lietuvių kalbos fonetikai, kad jis tuo būdu buvo tapęs 
lietuvių kalbos ir lietuvių tautos kultūrinio vystymosi tradi
cine priemone, uždraudimas jį vartoti, ypač ryšium su visa 
eile carinio teroro priemonių prieš Lietuvos liaudį, buvo toly
gus apskritai lietuvių spaudos uždraudimui.

Drauge su uždraudimu vartoti lietuvišką raidyną carizmas 
taip pat išvarė lietuvių kalbą iš mokyklų ir iš valstybinių bei 
teismo įstaigų. Visa tai sudavė sunkų smūgį lietuvių tautos 
kultūros vystymuisi, užkirto kelią lietuvių liaudies raštingumui 
kilti, stūmė lietuvių liaudį į tamsumą, prisidėjo prie prietarų 
palaikymo liaudyje ir stiprino liaudies masėse tamsybės sklei
dėjų — katalikų kunigų įtaką.

Beauganti Lietuvos buržuazija, stengdamasi įsigalėti Lie
tuvoje, siekė liaudžiai prieinamo spausdinto žodžio — laikraš
čio, knygos, kaip priemonės laikyti Lietuvos liaudį savo įtako
je. Dėl to lietuviškoji buržuazija dėjosi palaikanti liaudies 
kovą prieš nacionalinę priespaudą, nacionaliniais lozungais 
pridengdama savo klasinius interesus, kovos dėl rinkos inte
resus. Drauge su tuo pasisakydama už lietuvių spaudos leidimą 
ir kitus nacionalinius reikalavimus, lietuviškoji buržuazija sten
gėsi tais reikalavimais atitraukti liaudies mases nuo klasinių
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reikalavimų, o ir patį spaudos leidimo galimumą numatė tik 
kaip caro malonės pasireiškimą.

Nepaisant baudžiavos panaikinimo ir kapitalizmo vystymosi, 
kaip visos Rusijos, taip ir Lietuvos ekonomikos ir kultūros 
augimą slėgė baudžiavinės liekanos — carinė patvaldystė, gy
ventojų luominis paskirstymas ir luominė nelygybė, dvarininkų 
žemės nuosavybė. Carinė nacionalinė priespauda drauge su feo
dalinių liekanų našta ypač skaudžiai slėgė Lietuvos kaimo var
guomenę, bežemius, mažažemius ir vidutinius valstiečius. Dėl 
to nenuostabu, kad Lietuvos darbo žmonės, drauge su visos 
Rusijos liaudimi kovodami prieš feodalizmo liekanas, tuo pat 
laiku griežtai reikalavo ir lietuviškos spaudos grąžinimo, o taip 
pat reikalavo teisės mokyti savo vaikus mokyklose gimtąja 
kalba ir teisės naudotis gimtąja kalba valstybinėse ir teismo 
įstaigose.

Galingą vadovaujančią paramą kovoje už savo teises lietu
vių tautai, kaip ir visoms mūsų šalies tautoms, suteikė kylan
tis Rusijos proletariatas, kuris, Lenino, Komunistų partijos va
dovaujamas, į savo vėliavą įrašė visų mūsų šalies tautų laisvę 
ir lygiateisiškumą. Didysis Leninas pirmą kartą marksizmo 
istorijoje paruošė partijos teorinę programą ir politiką nacio
naliniu klausimu. Jis parodė, kad nacionalinis klausimas yra 
sudėtinė dalis darbininkų klasės bendros revoliucinės kovos už 
proletariato diktatūrą. Vystantis darbininkų judėjimui ir plin
tant marksizmo idėjoms, Lietuvos liaudžiai darėsi vis aiškesnis 
tas faktas, kad kova dėl spaudos negali būti atskirta nuo bend
ros klasių kovos, nuo visų ekonominių ir politinių darbininkų 
klasės reikalavimų, be ko kita, nuo kovos dėl spaudos laisvės.

Dėl to Lietuvos liaudies reikalavimai, kad būtų leista lietu
viška spauda lietuviškomis raidėmis, jungėsi su tolygiais bal
tarusių ir ukrainiečių liaudies reikalavimais, išplaukė iš revo
liucinių marksizmo pozicijų nacionaliniu klausimu ir rado gyvą 
visos Rusijos darbininkų klasės pritarimą ir palaikymą.

1900—1903 metų ekonominės krizės sąlygomis Rusijoje dar 
padidėjo darbo žmonių išnaudojimas ir engimas, labiau aštrėjo 
klasiniai santykiai, vystėsi revoliucinis judėjimas. Revoliuci
nio judėjimo sustiprinimui didelę reikšmę turėjo pasirodymas 
lenininės „Iskros", V. Lenino veikalo ,,Ką daryti?" ir RSDDP 
II suvažiavimas,— darbininkų klasė ryškiau įsisąmonino leni
ninę bolševikų poziciją, vedančią darbininkų klasę revoliuciniu 
keliu prieš carizmą ir kapitalizmą.

Caro valdžia, dvarininkai ir kapitalistai, augančio revoliu
cinio judėjimo išgąsdinti, buvo priversti daryti atskirų nuolai
dų, norėdami sumažinti liaudies masių pasipiktinimą esamuoju 
režimu ir suskaldyti bei susilpninti revoliucinį judėjimą. Pir
moje eilėje carizmas mėgino atskiromis nežymiomis nuolaido
mis susilpninti revoliucinį įtempimą nacionaliniuose imperijos 
rajonuose.
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Viena iš tokių carizmo priemonių, turėjusių tikslą sumažinti 
revoliucinį įtempimą krašte, buvo ir nuėmimas draudimo spaus
dinti lietuviškus leidinius lietuviškomis raidėmis 1904 m. ge
gužės mėn. 7 d. (balandžio 24 d.). Šį aktą, įgalinusį leisti le
galiai lietuviškus spaudinius Rusijos ribose, iš carizmo išplėšė 
V. Lenino, bolševikų vadovaujamas Rusijos darbo žmonių re
voliucinis judėjimas, sudaręs grėsmę pačiai carinės patvaldys
tės santvarkai.

Tai buvo įžymi Lietuvos darbo žmonių pergalė, pasiekta ko
voje prieš carizmą, padedant visoms broliškosioms tautoms, 
pavergtoms carizmo, vadovaujant tai kovai didžiajai rusų
tautai.

Tačiau lietuvių spaudos leidimas tai nebuvo spaudos lais
vės leidimas, ir lietuviškoji spauda, kaip ir visų tautų spauda 
Rusijoje, buvo suvaržyta carinės cenzūros sąlygų, o tos sąlygos, 
ypač žiauriai nuslopinus 1905—1907 m. revoliuciją, tebuvo pri
taikytos tik išnaudotojų klasių reikalams. Dėl to lietuviškąja 
spauda carizmo metais, o taip pat ir vokiškosios okupacijos 
metais tegalėjo pilnutinai pasinaudoti ir pasinaudojo tik Lie
tuvos buržuazija ir kunigija, kuri per savo laikraščius ir kito
kią spaudą stengėsi mulkinti darbo žmonių sąmonę ir skleisti 
antiliaudines buržuazinio nacionalizmo ir klerikalizmo idėjas. 
Lietuvos buržuaziniai laikraščiai jau nuo pirmųjų spaudos lei
dimo dienų pasiėmė sau uždavinį slopinti bet kokį klasių kovos 
pasireiškimą, tarnavo kapitalistų ir buožių interesams. Taigi 
buržuazija turėjo visus galimumus rūpintis ir rūpinosi išnau
dotojų klasių reikalais.

Kokius nepakeliamus sunkumus turėjo mėginimai leisti le
galią lietuvių darbininkų spaudą carizmo sąlygose, tai rodo 
cenzūros, teismo ir administracijos suvaržymais apstatytas 
V. Kapsuko redaguoto darbininkų laikraščio „Vilnies" kelias 
prieš pirmąjį pasaulinį karą [1].

Lietuvos darbininkų klasė, Lietuvos darbo žmonės ir toliau 
turėjo kovoti dėl savo spaudos, dėl tikros spaudos laisvės. Dar
bininkų klasės kova dėl spaudos laisvės toliau dar glaudžiau 
buvo surišta su bendra darbininkų klasės kova, su visos Rusijos 
darbininkų revoliucijos perspektyvomis.

Spalio socialistinės revoliucijos pergalė, sutriuškinusi ca
rizmą ir kapitalizmą, panaikinusi bet kokį žmogaus išnaudoji
mą, atnešė pilnutinę laisvę darbo žmonių spaudai socializmo 
šalyje, padarė spaudą tikra darbo žmonių siekimų ir valios 
reiškėją, jų vadovu ir mokytoju. Spalio revoliucijos pergalė 
užtikrino visų tautybių, tautinių mažumų kultūrų nematytą 
klestėjimą, davė spaudą gimtąja kalba visoms daugianaciona
linės mūsų šalies tautoms. Tokį laisvą spaudos vystymąsi buvo 
pasiekę ir Lietuvos darbo žmonės Lietuvos Tarybų Socialisti
nėje Respublikoje 1919 metais.
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Tačiau Lietuvos buržuazijos diktatūra, kurią darbo žmo
nėms užkorė Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos imperialistų in
tervencija, per 20 metų laikė darbininkų spaudą, Lietuvos Ko
munistų partijos spaudą, žiauriose sąlygose, prašokančiose ir 
carinę cenzūrą.

Tik pilnutinė Lietuvos darbo žmonių pergalė 1940 metais, 
tarybinės santvarkos atkūrimas ir Lietuvos Tarybų Socialistinės 
Respublikos liaudies ūkio ir kultūros suklestėjimas Tarybų Są
jungos tautų šeimoje atnešė ir lietuviškai spaudai tikrąją lais
vę, galutinai išvadavo Lietuvos darbo žmonių spaudą nuo vi
sokių carinių ir buržuazinių cenzūrinių suvaržymų ir sudarė 
palankiausias sąlygas jai augti ir klestėti.

Tarybinės santvarkos metais lietuvių tauta pirmą kartą is
torijoje surado visas sąlygas leisti ir išvystyti tikrai demokra
tinę, pažangią spaudą, tarnaujančią darbo žmonių interesams. 
Tarybinė spauda nusipelnė didelį Lietuvos darbo žmonių auto
ritetą, ji padeda jiems statyti naują gyvenimą, kovoti už ko
munizmo pergalę.

Nematytai išaugo periodinės spaudos tiražai. Vien „Tiesos"- 
dienraščio tiražas 4—5 kartus viršija tiražą kelių stambiausių 
buržuazinių dienraščių, ėjusių iki tarybinės santvarkos atkūri
mo Lietuvoje. Visų respublikoje šiuo metu išeinančių laikraš
čių ir žurnalų vienkartinis tiražas siekia apie 900 tūkstančių 
egzempliorių! Nematytais anksčiau tiražais išeina knygos.

Tikrąją spaudos laisvę lietuvių tauta įgijo, Komunistų par
tijos vadovavimo dėka pasiekusi su broliškų tarybinių tautų 
parama tarybinės santvarkos pergalę. Tarybinių tautų šeimoje 
lietuvių tauta pasiekė didžius ūkio ir kultūros laimėjimus, ir 
šie pasiekimai įeina į visos mūsų Tėvynės socialistinių nacijų 
kultūros lobyną.

Tarybų Lietuvos darbo žmonės, pažymėdami lietuviškos 
spaudos draudimo panaikinimo penkiasdešimtmetį, žino, kad 
tai buvo pasiekta Rusijos darbo žmonių revoliucinio judėjimo 
išdavoje; jie žino, kad kiekvienas lietuvių tautos išsivadavimo 
žingsnis visada buvo karštai remiamas ir palaikomas didžiosios 
rusų tautos. Lietuvių tauta ir toliau be paliovos stiprina drau
gystę su tarybinėmis tautomis, nes tai yra jos laisvės ir kles
tėjimo pagrindas.

Lietuvių tautos istorijos 
klastojimas lietuvių buržuazinėje 

nacionalistinėje istoriografijoje
Teisingas tautų istorijos nušvietimas turi didelę reikšmę auk
lėjant ir formuojant mūsų visuomenės ideologiją. Didvyriškoji
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lietuvių tautos kova dėl laisvės ir nepriklausomybės, Lietuvos 
darbininkų ir valstiečių kova su visais darbo žmonių prie
šais — dvarininkais, buožėmis, kapitalistais, su visais kapitalo 
samdininkais sudaro garbingus lietuvių tautos praeities pusla
pius. Tačiau buržuazinė nacionalistinė Lietuvos istoriografija 
ir ypačiai nacionalistiniai Lietuvos istorijos vadovėliai labai 
toli nukrypsta nuo teisingojo lietuvių tautos istorijos faktų 
išdėstymo. Juose yra gausu visokių rūšių iškreipimų ir klas
tojimų. Neteisingai traktuojami klausimai dėl lietuvių tautos 
kovos su vokiškaisiais grobikais vidurinių amžių laikotarpyje, 
lietuvių ir rusų tautų savitarpio santykiai, buržuazinės Lietu
vos darbo žmonių kova prieš dvarininkus ir kapitalistus dėl 
Tarybų valdžios įvedimo;

Kiek aiškūs yra Lietuvos istorijos iškreipimai iš buržuazi
nių nacionalistinių istorikų pusės, tiek pat aiškus yra ir tų iš
kreipimų tikslas.

Visų pirma buržuaziniai nacionalistiniai Lietuvos istorikai, 
iškraipydami istorinius faktus, darydami neteisingus apibendri
nimus, siekė įtikinti skaitytoją, kad tarp lietuvių ir rusų tautų 
niekuomet nebuvę draugiškų bendradarbiavimo santykių, kad 
tarp šių tautų Visuomet buvę tik priešiškumo ir kad tokio 
pobūdžio tie santykiai ir turi likti. Tai buvo daroma, norint 
nutraukti istoriškai susidėjusius draugiškus lietuvių ir rusų 
tautų santykius, sutrukdyti bet kokį tolesnį lietuvių tautos su
artėjimą su rusų tauta.

Antra, nacionalistiniai Lietuvos istorikai stengėsi užtrinti 
antagonistinių klasių prieštaravimus, atvaizduoti Lietuvos po
nų, buržuazijos ir dvarininkų politiką, kaip atitinkančią visos 
lietuvių tautos interesus. -,

Toks Lietuvos istorijos klastojimas eina raudona gija per 
visus nacionalistinius Lietuvos istorijos veikalus. Vienas iš 
svarbiausių Lietuvos TSR mokslininkų ir istorikų uždavinių 
yra iškelti aikštėn šiuos suklastojimus, parodyti tikrą lietuvių 
tautos praeities įvykių eigą.

Lietuvių tautos istorija, Lietuvos Tarybų Socialistinės Res
publikos istorija turi teisingai chronologine tvarka atskleisti 
svarbiuosius istorinius įvykius ir faktus, apibūdinti istorinius 
veikėjus, aiškindama ir apibendrindama istorinius įvykius kla
sių kovos požiūriu.

Lietuvių tautos istorija turi būti išdėstyta kaip „[. . .] vi
suomenės vystymosi istorija, visų pirma, gamybos vystymosi 
istorija, istorija gamybos būdų, pakeičiančių vienas kitą amžių 
eigoje, gamybinių jėgų ir žmonių gamybinių santykių vysty
mosi istorija" (VKP(b) istorija. Trumpasis kursas, p. 121).

191



1. Vokiečių agresija lietuvių žemėse 
viduriniais amžiais ir lietuvių tautos 

kova dėl laisvės
Jau VIII ir IX amžiuje prasideda sisteminga vokiečių agre
sija prieš vakarinius lietuvių giminių kaimynus — prieš vaka
rinius slavus palei Labos (Elbės) upę ir tarp Labos ir Oderio 
upių. O nuo X amžiaus pabaigos prasideda vokiečių agresija 
prieš lietuvių gimines, ir čia vokiečiai pradeda ieškoti erdvės 
savo kolonizaciniams tikslams. Vokiečių agresija iš pradžių 
reiškėsi ir tiesioginiais kariniais užgrobimais, ir „taikiu" vo
kiečių pirklių, dvasininkų, amatininkų brovimusi, įvairių agentų 
mėginimais įsikurti slavų ir lietuvių žemėse, sukurti ten bazes 
kariniams vokiečių įsiveržimams ir vokiečių kolonizacijai. Ga
lutinis visų tų mėginimų tikslas buvo suvokietinti, pavergti ir 
visiškai sunaikinti slavų ir lietuvių gimines.

X amžiaus pabaigoje tokią vokiečių intervenciją į vakari
nių lietuvių žemes vykdė vyskupas Adalbertas, keleri metai 
prieš tai išvytas iš čekų. Tačiau vakariniai lietuviai priešinosi 
įsibrovėliams, toje kovoje Adalbertas ir žuvo. XI amžiaus pra
džioje naują vokiečių intervenciją į lietuvių žemes padarė 
atėjūnų gauja, vokiečio vienuolio Brunono Bonilaco vadovau
jama. Bet ir jai užkirto kelią lietuvių giminės ir 1009 metais 
Brunonas Bonifacas su visu savo būriu žuvo nuo besiginančių 
jotvingių.

Nuo XII amžiaus Pabaltijyje ėmė gausiai lankytis vokiečių 
pirkliai. Padauguvyje jie kūrė savo faktorijas, prekiavo ir 
kartu ruošė dirvą vokiečių agresijai. Paskui pirklius, naudoda
miesi jų žvalgybos duomenimis, kėlėsi į Pabaltijį vokiečių dva
sininkai. XII amžiaus pabaigoje kartu su vokiečių pirkliais į 
Pabaltijį atvyko vienuolis Meinhardas krikščionybės skelbti 
lyvių ir latvių tarpe. Netrukus betgi paaiškėjo, kad krikščio
nybė buvo tik priemonė pavergti vietiniams gyventojams, ku
rie ėmė griežtai priešintis vokiškiesiems ateiviams ir jų skel- 
biamajai krikščionybei. Vokiečių agresijos dalyvis vienuolis 
Henrikas Latvis, aprašydamas savo „Livonijos kronikoje" vo
kiečių užkariavimus Pabaltijyje, buvo priverstas pripažinti, kad 
„krikštytieji grįžo į pagonybę, o tie, kurie dar nebuvo pa
krikštyti, atsisakė priimti krikščionybę". Meinhardas, pakeltas 
vyskupu, sustiprino savo veiklą. Jis reikalavo iš pakrikštytųjų 
mokėti bažnytinį dešimtinės mokestį, bet susilaukė dar dides
nio pasipriešinimo ir visuotinio atsimetimo nuo krikščionybės.

Tuomet Meinhardas imasi naujų priemonių, jo poveikyje 
popiežius paskelbė kryžiaus karą prieš lyvius. Bet Meinhardas 
netrukus mirė, nesulaukęs kryžininkų paramos (1196 m.).
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Nauju vyskupu, tad ir vokiečių agresijos lyvių šalyje vado
vu buvo paskirtas vienuolis Bertoldas. 1198 m. jis atvyko į Li
voniją kartu su ginkluotų kryžininkų būriu. Bet lyviai vėl 
pasipriešino kryžininkams, įvyko ginkluotas susirėmimas ir Ber
toldas buvo nužudytas.

Į Pabaltijį atvyko naujas vokiečių vyskupas Albertas, ku
ris 1200 metais kartu su stipria vokiečių kryžininkų kariuome
ne įsikūrė Dauguvos žiotyse. Įsitikinęs, kad jo jėgų nepakanka 
vietiniams gyventojams nugalėti, Albertas ėmė kurti nuolatinę 
karinę pajėgą Pabaltijui užkariauti. 1202 metais Albertas įkūrė 
kariškai vienuolišką ordiną, istorijoje žinomą Livonijos ordino, 
arba Kalavijuočių ordino, vardu. Šis ordinas, vyskupo Alberto 
ir savo magistro vadovaujamas, pradėjo kruviną grobikišką žy
gį prieš lyvius, latvius, estus, rusus ir lietuvius.

XIII amžiaus pradžioje naują agresiją prieš lietuvių gimi
nes pradėjo vyskupas Kristijonas. Savo tikslams jis sukūrė 
ginkluotą pajėgą (Dobrynės brolių ordiną), o kada pasirodė, 
jog šių jėgų nepakanka lietuvių giminėms įveikti, jis pakvietė 
į talką grobikiškąjį Teutonų, arba Kryžiuočių, ordiną (1230 m.). 
Gerokai padėjo tuo metu vokiškiesiems grobikams Mozūrijos 
kunigaikštis Konradas, kuris pagrobė iš prūsų, lietuvių giminės, 
Kulmo žemę ir padovanojo ją vokiečiams.

Lietuviai ir kitos Pabaltijo giminės (lyviai, latviai ir estai) 
narsiai kovojo su vokiškaisiais grobikais, drąsiai gindami sa
vo laisvę. Bet vis dėlto agresijos rezultatas buvo tas, kad vo
kiškieji grobikai, aktyviai popiežiaus ir Vokietijos imperatoriaus 
remiami, taip pat visokeriopai turtingųjų vokiečių pirklių pa
dedami, sugebėjo įsiveržti į lietuviškąsias žemes, pavergti ir 
išnaikinti visą eilę lietuvių giminių, o Lietuvą paversti nuo
latinių kruvinų antpuolių ir grobstymo objektu keliems šimt
mečiams.

Grobikiškieji vokiškųjų plėšikų tikslai yra visai aiškūs. Tuos 
vokiečių tikslus Lietuvoje ne kartą savo veikaluose yra pa
brėžęs K. Marksas. Kalbėdamas apie vokiečių XIII amžiaus puo
limus, jis rašė, kad popiežius Inocentas III „atvirais laiškais 
kviečia vokiečių riterius į kryžiaus žygį prieš pagonis prūsus".

Ir toliau: ,,[. . .] dvokiantis vokiečių vienuolis Kristijonas iš 
Olivos vienuolyno, pirmasis prūsų vyskupas, kadangi prūsai 
priešinosi dešimtinei, bažnyčių statybai, svetimajai dvasinei 
priespaudai, tai jis 1218 metais skelbia kryžiaus žygį, t. y: žu
dynes ir t. t." „Teutonų ordinas pasižada kovoti prieš prūsus, 
Kulmo sritis jam buvo atiduota nuosavybėn tam, kad jis visus 
naikintų ir plėštų. Skolomis apsunkintiems alkaniems vokiečių 
riteriams šis užsiėmimas buvo daug patogesnis, negu jiems įky
rėjęs veikimas šventoje žemėje [...]. Riteriai siautėja, kaip 
ispanai Meksikoje ir Peru '[.. .]. Ten, kur gyventojų neišnaiki
na, juos paverčia vergais. Dėl to, kad popiežius vėl ir vėl skel
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bia kryžiaus žygius, veržiasi naujos vokiškųjų grobikų ir ko
lonistų srovės" L

Taip prasidėjo vokiečių agresija prieš lietuvių gimines, ku
ri yra ryškiai grobikiško, plėšikiško pobūdžio.

Visai kitaip atvaizduojama šios agresijos pradžia naciona
listinių Lietuvos istorikų veikaluose. Pagal juos vokiečių agre
sijos vadovai ir organizatoriai, esą, buvę šventi apaštalai, kuk
lūs misionieriai, nekalti kankiniai. Šit būdingos šios rūšies iš
traukos: „Pirmasis žinomas aisčių apaštalas buvo Prahos 
vyskupas šv. Vaitiekus, arba Adalbertas [.. .]. Atvykęs pas 
Lenkų kunigaikštį Boleslovą Narsųjį, gavo apsaugą ir išvyko 
Į aisčių kraštą [...]. Misijonieriams čia nesisekė platinti krikš
čionybės [. . .]. Vieną rytą, kai visi trys misijonieriai atlaikė 
mišias, juos užpuolė vietiniai gyventojai ir nužudė vyskupą 
Vaitiekų [. . .]. Vyskupas Vaitiekus buvo paskelbtas šventuoju, 
krikščionybės kankiniu". Tokiu pat būdu aprašomi ir darbai 
kito vokiečių agresorių atstovo — Brunono Bonifaco, kuris, „to
li įėjęs į aisčių kraštą, 1009 metais vasario 14 d. buvo suimtas 
ir su visais palydovais nužudytas' [.. .]“. Ir Bonifacas buvo pa
skelbtas šventuoju kankiniu. Tokiu pat būdu apibūdinamas ir 
ginkluotas kitų vokiečių vienuolių įsiveržimas. Vyskupo Al
berto pradėta sistema kova prieš Pabaltijo gyventojus ir gro
bikiško Livonijos ordino įkūrimas vaizduojamas kaip tikra 
krikščionybės platinimo idilė, o vietiniai gyventojai, kurie gy
nėsi nuo vokiečių agresijos, piešiami žiauriais žudikais: „į. ..] 
pirmoji krikščionių bendruomenė Padauguvy buvo silpna, ir 
pagonys labai dažnai ją išnaikindavo, gyventojus išžudydavo, 
jų sodybas ir bažnyčias sudegindavo. Todėl trečiasis Livonijos 
vyskupas Albertas (1199—1229 m.) ėmė organizuoti ginkluotą 
savo tikinčiųjų apsaugą. Kad būtų lengviau gintis, jis pastatė 
Rygos pilį (1201 m.) [...]. Apsaugai jis ėmė kviestis karių iš 
Vokietijos. Dažnai jis pats nuvykdavo į Vokietiją ir atsivež
davo būrius karių ir riterių, kurie jam padėjo ne tik saugoti 
esančias krikščionių bendruomenes, bet ir plėsti krikščionybę, 
ir stiprinti valdžią. '[.. .] Bet atvykstančių karių pagalba buvo 
laikinė, nes, pabuvę kiek laiko [.. .], jie grįždavo atgal, ir vėl 
reikėdavo ieškoti naujų karių“ 2.

Tokiu pat būdu aprašyta ir „dvokiančio vienuolio Kristijo
no" karinė agresija: „ į...] pagonys prūsai sunaikino visas įkur
tas krikščionių bendruomenes. Vyskupas nebeturėjo nei tikin
čiųjų, nei prieglaudos. Tada [. ..] ir čia pradėta šauktis Vakarų 
pagalbos. Buvo paskelbta Vakaruose net keletas kryžiaus žy
gių, bet iš to niekas neišėjo [...]. Praėjo net keliolika metų, 
o vysk. Kristijonui vis nesisekė: pagonys ne tik naikino jo 
kuriamas krikščionių bendruomenes, bet dar teriojo ir Lenki
jos sritis. Tada Mozūrų kunigaikštis Konradas, kuriam ypatingai 
rūpėjo pakrikštyti prūsus, vyskupą Kristijoną Įkurdino Kulmo 
(priklausiusio Mozūrams) žemės pakraštėj. Naujosios sodybos

194



ir dovanotieji turtai turėjo būti veikimo bazė vyskupui. Į pa
galbą jam atvykdavo būriai kryžiuočių. Bet vos tik jie išvyk
davo namo, prūsai, išlindę iš miškų, nusiaubdavo visą Kulmą, 
Mozūrus ir visus aplinkinius krikčioniškuosius kraštus. Tada 
vysk. Kristijonas kartu su kunigaikščiu Konradu sumanė čia 
įkurti tokią pat pastovią organizaciją krikščionių reikalams gin
ti, kokią vysk. Albertas buvo įkūręs Livonijoje" 3. Taip nušvies
damas įvykius, nacionalistinis autorius ne tik pateisina Kristi
jono įsiveržimą, bet ir pripažįsta prūsų Kulmo žemę vokiečių 
sąjungininko — Mozūrijos kunigaikščio -— nuosavybe.

Kituose veikaluose tiesiog pabrėžiama, kad ne vokiečiai 
ir Konradas užpuolė prūsus, bet atvirkščiai: „1230 m. Mozūrų 
kunigaikštis Konradas ir pirmasis prūsų vyskupas — misijonie- 
rius Kristijonas, negalėdami apsiginti nuo prūsų puolimų, at
sikvietė pagalbon darbo neturintį vokiečių „Mergelės Marijos" 
ordiną" 4. Kitoje vietoje vokiečiai ateiviai atvaizduoti nekal
tais avinėliais, o vietiniai gyventojai — tikrais plėšikais. Pavyz
džiui: „Pagonių krikštu susirūpino švelnaus būdo misijonierius 
kun. Meinhardas [. ..]. Bet pirmiesiems šio krašto krikščionims 
tekdavo daug iškentėti nuo vietos pagonių ir veidmainingai 
priėmusių krikščionybę. Jie, pakurstyti savo vadų, sukildavo, 
išžudydavo krikščionis, sudegindavo jų sodybas ir bažnyčias. 
Gintis nuo tokių žudynių vyskupas Albertas [.. .] įkūrė Rygos 
pilį (1201 m.), važinėjo į Vokietiją, iš kur atsigabendavo karių. 
Jie  padėjo jam ne tik apsaugoti vietos krikščionis, bet ir pla
tinti Kristaus mokslą [. . .]. Naujasis ordinas (grobikiškas vo
kiečių šunų-riterių ordinas, Livonijos ordinas.—  J. Z.) pasidarė 
nuolatinė čiabuvių krikščionių apsauga. Tas ordinas ne tik gynė 
vietos krikščionis, bet ir padėjo misijonieriams krikštyti pago
nis" 5. o

Būdinga veikalams, iškreipiamai vaizduojantiems vokiečių 
brovimąsi į Pabaltijį, yra tai, kad jie grobikiškus Vokiečių sie
kimus vaizduoja kaip norą skleisti krikščionybę. „Jis (Livoni
jos ordinas.—  J. Z.) turėjo tikslą garantuoti jaunutei krikščio
nių kolonijai (Rygoje ir apylinkėse) bei bažnyčiai saugumą ir 
pagelbėti dvasininkams varyti apaštalavimo darbą karingų pa
gonių tarpe" 6.

Taip nacionalistiniai istorikai iškraipytai, palankiai vokie
čiams vaizdavo tikrąją vokiečių agresiją bei jos tikslus Lie
tuvoje ir idealizavo vokiečių agresijos vadovus. Pavyzdžiui, Li
vonijos ordino magistras Andrejus (XIII amž.), ne kartą plėšęs 
Lietuvą, atvaizduotas kuone Lietuvos geradariu („iš tikro pa
dorus ir labai maldingas riteris" 7).

Nuolatiniai plėšikiški kryžiuočių „reizai“ į Lietuvą XIV am
žiaus vidury ir antrojoje jo pusėje baisiai nuniokodavo Lietu
vą. Netikėtai įsiverždami į Lietuvą, kryžiuočiai viską sudegin
davo savo kelyje, išžudydavo arba išvesdavo žmones į vergo
vę. Pačios vokiečių kronikos gana smulkiai ir su neslepiamu
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pasitenkinimu aprašo šiuos plėšikiškus žygius. Pavyzdžiui: „Di
dysis magistras Vinrichas ir Livonijos magistras Arnoldas suėjo 
pagonių lietuvių žemėje ir 9 dienas degino, niokojo, grobė į 
nelaisvę ir išžudė didelę daugybę žmonių. Dievas suteikė tokią 
malonę krikščionims, jog pagonys davėsi užklumpami netikė
tai. Juos nuduria ir išpjauna. Buvo daug žmonių.ir turto; kiek 
pasipelnymo krikščionims! Kaip čia gera buvo! Daug buvo 
išžudyta, daug pagrobta moterų ir vaikų. Juokinga buvo žiūrėti 
į moteris, prie kurių buvo pririšta po du kūdikius, vienas iš 
priešakio, antras iš užpakalio, ir į vyrus, kurie ėjo būriais, 
pririšti vienas prie kito. Diena buvo sėkminga, ir vakare buvo 
surengtas linksmas pokylis" 8.

Lietuvos nacionalistiniai istorikai tokių kruvinų žygių ne
pastebi, visiškai neiškelia aikštėn niokojamojo kryžiuočių žy
gių pobūdžio ir atkaklaus lietuvių pasipriešinimo reikšmės 
tėvynės laisvei ir nepriklausomybei apginti. Aprašydami tą lai
kotarpį, nacionalistiniai istorikai, priešingai, mato žymų page
rėjimą kryžiuočių santykiuose su Lietuva ir laiko tuos santy
kius visai normaliais (!?).

Nacionalistinių Lietuvos istorikų veikalai, pavyzdžiui, Ša
pokos redaguotoji „Lietuvos istorija", vaizduoja šį laikotarpį 
kaip „normalių" Lietuvos ir ordino santykių laikotarpį, Lie
tuva ir ordinas net vienas antram padedą („Už tai ordinas su
tiko ne tik nepuldinėti Lietuvos, bet net padėti jai [...]").

2. Vokiškoji diversija Lietuvoje 
Algirdui mirus

Lietuvių tautos kova su vokiečių ordinais XIII ir XIV am
žiais vyko greta su beaugančiu valstiečių pasipriešinimu su
stiprėjusiai eksploatacijai iš žemvaldžių feodalų pusės, kada ku
nigaikščių ir kitų feodalų rankose kaupėsi vis didesni žemių ir 
miškų plotai. XIII amžiuje Lietuvoje dar tebesilaikė feodalinis 
susiskaidymas, ir atskiri daliniai kunigaikščiai nuo Mindaugo 
iki Vytenio dažnai mėgino ištrūkti iš didžiojo kunigaikščio val
džios. Bet ekonominiai ryšiai visoje šalyje buvo jau pakankamai 
stiprūs, o, be to, reikalas gintis nuo bendrojo priešo — vokie
čių buvo tas rimtasis veiksnys, kuris padėjo stiprinti Lietu
vos valstybės vienybę. Pradedant nuo didžiojo kunigaikščio 
Vytenio laikų (1295—1316 m.), kada separatistinės buvusių vie
tinių kunigaikščių dinastijų tendencijos susilpnėjo ir savitarpinė 
feodalų kova ilgą laiką netrukdė valstybės gyvenimo bendro
sios eigos, žymiai išaugo jėgos kovai prieš vis stiprėjančią vo
kiečių ordinų agresiją.

Kryžiuočiai ir kalavijuočiai XIII ir XVI a. išmėgino įvairius 
kariavimo būdus, norėdami pavergti Lietuvą, bet lietuvių tau
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ta, įkvėpta didžiojo uždavinio — ginti savo Tėvynę, kartu su 
ištikimu ir stipriu sąjungininku, rusų tauta — Novgorodo, Po
locko, Minsko, Vitebsko, Volynijos ir kt. žemėmis, sėkmingai 
kovojo prieš vokiečius.

XIV amžiuje, nuo Vytenio, o ypač Gedimino laikų, sustiprė
jo Lietuvos ryšiai su Rygos miestu, ir eilėje atvejų lietuvių 
kunigaikščiai stojo Rygos miesto reikalų ginti prieš Livonijos 
ordino savivaliavimą. Prekybos sutarčių pagrindu ėmė vystytis 
prekyba tarp Lietuvos ir Rygos, taip pat ir su kitomis šalimis.

Išsiplėtojusi prekyba padėjo vokiečių pirkliams skverbtis, 
į Lietuvą. Varydami čia prekybą, jie kartu buvo vokiečių agre- 
sijos, vokiečių ordinų žvalgyba ir vokiečių propagandos ir ry
šių židiniai.

Vokiečiai ne tik vartojo prieš Lietuvą karo metodus, jie 
taip pat mėgino sistemingai trikdyti Lietuvą iš vidaus, kurti 
jo je savą agentūrą.

Vokiečių agentūrinės veiklos vaisiai ėmė konkrečiai rodytis 
Algirdui mirus (1377 m.). Didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu Al
girdas paliko vieną iš savo jaunesniųjų sūnų — Jogailą. Jogailos 
viešpatavimo pradžioje tarp valdančiųjų Lietuvos sluoksnių 
kilo didelių nesutarimų, kurie vis didėjo. Vienoje pusėje buvo 
Jogaila su savo šeima ir dvaru, jo broliai Skirgaila ir Ka
ributas. Antroje — senas kunigaikštis Kęstutis, jo sūnus Vytau
tas, vyresnieji Jogailos broliai-— Polocko kunigaikštis Andrius 
ir Briansko kunigaikštis Dimitrijus. Pirmutinis nesutarimų mo
tyvas buvo Jogailos baimė, kad Kęstutis, prityręs karys ir va
das, pasižymėjęs savo ilgamečiu Lietuvos gynimu nuo vokiečių 
ordinų, populiarus visoje Lietuvoje, neatimtų iš jo didžiojo 
kunigaikščio valdžios. Jogaila nepasitikėjo ir savo vyresniai
siais broliais Andriumi ir Dimitrijumi.

Tokios nuotaikos didžiojo kunigaikščio rūmuose buvo puiki 
dirva vokiečių ordinų agentūrai; ji ir pradėjo veikti. Tarp Kry
žiuočių ordino ir Jogailos rūmų prasidėjo susirašinėjimas. 
1378 metais ir 1379 m. vasarą abu ordinai surengė žygius į Lie
tuvą ir plėšė ją, o tuo pat laiku Jogailos brolis Skirgaila vie
šėjo Kryžiuočių ordino sostinėje, kur j į . iškilmingai priėmė. 
Netrukus Jogaila sudarė sutartį su Livonijos ordinu prieš Po
locko kunigaikštį Andrių. Polocką jis pavedė Skirgailai. 
1380 m. gegužės 31 d. Jogaila medžioklės priedangoje sudarė 
slaptą sutartį su abiem ordinais, vadinamąją Dovydiškių su
tartį, nukreiptą prieš Kęstutį, prieš visą senąją Lietuvos kuni
gaikščių politinę liniją: Jogaila pasižadėjo, jei ordinas užpuls 
Kęstučio žemes, pastarajam nepadėti.

Kartu Jogaila veikė ir prieš Maskvą. Tuo laiku Maskvos 
didysis kunigaikštis Dimitrijus kariavo prieš Aukso Ordą, siek
damas išvaduoti rusų tautą iš totorių jungo. Maskvos didžia
jam kunigaikščiui į pagalbą prieš totorius stojo ir Algirdo sū
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nūs, kunigaikščiai Andrius ir Dimitrijus. O Jogaila, susitaręs 
su totorių chanu Mamajum, nuėjo jam į pagalbą su savo ka
riuomene. Tiesa, Jogaila nepadėjo Mamajui, kurį rusų kariuo
menė, Maskvos didžiojo kunigaikščio Dimitrijaus vadovaujama, 
sumušė Kulikovo lauke 1380 m. rugsėjo 8 d. Jogailai nespėjus 
atvykti.

Sužinojęs apie slaptąją Dovydiškių sutartį, Kęstutis kartu 
su Vytautu užėmė Vilnių, rado sutarties tekstą, pašalino Jo 
gailą iš Vilniaus ir pasiskelbė Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu.

Jo  kariuomenė nuvijo Skirgailą ir jo sąjungininką Livoni
jos ordiną nuo Polocko. Polockas buvo vėl atiduotas valdyti 
kunigaikščiui Andriui.

Tačiau Jogaila, paliktas laisvas, veikė toliau. Su abiejų 
ordinų ir Vilniuje gyvenusių vokiečių pirklių pagalba buvo 
surengtas sąmokslas. Karinės ordino pajėgos puolė Lietuvą 
netoli Alytaus, Punios ir prie Jurbarko. Jogailos šalininkas, jo 
brolis kunigaikštis Kaributas, sukilo prieš Kęstutį, ir tuo metu, 
kai Kęstutis su Vytautu išvyko priešų atremti, Vilniuje sukilo 
•sąmokslininkai, vokiečio pirklio Hannikės (Hanulo) vadovau
jami, užėmė miestą (1382.VI.12) ir pasikvietė Jogailą.

Iš Hannikės rankų Jogaila gavo Vilniaus miesto raktus. 
Hannikė buvo paskirtas Vilniaus komendantu, ir Jogaila, abie
jų ordinų padedamas, pradėjo vidaus karą prieš Kęstutį.

Šio karo finalas buvo Lietuvai labai liūdnas — Kęstutis bu
vo klastingai pagrobtas ir pasmaugtas Krėvos pilies kalėjime. 
Vytautas to likimo išvengė pabėgdamas. Prasidėjo 10 metų 
kova tarp Jogailos ir Vytauto. Tuo gerokai pasinaudojo Kry
žiuočių ordinas, daugeliu atvejų surengdamas savo kruvinus 
žygius į Lietuvą, o Žemaičius sistemingai siaubdamas beveik 
iki Žalgirio mūšio.

Visiškai kitaip vaizduoja šiuos sunkius Lietuvai įvykius 
nacionalistiniai Lietuvos istorijos veikalai. Jie  iškreipia įvy
kių esmę, sušvelnina ir net pateisina juos. Buržuaziniai istorikai 
rašo, kad susitaikinti su ordinu buVę reikalinga, kad „preky
bos keliai pasidarytų Lietuvai daug laisvesni, prekyba pagyvėtų 
ir kraštas galėtų ekonomiškai kilti. Todėl jaunoji karta, kuriai 
priklausė ir Jogaila su Vytautu, buvo linkusi ieškoti išeities 
iš karų. Praktiškai tokią politiką varyti pirmasis pradėjo Jo 
gaila'1 9.

Išeina, kad praktiškai varydamas tokią politiką, Jogaila 
susitarė su kryžiuočiais prieš Kęstutį ir su totoriais prieš Mask
vą ir tuo būdu „ieškojo" išeities iš karų.

Nacionalistinis autorius be jokio pagrindo įpainiojo čia ir 
Vytauto vardą, kad, juo prisidengdamas, sustiprintų šios pra
žūtingos lietuvių tautai „politikos" pateisinimą.

Vokiečių surengtą sąmokslą prieš Kęstutį nacionalistinis 
autorius vadina „vilniečių sąmokslu", kurį vokiečių pirkliai tik
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parėmę, nes Jogaila žadėjęs taiką su ordinu, o taika reiškusi 
prekybos suklestėjimą; pirkliams tai buvę naudinga.

Tuo būdu nacionalistinio istoriko požiūriu vokiečių ordinas 
siekęs tik taikos, o vokiečių pirkliai troškę tik prekybos. Jo 
gaila ieškojęs tik išeities iš karų, o vokiečiai buvę tik susi
rūpinę taika ir prekyba. Šiuos apgaulingus išdavikiškus sam
protavimus dar klastingiau dangsto paskutinė išvada, kad Kęs
tutis „buvo paskutinysis senosios kartos valdovas. Po jo atėjo 
jaunesnioji karta, kuri pakreipė Lietuvos valstybės likimą kita 
Vaga — prisidėjo prie krikščioniškosios Vakarų kultūros". Ir šią. 
klastingąją mintį autorius dar klastingiau dangsto Vytauto var
du: „Čia visos naujosios epochos centre stovi didysis Kęstučio 
sūnus, Vytautas". Šiuo teiginiu nacionalistinis autorius nori iš 
anksto priversti skaitytoją užmiršti tai, kiek pastangų Vytautas 
padėjo, kol prie Žalgirio buvo galutinai sumušti šie „Vakarų 
kultūros" nešėjai ir tuo buvo lietuvių tauta išgelbėta nuo su
naikinimo.

Kiti nacionalistiniai autoriai prieina prie šių įvykių dar 
paprasčiau: jie visą įvykių esmę aiškina blogais savitarpio 
santykiais tarp Kęstučio, iš vienos pusės, ir Jogailos motinos 
bei jaunesniųjų jo brolių, iš antros. Šie autoriai duoda visiškai 
neteisingus politinių įvykių aiškinimus, priešingus istoriniams 
faktams.

Visi istoriniai faktai rodo, kad bendras Lietuvos politikos 
pasikeitimas 1378—1382 m. įvyko aktyviai įsikišus vokiečių 
ordinams ir pirkliams, pasinaudojusiems Jogailos silpnumu ir 
garbės troškimu. Tai netiesiogiai liudija ir istorinių šaltinių po
zicija konkrečios šių įvykių tragedijos — senojo kunigaikščio 
Kęstučio mirties atžvilgiu. Visos vokiečių kronikos sako, kad 
Kęstučio mirties kaltininkas esąs nežinomas arba kad Kęstutis 
pats pasismaugęs. Tuo tarpu rusų metraščiai ir vėlesnysis Lie
tuvos metraštis aiškiai pažymi, kad Kęstutis buvo nužudytas 
Jogailos liepimu, ir net mini žudikų vardus. Taip rašė ir Len
kijos XV amžiaus istorikas Dlugošas. Pats Vytautas eilėje at
vejų nurodė į Jogailą, kaip Kęstučio mirties kaltininką 10.

Taigi nacionalistiniai istorikai pateikia skaitytojui visiškai 
iškraipytai vokiečių agresorių pasirodymo lietuvių giminių že
mėse priežastis bei kelius ir lietuvių tautos kovą prieš juos. 
Vokiškieji šunys-riteriai jų veikaluose iš pradžių vaizduojami 
kaip kultūros nešėjai, kuklūs krikščionybės skleidėjai, o lie
tuviai ir kiti vietiniai gyventojai, gynę savo laisvę nuo vokiš
kųjų grobikų-atėjūnų, piešiami barbarais, šventųjų vienuolių 
žudikais ir t. t.

Tuo ne tik iškreipiama lietuvių tautos istorija, bet ir pa
teisinami visi kryžiuočių kruvini žygiai, jų siekimai užgrobti 
lietuvių žemę ir pavergti lietuvių tautą.
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3. Lietuvių ir rusų tautų draugystė 
viduriniais amžiais kovoje 

su bendraisiais priešais

Nuo senovės lietuvių giminės gyveno glaudžioje kaimynystėje 
su rytų slavų giminėmis, su rusais. Tarp jų ėjo gyvi gamybos 
produktų mainai, ėjo prekyba. Rusai žymiai anksčiau sukūrė 
savo valstybinį gyvenimą (Kijevo valstybė IX amžiuje), ir rusų 
valstybės organizacija betarpiškai turėjo daug įtakos Lietuvos 
valstybei susiformuojant.

XIII amžiaus pradžioje, kada lietuvių tautai buvo iškilusi 
mirtinė grėsmė — būti vokiečių pavergtai, sustiprėjo jos karinis 
bendradarbiavimas su rusų tauta, privedęs prie karinės abiejų 
tautų draugystės. Daugybė faktų rodo glaudų lietuvių ir rusų 
tautų bendradarbiavimą kovoje prieš vokiečių ordinus vidu
riniais amžiais.

Vokiečių agresijos Pabaltijyje pačioje pradžioje, 1209 me
tais, Livonijos ordino vadovai susirinko į pasitarimą, kur svars
tė, kaip išsigelbėti ,,nuo žalos, kurią padaro Lietuva ir Rusija" u. 
Vokiečiai užpuolė Gerciko miestą, ir kunigaikštis Vsevolodas 
„suspėjo kreiptis į lietuvius pagalbos; tie atvyko, privertė vo
kiečius atsitraukti nuo miesto ir sudavė jiems stiprų smūgį“ 12.

1221 metais lietuviai ir rusai bendrai mušė kalavijuočius 
prie Vendeno Is. 1236 metais kalavijuočiai buvo lietuvių sumušti 
ties Saule, „ir tuoj po pralaimėjimo jiems grėsė užpuolimas iš 
lietuvių, danų ir rusų pusės" 14.

1242 m. balandžio 5 d. Aleksandras Nevskis sumušė kalavi
juočius ant Gudo ežero ledo, ir tai žymiai prisidėjo prie to
lesniosios lietuvių kovos prieš vokiečių agresiją sėkmingumo. 
Vakariniai lietuviai ir kitos vokiečių pavergtos giminės pasi
priešino pavergėjams stambiais sukilimais (1243 m.).

Apie bendrus lietuvių ir rusų žygius prieš vokiečius kalba 
daugelis istorinių dokumentų. Pavyzdžiui, 1293 metais Vytenis 
surengė didelį žygį į kryžiuočių žemę „su dideliu skaičiumi 
lietuvių ir rusų" 1S. „1311 metais Vytenis, Lietuvos karalius, 
atvyko į Prūsiją su saviškiais ir rusais" 16. 1348 metais „Ir su
sitiko prie Strėvos upės mirtingam mūšiui. Pagonys (t. y. lie
tuviai— d. Z.) svaidė ietis į krikščionis (t. y. į kryžiuočius — 
J .  Z .) , rusai šaudė iš lankų, daug sužeidė vyrų ir žirgų" 17.

Žalgirio mūšis 1410 m. liepos 15 d. yra ryškiausias lietu
vių ir rusų karinio bendradarbiavimo faktas, Čia jungtinės lie
tuvių, rusų, ukrainiečių, baltarusių jėgos, sąjungoje su Lenkija, 
galutinai sumušė Teutonų ordiną. Si pergalė ir jos atneštasis 
Lietuvos išgelbėjimas nuo vokiškųjų grobikų iš amžių glūdu- 
mos nuolat mums primena, kokią didelę reikšmę turi lietuvių 
tautai jos draugiški santykiai su rusų tauta.
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Ši pergalė, pasiekta tik dėka lietuvių tautos glaudžios vie
nybės su rusų tauta, išaugusios kaip rezultatas draugiško šių 
tautų bendradarbiavimo per ilgus amžius, sudavė mirtinį smūgį 
lietuvių tautos priešui — grobikiškajam vokiečių ordinui. Nuo 
to momento prasidėjo Teutonų ordino smukimas. Pasak vieno 
vokiečių kronikininko, viena Žalgirio diena sunaikino visą or
dino garbę ir didybę. Nuo tos dienos prasidėjo jo nelaimių, 
smukimo ir gėdos dienos.

1466 metais visiškai nusilpęs ordinas pateko į vasalinę pri
klausomybę, o nuo 1525 m. visiškai nustojo gyvavęs.

Per tą patį laikotarpį, XIII—XIV a., lietuviai kartu su rusais 
surengė ne vieną žygį ir prieš kitą bendrąjį priešą — prieš mon- 
golus-totorius (viešpataujant Mindaugui, Algirdui, Vytautui).

Skaitytojas veltui ieškos šių gausių lietuvių ir rusų bendra
darbiavimo faktų buržuazinėje nacionalistinėje Lietuvos istorio
grafijoje. Jie  ten nė nepaminėti. Užtat nacionalistiniai Lietuvos 
istorikai labai uoliai pabrėžia visokius smulkius lietuvių kon
fliktus su slavų giminėmis, stengdamiesi juos išpūsti ir api
bendrinti. Pavyzdžiui, Šapokos [1] redaguotoje Lietuvos isto
rijoje mes skaitome tokias frazes: „[. . .] nuo antros XII amžiaus 
pusės ir lietuviai pradėjo pulti rusus. Jie  pasiekdavo labai to
limas rusų sritis, grobdavo jų lobingų miestų turtus. XIII am
žiaus pradžioje lietuviai buvo tikras rusų siaubas" 18. Tokios 
bendros frazės taikomos neturinčiam istorinio išsilavinimo skai
tytojui, norint jam sukelti vaizdus, nieko bendra neturinčius 
su istorine tikrove.

Nacionalistiniai Lietuvos istorikai visiškai nutyli reikšmin
gus faktus bendros lietuvių ir rusų kovos prieš vokiškuosius 
grobikus ir tos bendros kovos svarbą. Jie  visiškai nutyli toli
mesnei lietuvių kovai turėjusią daug reikšmės Aleksandro Nevs
kio pergalę ■— sutriuškinimą vokiečių Ledo kautynėse. Nacio
nalistinėje istoriografijoje visiškai nutylima arba labai miglotai 
minima 1262 metais Aleksandro Nevskio ir Mindaugo sudaryta 
sąjunga, kurios svarbiausias tikslas buvo kova prieš vokiečius. 
Lygiai taip pat visai neminima didelė lietuvių ir Galičo kuni
gaikščių 1219 metų sutarties reikšmė kovai prieš vokiečius, 
nutylimi bendrieji Mindaugo ir Danieliaus žygiai prieš toto
rius, neišryškinama, kokią reikšmę turėjo po Mindaugo nužu
dymo Vaišvilko ir Švarno santykiai.

Daugelyje nacionalistinių Lietuvos istorijos veikalų, ypač 
vadovėliuose, visiškai nutylimas toks faktas, kaip rusų karinių 
pajėgų dalyvavimas Žalgirio mūšyje. Ir patį Žalgirio mūšį dau
gelis nacionalistinių autorių vadina ne įprastu lietuviams Žal
girio (Griunvaldo) mūšiu, bet taip, kaip tat priimta pas vokie
čius — Tanenbergo mūšiu19. Kiti autoriai, ypač monografijų 
autoriai, kalbėdami apie Žalgirio mūšį, mini tik lietuvių ir lenkų 
dalyvavimą jame, o išnašose pateikia sąjunginės kariuomenės 
sąrašą pagal miestus 20.
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Nacionalistinių autorių veikaluose sumažinamas lietuvių tau
tos ir Lietuvos kunigaikščių vaidmuo kovoje prieš vokiškuosius 
grobikus, užtušuojamas šios kovos aštrumas ir svarbumas Lie
tuvos gyvenimui. Bet užtat kuo uoliausiai iškreipiamai pabrė
žiami ir dirbtinai išpučiami, kaip teigiami reiškiniai, atskirų 
Lietuvos kunigaikščių užkariavimo siekimai rusų žemių atžvil
giu. Taip pabrėžiama, kalbant apie Gedimino, Algirdo, Vytau
to viešpatavimą.

Nacionalistinė buržuazinė istoriografija ir ypačiai istorijos 
vadovėliai visiškai nepabrėžia, neišryškina lietuvių tautos ko
vos su kryžiuočiais ir kalavijuočiais XIII,?XIV ir pradžioje 
XV amžiaus, kovos, kuri apėmė visą lietuvių tautą, sutelkė 
visas tautos jėgas, visus to meto lietuvių tautos veikėjus-— 
Mindaugą, Traidenį, Vytenį, Gediminą, Kęstutį, Algirdą, Vy
tautą.

Sąmoningai iškraipydami istoriją, buržuaziniai nacionalis
tiniai istorikai vadovavosi nusistatymu lietuvių reakcionierių, 
siekusių visaip sutrukdyti lietuvių tautai nustatyti draugiškus 
ryšius su Tarybų Sąjungos tautomis, su didžiąja rusų tauta. 
Neleisti pažinti tarybinės kultūros ir rusų tautos kultūros di
dybės ir kartu neleisti pačiai priešakinei tarybinei ideologijai 
skverbtis į lietuvių tautos sąmonę — tokia buvo lietuvių reak
cionierių politika.

Lietuvių tautos istorijos iškraipymai, istorinių faktų klas
tojimas buvo buržuazijai priemonė lietuvių tautai ir ypač jau
nimui auklėti reakcinės ideologijos dvasia, nacionalizmo, šovi
nizmo dvasia.

Iškreiptais teiginiais, suklastotu Lietuvos istorijos nušvie
timu buvo ruošiama dirva fašistiniam viešpatavimui Lietuvoje, 
Lietuvai paversti vokiečių kolonija, savarankiškam lietuvių tau
tos gyvavimui galutinai likviduoti. Kaip tik todėl vokiškieji 
fašistai ir jų samdiniai — lietuviškai vokiškieji nacionalistai vi
sokiais būdais stengėsi klastoti lietuvių tautos istoriją.

1 Архив Маркса и Энгельса.— M., 1938, т. 5, c. 341—342.
2 Lietuvos istorija / Red. A. Šapoka.— K., 1936, p. 39—42.
3 Ten pat, p. 42—44.
4 Vytautas Didysis / Red. P. Šležas [2].— K., 1930, p. XVII.
5 Šležas P. ir Čižiūms V. [3]. Lietuvos istorija.— K., 1936, p. 83.
6 Vytautas Didysis, p. XVII.
7 Lietuvos istorija / Red. A. Šapoka, p. 52.
8 W artberge H. de. Chronicon Livoniae.
9 Lietuvos istorija / Red. A. Šapoka, p. 95—96.

10 Žr.: Codex epistolaris Vitoldi M.D.L.— Cracoviae, 1882.
11 Chronicum Livonicum vetus, p. 196.
12 Соловьев C. M. [4] История России c древнейших времен, т. 1—5, c. 618.
13 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии.— М.; Л., 1938, с. 308.
14 Архив Маркса и Энгельса, т. 5, с. 343.
15 Dlugošas. Lenkijos istorija, t. 1, p. 861 (lotynų k.).
16 Scriptores rerum Prussicarum,— Leipzig, 1863, II, p. 454.
17 Ten pat, p. 510.
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li Lietuvos istorija /  Red. A. Šapoka, p. 48.
19 Žr.: Šležo ir Čižiūno, red. Šapokos, Aleknos [5] Lietuvos istorijos vadovėlius.
20 Vytautas Didysis, p. 81.

Buržuazinių nacionalistų 
falsifikacijos Lietuvos 

valstybingumo atkūrimo 
1 9 1 8  — 1 9 1 9  metais klausimu

Lietuviškieji buržuaziniai nacionalistai savo interesais ir veik
la susiję su pasaulinio antikomunizmo, pirmiausia su JA V  ir 
Vakarų Vokietijos imperialistų, interesais. Vienas iš pagrindi
nių jų uždavinių — parengti ir skelbti darbus, kurie negailestin
gai falsifikuoja lietuvių tautos istoriją, ypač Lietuvos istoriją 
po Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos iki mūsų dienų.

Nacionalistiniai istorikai ir publicistai, stengdamiesi visiš
kai paneigti Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos reikšmę 
tautų išsivadavimui, falsifikuoja Lietuvos valstybingumo at
kūrimą, Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą.

Buržuazinė-nacionalistinė istoriografija ir publicistika Lie
tuvos valstybingumo ir nepriklausomybės atkūrimą sieja su bur
žuazine Lietuvos taryba, sudaryta 1917 m. rugsėjo mėn. vado
vaujant vokiškiesiems okupantams, kuri 1918 m. vasario mėn. 
16 d. paskelbė vadinamąjį „nepriklausomybės aktą".

Apie ši aktą, jo „reikšmę" daug rašė ir teberašo įvairūs 
lietuviškieji buržuaziniai-nacionalistiniai istorikai ir publicistai, 
tačiau nė vienas jų negali konkrečiai įrodyti šio akto „reikš
mės". Pvz„ buvęs fašistinio prezidento A. Smetonos sekretorius 
A. Merkelis, idealizuodamas visus antiliaudinius Smetonos 
veiksmus, bendromis frazėmis su nacionalistiniu susižavėjimu 
rašė apie vasario 16 d. aktą kaip apie drąsų, revoliucinį bur
žuazinės Lietuvos tarybos veiksmą, išreiškusį liaudies valią ir 
siekimus sunkiausiomis dienomis.

Todėl neatsitiktinai buržuaziniai nacionalistai 1968 m. sten
gėsi paminėti vasario 16 d. akto penkiasdešimtmetį ir tuo su
stiprinti kupiną neapykantos antikomunizmo kampaniją JAV, 
Vakarų Vokietijoje, Vatikane ir kituose pasaulio reakcijos 
centruose.

O kaip buvo iš tikrųjų? Kaip atsirado 1918 m. vasario 16 d. 
aktas ir koks jo kūrėjų visuomeninis-politinis veidas?

Iki 1915 m. vasaros Lietuva buvo Rusijos carizmo, „Europos 
reakcingiausios ir barbariškiausios monarchijos" valdžioje; lie
tuvių tauta neturėjo jokių perspektyvų atkurti savo valstybin
gumą. Lietuvos liaudies masės kentė sunkią socialinę ir nacio
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nalinę priespaudą. O Lietuvos buržuazija taip pat negalvojo 
apie lietuvių tautos nacionalinį išsivadavimą. Buržuazija arba 
atvirai palaikė carizmą, arba taikstėsi su carine patvaldyste, 
nuolaidžiavo jai. Buržuazijai pirmiausia rūpėjo, kad Lietuvoje 
būtų išsaugota išnaudotojiška santvarka. Atviriausiai carinės 
patvaldystės režimą palaikė Lietuvos klerikalinė buržuazija, ku
ri XIX a. pabaigoje skelbė, kad „sargiečiai" \ o su jais ir visa 
konservatyvi lig kaulų smegenų Lietuva „pripažįsta Rosijos 
ciesorių už tikrą savo valdoną" 2. Vykstant 1905 metų revoliu
cijai, klerikalų ideologijos reiškėjas — Seinų vyskupystės val
dytojas prelatas Antanavičius šmeižė revoliuciją [1], įrodinėjo, 
kad reikia klausyti caro valdžios, nes ji „dievo yra pastatyta". 
O kunigas Laukaitis, klerikalų demagogijos dėka išrinktas į IV 
Valstybės dūmą, 1913 m. birželio mėn. iš Dūmos tribūnos gy
rėsi, kad „1905—1906 metais lietuvių kunigai uoliai padėjo 
malšinti kramolą tarp Lietuvos gyventojų“ s. Tokią carizmui 
klusnumo politiką skelbė, ją vykdė ir prelatas A. Dambrauskas- 
Jakštas, ir prelatas K. Olšauskas, ir kiti Lietuvos klerikalinės, 
reakcinės buržuazijos lyderiai.

Kaip prieš karą, taip ir I pasaulinio karo metais Rusijos 
carizmas ir visos jį palaikančios partijos — tiek juodašimtiškos 
dvarininkinės-monarchistinės, tiek ir įvairios buržuazinės — 
į Lietuvą žiūrėjo kaip į integralinę monarchinės, kapitalistinės 
Rusijos teritoriją, valdomą per centrinės valdžios gubernatorius 
ir įvairius valdininkus. Įvykus Vasario buržuazinei-demokratinei 
revoliucijai, Rusijos buržuaziją ir oportunistus gąsdino mintis 
apie nacionalinių teritorijų savarankiškumą. Gerai pažinęs Ru
sijos monarchijos, buržuazijos ir oportunistų politikos užku
lisius, Prancūzijos pasiuntinys Rusijoje, pats reakcingiausios 
politikos šalininkas, Morisas Paleologas savo atsiminimuose 
1917 m. kovo 30 d. užrašė: „Pavojingiausias pradas, kuris glūdi 
revoliucijoje, vystosi štai jau keletas dienų su pasibaisėtinu 
greitumu. Suomija, Latvija (Lifliandija), Estija, Lenkija, Lietu
va, Ukraina, Gruzija, Sibiras reikalauja sau nepriklausomybės 
arba bent pilnutinės autonomijos" 4.

Lietuvių tautos padėtį carinės patvaldystės priespaudos me
tais sunkino ir tai, kad lietuviškoji buržuazija, kaip jau aukš
čiau. sakyta, visą laiką taikstėsi su carizmu ir pataikavo jam, 
o Lietuvos klerikalai, reakciniai katalikų dvasininkai ir reak- 
cingiausioji nacionalistinė buržuazija atvirai palaikė carizmą. 
Karo pradžioje Lietuvos buržuazijos atstovas Martynas Yčas, 
pataikaudamas carizmui, melavo iš Valstybės dūmos tribūnos, 
esą „lietuvių tauta į šį karą eina kaip į šventą". Lietuviškieji 
reakcionieriai kun. P. Bučys, d-ras K. Jokantas5 karo eigoje 
dar ilgai įrodinėjo savo ištikimybę Rusijos carui.

Jau antraisiais I pasaulinio karo metais, po žiaurių mūšių 
1915 m. kovo—rugsėjo mėn. Lietuva buvo okupuota vokiškųjų 
imperialistų.
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Kaip susiklostė visuomeniniai-politiniai santykiai Lietuvoje 
vokiškosios okupacijos metais?

Lietuvos liaudis vokiškuosius okupantus pasitiko kaip sa
vo priešus. Lietuvos darbo žmonės su nerimu lydėjo 1915 m. 
atsitraukiančią rusų kariuomenę ir su baime bei neapykanta 
stebėjo besiveržiančius į Lietuvą vokiškuosius imperialistinius 
grobikus. Tokios Lietuvos darbo žmonių nuotaikos, pažiūros 
atsispindėjo ir to meto lietuvių liaudies dainose:

Kada vokiečiai pradėjo joti,
Pradėjo žmonės graudžiai raudoti.
Oi tu, Lietuva, žemele mūsų,
Tave apleido kareiviai rusų.
Bėgo iš namų, kas tik galėjo,
Vokiečių matyti nieks nenorėjo G.

Priešiškus Lietuvos gyventojų jausmus vokiškųjų okupantų 
atžvilgiu pripažino ir vokiečių okupacinės kariuomenės štabo 
viršininkas Liūdendorfas, kuris savo atsiminimuose konstatavo: 
„Gyventojai, išskyrus vietinius vokiečius, stojo prieš mus vi
siškai svetimi".

O štai vokiečių karo korespondentas aprašo savo įspūdžius 
iš Lietuvos kaimo, iš susitikimo su vietiniais gyventojais: „Per 
dvi dienas, kurias mes keliavome per šią šalį, tesutikdavome 
tik moterų — valstiečių. Kartą vieną jų mes pastebėjome prie 
šulinio. Kreipėmės į ją  su klausimu, įprastu kareiviams, kurie 
nežino, kur jie yra atsiradę: „Kaipgi vadinasi šis kaimas?" J i  
metė į mus neapykantos kupiną žvilgsnį ir visai ramiai atsakė: 
„Jeigu jūs atėjote iki čia, jūs turite jau tai žinoti". Paskui ji 
mums atsuko nugarą ir nuėjo sau" 7.

Kaip lietuvių tauta buvo nusistačiusi prieš vokiškuosius 
okupantus, taip ji pasitikėjo rusų tauta, buvo įsitikinusi, kad 
anksčiau ar vėliau Lietuvos liaudis eis vienu keliu su Rusijos 
liaudimi ir išsivaduos iš bet kokios priespaudos. Tą Lietuvos 
liaudies neapykantą okupantams ir pasitikėjimą rusų tauta jau 
1916 m. rugpjūčio mėn. konstatavo žinomas lietuvių visuome

nės veikėjas ir mokslininkas J . Basanavičius: „Visi nuo mažo 
iki didelio — rašė jis,— laukte laukia to laiko, kad jie vokiečių 
valdžia galės nusikratyti, ir visi didžiausiu noru ir lūkesčiu 
rusų grįžtant laukia; kadangi jie dažnai, nors karo frontas už 
200 varstų eina, girdi armotų šaudymus, o kai kurie tvirtina 
naktimis matą ir reflektorių šviesą rytuose, tai ir tiki, kad rusai 
jau veja vokiečius. Apie sekmines, kada šaudymai ypač aiškiai 
buvo girdimi, žmonės tikėję, kad rusai vokiečius jau net iki 
Gardino atviję, ir labai džiaugėsi" 8.

1917 m. J. Basanavičius, stebėdamas gyventojų nuotaikas, 
vėl konstatavo tokį pat jų nusistatymą: „Šiurkštus vokiečių 
policijos ir valdininkų elgimasis su mūsų žmonėmis ir įvairios 
priespaudos juos verste verčia vokiečių neapkęsti ir pagei
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dauti, kad galima butų jais kuo veikiausiai nusikratyti. Todėl 
visi dar sulig šiol su nekantrumu laukte laukia grįžtant rusų" 9.

Lietuvos gyventojų neapykantą vokiečių okupantams matė 
ir Lietuvos klerikalų lyderiai, kurie buvo ypač priešingi tokiems 
nusistatymams. „Lietuvių sąmoningasis elementas bijojo vokie
čių,— rašė klerikalinis veikėjas K. Jokantas,— ir laikė didžiau
sia nelaime, jei kada tektų pajusti vakarų kaimyno jungą į . . .]. 
Visi iš širdies geidė, kad laimėtų rusai. Juo daugiau reikėjo 
kentėti po vokiečių letena, juo smarkiau gyventojų tarpe augo 
rusofilizmas [...]"  10. „Mūsų kaimiečiai,— rašė savo atsimini
muose kitas buvęs vokiškųjų imperialistų talkininkas kun. Stau
gaitis,— nešdami sunkų vokiečių okupacijos jungą, išsiilgdavo 
rusų laikų. Trokšdami jų, tikėjosi, kad tie rusai sugrįš, turi 
sugrįžti [...]. Buvo tai bendra mūsų kaimiečių psichologija" n.

Lietuvos darbo žmonių neapykanta okupantams jau nuo 
okupacijos pradžios prasiverždavo atvirai pasipriešinant. Štai 
įvykis, aprašytas vokiečių spaudoje: „Pilviškių apylinkių vals
tiečiai, ginkluoti ne tik šautuvais, bet ir rankinėmis granato
mis, organizavo tvirtą pasipriešinimą vokiečių ulonų būriui. 
Užvirė tikros kautynės, kurios privertė ulonus pasitraukti, ne
tekus daugiau kaip pusės savo sudėties. Kulkosvaidžiai ir arti
lerijos baterija buvo pasiųsta į Pilviškius, ir jų gynėjai sušau
dyti". Kitą dieną vokiečių korpo vadas Kleberis išleido kreipi
mąsi į gyventojus, kuriame grasino žiauriomis bausmėmis už 
bet kokį pasipriešinimą ir pabrėžė, esą „lietuviai turi atsimin
ti, kad tie laikai, kada lietuviai kovojo prieš teutonų riterius, 
seniai jau praėjo" 12.

Lietuvos darbo žmonės, kurių neapykantą okupantams dar 
stiprino žiaurus okupacinis režimas, negailestingas viso krašto 
apiplėšimas, nacionalinė priespauda, nuolatinės kraugeriškos 
represijos ir bausmės, nuo pat pirmųjų okupacijos dienų pra
dėjo atkaklią kovą ne tik prieš vokiškuosius grobikus, bet ir 
prieš jų talkininkus-dvarininkus, buržuaziją ir buožiją. Tiesa, 
ši kova buvo daugiausia gaivališka. Betgi ir tame gaivališkume 
jau mezgėsi, vystėsi idėjinio ir organizacinio kryptingumo bruo
žai. Kaimo ir miesto jaunimo grupės ginklavosi ir stojo į par
tizaninę kovą prieš lietuvių tautos priešus. Visa Lietuvos liau
dis, išskyrus nedidelę saujelę buožių, klerikalų ir aplamai bur
žuazinių nacionalistų, atkakliai priešinosi okupantams.

1917 m. pradžioje okupantų karinė vadovybė specialiu įsa
kymu buvo priversta pripažinti, kad Lietuvoje esantieji rusų 
kareiviai drauge su vietiniais gyventojais užpuldinėja okupan
tus, kad vietiniai gyventojai palaiko kareivius ir drauge su jais 
kovoja prieš okupantus. Okupantai buvo bejėgiai nuslopinti 
gyventojų pasipriešinimą ir vokiečių kariuomenės vadas ne
galėjo nieko daugiau sugalvoti, kaip paskelbti naują įsakymą: 
„Įsakau šaudyti kiekvieną asmenį, kuris bus sugautas su ginklu
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rankose arba nors bus pastebėta, kad jis nešiojasi paslėptą 
ginklą [...]. Gyventojai, kurie suteiks priešo kareiviams prie
glaudą ir pagalbą, bus negailestingai baudžiami sunkiausiomis 
bausmėmis" 13.'

Carizmo nuvertimas Rusijoje, naujas Rusijos darbo žmonių 
kovos etapas, bolševikų skelbiamos socialinio ir nacionalinio 
išsivadavimo idėjos rado gyvą atgarsį ir vokiškųjų imperialis
tų okupuotoje Lietuvoje. Per apkasus, per spygliuotas vielas, 
per visas okupantų užtvaras sklido žinios apie Rusijos darbo 
žmonių kovą, žinios apie tai, kad bolševikų partija vadovauja 
išsivadavimo kovai. Šie įvykiai jaudino Lietuvos darbo žmonių 
protus ir širdis, įkvėpė jiems ryžtingumą smarkiau priešintis 
okupantams. Rusijos darbininkų ir valstiečių kova prieš bur
žuaziją, kapitalistus, dvarininkus ir monarchistinius popus pa
dėjo Lietuvos liaudžiai geriau suprasti klastingą Lietuvos bur
žuazijos, dvarininkų ir reakcinių kunigų vaidmenį, išdavikišką 
jų bendradarbiavimo su vokiškaisiais okupantais esmę.

Dėl nuolat augančio pasipriešinimo okupantai buvo privers
ti ieškoti naujų priemonių, padedančių išlaikyti krašte okupa
cinį režimą.

Kokia gi buvo Lietuvos buržuazijos pozicija okupuotoje Lie
tuvoje?

Jau 1916 m. kai kurie Lietuvos buržuazijos atstovai, tame 
tarpe ir A. Smetona, drauge su vokiškojo imperializmo agen
tais dalyvavo jų organizuotose „konferencijose" ir „kongresuo
se" Berne, Hagoje, Lozanoje, kur buvo priimami nutarimai, 
pateisinantieji vokiškųjų imperialistų grobikiškus veiksmus ir 
jų vykdomą Lietuvos kolonizavimą 14.

Po Vasario revoliucijos Rusijoje, kai dar labiau sustiprėjo 
Lietuvos darbo žmonių pasipriešinimas okupantams, netgi Vo
kietijos kancleris pripažino „esant reikalingu lietuvių atžvilgiu 
imtis tam tikro kurso", esą „lietuvių simpatijoms įgyti [. ..] 
reikėjo pavartoti visas priemones" I5. Ir Vokietijos imperialis
tai tikrai ėmėsi „naujo kurso“ lietuvių atžvilgiu — jie pasirū
pino įgyti lietuvių buržuazijos simpatijas.

Drauge su lietuviškosios buržuazijos lyderiais A. Smetona 
ir kt. okupantai 1917 m. rugsėjo mėn. sušaukė vadinamąją „lie
tuvių konferenciją", į kurią suvažiavo okupantų ir buržuazijos 
lyderių parinkti 222 išnaudotojų klasių atstovai (dvarininkai, 
pramonininkai, kunigai, buožės ir kt.). Suderinusi su okupan
tais, šioji „konferencija" „išrinko" 20 žmonių buržuazinę Lie
tuvos tarybą iš visų buržuazinių partijų atstovų, tame tarpe ir 
dešiniųjų socialdemokratų (M. Biržiška, S. Kairys). Lietuvos 
buržuazinę tarybą patvirtino okupacinės karinės valdybos Lie
tuvoje viršininkas Izenburgas-Biršteinas, o jos priešakyje buvo 
pastatytas okupantams ypač ištikimas A. Smetona.

Buržuazinę Lietuvos tarybą lietuvių tauta sutiko su nepasi
tikėjimu kaip vokiškosios okupacinės valdžios įrankį prieš lie
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tuvių tautą, vadino ją „smetonine taryba", „kaizerine taryba". 
1917 m. spalio 20 d. jau pats A. Smetona skundėsi Vokietijos 
kancleriui ir ginkluotųjų jėgų vadui Rytuose. Jis rašė: „Lie
tuvos tarybai, be ko kita, labai rūpi įsigyti savo sumanymams 
visų gyventojų pasitikėjimą prieš pradedant darbą [...]. Taryba 
turi skaitytis ’[. . .] su gyventojų nepasitikėjimu, kuris yra žino
mas taip pat ir vokiečių administracijai" I6.

Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos pergalė Rusijo
je, lenininės visų nacijų apsisprendimo teisės paskelbimas ir 
kova už Spalio revoliucijos idėjų triumfą, dar labiau sustiprė
jusi Lietuvos darbo žmonių išsivadavimo kova didino liaudies 
masių priešiškumą okupantų talkininkams — buržuaziniams na
cionalistams ir jų organui — buržuazinei Lietuvos tarybai, kuri 
pasidarė reikšminga vokiškųjų okupantų, priemonė, nukreipta 
prieš Lietuvos liaudies išsivadavimo kovą. Okupantai panau
dojo šią buržuazinę tarybą savo grobikiškiems tikslams.

Kai Brest-Litovske vyko taikos derybos [2], A. Smetonos va
dovaujama buržuazinė taryba, vokiškųjų okupantų paraginta, 
priėmė deklaraciją dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės at
kūrimo. Bet taryba, demagogiškai dangstydamosi lietuvių tau
tos vardu, čia pat parodė, kokia „nepriklausomybė" rūpi bur
žuazijai ir okupantams; deklaracijoje buvo pabrėžta, kad bur
žuazinė taryba „prašo Vokietijos apsaugos ir pagalbos", kad ji 
„stoja už Lietuvos valstybės amžinus, tvirtus, sąjunginius ry
šius su Vokietija" 11.

Šia deklaracija Lietuvos buržuazija išdavikiškai apiformi
no Lietuvos pajungimą Vokietijai. Ir Vokietijos imperialistų 
atstovai Bresto derybose, remdamiesi šia Lietuvos buržuazijos 
deklaracija, įrodinėjo, kad Lietuvos atstovai „jau nusprendė 
atsiskirti nuo Rusijos ir klausimą apie tolimesnį savo valstybės 
sutvarkymą atiduoti Vokietijos nuožiūrai" I8. Šį išdavikišką 
lietuviškųjų buržuazinių nacionalistų aktą Vokietijos imperia
listai priešpastatė tarybiniam reikalavimui pripažinti teisę ir 
laisvę tautoms apsispręsti.

Taigi Vokietijos imperialistai, padedami lietuviškųjų bur
žuazinių nacionalistų, klastingai demagogiškai juos vadindami 
„lietuvių tautos atstovais", stengėsi pasaulinės visuomenės aky
se pateisinti ir įteisinti Lietuvos užgrobimą ir jos pavertimą 
Vokietijos kolonija.

Buržuazinių nacionalistų ir vokiškųjų okupantų paskelbtai 
lietuvių tautos apsisprendimo falsifikacijai Bresto taikos de
rybose buvo duotas griežtas atkirtis. Per Tarybų Rusijos dele
gaciją V. Mickevičius-Kapsukas pateikė derybų dalyviams dek
laraciją apie lietuvių tautos apsisprendimą. Šioje deklaracijoje 
buvo demaskuotas klastingas vokiškųjų imperialistų sandėris 
su Lietuvos buržuaziniais nacionalistais, jų siekimas Lietuvą 
paversti Vokietijos kolonija. V. Kapsuko deklaracijoje buvo 
kategoriškai nurodoma, kad buržuazinė Lietuvos taryba, savo
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sandėrį su vokiškaisiais okupantais apgaulingai pridengdama 
lietuvių tautos vardu, „uzurpuoja vyriausią gyventojų valią" 19. 
Buržuazinės Lietuvos tarybos 1917 m. gruodžio 11 d. deklara
cija reiškė atvirą lietuvių tautos išdavimą. Si atvira, klastingai 
lietuvių tautos vardu dangstoma buržuazijos išdavystė sukėlė 
visuotinį liaudies masių pasipiktinimą. Darbininkai ir valstiečiai 
dar aiškiau suprato, kad būtina kovoti ne tik prieš vokiškuosius 
okupantus, bet ir prieš jų agentūrą — buržuazinius naciona
listus.

Stiprėjančio liaudies masių pasipriešinamojo judėjimo įbau
ginta, Lietuvos buržuazija buvo priversta ieškoti naujų apgau
dinėjimo ir demagogijos priemonių. „Kovoti su bolševizmu", 
„neleisti į Lietuvą bolševikų įtakos"— štai koks pagrindinis rū
pestis apėmė visą reakciją Lietuvoje. Buržuazijos lyderiai, tar
damiesi su okupantais, iškėlė jiems mintį oficialiai paskelbti 
Lietuvos „nepriklausomybę" ir tuo atitraukti darbo žmones nuo 
pasipriešinamojo judėjimo, nuo bolševikų. Buržuazija aiškiai 
dabar suprato, kam jiems reikalinga „nepriklausomybė". 
1918 m. pradžioje kunigas K. Olšauskas rašė kitam klerikali
niam veikėjui кип. V. Bartuškai: „Nepripažinus greitu laiku 
Lietuvos nepriklausomybės, Lietuvoje įsigalės bolševikai"20. 
Vyskupas P. Karevičius ir kun. K. Olšauskas nuvyko į Berlyną, 
kur aplankė Hindenburgą, Liūdendorfą, kanclerį Hertlingą ir 
išaiškino jiems „nepriklausomybės" paskelbimo planus. Bur
žuazija tikėjosi, kad „nepriklausomybės" lozungas padėsiąs 
lengviau atitraukti darbo žmones nuo išsivadavimo kovos, nuo 
bolševizmo idėjų. Be to, ji tikėjosi įgyti reikšmingesnį vaid
menį okupuotos Lietuvos administracijos aparate.

Vokiškieji imperialistai pritarė lietuviškosios buržuazijos 
pasiūlymams, nes „nepriklausomybės" formulė gal užmaskuo
sianti okupacinio režimo žiaurumus, sulaikysianti liaudies mases 
nuo pasipriešinimo, pastosianti kelią bolševikų įtakos plitimui 
Lietuvoje.

Buržuazinė Lietuvos taryba, susitarusi su Vokietijos kata
likų centro partija ir su kai kuriais kitų Vokietijos partijų 
vadais, 1918 m. vasario 16 d. priėmė naują nutarimą, vadinamą 
„nepriklausomybės aktu". Šiame akte buržuazija nekalbėjo 
apie Lietuvos pajungimą Vokietijai. Taigi tokiomis buržuazijos 
vykdomų išdavysčių ir apgaudinėjimų sąlygomis gimė 1918 m. 
vasario 16 d. aktas. Lietuvos darbo žmonės iš karto suprato, 
kad tas aktas yra tik naujas demagoginis buržuazinių nacio
nalistų manevras, skirtas apgauti liaudies masėms. Greitai ir 
pati buržuazinė Lietuvos taryba atskleidžia klastingą vasario 
16 d. akto pobūdį.

Siekdama sustiprinti savo padėtį imperialistinės Vokietijos 
aparato sudėtyje, buržuazinė Lietuvos taryba 1918 m. vasario 
28 d. pasiuntė raštą Vokietijos kancleriui. Šiame rašte taryba 
įrodinėjo, kad 1917 m. gruodžio 11d. nutarimas, kaip pagrindas
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būsimiems Lietuvos ir Vokietijos santykiams, „nėra jokių ki
tokių nutarimų panaikintas ir tebegalioja", ir prašė Vokietijos 
vyriausybę pripažinti Lietuvos valstybę „sutinkamai su 1917 m. 
gruodžio 11 d. aktu" 21. Taigi buržuazinė Lietuvos taryba pati 
paneigė vasario 16 d. aktą, bet kurią jo reikšmę ir savo skel
biamosios „nepriklausomybės" pagrindu tepripažino 1917 m. 
gruodžio 11 d. deklaraciją, t. y. visišką Lietuvos pajungimą 
imperialistinei Vokietijai. Galutinai susitarti su Vokietijos im
perialistais 1918 m. kovo 20 d. į Berlyną nuvyko buržuazinės 
Lietuvos tarybos atstovai A. Smetona, J .  Šaulys, kun. J . Stau
gaitis, J . Vileišis. Ir kovo 23 d., buržuazinei Lietuvos tarybai 
prašant, Vokietijos imperatorius Vilhelmas II pasirašė dekretą, 
kuriuo paskelbė, kad jis pripažįsta Lietuvos valstybę, remda
masis „1917 m. gruodžio 11 d. Lietuvos tarybos pareiškimu“ 22.

Taip lietuviškoji buržuazija drauge su Vokietijos imperia
listais dokumentu apiformino Lietuvos pajungimą Vokietijai. 
Kovo 23 d. A. Smetona ir kiti delegacijos nariai, sužavėti šiuo 
buržuazijai reikalingu Lietuvos pajungimu, pasiuntė kaizeriui 
Vilhelmui II „gilios ir neišdildomos padėkos" telegramą. Ši te
legrama davė kaizeriui progos demagogiškai pasigirti: „Narsūs 
mano kariuomenės žygiai išliuosavo Lietuvą" 2S. Toks kaizeri
nis „išliuosavimas" ir buvo reikalingas Lietuvos buržuazijai, 
kuri tuo norėjo apsisaugoti nuo revoliucijos, nuo lenininių bol
ševizmo idėjų plitimo.

Tolimesnis revoliucinis pasipriešinimas Lietuvoje, ypač ko
munistų veikla, pogrindinių organizacijų susikūrimas dar labiau 
padidino buržuazinių nacionalistų ir vokiškųjų okupantų neri
mą. Buržuaziniai nacionalistai ne tik prašė okupantų pagalbos 
prieš bolševikų agitaciją ir prieš masinį revoliucinį judėjimą, 
bet ir ieškojo naujų kelių savo padėčiai sustiprinti. Apie jų 
padėtį rašė A. Smetona Vokietijos kancleriui 1918 m. vasarą, 
prašydamas iš jo pagalbos: „Lietuvių tautos pasitikėjimas pa
laužtas; jei neįvyks pagerėjimo, išaugs pavojus matyti tą pa
sitikėjimą tiek sunykusį, jog jo atstatymas pasidarys negalimas 
[...]. Jau dabar galimumas priešintis bolševikų agitacijai ir vi
sokiai kitai agitacijai, nukreiptai prieš Vokietiją, puolat mažėja". 
Buržuaziniai nacionalistai, gelbėdami savo padėtį, įvykdė naują 
išdavikišką žingsnį, kuriam kai kurie klerikaliniai veikėjai ren
gėsi jau nuo 1917 m. Būtent 1918 m. vasarą buržuazinės Lietuvos 
taryba Lietuvą paskelbė monarchija, o Vokietijos kaizerio gi
minaičiui Viurtembergo hercogui Vilhelmui fon Urachui ir „jo 
vyriškiems įpėdiniams tiesia linija" pasiūlė „Lietuvos karaliaus 
vainiką"24. Tačiau žinodami, kad visa tai sukels dar didesnę 
liaudies masių rūstybę, klerikaliniai-nacionalistiniai istorijos 
falsifikatoriai sukūrė versiją, kad Urachas esąs kilęs iš Lietu
vos didžiojo kunigaikščio Mindaugo, ir nutarė jį pavadinti 
Mindaugu II. Urachui jau buvo užsakytas karaliaus vainikas, 
buvo rengiamasi jo vainikavimui, klerikaliniai „švietėjai" gy
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rėsi, kad Urachas (Mindaugas II!) mokąsis lietuvių kalbos 
ir t. t.25

Vokietijos kaizeriniai imperialistai aukštai įvertino Lietu
vos buržuazijos pastangas įtvirtinti Lietuvos pajungimą Vokie
tijai ir ypač Uracho pakvietimą Lietuvos karaliumi. Dabar jie 
turėjo pagrindo tikėtis, kad jeigu Vokietija ir pralaimės karą, 
Lietuva vis dėlto būsianti susirišusi su Vokietija net karaliaus 
asmeniu. Atsidėkodama už tokią paslaugą, 1918 m. rugsėjo mėn. 
Vokietijos valdžia paskyrė buržuazinei Lietuvos tarybai nuo
latinę finansinę bazę— 18 600 markių mėnesiui ir 75 450 markių 
už praeitą laiką. Spalio mėn. okupantai pranešė A. Smetonai, 
kad jie duosią buržuazinei Lietuvos tarybai tiek lėšų, kiek tik 
reikėsią, ir tuojau asignavo jai 100 000 markių 26.

Vokietijos armijoje ir šalies viduje brendo revoliucinės nuo
taikos Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos idėjų įtakoje. 
Nauji nepasisekimai karo frontuose. Visa tai vertė vokiškuo
sius imperialistus visaip remti savo talkininkus okupuotose te
ritorijose, daryti jiems kai kurių nuolaidų ir tuo užtikrinti jų 
talkininkavimą ateityje.

Lietuvos kontrrevoliucinė buržuazija ir buržuazinė Lietuvos 
taryba naudojosi ta vokiškųjų okupantų parama ir savo likimą 
iš esmės visiškai surišo su Vokietijos imperialistais, tikėdamiesi 
tolimesnės jų pagalbos prieš liaudies masių revoliucinį judėji
mą. Vokietijos kanclerio Badeno princo Makso pavesta ir re
miama, buržuazinė Lietuvos taryba 1918 m. spalio mėn. pa
baigoje pradėjo formuoti savo „ministrų kabinetą", kurį sudarė 
tik lapkričio 11 d., jau tiesiog saugojama vokiškosios okupaci
nės kariuomenės.

Taigi visi buržuazinės Lietuvos tarybos dokumentai, tame 
tarpe ir 1918 m. vasario 16 d. aktas, visa lietuviškosios buržua
zijos veikla 1917 ir 1918 m. rodo, kad Lietuvos buržuazija buvo 
įsitikinusi, jog Lietuvos pajungimas imperialistinei Vokietijai 
užtikrins jai Lietuvoje privilegijuotą padėtį, įgalins kurti savo 
gyvenimą, išnaudojant darbininkų ir valstiečių mases, apsau
gos nuo lenininių idėjų plitimo, nuo Didžiosios Spalio socialis
tinės revoliucijos poveikio Lietuvos visuomenės gyvenimui, nuo 
revoliucijos Lietuvoje.

Tokias pat mintis išreiškė ir hitlerininkams talkininkavę 
buržuaziniai nacionalistai. Jie  priešakyje su J. Ambrazevičium- 
Brazaičiu, aktyviai veikiančiu prieš Tarybų Lietuvą JA V  im
perialistų naudai, 1941 m. rugpjūčio mėn. pradžioje sveikino 
hitlerinių okupantų vadovą Lietuvoje fon Rentelną. Šie buržua
zinių nacionalistų ideologai, demagogiškai dengdami juodus fa
šistų darbus lietuvių tautos vardu, prašė „perduoti visos tautos 
padėką didžiojo reicho vadui Adolfui Hitleriui ir narsiajai ka
riuomenei". Paskui jie pareiškė savo ištikimybę hitlerinei Vo
kietijai ir pasiryžimą „pozityviai bendradarbiauti su didžiuoju 
Vokietijos reichu". Ir pagaliau nužymėjo ryšius tarp Lietuvos
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1918 m. buržuazijos politikos ir hitlerinių talkininkų politikos. 
Be to, jie pareiškė: „Nepriklausomos Lietuvos steigimas 1918me
tais ir jos pripažinimas de jure 1918 m. kovo 23 d. iš Vokie
tijos pusės nieko bendra su Versalės traktatu ir jo inspiratoriais 
neturėjo". Buržuaziniai nacionalistai čia taip pat pasisakė, kad 
per visą buržuazijos viešpatavimo laikotarpį jiems buvo svar
biausia palaikyti gerus santykius su Vokietijos reakcionieriais, 
ypač su hitlerininkais, atiduodant jiems ir Klaipėdos kraštą, 
ir pagaliau visą Lietuvą. Čia jie tiesiog pabrėžė: „Jeigu per 
sekančius 20 metų Lietuvos draugingo sugyvenimo su Vokie
tija ir atsirasdavo reikalaujančių sutvarkymo klausimų, tai tie 
klausimai buvo sureguliuoti 1939 m. kovo 22 d. sutartimi; to
kiu būdu buvo praskintas kelias abiejų šalių draugingiems 
santykiams plėtoti" 27.

Šię hitlerinių talkininkų pasisakymai ir visi jų veiksmai 
rodo tiesioginį organišką ryšį tarp 1917 m. gruodžio 11 d., 
1918 m. vasario 16 d., 1918 m. kovo 23 d. aktų, tarp Uracho 
paskelbimo Lietuvos karaliumi, tarp hitlerinio Klaipėdos užgro
bimo 1939 m. kovo 22 d. ir 1941 m. birželio mėn. prasidėjusios 
hitlerinės okupacijos, kurią taip sveikino lietuviškieji buržua
ziniai nacionalistai. Visos tos datos ir jų faktai ryškiai rodo 
lietuviškųjų buržuazinių nacionalistų politikos liniją — išvien 
ir su kaizerine Vokietija, ir su urachiniu karaliumi, ir su 
Hitleriu, kad tik būtų užkirstas kelias į Lietuvą V. Lenino idė
joms ir revoliucijai, kad tik būtų apsaugoti išnaudotojų klasių 
interesai Lietuvoje.

Ir dabar jokios buržuazinių istorikų ir publicistų falsifika
cijos, jokie buržuazinių nacionalistų prasimanyti jų tamsių dar
bų „jubiliejai" nepateisins lietuvių tautai giliai žalingos bur
žuazinės Lietuvos tarybos veikimo — nei jos demagoginio 
1918 m. vasario 16 d. akto, nei kitų išdavikiškų aktų (1917 m. 
gruodžio 11 d., 1918 m. kovo 23 d. Vilhelmo dekreto, Uracho 
paskelbimo Lietuvos karaliumi ir kt.). Visi istoriniai faktai su
daro aiškią nepaneigiamą antiliaudinės, antinacionalinės Lietu
vos nacionalistinės buržuazijos politikos 1917—1918 m. ir vė
lesniųjų metų veikimo iliustraciją, lygiai kaip visi istoriniai 
faktai taip pat nepaneigiamai rodo buržuazinių nacionalistų 
priešišką lietuvių tautai veikimą per visą hitlerinę okupaciją 
ir vėliau, jiems parsidavėliškai tarnaujant JAV, o taip pat ir 
Vakarų Vokietijos imperialistams.

Buržuaziniai nacionalistiniai istorikai, visokiais prasimany
mais aukštindami 1918 m. vasario 16 d. aktą, visiškai nutyli 
atvirai išdavikiškus buržuazinės Lietuvos tarybos veiksmus 
1917—1918 m.

Visa istorinio vystymosi eiga neginčijamai įrodo, kad Lie
tuvos valstybingumo ir nepriklausomos Lietuvos valstybės at
kūrimas buvo 1918 m. Lietuvos darbo žmonių revoliucinės ko
vos rezultatas. Vadovaujant Lietuvos Komunistų partijai,
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1918 m. gruodžio mėn. buvo sudaryta Lietuvos laikinoji dar
bininkų ir valstiečių vyriausybė su V. Mickevičium-Kapsuku 
priešakyje. 1918 m. gruodžio 16 d. ši vyriausybė paskelbė 
Manifestą apie nepriklausomos Lietuvos valstybės sukūrimą. 
Lietuvos nepriklausomos valstybės sukūrimas buvo įtvirtintas 
ne tik šalies viduje, bet ir tarptautiniu mastu, paskelbiant 
RTFSR Liaudies Komisarų Tarybos 1918 m. gruodžio 22 d. Dek
retą ir VCVK 1918 m. gruodžio 24 d. nutarimą — didžiojo 
V. Lenino pasirašytus istorinius dokumentus apie Lietuvos Ta
rybų Socialistinės respublikos pripažinimą.

1 Klerikalinio laikraščio „Tėvynės sargas" redaktoriai bei leidėjai.
2 Tėvynės sargas, 1900, №. 12.
3 Государственная Дума: Стенографические отчеты, 1913, ч. 3, с. 861.
4 П алеолог Морис, бывший французский посол. Царская Россия накануне 

революции.— М., 1923, с. 402.
5 2т.: Tikyba ir dora, 1917, Nr. 51. (Čia straipsnyje „Lietuvos ateitis" kun. 

Bučys įrodinėjo, kad lietuviai 1894 m. prisiekę Rusijos carui ir turi būti 
ištikimi tai priesaikai.) Jokantas K. S. Kalvarijoje vokiečių okupacijos me
tu, p. 35. („Aš esu ištikimas savo carui".)

6 Didžiojo karo laikų lietuvių dainos / Surinko J. Norkus.— K., 1927, p. 124.
7 Zūricher Morgen Zeitung, 1916, den 2. Februar.
8 Basanavičius J .  Iš lietuvių gyvenimo 1915— 1917 m. po vokiečių jungu.— 

V., 1919, p. 14.
9 Ten pat, p. 19.
10 Jokantas K. S. Kalvarijoje vokiečių okupacijos metu (1914— 1918), p. 12.
11 Naujoji Romuva, 1937, Nr. 9(319), p. 193.
12 Neue Schlesische Zeitung, 1915, November.
13 Kownaer Zeitung, 1917, den 3. Januar.
14 Steponaitis A. Atsiminimai.— K., 1940, p. 53, 56.
15 Lietuvos TSR istorija.— V., 1965, t. 3, p. 21.
16 Ten pat, p. 23.
17 LIS, t. 3, p. 92—93.
18 Lietuvos-TSR istorija, t. 3, p. 28.
19 LIS, t. 3, p. 36.
20 Ten pat, p. 94.
21 Ten pat, p. 96.
22 Ten pat.
23 Lietuvos Aidas, 1918, kovo 29.
24 LIS, t. 3, p. 97—98.
25 Ten pat.
26 Lietuvos TSR istorija, t. 3, p. 31.
27 Nacionalistų talka hitlerininkams.— V., 1970, p. 6.

Apie vieną nacionalistinį klastojimą
Lietuvos liaudies visiškas išsivadavimas iš visokeriopos socia
linės ir nacionalinės priespaudos ir Lietuvos Tarybų Socialis
tinės Respublikos paskelbimas, kaip vieningai išreikšto lais
vo lietuvių tautos apsisprendimo rezultatas, iki šiol neduoda 
ramybės lietuviškiesiems buržuaziniams nacionalistams. Dabar 
jie, visa savo politine-moraline ir materialine esme tarnaudami 
JA V  imperialistams ir Vakarų Vokietijos revanšistams, tebe
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svajodami apie reakcinės buržuazijos šeimininkavimą Lietuvo
je, toliau aktyviai dalyvauja reakciniame pasauliniame anti
komunistiniame fronte. Vykdydami šio fronto užduotis, jie be
atodairiškai klastoja lietuvių tautos istoriją, šmeižia lietuvių 
tautą, Tarybų valdžią, Tarybų Lietuvą.

Viena iš ryškiausių nacionalistinių falsifikacijų, kuria jie 
stengiasi ypač pabrėžti savo atsidavimą imperialistiniam pa
sauliui, yra jų nieku neparemtas prasimanytas antitarybinis 
„sukilimas" 1941 m. hitlerinės agresijos prieš Tarybų Sąjungą 
pradžioje. Lietuviškieji buržuaziniai nacionalistai per savo spau
dą ir atitinkamą imperialistų bei jų žvalgybų spaudą ir radiją 
skleidžia melo kupinus prasimanymus, kalba apie „šimtą tūks
tančių" „sukilėlių", apie jų „puolimą" prieš Tarybinę Armiją. 
Nacionalistinių parsidavėlių sudarytas vadinamasis „Lietuvos 
išlaisvinimo komitetas" 1969 m. sakėsi: „labai pagarbingai mi
nime 1941 m. tautos sukilimą". Panašius „pagarbumus" naciona
listai skelbia ir iki šiol.

Kokia gi buvo iš tikrųjų padėtis Lietuvoje hitlerinės agre
sijos prieš Tarybų Sąjungą pradžioje?

Nėra reikalo kartoti visiems žinomų tiesų, visi gerai atsi
mena tą didvyrišką kelią, kuriuo eidama, lietuvių tauta atkū
rė Tarybų valdžią Lietuvoje 1940 metais. Šie istoriniai įvykiai 
pakankamai plačiai nušviesti ne tik mokslinėje literatūroje, 
bet ir populiariuose straipsniuose ir knygose, vadovėliuose. 
Šie įvykiai ne kartą buvo plačiai analizuojami įvairiose moks
linėse konferencijose. Žmonės gerai atsimena tų istorinių metų 
įvykius. Visi atsimena Lietuvos liaudies entuziazmą Liaudies 
seimo rinkimų metu, jos džiūgavimą, paskelbus Lietuvos Socia
listinę Respubliką, Lietuvai tapus galingosios Tarybų Sąjungos 
tautų šeimos nariu.

Dabar pereikime prie faktų, primenančių Didžiojo Tėvynės 
karo pradžią. Kraugerišką hitlerininkų įsiveržimą į Lietuvą, 
pradedant nuo jų pirmųjų banditiškų antlėkių ankstyvą 1941 m. 
birželio 22 d. rytą, plačiausios lietuvių tautos masės sutiko su 
didžiausio pasipiktinimo, neapykantos pasireiškimais ir nepa
laužiamu pasiryžimu drauge su visomis TSRS tautomis kovoti 
prieš hitlerinius kraugerius.

Akivaizdoje šių visiems žinomų įvykių, kurių faktišką es
mę tvirtai liudija konkretūs dokumentai ir kuriuos dar betar
piškai atsimena daugelis juos pergyvenusių Lietuvos gyventojų, 
savaime kyla klausimas, kas gi tie „sukilėliai" ir kas tai per 
„sukilimas", apie ką taip pasigardžiuodami kalba buržuaziniai 
nacionalistai. Prisiminkime kai kuriuos praeities įvykius.

Lietuvos fašistinė valdžia, akivaizdoje nuolat augančio an
tifašistinio revoliucinio judėjimo, 1938 ir 1939 m. visą savo 
politiką kreipė hitlerinės Vokietijos interesų linkme, tikėda
masi iš jos visada sulaukti paramos prieš revoliucinį masių 
sukilimą. O drauge su tuo veikė Lietuvoje tiesioginiai hitleri
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ninku agentai — voldemarininkai, kurie, kaip matyti iš Niurn
bergo bylos dokumentų, su Ribentropo pritarimu, „užsienio rei
kalų ministerijai sutikus", buvo „laikas nuo laiko paremiami 
smulkiomis pinigų sumomis".

Kada hitlerinė Vokietija klastingai užpuolė Lenkiją ir gro
bė Lenkijos žemes, po Lietuvos fašistų atstovo Škirpos [1] su
sitikimo su Ribentropu atsirado parengtas, 1939 m. rugsėjo 
20 d. data pažymėtas „Gynybinės sutarties tarp Vokietijos rei
cho ir Lietuvos respublikos" projektas. Šio dokumento str. 1 sa
koma, kad „Lietuva pasiduoda Vokietijos reicho globai", o kad 
toji „globa galėtų būti realizuota", tai, kaip pasakyta 2 str., 
„Vokietija ir Lietuva sudaro viena su kita karinį susitarimą" L 
Šią „gynybinę sutartį", nors dar, kiek žinoma, tebuvo jos pro
jektas, hitlerininkai, turėdami voldemarininkų ir kitų Lietuvos 
fašistų pritarimą, buvo nusistatę neatidėliojant vykdyti.

Būtent, 1939 m. rugsėjo 25 d. Hitlerio pasirašytoje direk
tyvoje Nr. 4, be ko kita, įsakoma: „Rytų Prūsijoje laikyti ka
rinėje parengtyje jėgas, pakankamas tam, kad būtų skubiai 
užimta Lietuva, net jos ginkluoto pasipriešinimo atveju" 2. Taigi 
hitlerininkai, kad ir turėdami Lietuvos fašistų pritarimą pasi
duoti „reicho globai", vis dėlto numatė, kad Lietuva, Lietuvos 
liaudis tikrai ginklu pasipriešins jų „globai".

Betgi nei „gynybinės sutarties" projekto, nei Hitlerio di
rektyvinio įsakymo fašistai negalėjo įvykdyti. Lietuvos darbo 
žmonių antifašistinis judėjimas, Lietuvos Komunistų partijos 
veikla buvo svarbi užtvara prieš fašistų rengiamą Lietuvos ati
davimą Hitleriui. Lietuvos KP Centro Komitetas kvietė darbo 
žmones: „Jeigu, nežiūrint tautos balso, būtų paskelbtas Hitlerio 
protektoratas, mes šaukiame sukilti ir visomis jėgomis ginti 
Lietuvą" 3 Ir antras, tuo atžvilgiu dar svarbesnis momentas 
buvo tas, kad hitlerinėms kariaunoms užplūdus Lenkiją, Tary
binė Armija pastojo hitlerininkams kelią, įžengdama į Vakarų 
Ukrainą, Vakarų Baltarusiją ir į Vilniaus kraštą, o Tarybų 
Sąjungos vyriausybė pasiūlė Lietuvos vyriausybei pasirašyti 
savitarpio pagalbos sutartį ir įkurdinti Lietuvos teritorijoje, 
konkrečiai numatytose vietose tam tikras Tarybinės Armijos 
įgulas. Šios Tarybų Sąjungos priemonės, o taip pat ir Lietuvos 
Komunistų partijos kova prieš galimą hitlerininkų įsiveržimą 
neabejojamai privertė Hitlerį susilaikyti nuo savo įsakymo 
vykdymo.

Tačiau Lietuvos fašistinė valdžia ir fašistai aplamai po 
sutarties su Tarybų Sąjunga sudarymo nekeitė savo pozicijų: 
jie darė visokias provokacijas prieš savitarpio pagalbos su
tartį su Tarybų Sąjunga ir ieškojo kelių įstumti Lietuvai į Hit
lerio protektoratą, kad tik negalėtų Lietuvoje šeimininkauti 
pati lietuvių tauta. Kai Lietuvos darbo žmonės, LKP vadovauja
mi, paėmė valdžią į savo rankas, fašistiniai išgamos, pabėgę



nuo lietuvių tautos rūstybės į Vokietiją, dar labiau sustiprino 
savo organizacinį bendradarbiavimą su hitlerininkais.

1940 m. lapkričio mėn. Berlyne hitlerinių saugumo organų 
iniciatyva buvo sudarytas vadinamasis „Lietuvių aktyvistų fron
tas" (LAF), kuris apjungė visus reakcininkus, įvairių buržua
zinių partijų narius, atkakliausius Tarybų Lietuvos priešus prie
šakyje su buvusiu fašistinės valdžios pasiuntiniu Berlyne pulk. 
K. Škirpa. Iš šių „aktyvistų" tarpo Vokietijoje buvo parengiami 
šnipai ir diversantai, kurie buvo permetami į Tarybų Lietuvą 
su uždaviniais ne tik rinkti reikalingas hitlerininkams žinias, 
bet ir telkti bei jungti reakcinius elementus Lietuvoje, pareng
ti juos antitarybiniams veiksmams pagal vokiečių žvalgybos 
nurodymus. Šių „aktyvistų" buvo sudaryti Vilniuje ir Kaune 
tam tikri kontrrevoliuciniai centrai, kurie, vadovaudamiesi 
instrukcijomis iš Berlyno, turėjo vadovauti reakcininkų gru
pėms visoje Lietuvoje. „Aktyvistai" Vokietijoje ir jų nelega
liai sudaromos kontrrevoliucinės grupės buvo aiškiai rengiami 
diversiniams veiksmams, Vokietijai užpuolus Tarybų Sąjungą.

Kai tik hitlerinė Vokietija pradėjo karą prieš Tarybų Są
jungą, nacionalistiniai „aktyvistai" ir jų parengti diversantai 
lygia greta su puolančiais hitlerininkais pradėjo savo kruviną 
darbą: jie, hitlerininkų apginkluoti, iš pasalų užpuldinėjo par
tinius ir tarybinius darbuotojus, milicininkus, netgi atskirus 
Tarybinės Armijos karius, terorizavo ramius gyventojus. Į šį 
kruviną nacionalistinių banditų darbą Lietuvoje jungėsi reak
ciniai buvusios buržuazinės kariuomenės karininkai, reakciniai 
katalikų dvasininkai, buvusių buržuazinių partijų reakcininkai, 
buožės ir kiti kontrrevoliuciniai elementai, iki tol buvę vie
naip ar kitaip užsimaskavę Lietuvoje 4.

Būtent, tokiomis aplinkybėmis, kai visos ginkluotos tary
binės jėgos kovėsi prieš hitlerininkų ir jų agentų jėgas už 
Kauno miesto ribų, nacionalistinių banditų gaujelė birželio 
23 d. užgrobė Kauno radijo stotį ir tos gaujelės vadas L. Pra
puolenis [2] pasakė prohitlerinę kalbą, šaukiančią lietuvių tau
tą padėti Hitleriui kurti „naują Europą". Aplamai visas vadi
namųjų „aktyvistų" (LAF), kaip ir kitų buržuazinių nacionalistų 
veikimas ir iki birželio 22 d., ir nuo tos dienos visomis savo 
formomis buvo pajungtas hitlerinės Vokietijos naudai ir iš es
mės buvo hitlerininkų organizuojamas. Toks jis buvo per visą 
hitlerinės okupacijos laikotarpį.

Taip Hitleriui tarnavo J . Ambrazevičiaus „laikinoji vyriau
sybė", be ko kita, pati savo 1941 m. rugpjūčio 5 d. memo
randume okupacinės valdžios generaliniam komisarui fon Ren- 
telnui be jokio pagrindo tvirtinusi, kad esą „lietuvių tauta yra 
nuoširdžiai pasiryžusi pozityviai bendradarbiauti su didžiuoju 
Vokietijos Reichu"5. Taip kalbėjo išdavikai, demagogiškai 
dangstydamiesi skambiais žodžiais apie tautos valią.
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Tame pačiame memorandume J. Ambrazevičiaus [3] „lai
kinoji vyriausybė“ taip pat parsidavėliškai tvirtino, kad Klai
pėdos krašto užgrobimas 1939 m. kovo 22 d. praskynęs kelią 
Lietuvos ir Vokietijos „draugingiems santykiams".

Taigi lietuviškieji buržuaziniai nacionalistai visais savo 
veiksmais talkininkavo hitlerininkams, matydami juose didžiau
sius komunizmo ir Tarybų Lietuvos priešus, visa savo jėga pa
dėjo jiems stumti Lietuvą į hitlerinės kolonijos padėtį, o lie
tuvių tautą į sunaikinimą. Buržuaziniai nacionalistai padėjo 
hitlerininkams sudaryti iš įvairių tautos atplaišų policijos ba
talionus, panaudotus masinėms žmonių žudynėms. Betgi bur
žuaziniams nacionalistams nė vienu atveju, nepaisant visų jų 
pastangų, nepavyko sumobilizuoti Lietuvos jaunimo į karinę 
talką hitlerininkams. Lietuvos jaunimas, kaip ir visa lietuvių 
tauta, savo didžiausia dauguma, vieningai buvo nusistatęs prieš 
hitlerinius okupantus, prieš lietuvių tautos naikintojus ir prieš 
jų talkininkus. Kaip yra žinoma, visos nacionalistų pastangos 
mobilizuoti Lietuvos jaunimą žlugo.

Drauge su tuo geriausieji lietuvių tautos sūnūs, geriausio
sios lietuvių tautos dukros partizanų būriuose, Lietuviškojoje 
divizijoje, kituose Tarybinės Armijos junginiuose didvyriškai 
kovėsi su grobikais. Jų žygdarbiai fronte gerai žinomi lietuvių 
tautai, ji visada su dėkingumu juos atsimena.

Tokie yra faktai, tokia yra tiesa, kurios negali nustelbti 
jokie užsienyje apsigyvenusių istorijos klastotojų prasimany
mai, gudravimai. Beje, mes gerai žinome, ko vertos šios „is
torijos", sklindančios iš buržuazinių nacionalistų stovyklos. 
Mes žinome, kad, sutriuškinus hitlerinę Vokietiją, lietuviškieji 
buržuaziniai nacionalistai buvo priversti pakeisti savo gaires,— 
jie įsipiršo bendradarbiauti su JA V  imperialistų ir Vakarų 
Vokietijos revanšistų agentais. Jie  ir dabar kuo plačiausiai 
antikomunistinėje visuomenėje ima girtis, kad jie 1941 m. bir
želio mėn. ir vėliau skelbę Lietuvos nepriklausomybę ir kad esą 
su tuo lozungu vykęs ir jų „sukilimas".

Pradžioje, kol dar nacionalistiniai pabėgėliai iš Lietuvos 
nebuvo vieningai susitarę, kaip ką nušviesti iš hitlerinės oku
pacijos įvykių, tai ir dėl to „sukilimo" kai kurioje spaudoje 
buvo galima rasti artimesnį tiesai apibūdinimą. Štai 1955 m. 
vienas iš ryškiųjų hitlerininkų bendradarbių, karo pradžioje tos 
vadinamosios „laikinosios vyriausybės" pirmininkas J. Ambra
zevičius (dabar J. Brazaitis) nacionalistiniame studentų žurnale 
„Lituanus“ pripasakojo, kad esą, prasidėjus Kaune „sukilimui" 
birželio 23 d., L. Prapuolenis „paskelbė nepriklausomos Lietu
vos atstatymą ir Laikinosios vyriausybės sudarymą". O tų pačių 
metų „Naujienų" rugpjūčio 23 d. numeryje str. „Tendencingi 
pasakojimai", išdėsčius J. Ambrazevičiaus pasakojimą, tiesiog 
sakoma: „Abejotina, ar dabartiniu laiku verta tą sukilimą taip 
reklamuoti, kaip jį reklamuoja „Lituanuso" bendradarbis [ .. .j .
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Juk Prapuolenis šaukė Lietuvos žmones remti vokiečių armiją 
ir padėti Hitleriui kurti „naują Europą“. Šita politika f . ..] ga
lėjo nemažai pakenkti Lietuvos vardui demokratiniame pasau
lyje. Aktyvistų paskelbta laikinoji vyriausybė darė paskui ir 
dar negražesnių dalykų, kuriuos būtų gėda minėti spaudoje". 
Ir baigiant, straipsnyje aptariant tą „sukilimą“, apibendrinama: 
„kiek šiandien galima spręsti, tai nei politiniu, nei militariniu 
atžvilgiu jisai nebuvo reikšmingas".

Ir dabar lietuviškieji buržuaziniai nacionalistai, siekdami 
pakelti savo visuomeninį svorį naujųjų šeimininkų akyse, rek
lamuoja tariamąjį lietuvių tautos „sukilimą". Šiuo šlykščiausiu 
melu buržuaziniai nacionalistai siekia negausios nacionalistinių 
banditų saujelės veiksmus klastingai priskirti lietuvių tautai. 
Skleisdami tokius ir į juos panašius lietuvių tautos istorijos 
falsifikavimus, buržuaziniai nacionalistai, telkdamiesi į įvairias 
reakcines organizacijas, kalba ir apie savo „vadavimo" misiją, 
arba, kaip rašė gerai pažinęs lietuviškųjų buržuazinių nacio
nalistų Jungtinėse Amerikos Valstijose veikimą ir ideologiją, 
rašytojas A. Morkus [4], „kiti net skelbė karus: „Mes sugrį
šime į Lietuvą, atominėmis bombomis nešini" 6.

Šiandien lietuvių tauta, drauge su visomis Tarybų Sąjun
gos tautomis kurdama šviesią komunizmo ateitį, puikiai pažįsta 
ir reikiamai Vertina visus imperialistų ir jiems tarnaujančių 
lietuviškųjų nacionalistų prasimanymus ir reiškia jiems panie
ką ir griežčiausią pasmerkimą.

1 Žr.: Documents of German Foreign Policy. Series D.— Wash., 1956, vol. 8, 
p. 112, d. 113.

2 Wojna Obronna Polski 1939: Wybor žrodel.— W-wa, 1968, s. 960—961.
3 Lietuvos Komunistų partijos atsišaukimai, t. 4, p. 416.
* Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной войне 

1941— 1945,— Рига, 1969, кн. 3, с. 210.
5 Žr.: Nacionalistų talka hitlerininkams.— V., 1970, p. 6.
6 Morkus A. Taip man atrodo.— V., 1969, p. 97.
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Paaiškinimai
Lietuvių tautos pasipriešinimas 

vokiečiams okupantams ir jų talkininkams 
Socialistinės revoliucijos pergalė Lietuvoje 

Socialistiniai pertvarkymai
Lietuvos, Latvijos ir Estijos TSR Mokslų Akademijų Istorijos institutų moks
lininkai, TSRS MA probleminės mokslinės tarybos „Didžiosios Spalio socialis
tinės revoliucijos istorija" padedami, parengė, redagavo ir išleido sąjunginiam 
skaitytojui skirtą kolektyvinę monografiją «Борьба за Советскую власть в 
Прибалтике» (М., 1967). Šio apibendrinamojo darbo vienas iš redakcinės ko
legijos narių bei autorių buvo J. Žiugžda.

J. Žiugžda vienas iš pirmųjų lietuvių tarybinėje istoriografijoje išanalizavo 
ir marksistiškai įvertino Lietuvos darbo žmonių kovą už Tarybų valdžią Lietu
voje 1918— 1919 metais. Šiam svarbiam Lietuvos istorijos tarpsniui atskleisti 
autorius yra skyręs daugiau kaip 20 mokslinių ir mokslo populiarinimo darbų.

„Rinktiniuose raštuose" skaitytojui pateikiami pirmą kartą į lietuvių kalbą 
išversti J. Žiugždos parašyti minėtos monografijos skyriai: 13 skyriaus posky
ris „Lietuvių tautos pasipriešinimas vokiečiams okupantams ir jų talkininkams", 
visas 14 skyrius ,.Socialistinės revoliucijos pergalė Lietuvoje", 15 skyriaus 
„Socialistiniai pertvarkymai" 3 poskyriai. Sudarytojų nuomone, tai patys bran
džiausi ir reikšmingiausi darbai iš J . Žiugždos palikimo šia tema. Jie gerai 
argumentuoti, remtasi tuo laiku naujausiais tarybinio istorijos mokslo laimė
jimais.

Tarybų Rusijos pagalba 
Lietuvos darbo žmonėms kovoje už 
Tarybų valdžią 1 9 1 8 —1 9 1 9  metais

Šis darbas skelbtas Lietuvos TSR MA Istorijos instituto ir Partijos istorijos 
instituto prie Lietuvos KP CK leidinyje „Už socialistinę Lietuvą" (V., 1960, 
p. 29—64), parengtame pagal pranešimus, skaitytus 1958 m. gruodžio 15— 
16 dienomis Lietuvos TSR Mokslų Akademijos ir Partijos istorijos instituto 
mokslinėje sesijoje. Šioje mokslinėje sesijoje pranešimą skaitė ir J. Žiugžda.

Šio pranešimo faktinė medžiaga papildo pirmąsias tris J . Žiugždos pub
likacijas, kuriomis pradedamas „Rinktinių raštų" II tomas. Apskritai pirmieji 
keturi darbai iš esmės sudaro visumą ir atskleidžia Lietuvos darbo žmonių 
kovą už Tarybų valdžią Lietuvoje 1918— 1919 metais. J. Žiugžda daug dė
mesio skyrė revoliucinio darbininkų judėjimo Lietuvoje problemoms, nes kova 
už Tarybų valdžią Lietuvoje — dėsningas visuomenės raidos reiškinys ir re
zultatas. Be to, skelbiamas darbas yra artimas ir kitai autoriaus nagrinėtai 
temai — lietuvių ir rusų tautų istorinei draugystei. Į „Rinktinių raštų” II tomą 
iš minėto rinkinio dedamas straipsnis rodo Rusijos revoliucinio darbininkų 
judėjimo paramą Lietuvos revoliuciniam judėjimui ir ryšius su juo, plačiai 
nušviečia šios paramos reikšmę, kai Lietuvos darbo žmonės kovojo už Tarybų 
valdžią savame krašte.
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Darbo valstiečių ir žemės ūkio darbininkų 
kova prieš išnaudotojus ir engėjus

Spausdinama iš knygos „Revoliucinis judėjimas Lietuvoje" (V., 1957), p. 459— 
476. Straipsnio rankraštis (mašinraštis, 28 1.) saugomas MAB RS, f. 275, b. 248. 
Autografai 1-ajame ir 28-ajame lapuose. Paskutiniajame, 28-ajame, lape įra
šyta data— 1955.V.18— ir pastaba: „Pagal knygą „Lietuvos kaimo darbo žmo
nių kova dėl žemės buržuazijos viešpatavimo metais". Spausdintas tekstas 
kiek skiriasi nuo mašinraščio. Jis šiek tiek redaguotas ir trumpintas. Išleistos 
1921 m. kovo 5 d. nuteistųjų pavardės (1. 7), septyniais punktais išdėstyti 
Lietuvos darbo žmonių reikalavimai, kelti mitinguose ir susirinkimuose. Spaus
dintame tekste jie duoti ne papunkčiui, bet apibendrintai:

[1] Vilniaus kraštas pirmą kartą užgrobtas 1919 m. balandžio mėn., kai 
Lenkijos kariuomenė slopino Tarybų valdžią, antrą— 1920 m. spalio 9 d. 
gen. L. Želigovskio vadovaujamų karinių dalinių.

[2] Bermontininkai — kontrrevoliuciniai rusų baltagvardiečių ir vokiečių 
kariniai daliniai, veikę Pabaltijyje 1919 m. rudenį. Pavadinti pagal jų vado 
P. Bermonto-Avalovo, carinės armijos pulkininko, pavardę.

[3] Vasilčikovai ■— rusų tautybės kunigaikščių kilmės Lietuvos dvarinin
kai, valdę Jurbarko ir Tauragės dvarus majorato teisėmis (t. y. iš caro už 
ypatingus nuopelnus gauta žemės nuosavybė tam tikromis sąlygomis: uždraus
ta skaldyti dvarą, jį galėjo paveldėti tik vyriausias sūnus ir pan.).

[4] Steigiamasis seimas — Lietuvos buržuazinės valstybės įstatymų leidimo 
organas, išrinktas 1920 m. balandžio mėn. Priėmė žemės reformos įstatymą, 
Lietuvos konstituciją. Baigė darbą 1922 m.

[5] Klerikalai — čia kalbama apie Lietuvių krikščionių demokratų parti
jos atstovus Steigiamajame seime.

[6] Krupavičius M ykolas (1885— 1970)— Lietuvos politinis veikėjas, vie
nas krikščionių demokratų partijos lyderių, 1922 m. žemės reformos kūrėjų, 
1920— 1927 m. seimo atstovas.

[7] Darbo federacija — Lietuvių krikščionių demokratų partijos sukurta 
darbininkų organizacija, veikusi 1919— 1940 m. Vykdė klasinės taikos su 
buržuazija politiką, skiepijo darbininkams katalikišką pasaulėžiūrą.

[8] Einheitsfrontininkai — Klaipėdos krašto vokiečių buržuazinių ir smul
kiaburžuazinių politinių partijų bloko „Die Einheitsfront" („Vienybės frontas") 
nariai. Veikė iki 1926 m. pabaigos, rengė dirvą Klaipėdos krašto prijungimui 
prie Vokietijos.

[9] Ūkininkų sąjunga (Lietuvos ūkininkų sąjunga) — klerikalinė kaimo 
buržuazijos organizacija, įkurta 1917 m. Iš pradžių buvo ekonominė organi
zacija, vėliau persiorganizavo j politinę. Veikė kartu su krikščionių demo
kratų partija, buvo jos filialas kaime.

[10] Žemės ūkio rūmai — valstybinė visuomeninė žemės ūkio reikalų įstai
ga (1926— 1940). Vadovavo žemės ūkio mokslinio tyrimo darbui, rūpinosi kad
rų parengimu: išlaikė keliolika žemės ūkio mokyklų _(1938 m.— 14). Populia
rino agronomijos ir gyvulininkystės žinias; leido „Ūkininko patarėją", žur
nalus „Naujoji sodyba", „Žemės ūkis". Rūpinosi stambių žemvaldžių reikalais.

[11] Žodžiai „kademai", „kademiški" sudaryti iš pirmųjų krikščionių de
mokratų partijos pavadinimo raidžių (KD).

[12] Grinius Kazys (1866— 1950) — Lietuvos visuomenės ir politinis veikė
jas, vienas valstiečių liaudininkų sąjungos lyderių, 1926.VI.7— 1926.XII.17 res
publikos prezidentas.

[13] Turimas galvoje A. Sniečkaus straipsnis „Valstiečių kova Lietuvoje 
1935 m."— Žr. kn.: Revoliucinis judėjimas Lietuvoje. V„ 1957.

[14] 1938 m. kovo 17 d. Lenkijos ultimatume Lietuvai tiesioginio reikala
vimo atsisakyti Vilniaus nebuvo. Autorius suprato, kad ultimatumo priėmimas 
reiškė tradicinės lietuvių buržuazinių partijų politikos Vilniaus klausimu (ne- 
užmegzti jokių santykių su Lenkija, kol ji negrąžins Vilniaus) žlugimą ir 
tuo pačiu atsisakymą nuo Vilniaus.
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Tarybų Sąjungos pagalba 
lietuvių tautai apginant savo laisvę 

ir nepriklausomybę 1 9 3 9  ir 1 9 4 0  metais
Šis J. Žiugždos darbas išleistas atskira knyga 1949 m. Vilniuje. Juodraštinis 
variantas saugomas MAB RS, f. 275, b. 216. Jame yra redakcinio pobūdžio 
autoriaus ranka padarytų pataisymų, papildymų, įrašyti skyrelių pavadinimai. 
Spausdintas tekstas ir juodraštinis variantas neadekvatūs. Yra autoriaus auto
grafas — paskutiniame, 70-ajame lape.

Į „Rinktinius raštus" dedamas spausdintas tekstas.
[1] Turima galvoje A. Hitlerio įkurta Vokietijos nacionalsocialistų dar

bininkų partija (Nazionalsozialistische deutsche Arbeiterpartei — NSDAP).
[2] Čem berlenas Artūras (1869— 1940)— Didžiosios Britanijos politinis vei

kėjas, konservatorių lyderis. 1937— 1940 m. ministras pirmininkas, susitarimo 
su hitlerine Vokietija šalininkas; Miuncheno sąmokslo prieš Čekoslovakiją 
dalyvis.

[3] Daladjė Eduaras (1884— 1970) — Prancūzijos politinis veikėjas. 1933—  
1934 ir 1938— 1940—ministras pirmininkas, 1934— 1938 — krašto apsaugos mi

nistras. Dalyvavo Miuncheno sąmoksle prieš Čekoslovakiją.
[4] Ribentropas Joachim as  — hitlerinės Vokietijos užsienio reikalų ministras.
[5] Frankas Fransiskas (1892— 1975)— fašistinis Ispanijos diktatorius, fa

langos (Ispanijos fašistų partijos) vadovas.
[6] Kubiliūnas Petras (1894— 1946) — 1929 m. Lietuvos kariuomenės Vy

riausiojo štabo viršininkas, dalyvavo 1934 m. birželio mėn. voldemarininkų 
puče. Hitlerinės okupacijos metais — okupantų sukurtos vadinamosios savi
valdos pirmasis generalinis tarėjas.

[7] Mironas Vladas (1880— 1954) — žymus tautininkų veikėjas. 1938— 
1939 — ministras pirmininkas.

[8] Čerčilis Vinstonas Leonardas (1874— 1965) — Didžiosios Britanijos po
litinis veikėjas ir rašytojas. Įvairiu metu buvęs Karo bei Aviacijos, Kolonijų, 
Valstybės iždo ir kitų ministerijų vadovas. 1939 m. A. Čemberleno kabine
te — pirmasis admiraliteto lordas. 1940 m. ministras pirmininkas ir krašto ap
saugos ministras. Juo buvo visus karo metus. Žinomas savo antitarybiškumu.

[9] Kvislingas Vidkūnas (1887— 1945)— Norvegijos politikas, fašistinio są
jūdžio Norvegijoje lyderis, bendradarbiavęs su hitleriniais okupantais Norvegi
joje. Krašto išdaviko sinonimas.

[10] Darbo rūmai — Lietuvos fašistinės vyriausybės įsteigta tariamoji dar
bininkų atstovybė kultūriniams, ekonominiams ir socialiniams reikalams spręs
ti. Darbo rūmai buvo Vidaus reikalų ministerijos žinioje, vykdė valdžios po
litiką tarp darbininkų.

[11] Gedvilas M ečislovas (1901— 1981) — valstybinis ir partinis veikėjas, 
LTSR nusipelnęs kultūros veikėjas, buvęs LTSR Liaudies Komisarų Tarybos 
(1940— 1946) ir LTSR Ministrų Tarybos (1946— 1956) pirmininkas, LTSR švie
timo ministras (1957— 1973).

[12] Ponomarenka Panteleimonas (g. 1902) — TSRS valstybinis ir partinis 
veikėjas, vienas iš partizaninio judėjimo Didžiojo Tėvynės karo metais orga
nizatorių ir vadovų. 1940— 1958 m. TSRS AT deputatas.

Vilniaus klausimas Antrojo pasaulinio karo 
išvakarėse ir karo pradžioje

Spausdinama iš knygos „Vilniaus miesto istorija. Nuo Spalio revoliucijos iki 
dabartinių dienų" (V., 1972, p. 109— 120).

[1] 1938 m. Maskvoje revidavo ne Lenkijos pasiuntinys, o ambasadorius.
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1 9 4 0  metų revoliucija Lietuvoje
Akademiko J. Žiugždos skaitytas pranešimas mokslinėje konferencijoje Tali
ne 1969 m. gegužės 14— 15 d. Verstas iš knygos «О характере революции 
1940 года в Прибалтике. Материалы научной дискуссии» (Таллин, 1970), 
с. 121—133.

Plačioje diskusijoje apie 1940 m. revoliucijų pobūdį Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje akad. J . Žiugžda buvo ir liko šalininkas tos nuomonės, kad revo
liucija iš pat pradžių turėjo socialistinį pobūdį. J . Žiugžda konferencijoje 
stojo prieš buržuazinių nacionalistų Lietuvos istorijos falsifikavimus.

J . Žiugždos straipsnis „Simanas Daukantas (160 metų sukakčiai nuo gimimo 
dienos)" skelbtas „Tiesoje", 1953 m. spalio 30 d.

Rankraštis (mašinraštis, 9 lapai) saugomas MAB RS, f. 275, b. 415. Straips
nį rengdami spaudai, „Tiesos" redaktoriai jį sutrumpino.

Į „Rinktinius raštus" dedamas „Tiesoje" skelbtas tekstas.

Antano Strazdo palikimą bevertinant
Straipsnis „Antano Strazdo palikimą bevertinant" spausdinamas iš žurnalo 
„Pergalė", 1968, №. 11, p. 131— 136.

Spausdintas dienraštyje «Советская Литва», 1955 m. gegužės 30 d. Lie
tuvos TSR MA Centrinės bibliotekos rankraščių skyriuje rankraščio nėra. 
Į lietuvių kalbą verstas pagal spaudoje skelbtą tekstą.

Jono Biliūno visuomeninės-politinės pažiūros
Spausdinama iš literatūrinio savaitraščio „Literatūra ir menas", 1954 m. kovo 
13 d. Straipsnio rankraštis (mašinraštis, 15 lapų) saugomas MAB RS, f. 275, 
b. 299. Yra autografas, autoriaus redakcinių taisymų ir trumpinimų. Originalo 
tekstas (po taisymų ir redagavimo) adekvatus spausdintam tekstui.

Straipsnis skelbtas žymaus lietuvių poeto Jono Mačiulio-Maironio šimtųjų gi
mimo metinių proga 1962 m. lapkričio 2 d. „Tiesoje".

[1] „Skardas"— socialdemokratų savaitinis žurnalas, ėjęs 1907, sausio—  
birželio mėn. Vilniuje. Redagavo V. Mickevičius-Kapsukas ir S. Matulaitis.

1954 m. gegužės 7 d. šis proginis straipsnis skelbtas „Tiesoje". Tai beveik 
pirmas tarybinėje istoriografijoje autoriaus mėginimas marksistiškai vertinti 
vieną iš carinės priespaudos formų — lietuviškos spaudos draudimą. Tolesnėje

Simonas Daukantas

Poetas ir visuomenė
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mokslinėje veikloje, nušviesdamas bendresnio pobūdžio problemas, ypač lie
tuvių liaudies kovą prieš carizmo nacionalinę priespaudą (žr.: Lietuvos TSR 
istorija. V., 1963, t. 2), autorius plačiau nagrinėja lietuvių spaudos draudimo 
istoriją ir kovą prieš ją. Tačiau specialiai prie šios temos daugiau nebegrįžo. 
Čia dedamas straipsnis, nors ir proginis, nedidelės apimties bei turintis tam 
tikro schematizmo, yra vienintelis autoriaus atskiras darbas šia tema.

[1] „ .. .V. Kapsuko redaguoto darbininkų laikraščio „Vilnies“ kelias prieš 
pirmąjį pasaulinį karą". Čia autorius klysta. Rygos lietuviams socialdemokra
tams pradėjus leisti legalų darbininkų laikraštį „Vilnis", kurio pirmas nume
ris pasirodė 1913 m. lapkričio mėn., V. Kapsukas už revoliucinę veiklą tuo 
metu buvo ištremtas į Sibirą. Ten V. Kapsukas parašė nemažai straipsnių, 
kuriuos pavyko perduoti „Vilnies" redakcijai. Jau pirmajame laikraščio nu
meryje buvo išspausdinti net 3 V. Kapsuko straipsniai. Pabėgęs iš tremties, 
V. Kapsukas kurį laiką nelegaliai gyveno Rygoje, suredagavo trečiąjį „Vil
nies" numerį ir išvyko į užsienį. Gyvendamas Krokuvoje, jis nuolat siuntinėjo 
„Vilniai" straipsnius, korespondencijas, patarinėjo laikraščio redakcijai jos 
darbe. V. Kapsukas buvo aktyvus „Vilnies" bendradarbis, idėjinis savaitraščio 
vadovas, daug prisidėjo, kad „Vilnis" taptų pravdistinės krypties.

Lietuvių tautos istorijos klastojimas 
lietuvių buržuazinėje nacionalistinėje 

istoriografijoje
J .  Žiugžda pirmasis lietuvių tarybinėje istoriografijoje, vadovaudamasis mark
sistine metodologija, pradėjo nagrinėti lietuviškosios istoriografijos buržua
zines koncepcijas, atskleidė jų tendencingumą ir nepagrįstumą. Spausdinama 
iš žurnalo „Komunistas", 1946, Nr. 2—3, p. 38—48.

[1] Šapoka A dolfas (1906— 1961) — istorikas. Daugiausia tyrė politinę Lie
tuvos XVII—XVIII a. istoriją, Lietuvos santykius su Lenkija. Jo istorijos dar
bų koncepcijos nacionalistinės. 1944 m. A. Šapoka pasitraukė į Vokietiją, 
nuo 1948 m. gyveno Kanadoje.

[2] Šležas Paulius (1902— 1938)— mokytojas, klerikalinis istorikas.
[3] Čižiūnas V. (1900—?)— buržuazinės Lietuvos žurnalistas, rašęs ir Lie

tuvos istorijos klausimais.
[4] Solovjovas Sergejus (1820— 1879) — rusų buržuazinis istorikas, akade

mikas (1872).
[5] Alekna Antanas (1872— 1930) — klerikalinis veikėjas, rašytojas, žurna

listas, dėstytojas. Rašė bažnyčios istorijos klausimais.

Buržuazinių nacionalistų falsifikacijos 
Lietuvos valstybingumo atkūrimo 

1 9 1 8 —1 9 1 9  metais klausimu
Šis straipsnis skelbtas Lietuvos LKJS Centro Komiteto leidinyje „Buržuazinė 
propaganda: taikinys — jaunimas" (V., 1970), p. 204—218. Tai 1970 m. lap
kričio 10— 11 d. Vilniuje vykusios respublikinės mokslinės teorinės konferen
cijos „Buržuazinės propagandos, nukreiptos prieš tarybinį jaunimą, kai kurių 
antikomunistinių koncepcijų kritinė analizė" medžiaga.

Gerai žinodamas Tarybų valdžios Lietuvoje 1918—1919 m. įkūrimo ir 
veiklos dokumentinę medžiagą, J . Žiugžda įtikinamai iškelia ir atskleidžia tuos 
kalbamojo laikotarpio istorinius faktus, kuriuos tiek praeityje, tiek dabar 
emigracijoje buržuaziniai istorikai nutyli. Autoriaus pateikiamo darbo tiks-
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las — atkreipti tarybinio jaunimo dėmesį į tas buržuazinių istorikų klastotes, 
kurių jie griebėsi minėdami 1918 m. vasario 16 d. akto penkiasdešimtmetį.

[1] „...Seinų vyskupystės valdytojas prelatas Antanavičius šmeižė revo
liuciją. . ." — Čia kalbama apie Seinų vyskupijos valdytojo Juozo Antana
vičiaus 1905 m. liepos 10 d. aplinkraštį (žr.: Lietuvos TSR istorijos šaltiniai. 
V., 1965, t. 2, p. 361—364), kurį kunigai skaitė per pamokslus Suvalkijos 
bažnyčiose. Šiame aplinkraštyje tikintieji buvo raginami išduoti caro valdžios 
atstovams revoliucionierius ir jų šalininkus. Aplinkraščio skaitymas kai ku
riose vietose sukėlė atvirą protestą.

[2] „Kai Brest-Litovske vyko taikos derybos.. ." — Tarybų Rusijos vyriau
sybės pasiūlymu 1917 m. gruodžio 3 d. Brest-Litovske prasidėjo taikos dery
bos tarp Tarybų Rusijos—Vokietijos ir Austrijos-Vengrijos. Į šias derybas 
norėjo patekti ir buržuazinės Lietuvos tarybos atstovai. Šiems norams pasi
priešino Tarybų Rusijos delegacija. V. Kapsukas bipvo pakviestas į Brest-Li- 
tovską kaip Tarybų Rusijos vyriausybės konsultantas Lietuvos klausimais.

Apie vieną nacionalistinį klastojimą
Į „Rinktinius raštus" dedamas straipsnis jau spausdintas žurnale „Komunistas", 
1970, №. 12, p. 62—66. MAB RS yra saugomi 2 juodraštiniai variantai (rank
raštis ir mašinraščio tekstas) — f. 275, b. 233, iš viso 30 lapų, mašinraštis su 
autografu, pabaigoje ranka parašyta „Komunistas" ir data „1970.1Х." Žur
nale atspausdintas variantas, palyginti su saugomais Rankraščių skyriuje, yra 
sutrumpintas.

[1] Škirpa Kazys (1895— 1979)— pulkininkas, ilgametis Lietuvos karo ata
šė Berlyne, vėliau pasiuntinys Lenkijoje ir Vokietijoje, 1940— 1941 m. hitle
rinės agentūros Lietuvoje organizatorius.

[2] Prapuolenis L.— karininkas. Kauno raitosios policijos rezervo viršinin
kas 1926 m., 1940— 1941 m. vienas iš hitlerinės Vokietijos agentūros Lietuvoje 
organizatorių.

[3] Ambrazevičius Juozas (Brazaitis J .)  (1903— 1974) — klerikalinis Lietu
vos visuomenės veikėjas, hitlerininkų talkininkas, literatas. 1941 m., fašistinei 
Vokietijai užpuolus Tarybų Sąjungą, vadovavo buržuazinių nacionalistų Kaune 
sudarytai vadinamajai laikinajai vyriausybei, kuri padėjo įvesti Lietuvoje hit
lerinį okupacinį režimą. Pasirašė denacionalizavimo potvarkius, grąžinančius 
fabrikantams ir dvarininkams nacionalizuotus turtus.

[4] Morkus Albinas (1921— 1967)— lietuvių rašytojas, 1941— 1943 m. stu
dijavo Vilniaus universitete, 1945— 1963 m. gyveno užsienyje, nuo 1963 m.— 
Vilniuje. Vaizdavo lietuvių emigrantų gyvenimą, smerkė buržuazinių nacio
nalistų veiklą. Parašė publicistikos („Vaduotojai" iš arti", 1968; „Taip man 
atrodo", 1969).
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Юозас Жюгжда—создатель 
марксистско -ленинской 
историографии Литвы

«Избранные сочинения» академика Академии наук Литов
ской ССР, заслуженного деятеля науки, доктора истори
ческих наук, профессора Юозаса Жюгжды издаются на 
основании постановления ЦК Компартии Литвы и Совета 
Министров республики от 13 сентября 1979 г. об увеко
вечении памяти этого выдающегося ученого, педагога, об
щественного деятеля.

При подготовке «Избранных сочинений» к изданию воз
никли определенные трудности, поскольку из богатейшего 
научного наследия Ю. Жюгжды, составляющего около 600 
литературных, исторических, публицистических работ — 
монографий, учебников, статей и др.,— предстояло отобрать 
для двухтомника только наиболее ценное и актуальное. В 
итоге в «Избранные сочинения» включены главным обра
зом работы Ю. Жюгжды на историческую тематику.

Содержащиеся в двухтомнике работы Ю. Жюгжды рас
полагаются в хронологическо-тематическом порядке. По 
каждой наиболее важной для автора теме составители стре
мились отобрать такие работы, которые со всей полнотой 
отражали бы его научные концепции. Одновременно, сле
дуя этому принципу, составители постарались включить в 
«Избранные сочинения» некоторые неопубликованные или 
малоизвестные читателю работы ученого.

Первый том «Избранных сочинений» охватывает период 
с возникновения литовской государственности до Великой 
Октябрьской социалистической революции, второй — с 1917 г. 
до победы социализма в Литве.

Научная, педагогическая и общественная деятельность 
Юозаса Жюгжды отличалась широтой и многоплановостью: 
Известный педагог, ученый и активный общественный дея
тель, доктор исторических наук, профессор, академик АН 
Литовской ССР. С его именем связано формирование и 
развитие марксистско-ленинской исторической науки в 
Литве. Он был одним из самых выдающихся организато
ров этой науки в республике, основателем школы литов
ских советских историков. Его труды внесли важный 
вклад в (научное исследование истории литовской нации, 
революционного рабочего движения, борьбы Коммунисти
ческой партии против буржуазного строя, за восстанов
ление Советской власти. Они широко известны не только 
в Литве и стране, но и за рубежом.
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Юозас Жюгжда родился 1 марта 1893 г. в деревне Пли- 
няй Мариямпольского уезда (ныне Капсукский р-н), в 
семье крестьян. В 1900 г. начал посещать школу, проявив 
незаурядные способности. В 1908 г. поступил в Вейверяй- 
скую учительскую семинарию, которую окончил в 1911 г., 
получив специальность учителя. С этого времени Ю. Жюг
жда, как и множество других демократически настроенных 
молодых людей того времени, все свои силы отдает про
свещению народа, выходцем из которого был он сам. В 
1911 г. он учреждает в деревне Столаукис (Волковышк- 
ского уезда, ныне Вилкавишкский р-н) начальную школу, 
где учительствует до 1915 г.

Стремясь лучше узнать родной край, жизнь народа, его 
обычаи, Ю. Жюгжда летом 1913 г. вместе со своим дру
гом, педагогом Ю. Генюшасом отправляется в пеший по
ход по Литве. Прибыв в Вильнюс, он налаживает связи с 
Литовским научным обществом, становится его членом, 
участвует в работе съездов общества и Литовского учи
тельского объединения.

Первая мировая война и кайзеровская оккупация пре
рвали педагогическую деятельность Жюгжды в родном 
крае. В период немецкого наступления в 1915 г. он вместе 
со многими другими литовцами эвакуируется в глубь Рос
сии. Живет в Москве и Екатеринодаре (ныне Краснодар), 
работает в Литовском обществе содействия пострадавшим 
в войне. Выдерживает в Москве экзамены на аттестат зре
лости в 1916—1917 гг. и поступает учиться на историко-фи
лологический факультет Московского университета.

Ю. Жюгжда не остался в стороне от революционных 
событий, активно участвовал в Великой Октябрьской со
циалистической революции, еключился в деятельность мест
ных органов Советской власти. С образованием Кубано- 
Черноморской республики служил в комиссариате нацио
нальных и иностранных дел, позднее был заместителем 
народного комиссара по национальным и иностранным де
лам в Северо-Кавказской Советской республике. После 
временного захвата белогвардейцами власти на Кавказе 
летом 1918 г. Жюгжда вернулся в Москву, где работал в 
Совете народного хозяйства Московской губернии.

С назреванием революционной ситуации в Литве Жюгж
да возвращается на родину. После перехода власти в руки 
Советов Ю. Жюгжда в январе—апреле 1919 г. работает 
секретарем школьного отдела Народного комиссариата про
свещения сначала Литовской ССР, затем — Литовско-Бе
лорусской ССР.

Летом 1919 г. международной и внутренней контрре
волюции удалось задушить Советскую власть в Литве. 
Жюгжда как недавний советский активист поначалу не
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мог получить работу в школе, вынужден был менять мес
то работы, довольствоваться случайными заработками.

С осени 1920 г. Жюгжда начинает учительствовать в 
Мариямпольской гимназии, учрежденной группой прогрес
сивных интеллигентов. Однако летом 1925 г. в связи с 
царившими в гимназии революционными и антиклерикаль
ными настроениями она была закрыта правительством 
христианских демократов. Ю. Жюгжда вновь вынужден 
был почти на год прервать педагогическую деятельность. 
Переехав в Каунас, он некоторое время работал коррек
тором в редакции газеты «Летувос жинёс» («Литовские но
вости»), В 1926 г., когда было создано правительство ляу- 
дининков и социал-демократов, он до 17 декабря работал 
в редакции газеты «Летува» («Литва»), а также препода
вал родной язык в гимназии для взрослых, принадлежав
шей профессиональному союзу учителей Литвы. В 1923 г., 
еще работая в Мариямполе, поступил на гуманитарный 
факультет Каунасского университета, где изучал филоло
гию и историю. Закончил университет в 1929 г. До 1940 г. 
Жюгжда учительствовал в Каунасской 3-й государствен
ной гимназии и в мужской гимназии «Аушра», препода
вал литовский язык и литературу на различных курсах. 
В 1939 г. был назначен директором Каунасской 5-й госу
дарственной гимназии.

Будучи в рядах прогрессивной литовской интеллиген
ции, Жюгжда в течение всех лет буржуазного господства 
активно участвовал в антиклерикальном атеистическом 
движении, находился в оппозиции к власть имущим, под
держивал любое сопротивление реакции.

Свою общественную деятельность в буржуазное время 
Жюгжда тесно связывал с профессиональным союзом учи
телей Литвы, боровшимся за улучшение народного про
свещения, против засилия клерикалов в школе, за эконо
мические и политические права учителей. С 1920 г. он 
являлся активным членом этого профсоюза в его Мариям- 
польском отделении, а позднее — в центральном правле
нии. Профсоюз учителей издавал журнал «Мокикла ир 
гивянимас» («Школа и жизнь»), который в 1926—1928 гг. 
редактировал Ю. Жюгжда. В целях расширения издания 
книг и обеспечения школ учебными пособиями профес
сиональный союз основал кооперативную организацию 
«Спаудос фондас» («Фонд печати»). Членом правления фон
да в 1926—1933 гг. являлся и Ю. Жюгжда.

Профессиональный союз учителей Литвы не был поли
тически единой организацией. Журнал «Мокикла ир гивя
нимас» и кооператив «Спаудос фондас» попали в руки сто
ронников таутининков, которые внесли в профсоюз раскол, 
и в 1933 г. он распался.
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Прогрессивные учителя в 1933 г, создали педагогическое 
общество «Науёйи мокккла» («Новая школа»), объединяв
шее ее членов на борьбу с реакцией, проводившее педа
гогические чтения, начавшее издавать педагогический жур
нал «Мокикла ир висуомене» («Школа и общество»). Чле
ном редколлегии журнала являлся Ю. Жюгжда.

Кроме профессионального союза учителей Литвы, Жюгж
да был также членом Союза преподавателей литовского 
языка и литературы (1928—1940), Общества литовского 
языка (1935—1941) и ряда других организаций и обществ. 
В 1933 г. он стал членом Литовского рбщества по озна
комлению с культурой народов СССР. В 1927 г. вступил 
в социал-демократическую партию .Литвы. В то время мо
лодой учитель еще не осознавал, что социал-демократы не 
могут возглавить борьбу трудящихся с эксплуататорами, 
хотя в рядах этой партии и были люди, ненавидевшие 
фашизм, стремившиеся к установлению в Литве демокра
тического строя. Жизнь вскоре доказала неспособность 
руководства партии социал-демократов, придерживающего
ся буржуазных позиций, организовать борьбу против фа
шизма. Поняв это, Ю. Жюгжда в 1934 г. оставил ряды этой 
партии. В 1936—1937 гг. он установил связь с нелегальным 
коммунистическим движением в Литве, оказывал матери
альную поддержку коммунистической печати и политзаклю
ченным, поддерживал связи с антифашистами.

-Еще в годы господства буржуазии Юозас Жюгжда 
сочетал в себе талант педагога и ученого филолога. Эруди
ция в области гуманитарных наук, знание теории, бога
тая практика позволили ему проявить себя в сфере литуа- 
нисТики. В 1928 г. вышла в свет книга Жюгжды для сред
ней школы «Диктанты. Примеры для грамматики и право
писания». В 1937 г. появилась разработанная Ю. Амбраш- 
кой и Ю. Жюгждой первая часть «Грамматики литовского 
языка» (фонетика и морфология), в 1940 г.— вторая ее часть 
(синтаксис). Ю. Жюгжда издал также учебник для чтения 
на литовском языке для первых классов средней школы.

Ю. Жюгжда неизменно проявлял интерес к литовско
му языку и литературе как науке. В 1927 г. он подгото
вил к печати третий том сочинений Юлии Жемайте, а в 
1936-м издал исследовательский труд «Творчество Же
майте». Он также редактировал книги Й. Билюнаса и дру
гих писателей, рецензировал произведения Й. Басанавичю- 
са, А. Венуолиса, Лаздину Пеледы, Б. Сруоги, В. Кудирки, 
Пр. Машётаса, П. Цвирки, опубликовал статьи о творче
стве О. Бальзака, А. Мицкевича, Л. Толстого, М. Горького, 
Н. Гоголя, занимался переводом на литовский язык произ
ведений художественной литературы.
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В 1920—1940 гг. Ю. Жюгжда, сотрудничая в периоди
ческой печати («Лайсвойи минтис», «Летувос жинёс», 
«Аущрине», «Культура», «Социал-демократас», «Мокикла 
ир гивянимас», «Мокикла ир висуомене», «Гим^ойи калба» 
и другие издания), много писал по различным вопросам 
литовского языка и литературы.

В годы буржуазного господства Ю. Жюгжда относился 
к тем литовским интеллигентам старшего 'поколения, ко
торым чужды были идеалы. правящего класса. В 1940 г., 
когда в Литве была свергнута диктатура буржуазии и вос
становлена Советская власть, он с радостью встретил по
беду трудящихся и стал активным участником построения: 
нового, социалистического строя. С первых же дней Со
ветской власти Жюгжда включился в работу по созданию 
народной республики, ибо переход на позиции рабочего 
класса был для него совершенно естественным. В народ
ном правительстве он занимал пост вице-министра просве
щения, позднее был заместителем народного комиссара 
просвещения, много сделал для перестройки системы об
разования в республике, расширения сети просветитель
ных учреждений, внедрения в учебно-воспитательный про
цесс принципов советской педагогики, создания на новой 
основе высших учебных заведений. В 1940 г. Ю. Жюгжда 
начал преподавать литовский язык в Вильнюсском госу
дарственном университете.

В дни нападения гитлеровской Германии на Советский 
Союз Ю. Жюгжда эвакуировался в глубь страны. В годы 
войны он печатным и живым словом раскрывал правду о 
фашистских захватчиках. В 1941—1942 гг. работал замес
тителем заведующего Пензенским областным отделом на
родного образования, директором института усовершен
ствования учителей и лектором в областном лекционном 
бюро. Прибыв в 1942 г. в Москву, начал работать в Госу
дарственном издательстве Литовской ССР, редактировал 
издания, предназначавшиеся для жителей оккупированной 
Литвы и для эвакуированных из родного края. Много за
боты проявлял о детях из Советской Литвы, организовал 
для них школы. В 1943 г. в Москве была издана подготов
ленная Жюгждой «Грамматика литовского языка», пред
назначенная для обучения эвакуированных литовских 
детей.

В годы Великой Отечественной войны Ю. Жюгжда проя
вил себя как ученый-историк. Выполняя пропагандистскую 
работу, он стал глубже интересоваться историей Литвы, 
приступил к научному исследованию ее прошлого. 
В исторических научных исследованиях военных лет 
Ю. Жюгжда возвысил революционные традиции литовско
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го народа, делал первые попытки исследования вопроса о 
прогрессивном и реакционном в истории литовского на
рода. Кроме отдельных изданий на историческую темати
ку, он опубликовал в годы войны около тридцати публи
цистических статей, некоторые из них были напечатаны в 
прогрессивных литовских изданиях в США. В этих рабо
тах проявилась гражданская позиция Ю. Жюгжды, его 
взгляд на значение истории в идеологической пропаганде 
и патриотическом воспитании. #

Первые исторические труды Ю. Жюгжды, подготовлен
ные им в годы Великой Отечественной войны, имели не
малое идеологическое влияние на воинов 16-й Литовской 
дивизии, партизан, жителей оккупированного края, а так
же на эвакуированных литовцев. Они пробуждали патрио
тические чувства, гордость за Советскую страну, решимость 
изгнать фашистских захватчиков.

В период подготовки ЦК КП(б) Литвы и литовским 
правительством кадров к восстановительной работе в рес
публике Ю. Жюгжда начал преподавать историю на кур
сах советских и партийных работников в Москве, Шуе 
(Ивановская обл.), Норске (Ярославская обл.), в 1944 г.— 
в литовском филиале Высшей партийной школы при ЦК 
ВКП(б) в Москве.

В 1943—1948 гг. Ю. Жюгжда являлся народным комис
саром просвещения Литовской ССР, позднее — министром 
просвещения. В июле 1944 г., после освобождения Виль
нюса от фашистских оккупантов, он вернулся в Литву, ор
ганизовал работу народного комиссариата просвещения, 
возглавил восстановление системы образования. Народный 
комиссариат просвещения в трудные годы войны, в пе
риод восстановления народного хозяйства, в обстановке 
послевоенной классовой борьбы возрождал школы и рас
ширял их сеть, подготавливал верных коммунистическим 
идеалам учителей. Ю. Жюгжда часто бывал в школах, вос
питал тысячи педагогов, много писал о просвещении и 
школах. В 1945 г. он, кроме того, редактировал журнал 
«Тарибине мокикла» («Советская школа»), а в 1950 г. вмес
те с А. Книвой выпустил книгу «Просвещение в Советской 
Литве».

С 1948 г. Ю. Жюгжда все больше времени посвящает 
работе в Академии наук Литовской ССР, не прерывая, од
нако, тесных связей с просвещением, школой. Его научные 
статьи и книги по педагогике помогали учителям обучать 
и воспитывать молодое поколение. В послевоенные годы 
ряд поколений школьников обучались родному языку по 
«Грамматике литовского языка» Ю. Жюгжды. Постоянно 
дополняемая автором, она издавалась много раз.
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После восстановления Вильнюсского государственного 
университета Ю. Жюгжда вернулся к педагогической 
деятельности, несмотря на широкую научную, администра
тивную и общественную работу. Будучи с 1944 г. доцен
том, а с 1945-го — профессором, он преподавал историю 
Литовской ССР в университете и возглавлял кафедры исто
рии Литовской ССР (1944—1949 и 1965—1969 гг.) и истории 
СССР (1949—1960 гг.). Работая на кафедрах, он подготовил 
для республики много советских историков.

Велика заслуга Ю. Жюгжды и в подготовке научных 
кадров. Как ученый он воспитал немало высококвалифи
цированных историков. Руководил научными работами од
них, давал советы другим, для третьих выступал в качестве 
оппонента при защите диссертаций. Научная и педагоги
ческая деятельность Жюгжды способствовала формирова
нию первого поколения литовских советских историков, а 
выдвинутые им проблемы, мысли, идеи получили развитие 
в работах его учеников.

Особенно широкой и разносторонней была научная и 
научно-организационная деятельность Ю. Жюгжды в по
слевоенные годы. В 1946 г. он был избран действитель
ным членом и вице-президентом Академии наук Литовской 
ССР (1946—1966 гг.), позднее — членом президиума Акаде
мий наук (1966—1970 гг.). С 1948 по 15 апреля 1970 г. 
Ю. Жюгжда — директор Института истории Академии на
ук Литовской ССР; позднее — консультант этого института, 
ст. научный сотрудник. В 1949— 1970 гг. он был председа
телем совета АН Литовской ССР по присуждению ученых 
степеней и долгое время — председателем либо членом уче
ных советов институтов истории и литовского языка и ли
тературы АН Литовской ССР, совета по присуждению уче
ных степеней историко-филологического факультета Виль
нюсского государственного университета.

Общественность республики хорошо знала Жюгжду 
как энергичного общественного деятеля. Он являлся чле
ном правлений ряда обществ, председателем, активным ор
ганизатором разного рода научных конференций, симпозиу
мов, совещаний не только в республике, но и за ее преде
лами, читал доклады в Советском Союзе и за рубежом. 
Активно выступал в периодической печати, публиковал 
статьи на актуальные темы по истории и культурному на
следию литовской нации. С 1942 г. Ю. Жюгжда являлся 
членом Союза писателей Литовской ССР, много лет вхо
дил в состав редакционной коллегии газеты «Литература 
ир мянас» («Литература и искусство»), был одним из ор
ганизаторов и активных членов Общества по распростра
нению политических и научных знаний Литовской ССР 
(ныне — общество «Знание»), выступал с лекциями перед
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общественностью. В 1958—1971 гг. Ю. Жюгжда работал 
заместителем главного редактора «Малой литовской со
ветской энциклопедии», главным редактором отдела исто
рии энциклопедии.

Верный идеалам Коммунистической партии, Ю. Жюгж
да в 1947 г. стал членом КПСС. В 1949—1964 гг. он избира
ется членом ЦК КП Литвы, принимал участие в деятель
ности государственных органов власти республики; в 1946— 
1950 гг. являлся депутатом Верховного Совета СССР; в 
1947—1971 гг.— Верховного Совета Литовской ССР; в 
1947—1951 гг. избирался членом Редакционной комиссии 
Верховного Совета Литовской ССР по внесению изменений 
и поправок в текст Конституции республики; в 1951— 
1959 гг.— он председатель, член Законодательной комиссии 
Верховного Совета Литовской ССР; в 1959— 1967 гг.— 
председатель комиссии по культуре и народному просве
щению Верховного Совета Литовской ССР; в 1967— 
1971 гг.— член комиссии по науке и культуре Верховного 
Совета Литовской ССР.

Ю. Жюгжда поддерживал тесные связи с учеными и 
общественностью Польской Народной Республики. 19—22 
сентября 1944 г. в составе правительственной делегации 
Литовской ССР он участвовал в Люблине в подписании 
договора с правительством Польши о двусторонней эвакуа
ции жителей Польши и Литвы. В 1958—1973 гг.— он пред
седатель Литовского отделения Общества советско-поль
ской дружбы. В 1967 г. награжден знаком 1000-летия Поль
ского государства.

Советское правительство высоко оценило заслуги 
Ю. Жюгжды перед наукой, его активную государственную 
и общественную деятельность, наградив его двумя ордена
ми Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны II степени, медалями, По
четными грамотами Президиума Верховного Совета Ли
товской ССР. В 1959 г. Жюгжде присвоено почетное зва
ние заслуженного деятеля науки Литовской ССР.

7 марта 1979 года на 87-м году жизни Ю. Жюгжда 
скончался. Историческая наука Советской Литвы потеряла 
одного из виднейших своих представителей. Похоронен он 
в Вильнюсе, на Антакальнисском мемориальном кладбище.

Историческая наука чрезвычайно важна для каждого 
народа. Особенно возрастает ее роль в социалистическом 
обществе, потому что без верного, научно обоснованного 
знания прошлого невозможно предвидение будущего, 
успешное построение социализма и коммунизма. История 
в нашей стране выполняет важную функцию воспитания 
людей, удовлетворения их культурных потребностей.
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Еще в период Великой Отечественной войны и в пер
вые послевоенные годы, находясь на ответственных участ
ках работы, Ю. Жюгжда приступил к интенсивному иссле
дованию истории литовского народа с древнейших времен 
и до наших дней, руководствуясь марксистско-ленинской 
.методологией, а с 1948 г. непосредственно руководил иссле
дованиями истории Советской Литвы.

Начало марксистскому изучению истории литовского 
народа положили известные революционеры, активные дея
тели Коммунистической партии Литвы В. Мицкявичюс- 
Капсукас и 3. Алекса-Ангаретис, которых с полным пра
вом можно назвать основоположниками литовской совет
ской исторической науки. Некоторые проблемы истории 
Литвы с марксистских позиций рассматривали сотрудни
ки сектора истории Литвы, созданного при АН Бело
русской ССР, в частности, С. Матулайцис, а также 
некоторые русские советские историки. После вос
становления советского строя в Литве начался новый пе
риод в исследовании истории литовского народа, в корне 
отличающийся от исследований, проводившихся в буржу
азной Литве, по большей части основанных на идеалис
тических концепциях.

После восстановления Советской власти в Литве в 1940 г. 
в системе Академии наук стали создаваться научно- 
исследовательские центры по отдельным областям науки, 
в том числе и по исследованию истории литовского народа. 
Начатая в 1941 г. научно-исследовательская работа по изу
чению истории Литвы была прервана войной и длившейся 
более трех лет гитлеровской оккупацией.

Изучение истории литовского народа, как и других об
ластей науки, было возобновлено с освобождением Совет
ской Литвы. Однако коренной перелом в развитии обще
ственных наук произошел несколько позднее, после 
решений Коммунистической партии, касающихся идеологи
ческих вопросов. Научно-исследовательским центром по 
изучению истории Литвы стал Институт истории АН рес
публики, по изучению истории Компартии Литвы — Ин
ститут истории партии при ЦК КП Литвы.

В послевоенное время советская историческая наука 
прошла сложный путь. В годы строительства социализма 
направление исторических исследований предопределялось 
потребностями нового, социалистического строя, острой 
классовой борьбой, задачами идеологической работы. Основ
ное внимание историки уделяли тем проблемам, верного 
решения которых требовала сама жизнь. Им предстояло 
внести весомый вклад в раскрытие истинных проявлений 
буржуазного национализма, необоснованности его дема-
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топических лозунгов, попыток любым способом возродить 
и обновить буржуазную идеологию.

В переходный период от капитализма к социализму 
весьма важным представлялось воспитание социалистиче
ской сознательности трудящихся, пролетарского интерна
ционализма, советского патриотизма, укрепление друж
бы между народами. Классовой идеологии свергну
тых эксплуататоров — буржуазному национализму — на
до было противопоставить идеологию рабочего класса — 
пролетарский, социалистический интернационализм. Поэто
му и задачи истории Литвы как науки, которая должна 
была внести вклад в дело коммунистического воспитания 
школьной и академической молодежи, всего общества, бы
ли очень важными. Прошлое, подчас весьма далекое, про
никало в сегодняшний день, влияло на него, требовало 
научного освещения.

Постановления ЦК ВКП(б) по вопросам идеологии, имев
шие большое научное значение для идеологической пере
стройки общества, мобилизовали историков на борьбу 
против буржуазного мировоззрения и объективизма, бур
жуазных предрассудков, против некритичной оценки исто
рического и культурного наследия. ЦК Компартии Литвы 
призывал работников общественных наук к изучению акту
альнейших проблем истории и культуры литовского народа, 
правильное понимание которых имело огромное значение в 
коммунистическом воспитании трудящихся республики, во
влечении их в социалистическое строительство, в борьбу 
против буржуазной идеологии. На VI съезде Компартии 
Литвы подчеркивалось, что все еще имеют место упуще
ния в освещении истории литовского народа, в оценке его 
культурного наследия. Партия поставила перед учеными- 
историками задачу — с марксистской точки зрения оцени
вать историю литовской нации. Некоторые проблемы исто
рии уже были научно интерпретированы, однако полностью 
и всесторонне историческое развитие Литвы еще не было 
исследовано. Поэтому на VI съезде КП(б) Литвы была под
черкнута необходимость создания курса истории Литовской 
ССР обобщающего характера'.

Руководимый Ю. Жюгждой коллектив историков взял
ся за эту необычайной важности работу. Трудолюбивый, 
взыскательный к себе и другим ученый провел эту работу 
тщательно, с чувством высокой ответственности.

Одной из важнейших проблем исторической науки по
слевоенных лет была нехватка ученых высокой квалифи
кации, владевших марксистско-ленинской методологией, 
хорошо разбиравшихся в методике советской исторической 
науки. В то время были ликвидированы еще далеко не все
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остатки буржуазной идеологии и в сознании отдельных' на
учных работников.

Как подчеркивалось на VI и VII съездах Компартии 
Литвы, марксистско-ленинское воспитание интеллигенции 
являлось одной из важнейших задач. Партийная организа
ция республики оказывала интеллигенции большую по
мощь в лучшем усвоении теории марксизма-ленинизма. К 
концу переходного периода от капитализма к социализму 
в республике существенно возросло число интеллигенции, 
окрепла ее идейно-политическая позиция, повысилась ее 
сознательность и политическая активность.

Большое значение для развития исторической науки в 
Прибалтике имели научные конференции, посвященные 
истории прибалтийских народов. Первая состоялась 30— 
31 января 1950 г. в Риге, вторая — 24—27 марта 1953 г. в 
Вильнюсе2. Материалы конференции помогли многим исто
рикам лучше усвоить методику советской исторической 
науки.

Перестройка деятельности институтов общественных на
ук, оценка с марксистско-ленинских позиций культурного 
наследия литовского народа, раскрытие буржуазных кон
цепций истории, /литературы и 'языка "осуществлялись в 
ходе постоянной борьбы с теорией «единого потока», от
рицающей классовую борьбу, с остатками буржуазной 
националистической идеологии и ее отголосками в исто
рии, литературной критике и других общественных науках.

Острейшей формой проявления буржуазного национа
лизма являлась идеализация антинародных буржуазных ор
ганизаций прошлого, возвеличивание их деятелей и вообще 
старых времен. Буржуазный национализм проявлялся 
и в попытках отделить национальную форму от социа
листического содержания. Лишь усвоив марксистско-ле
нинскую теорию, ученые старшего поколения, среди них 
и историки, могли активно включиться в строительство 
социализма3.

Были и трудности иного рода. В первые послевоенные 
годы развитию исторической науки препятствовал беспо
рядок в архивах, нехватка опубликованных источников. 
Кроме того, на историю, как и на другие общественные 
науки, отрицательное воздействие оказывали культ личнос
ти и субъективизм.

В столь сложных условиях возглавляемый Ю. Жюгж- 
дой коллектив историков с честью выполнял порученное 
ему дело. С самого начала он столкнулся со сложной проб
лемой марксистской оценки исторического процесса эпох 
феодализма и капитализма. Следовало изжить влияние ста
рых буржуазных исторических концепций на развитие об
щества, критически оценить наследство, оставленное бур
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жуазными историками, научно развенчать буржуазные 
концепции, тем более что антисоветские силы пытались в 
послевоенные годы использовать концепции буржуазных 
историков в политических и классовых целях.

Литовская буржуазия в 1920—1940 гг. мало заботилась 
о развитии и расширении различных областей науки. Ис
торическую науку, как и другие, двигали вперед в основ
ном энтузиасты. С историческими трудами выступили лишь 
отдельные буржуазные историки, да и то без широких и 
систематических предварительных исследований.

Литовские буржуазные историки А. Алекна, К. Авижо- 
нис. И. Ионинас, 3. Ивинскис, И. Матусас, А. Шапока и 
другие в кратких обобщающих курсах и учебниках, мо
нографиях, статьях широко освещали только историю Ве- 

' дикого княжества Литовского. Они идеализировали фео
дальное прошлое Литвы, превозносили великих князей и 
дворянское сословие, реакционно настроенное духовен
ство, т. е. представителей класса эксплуататоров. Исследуя 
проблемы капиталистического периода, буржуазные исто
рики тоже стремились обосновать и возвысить заслуги 
своего класса, игнорируя роль народных масс в историче
ском процессе. Отношения крестьянина с феодалом и ра
бочего с капиталистом освещались не с точки зрения клас
совой борьбы, а с позиций пресловутого «неизбежного со
трудничества». Периодизация истории литовского народа 
проводилась по годам правления королей и великих кня
зей. Развитие государства не увязывалось со сменой со
циально-экономических формаций. По этим причинам вклад 
буржуазных историков в научное наследие был сравнитель
но невелик.

Необходимо подчеркнуть, что литовские советские исто
рики критически оценили наследие буржуазной истори
ческой науки, отвергли искаженное чуждыми идеологиче
скими концепциями освещение социально-экономических и 
политических процессов. Наряду с этим они использовали 
накопленный буржуазными историками фактический мате
риал и содержащиеся в их трудах объективные интерпре
тации.

Руководствуясь положениями марксистско-ленинской 
методологии о том, что в основе исторического процесса 
лежит развитие производительных сил и производственных 
отношений, а также проявление классовой борьбы, 
Ю. Жюгжда вместе с другими историками разработал пе
риодизацию феодального строя в истории Литвы.

Готовя первый том «Истории Литовской ССР», его ав
торы представили немало нового фактического материала, 
стремились осветить и оценить важнейшие проблемы про
шлого Литвы с позиций марксистско-ленинской методоло
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гии, критически пересмотреть созданные буржуазной исто
риографией узкоклассовые, националистические концепции, 
отделить истинные факты истории Литвы от политических 
и идейных тенденций. Ю. Жюгжда вместе с сотрудника
ми с классовых марксистских позиций оценили историче
ские события, дали исчерпывающее обоснование решаю
щей роли народных масс в истории литовского народа. Как 
подчеркивал А. Снечкус на VII съезде Компартии Литвы, 
за период c VI по VII съезд партии в представленном исто
риками материале было раскрыто прогрессивное значение 
присоединения Литвы к России в конце XVIII в., освещено 
крестьянское движение в середине XIX в., вылившееся в 
восстание 1863 г., показана руководящая роль русских ре- 
волюционеров-демократов в борьбе трудящихся Литвы про
тив самодержавия и крепостничества, против национально
го и социального гнета, дана оценка роли русского проле
тариата в освободительном движении трудящихся Литвы, 
влиянию идей марксизма-ленинизма на революционное дви
жение в Литве, освещена деятельность Ф. Дзержинского в 
Литве, роль ленинской «Искры» и ее распространение в 
Литве, борьба .литовских рабочих за Советскую власть в 
1918—1919 гг., деятельность выдающихся борцов революци
онного рабочего движения, раскрыта антинародная сущ
ность различных буржуазных и мелкобуржуазных партий 
Литвы4. Выступивший на съезде Ю. Жюгжда заявил, что 
Институт истории Академии наук республики встретил VII 
съезд КП(б) Литвы завершением работы над первой частью 
«Истории Литовской ССР» 5.

25—27 января 1954 г. в Вильнюсе состоялась научная 
конференция, посвященная обсуждению макета первого 
тома «Истории Литовской ССР» 6. На конференции принял 
участие первый секретарь ЦК КП Литвы А. Снечкус, се
кретарь ЦК В. Нюнка, заведующий отделом науки и куль
туры С. Лазутка, другие руководящие работники ЦК КП 
Литвы и правительства республики, многие научные со
трудники, преподаватели высших и средних школ. В рабо
те конференции участвовали также историки из Москвы, 
Минска, Риги, Таллина, академик-секретарь отделения 
истории Академии наук СССР М. Тихомиров 7.

Открывая конференцию, президент Академии наук Ли
товской ССР Ю. Матулис заявил: «Подготовка «Истории 
Литовской ССР», в том числе подготовка ее I тома, по су
ществу явилась созданием новой истории, литовского наро
да. Все предшествовавшие учебники по истории Литвы в 
лучшем случае приводили груду сырых, обычно тенден
циозно подобранных фактов, оторванных от общего истори
ческого процесса, маскирующих деятельность подлинного 
творца истории — народных масс»8. А. Снечкус, говоря
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о значении исторической науки для строительства социа
лизма в республике, указал: «Исторической науке принад
лежит огромная роль в идеологическом воспитании народа. 
Подлинным творцом истории является народ, и правильное 
освещение событий прошлого вдохновляет трудящихся, 
укрепляет их веру в собственные силы, учит их распозна
вать своих друзей и врагов, помогает глубже и правильнее 
осознать настоящее» 9.

С докладом о проблемах истории литовского народа,, 
рассматриваемых в первом томе «Истории Литовской ССР», 
выступил руководитель авторского коллектива Ю. Жюгж- 
да. Он указал, что в I томе «Истории Литовской ССР» 
освещена история литовского народа, начиная от перво
бытно-общинного строя до падения феодализма, что при 
написании этой работы авторы опирались на первичные 
исторические источники — научно исследованные археоло
гические находки и документальный материал. В нем ши
роко освещена роль народа— главного творца истории10.

Участники совещания в целом положительно оценили 
работу авторского коллектива, возглавляемого Ю. Жюгж- 
дой, по подготовке первого курса истории литовского на
рода, рассматриваемого с марксистских позиций. Акаде
мик M. Н. Тихомиров, говоря о макете I тома «Истории 
Литовской ССР», подчеркнул: «Самым главным в макете 
является то, что прошлое литовского народа впервые из
лагается на основе марксистской методологии, что сделан
ные в курсе выводы и обобщения соответствуют марксист
ско-ленинской теории» 11.

С учетом высказанных во время обсуждения замечаний 
и пожеланий коллектив, возглавляемый Ю. Жюгждой, 
внес поправки в рукопись I тома, который был опублико
ван в 1957 году12. За подготовку I тома «Истории Литов
ской ССР» авторскому коллективу (К. Яблонскису, Ю. Юр- 
гинису, П. Куликаускасу, Ю. Жюгжде) в 1958 г. была при
суждена Государственная премия Литовской ССР13.

Другой важной работой Института истории в послево
енные годы была подготовка краткого курса истории Ли
товской ССР. освещающего историю литовского народа с 
древнейших времен до 1957 г. Главным редактором и ав
тором большинства разделов этого труда также был 
Ю. Жюгжда. В кратком курсе впервые в советской ли
товской историографии сделана попытка осветить период 
капитализма и первые годы, строительства социализма в 
Советской Литве и. «История Литовской ССР» (1958 г.) бы
ла положительно оценена на XII съезде Коммунистиче
ской партии Литвы 15.

Ю. Жюгжда многое сделал для подготовки к печати 
II и III томов «Истории Литовской ССР». Он создал ав-
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торский коллектив, возглавил его, обучал и воспитывал. В 
1963 г. вышел в свет II том, охватывающий период с 1861 
по 1917 г.16, а в 1965 г.— III том (1917— 1940 гг.) 17. Ю. Жюг- 
жда был главным редактором и автором некоторых разде
лов этих томов, в которых освещается развитие капитализ
ма в Литве. В исследованиях данной проблемв1 буржуазные 
историки стремились возвысить прежде всего заслуги «сво
его» класса или партии в истории литовской нации. Боль
шая заслуга Ю. Жюгжды и его соавторов в том, что они 
осветили и обосновали руководящую роль рабочего клас
са, его партии в борьбе трудящихся за социальное и на
циональное освобождение. В III томе представлен в общих 
чертах объективный ход исторического процесса в годы 
буржуазного господства в Литве.

Первые три тома «Истории Литовской ССР» являются 
вершиной научной деятельности Ю. Жюгжды. Их подго
товке он отдал немало сил. Научные исследования, обоб
щенные в редактированных Ю. Жюгждой фундаменталь
ных трудах, впервые в литовской историографии позволили 
по-марксистски оценить и обобщить историческое разви
тие Литвы с древнейших времен до 1940 г., т. е. до побе
ды социалистической революции и восстановления Совет
ской власти в Литве. «История Литовской ССР» воспиты
вает трудящихся, особенно молодежь, в духе дружбы на
родов, пролетарского интернационализма, советского па
триотизма, развивает марксистское, материалистическое 
восприятие истории.

Наряду с активной работой по подготовке трудов по 
истории Литовской ССР Ю. Жюгжда возглавлял коллекти
вы авторов и в подготовке многих других изданий (разра
ботанных как Институтом истории, так и другими науч
ными учреждениями) по истории Литвы: сборников
статей «Литовские крестьяне в XIX веке» 1S, «За социалисти
ческую Литву»19 (редактировал их). В этих книгах дан 
исчерпывающий анализ проблем истории Литвы, зачастую 
запутанных либо тенденциозно представленных в буржу
азной историографии.

Ю. Жюгжда также участвовал в подготовке IV тома 
«Истории Литовской ССР» (1940—1958 гг.)20, был одним 
из авторов и членом редколлегии этого тома, редактировал 
«Историю Вильнюса от Октябрьской революции до наших 
дней» 21.

Публикация источников истории Литовской ССР — дру
гая область научной деятельности Ю. Жюгжды. Руководи
мый им коллектив подготовил 4-томное издание «Источники 
истории Литовской ССР»22. Совместно с другими науч
ными учреждениями были подготовлены сборники доку
ментов «Революция 1905—1907 гг. в Литве», «Революцион
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ный подъем в Литве и Белоруссии в 1861—1862 гг.», «Вос
стание 1863—1864 гг. в Литве и Белоруссии», «Восстанов
ление Советской власти в Литве в 1940—1941 годах», 
«Борьба за Советскую власть в Литве в 1918—1920 гг.»23

Как автор и член редакционной коллегии Ю. Жюгжда 
Многое сделал для публикаций материалов о Литве на 
русском языке в книгах «Очерки по истории СССР», «Исто
рия СССР», «Очерки по истории и исторической науке 
в СССР», «Очерки по истории философской и общественно- 
политической мысли народов СССР», «История филосо
фии», «История СССР с древнейших времен до наших 
дней» и в других союзных научных изданиях24. Вопросы 
истории Литвы он осветил в статьях для «Большой Со
ветской Энциклопедии», «Советской исторической энцикло
педии», в «Исторических записках», «Истории СССР», «Во
просах истории» и других исторических журналах25.

Таким образом, Ю. Жюгжда и возглавляемый им кол
лектив историков на основе обильного архивного материа
ла и других источников, руководствуясь марксистско-ле
нинской методологией, решили важнейшие задачи по иссле
дованию прошлого литовской нации:

1. Разработали периодизацию досоветского периода в 
истории Литвы, руководствуясь тем, что сущность исто
рического процесса составляют развитие производитель
ных сил и производственных отношений и классовая 
борьба.

2. Оценили значение исторических деятелей, событий, 
партий с марксистских позиций, выявив и обосновав ре
шающую роль народа в процессе социального, политическо
го и национального освобождения литовской нации.

3. Критически оценили классовые, националистические 
концепции буржуазной исторической науки, отделив истин
ные факты истории Литвы от искаженных политических 
и идейных тенденций; правильно осветили борьбу литов
ского народа с крестоносцами, развитие государственнос
ти в Литве, отношения с феодальной Польшей, взаимоот
ношения литовского и русского народов, реакционную 
роль католической церкви в истории литовской на
ции, восстание 1863—-1864 гг. в Литве и его значение для 
освободительной борьбы литовского народа, национально- 
освободительное движение- литовцев во II половине XIX в.

4. Выдвинули и верно показали многие исторические 
факты, необоснованно замалчивавшиеся либо тенденциоз
но объяснявшиеся буржуазной историографией, такие как 
расширение культурных, политических и революционных 
связей литовского и русского народов, влияние идей рус
ских революционных демократов на революционно-демо
кратическое движение в Литве, формирование пролетариа
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та и начало революционного движения в Литве, распро
странение идей марксизма-ленинизма, революция 1905— 
1907 гг. в Литве, участие литовцев в буржуазно-демокра
тической Февральской революции 1917 г. и в Великой Ок
тябрьской социалистической революции, значение этой ре
золюции для борьбы литовского народа за национальное 
и социальное освобождение, создание Коммунистической 
партии Литвы, победа пролетарской революции и Совет
ской власти в Литве в 1918—1919 гг., восстановление госу
дарственности Литвы и другие проблемы.

5. Раскрыли помощь Советского Союза литовскому на
роду в защите от империалистической агрессии в период 
буржуазного строя в Литве, руководство Коммунистиче
ской партии борьбой трудового народа против диктатуры 
буржуазии, за сохранение независимости Литвы; выявили 
причины создания революционной ситуации и краха бур
жуазного строя как закономерного процесса общественно
го развития, осветили роль Компартии Литвы — руководя
щей и направляющей силы в борьбе против буржуазной 
диктатуры, за восстановление Советской власти в Литве 
в 1940 г.

Ю. Жюгжда с сотрудниками делали первые шаги по ис
следованию проблематики истории социализма. Изучая 
строительство социализма, они раскрыли важнейшие аспек
ты укрепления Советской власти и борьбы с гитлеровскими 
оккупантами, развития промышленности и социалистиче
ской культуры, социалистической перестройки сельского 
хозяйства, роста рядов рабочего Класса, формирования ли
товской социалистической нации, показали вклад рабочих, 
колхозников и интеллигенции в создание социализма в 
республике. Еще в однотомном издании «Истории Литов
ской ССР» была научно обоснована и охарактеризована 
практика строительства социализма в республике, сделан 
вывод, что народнохозяйственные и культурные достиже
ния Советской Литвы стали возможны лишь в условиях 
советского строя, в тесном взаимодействии со всеми наро
дами Советского Союза, под руководством Коммунисти
ческой партии.

В литовскую советскую историографию Ю. Жюгжда при
шел не только как автор, организатор, руководитель и ре
дактор крупных обобщающих исторических трудов, но и 
как историк широкого диапазона. Перед общественностью 
республики он постоянно выступал с новыми научно-попу
лярными трудами, а историческую науку Советской Лит
вы обогащал анализом новейших проблем и выводами. По
требовалось бы много труда, чтобы исследовать написан
ные им статьи, монографии с историографической точки 
зрения, так как круг его научных интересов очень широк,
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во многих случаях он выступал как новатор. Жизнь на
стоятельно требовала от Ю. Жюгжды не ограничиваться 
какой-либо одной проблемой или темой. Поэтому он в 
своих трудах рассматривал наиболее актуальные и важ
ные с идейно-политической точки зрения того времени 
темы. Опираясь на труды классиков марксизма-ленинизма, 
исторические источники и литературу, он одним из пер
вых среди историков Советской Литвы проанализировал и 
по-марксистски оценил проблемы борьбы литовцев с крес
тоносцами, роль реакционной католической церкви в Лит
ве, вопросы исторического развития отношений литовского 
и польского народов, восстания 1863 г., национально-осво
бодительного движения, борьбы за установление Совет
ской власти в Литве в 1918—1919 гг., помощь Советского 
Союза литовскому народу в защите его жизненно важных 
национальных интересов, кризис буржуазного строя, ре
волюцию 1940 г. в Литве и многие другие важные про
блемы истории. Написал монографии или обобщающие 
статьи на упомянутые темы 26.

Подводя итоги научной деятельности Ю. Жюгжды, мож
но с полным основанием утверждать, что его труды пре
доставили возможность историкам не только советских 
республик, но и прогрессивным ученым других стран, инте
ресующимся историей Литвы, лучше ознакомиться со слож
ной историей литовского народа. В целом исследования 
историков Советской Литвы в 60—70-е гг. вышли за чис
то национальные рамки и стали составной частью исто
рической науки Советского Союза.

Таким образом, советская историческая наука в Литве 
за послевоенные годы по сути сформировала новый, мар
ксистско-ленинский взгляд ученых на историю литовской 
нации, выявила закономерности и особенности ее разви
тия. В этом неоценимая заслуга Ю. Жюгжды.

Проводя научную работу тщательно и кропотливо, 
Ю. Жюгжда стремился с диалектических позиций осмыс
лить важнейшие события истории Литвы, зафиксировать 
и сохранить для грядущих поколений все прогрессивное 
и ценное. Ему был чужд нигилистический взгляд на исто
рию. Авторский коллектив под руководством Ю. Жюгж
ды подготовил академические труды, представляющие не 
только научную, но и идейно-политическую ценность в 
идеологическом воспитании трудящихся Советской Литвы.

Научная деятельность Ю. Жюгжды получила высокую 
оценку. 21 февраля 1963 г. Совет по присуждению ученых 
степеней историко-филологического факультета Вильнюс
ского государственного университета им. В. Капсукаса 
присвоил ему степень доктора исторических наук за опу
бликованные научные труды.
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Первый том «Избранных сочинений» начинается исчер
пывающими статьями Ю. Жюгжды «К. Маркс о вопросах 
истории литовской нации» и «Вопросы истории литовской 
нации в работах В. И. Ленина»27. Теоретическое наследие 
классиков марксизма-ленинизма имело решающее значение 
для создания советской исторической науки в Литве. Оцен
ки К. Марксом и В. И. Лениным некоторых фактов и со
бытий из истории литовской нации помогают правильно 
решать сложные проблемы истории Литвы, оценивать тра
диции освободительной борьбы. Ю. Жюгжда одним из пер
вых среди историков Литвы в своих статьях конкретно 
обобщил и оценил факты или связанные с ними явления 
периода феодализма и капитализма, освещенные в тру
дах, статьях, речах К. Маркса и В. И. Ленина. 
В первой статье автор показывает, как, всесторонне изучая 
исторические факты и весь общий процесс истории обще
ства, проявляя интерес к истории разных народов, К. Маркс 
немало внимания уделял и истории литовской нации, особо 
останавливаясь на некоторых исторических событиях XIII— 
XVI вв. Представленные К. Марксом факты истории ли
товского народа, обобщения и оценки развития общества, 
касающиеся в основном положения народа в условиях эк
сплуататорского строя и его освободительного движения, 
имеют важное значение для исторической науки. Во вто
рой статье подчеркивается, что с именем В. И. Ленина не
разрывно связано возрождение государственности в Литве 
на новой, социалистической основе. Из этой статьи также 
становится ясным, насколько широко отражены в работах 
В. И. Ленина различные этапы истории Литвы, с каким вни
манием он следил за освободительным движением литов
ского народа от социального и национального гнета.

Ю. Жюгжда исследовал борьбу литовского народа про
тив агрессии немецких феодалов в XIII—XV вв. Присту
пив к этой работе еще во время Великой Отечествен
ной войны, продолжал ее и в послевоенные годы. В опу
бликованных в военное время трудах Ю. Жюгжды28, в 
большинстве статей на эту тематику показаны историче
ские корни захватнической политики гитлеровских ок
купантов, Он раскрыл героическую борьбу литовского на
рода против крестоносцев, поддерживаемых феодалами всей 
Западной Европы, экспансию на Восток, а также борьбу 
против германских оккупантов, стремившихся поработить 
Литву во время первой мировой войны. Литовский народ 
почти две сотни лет давал решительный отпор постоянным 
нападениям захватнических немецких орденов, их граби
тельским вторжениям с целью поработить Литву. Борьба 
литовцев с крестоносцами была отмечена знаменитыми 
битвами и победами в 1236 rf у Сауле, в 1260-м у Дурбе,

243



в 1348-м у Стревы, в 1370 г. у Рудавы и многими другими. 
Эти и другие сражения, как и прусское восстание, нано
сили чувствительный урон силам Тевтонского ордена, од
нако решающий удар был нанесен ему на полях Грюнвальд- 
ской битвы (1410 г.). В статьях, написанных в годы Ве
ликой Отечественной войны, Ю. Жюгжда возвысил роль 
народных масс в истории, определил значение объединен
ных усилий литовцев, русских, белорусов, украинцев, 
чехов, поляков в разгроме крестоносцев.

Вернувшись к этой геме в 60-е годы, Жюгжда написал 
наиболее зрелый в данной области труд «Крушение орде
на крестоносцев и реваншизм его идейных потомков»29. 
Концепции этой работы перекликаются с концепциями, от- 
раженными во вступительной статье,JU написанной 
Ю. Жюгждой к поэме К. Донелайтиса «Времена года», 
опубликованной в Москве в 1946 г., перевод которой на 
литовский язык также представлен в нервом томе.

В названных работах Ю. Жюгжда подчеркивает, что 
вторжение германских рыцарей в земли древних пруссов 
и западной Литвы в начале XIII в. превратилось в орга
низованную агрессию, постоянную экспансию западноевро
пейских завоевателей, традиционный „Drang nach Osten". 
Представленные автором факты свидетельствуют о грабе
жах, разбое и убийствах со стороны крестоносцев, о со
противлении им народов Прибалтики и Восточной Европы. 
Е1а решительный отпор Ордену крестоносцев поднялись 
почти все народы Восточной и Центральной Европы, не 
только те, кому грозила непосредственная опасность. В 
объединенных войсках Польши и Литвы сражались не 
только поляки, литовцы, но и русские, украинцы, бело
русы, чехи. Грюнвальдская битва — одна из величайших 
битв средневековья. В ней были разгромлены Орден крес
тоносцев и поддерживающие его феодальные силы Запад
ной Европы, несшие угрозу порабощения народам Восточ
ной и Центральной Европы.

Автор подчеркивает, что литовский народ выстоял в 
борьбе с мощным врагом — крестоносцами — потому, что 
объединил усилия с другими славянскими народами, что 
победа в Грюнвальдском сражении на многие столетия со
хранила для литовского народа значительное историческое 
наследие — непоколебимое свидетельство того, какое ог
ромное значение имело и имеет для свободы литовского 
народа единство, крепкая дружба с русским и другими 
славянскими народами. Ученый делает вывод, что эта 
борьба по сути была всенародной, выражающей интересы 
всех соседних наций.

Одна из актуальнейших тем, представляющих научное 
наследие Ю. Жюгжды,— антиклерикальная. Хотя некото
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рые его труды на эту тему опубликованы довольно давно, 
они сохраняют свою актуальность до сих пор. Главная их 
ценность состоит в том, что Ю. Жюгжда показал истин
ное лицо католического духовенства, его тесную взаимо
связь с классом эксплуататоров, главным врагом литовско
го народа.

Еще в первые послевоенные годы Ю. Жюгжда издал 
большой труд по этой тематике31, в котором основное 
внимание уделил антинародной, реакционной деятельности 
католической церкви и ее роли в истории Литвы, начиная 
с агрессии немецких феодалов и их союзницы папской 
курии в XIII в. до наших дней. Продолжая и далее рабо
тать над этой темой, он опубликовал еще более крупное 
исследование32. В «Избранных сочинениях» представлена 
одна из его первых работ, по данной проблематике33, до 
сих пор не публиковавшаяся. На основе документов исто
рии Литвы Ю. Жюгжда раскрывает многовековой путь 
католической церкви, отмеченный кровавыми крестовыми 
походами, беспрерывными экспансиями, бесчестными сдел
ками с темными силами реакции. Этот путь залит кровью 
и слезами, задымлен кострами инквизиции и крематори
ев XX в. По трупам шла католическая церковь и в Вос
точную Европу,' в Прибалтику. Ю. Жюгжда показал, что 
еще в XIII в. вдохновителями и организаторами захватни
ческих походов на Литву были папы римские, благослов
лявшие экспансионистскую политику Ордена крестонос
цев. В XIII в. католические епископы Адольберт и Кркс- 
тионас по призыву меченосцев и крестоносцев предпри
нимали нападения на балтские племена с целью грабежа, 
порабощения и уничтожения. Поощряемые и благослов
ляемые папой римским, прикрываясь именем бога, кре
стоносцы на протяжении двух столетий нападали на край, 
сжигали литовские усадьбы, убивали их жителей, угоняли 
в рабство детей и женщин.

С конца XIV в. католичество стало насаждаться в Лит
ве силой. Автор представляет документы, свидетельствую
щие о том, что католическая церковь во все времена шла 
на сделки с реакционнейшими силами. Именно такой по
литики придерживалась католическая церковь в своих вза
имоотношениях с российским царизмом, кайзеровской и 
гитлеровской Германией. В буржуазной Литве реакцион
ные деятели католической и других религий усердно под
держивали буржуазный режим, многие из них стали круп
ными собственниками, капиталистами, непосредственными 
эксплуататорами трудящихся. Особенно наглядно прояви
лась антинародная сущность католицизма в период гитле
ровской оккупации и первые послевоенные годы. В по
следней части книги автор представляет многочисленный
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материал о позиции католической церкви в советское вре
мя, свидетельствующей о том, что и иыне Ватикан опре
деленную роль отводит Литве как плацдарму в «кресто
вом походе» против СССР.

В годы Великой Отечественной войны Ю. Жюгжда за
нимался исследованием исторических, экономических, по
литических и культурных связей литовского и русского 
народов. Работу по этой теме он с успехом продолжил и 
позднее. Среди историков Советской Литвы Ю. Жюгжда 
был первым, кто взялся за исследование этого наиболее 
искажаемого буржуазной историографией вопроса.

Раскрыть значение дружбы литовского и русского на
родов представлялось в годы войны тем более важным, 
что гитлеровские оккупанты и литовские буржуазные на
ционалисты всячески пытались прививать жителям времен
но оккупированной Советской Литвы вражду к русскому 
народу. Пользуясь тем, что литовскому народу пришлось 
вынести немало притеснений от царского режима, гитле
ровские оккупанты и их пособники сознательно усугубляли 
эти тяготы, сваливая всю вину за них на весь русский на
род. В написанной в годы войны брошюре «Дружба литов
ского и русского народов»34, а также в изданной в 1947 г. 
книге «Дружба литовского и русского народов в ходе ис
тории» 35 и в отдельных статьях Ю. Жюгжда на примере па
мятников материальной и духовной культуры показал, что 
история литовского народа с давних пор была тесно связа
на с историей русского народа. Дружеские отношения 
обоих народов особенно окрепли в борьбе с захватчиками 
с Запада. Ю. Жюгжда представил обширный исторический 
материал об укреплении связей литовцев с русским, бело
русским и украинским народами, несмотря на то, что ли
товские феодалы вели агрессивную с точки зрения этих на
родов политику.

С распадом феодального Польско-Литовского государ
ства Литва присоединилась к Российской империи. Несмотря 
на гнет царизма, связи с всероссийским рынком оживи
ли экономику Литвы, ускорили развитие капиталистичес
ких отношений, ликвидировали крепостнические феодаль
ные юрисдикции, препятствовавшие экономической и куль
турной жизни Литвы. Вместе с тем Ю. Жюгжда показал, 
что царизм был врагом как русского, так и литовского на
родов, что литовский народ подавлялся и эксплуатировался 
царизмом, но отнюдь не русским народом. Тесные истори
ческие узы совместной борьбы с царизмом за социальное 
и национальное освобождение связывали литовский и рус
ский народы, прогрессивных деятелей обеих наций.

С выходом пролетариата России на политическую арену 
начался новый этап отношений литовского и русского на-

246



родов. С обострением классовой борьбы крепла солидар
ность литовских рабочих с русским пролетариатом как в дни 
Октябрьской революции, так и в годы гражданской войны. 
Русский народ бескорыстно помог литовскому восстано
вить национальную государственность в 1918—1919 гг. Эти 
и другие верные положения представлены в публикуемой 
в числе избранных сочинений Ю. Жюгжды работе «Отно
шения литовского и русского народов в ходе историче
ского развития» 36, которая является синтезом большинства 
написанных им на эту тему статей.

Ю. Жюгжда уделял много внимания культурным свя
зям литовского и русского народов. В статье об историче
ском значении русского книгопечатания37 говорится, что 
работы родоначальников русского книгопечатания И. Фе
дорова и П. Мстиславца оказали прогрессивное воздей
ствие на культуру Литвы, Белоруссии и Украины, что креп
ли связи литовского, белорусского и украинского народов 
с русским, и тем самым создавались предпосылки для 
дальнейшего сближения и сотрудничества этих народов. 
Ю. Жюгжда делает вывод, что контакты литовской обще
ственности с прогрессивной русской культурой оказали 
большое влияние на развитие литовской культуры и рас
пространение прогрессивных идей.

Во всех работах Ю. Жюгжды по этой тематике доми
нирующей является мысль о том, что с давних пор эко
номическая, социально-политическая и культурная жизнь 
Литвы находилась в тесной связи с социально-экономи
ческим, политическим и культурным развитием русского 
народа.

В литературном наследии Ю. Жюгжды немало работ об 
отношениях литовцев и поляков. Важнейшая из них — 
«Развитие дружественных отношений между литовским и 
польским народами»3S. Еще в XIII в. литовский народ не 
раз объединялся с польским и другими славянскими наро
дами на борьбу с общим врагом — Орденом крестоносцев. 
Литовцы вместе с поляками боролись против реакционных 
сил царизма, ощущая в этой борьбе поддержку лучших 
сынов русского народа, прогрессивных сил России. В усло
виях эксплуататорского строя— феодализма и капитализ
ма — в этих отношениях было немало противоречивых, 
сложных явлений. Однако в ходе всей истории, как по
казывает Ю. Жюгжда, четко определилась важнейшая чер
та этих отношений; там, где в решении судеб литовского 
и польского народов участвовали народные массы и про
грессивные общественные силы, уже с давних пор стихий
но зарождались, росли и крепли дружественные связи 
обоих народов. Восстановление советского строя в Литве 
и образование Польской Народной Республики создали
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условия для расширения и укрепления качественно новых 
взаимоотношений литовского и польского народов.

Ю. Жюгжда пропагандировал творчество прогрессивных 
русских мыслителей В. Белинского, А. Герцена, Н. Чер
нышевского, Г. Плеханова39, раскрыл в своих статьях объ
явленный декабристами приговор крепостничеству, ото
звавшийся на литовской земле мощным эхом, связи 
декабристов с деятелями тайных литовских обществ, требо
вания русских революционных демократов Н. Чернышев
ского, Н. Добролюбова, А. Герцена об отмене крепостного 
права.

В начале 60-х гг. XIX в. по всей России, а также в 
Литве на фоне общего роста революционного движения уси
лилась крестьянская борьба против помещиков и царского 
самодержавия, поддерживаемая деятельностью Н. Черны
шевского, А. Герцена, Н. Огарева и других русских рево
люционных демократов. Организация «Земля и воля» интен
сивно готовила крестьянское восстание в России, которое по 
плану революционных демократов должно было слиться с 
восстанием народов, входивших в состав России националь
ных территорий, т. e. с выступлениями в Польше, Литве, 
Белоруссии, на Украине. Русские революционные демокра
ты последовательно поддерживали национально-освободи
тельное движение этих народов, восстание 1863 г., оказали 
непосредственное влияние на формирование революцион
ных взглядов 3. Сераковского, К. Калиновского, А. Мацкя- 
вичюса и других руководителей повстанцев. Революцион
ные демократы осуждали царскую политику национально
го притеснения, стремление денационализировать литовцев, 
очернить и уничтожить литовский язык. Революционная ор
ганизация «Земля и воля» стремилась к установлению не
посредственных связей с литовскими революционерами и 
к совместной подготовке восстания. А. Мацкявичюс был 
хорошо знаком с произведениями Н. Чернышевского, 
А. Герцена и других, в целом одобрял программу русских 
революционных демократов в борьбе против самодержа
вия и крепостного права. Их идеи оказали на его миро
воззрение заметное влияние.

Ю. Жюгжда много писал о восстании 1863 г., о борьбе 
крестьян того времени за землю. Опираясь на конкретные 
факты, множество ранее не известных документов, он по
казал, что литовское крестьянство, городская и сельская 
общественность активно участвовали в этом восстании, а 
революционные демократы России и все прогрессивные си
лы оказывали помощь освободительному движению.

Об одном только восстании 1863 г. по разным поводам 
Ю. Жюгжда опубликовал более 20 научных и научно-по
пулярных работ. Наиболее известная из них — монография
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«Антанас Мацкявичюс. Значение восстания 1863—1864 гг. в 
истории литовского народа»40. Руководствуясь марксист
ско-ленинской методологией, Ю. Жюгжда по-новому оце
нил восстание. Исследуя восстание 1863— 1864 гг., совет
ские историки, равно как и ученые Польской Народной 
Республики, отвергли сделанные русскими буржуазно-мо
нархическими, а также литовскими и польскими буржу
азными историками выводы о том, что в Литве и Белорус
сии в 1863—1864 гг. имело место только восстание «поль
ской шляхты», стремившейся лишь к восстановлению 
польских границ 1772 г. Обнаруженные советскими исто
риками архивные документы убедительно подтверждают, 
что восстание 1863—1864 гг. в Литве и Белоруссии было... 
направлено против царского самодержавия, крепостниче
ства, за освобождение порабощенных народов. Корни вос
стания лежали в создавшейся в 1859—1861 гг. в России! 
революционной ситуации, в родившемся и в большинстве 
мест окрепшем к 1862 г. антикрепостническом крестьян
ском движении, в национально-освободительном движении 
поляков и в самом восстании в Польше, в деятельности 
русских революционных демократов и их революционной 
организации «Земля и воля», в петербургских революцион
ных организациях. Не только в республиканской, но и во 
всесоюзной печати Ю. Жюгжда раскрыл черты проявления 
литовского национально-освободительного движения, а 
также положительное влияние идей русских революцион
ных демократов на руководителей восстания, подчеркнул 
роль А. Мацкявичюса — революционного демократа как 
одного из руководителей восстания 1863 г. Сейчас имя 
А. Мацкявичюса упоминается наравне с именами 3. Сера- 
ковского и К. Калиновского. Ю. Жюгжда показал А. Мац
кявичюса как страстного революционера, горячего пропа
гандиста, готовившего крестьянское восстание.

Многие труды Ю. Жюгжды, касающиеся восстания 
1863 г. в Литве, представлены в «Избранных сочинениях» 
статьей «Литовские крестьяне в XIX веке» 41. Она написа
на на основе фактического материала и одной из первых 
в литовской советской историографии была направлена 
против буржуазной литовской и польской историографии, 
изображавшей восстание лишь как бунт польских помещи
ков. Этой и другими своими работами Ю. Жюгжда доказал, 
что восстание в Литве носило явно аграрный характер, что 
в нем активно участвовали крестьянские массы, которые в 
борьбе против царизма отстаивали свои права на землю. 
Автор возвысил роль крестьян в восстании, что уже само 
по себе явилось новой концепционной оценкой восстания 
1863 г. в Литве.
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Во II половине 40-х и в 50-е гг. XX в. в борьбе с пере
житками буржуазной идеологии в сознании трудящихся 
Советской Литвы большое значение имело правильное марк
систское освещение вопросов исторического развития ли
товского народа в эпоху капитализма и особенно нацио
нального движения литовцев II половины XIX в. Хотя кое- 
что в этой области уже было сделано, однако многие 
факты исторического прошлого оставались еще вне марк
систской оценки. Ю. Жюгжда наряду с другими учеными 
взялись ликвидировать этот пробел.

В книгах и статьях о А. Мацкявичюсе, В. Кудирке, 
Й. Басанавичюсе42 Ю. Жюгжда доказал несостоятельность 
утверждений буржуазных историков, публицистов и со
временных литовских буржуазных идеологов в эмиграции 
о том, что активная общественно-политическая деятель
ность литовского народа, его освободительная борьба, его 
«возрождение» началось лишь в 80-е гг. XIX в., т. e. с 
появлением литовской буржуазии на арене общественной 
жизни. Он также раскрыл стремление литовской буржуа
зии и ее идеологов доказать, что, якобы, освободительная 
борьба литовского народа родилась на основе буржуазно
либерального движения в период издания газет «Аушра» 
(«Заря») и «Варпас» («Колокол»), отсюда и извращенное 
понимание восстания 1863 г.

Надлежащую роль при оценке культурного наследия 
литовского народа в послевоенные годы следовало отвести 
деятельности Й. Басанавичюса и В. Кудирки. В «Избран
ных сочинениях» представлены наиболее зрелые статьи 
ГО. Жюгжды о них43. Поскольку эти деятели являлись 
представителями литовской буржуазии, их роль Ю. Жюгж
да раскрыл на фоне общего процесса формирования литов
ской буржуазии. В Литве, как и во всей России, несмотря 
на остатки феодализма, развивался капитализм со всеми 
присущими ему противоречиями, росла капиталистическая 
эксплуатация, обострялась классовая борьба. Это было вре
мя, когда царская реакция в Литве проявлялась в наиболее 
уродливых формах национального угнетения, преследова
ния литовского языка и письменности. В Литве ширилось 
крестьянское движение против остатков феодализма, свя
занное с боевыми традициями восстания 1863 г.

С укреплением капитализма, правда, несколько позднее, 
чем у других наций, на общественную арену вышла литов
ская буржуазия. Она стремилась определить свое место в 
сложных и противоречивых условиях развития капитализ
ма, занять решающие экономические и общественные по
зиции.

С развитием классовой дифференциации в литовской де
ревне сформировавшаяся буржуазия стремилась подчинить

250



освободительное движение народа своим интересам. Отстаи
вая свои интересы, борясь за рынки сбыта и желая прив
лечь на свою сторону народные массы, литовская буржуа
зия прикрывалась в этой борьбе национальными лозун
гами о подъеме национальной культуры, учреждении 
литовской школы и др. Ю. Жюгжда доказал, что истоки 
революционно-освободительного движения зародились
раньше, до становления буржуазии, что предшественни
ками рабочего и социал-демократического движения бы
ли крестьянские идеологи — революционные демократы. 
Краеугольным камнем формирования в Литве революци
онно-демократической идеологии и конкретной програм
мы революционной деятельности, выявившейся еще в хо
де восстания 1863—1864 гг., являлись изменившиеся со
циально-экономические условия, развитие капиталистиче
ских отношений, обострение крестьянского антикрепост
нического движения, оживление культурной жизни, рост 
национального самосознания литовского народа. В конце 
XIX в. буржуазия, борясь за позиции в экономике Литвы, 
часто шла на уступки царизму и всей его политике, по
могала самодержавию подавлять выступления крестьян про
тив помещиков и особенно революционное движение 
рабочего класса, тем самым ослабляя и борьбу против 
национального угнетения.

Как видно из работ Ю. Жюгжды по этой проблематике, 
проводимая царским самодержавием политика националь
ного притеснения в конце XIX в. не только затрагивала 
интересы народа, но и препятствовала закреплению ли
товской буржуазии в экономике, политической и культур
ной сферах. Поэтому интересы литовской буржуазии ста
вили ее в определенной мере в оппозицию политике 
царизма. Проявлением этой оппозиции было издание за 
границей газеты «Аушра» и других литовских газет и 
книг. По существу это было сопротивление политике на
ционального подавления, запрещения литовской печати.

Ю. Жюгжда одним из первых в советской историогра
фии по-марксистски оценил роль Й. Басанавичюса и В. Ку- 
дирки в национальном движении литовцев. Й. Басанави- 
чюс собрал и издал 5 томов литовских народных сказок 
и песен, написал монографии и статьи о литовском на
родном творчестве и истории литовского народа. На до
кументальной основе Й. Басанавичюс раскрыл кровавые 
нашествия на Литву, совершавшиеся в средние века с 
благословения и при поддержке римского духовенства. С 
другой стороны, деятельность Й. Басанавичюса носила и 
реакционный характер. Именно благодаря этой стороне 
его деятельности литовская буржуазия идеализировала 
Й. Басанавичюса, изображала его «литовским патриар
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хом», связывала с его именем и с редактируемым им жур
налом «Аушра» возрождение литовской нации.

Между тем возглавляемая Й. Басанавичюсом газета 
«Аушра» проповедовала «единство нации», осуждала клас
совую борьбу, стояла на позициях примиренчества с 
царизмом. Прикрытие классовых интересов буржуазии на
циональными лозунгами имело целью удержать трудящих
ся Литвы от выдвижения ими социальных требований, изо
лировать их от влияния революционного. рабочего движе
ния в России, подчинить трудящихся идеям буржуазного 
национализма. Таким образом, объективно деятельность 
Й. Басанавичюса поддерживала классовую политику литов
ской буржуазии и способствовала усилению буржуазной 
диктатуры в Литве.

Оценивая деятельность и творчество В. Кудирки, 
Ю. Жюгжда подчеркивал, что советские ученые, тщатель
но проанализировав и критически переоценив все, что в 
наследии В. Кудирки тесно связано с буржуазной огра
ниченностью его мировоззрения, с узкобуржуазными ин
тересами и чуждыми народу требованиями, вместе с тем 
по достоинству оценили прогрессивную литературную и 
просветительскую деятельность В. Кудирки, сыгравшую 
положительную роль в освободительной борьбе народа 
Литвы.

Автор приходит к выводу, что советское общество не 
идеализирует деятельность и творчество Й. Басанавичюса 
и В. Кудирки, однако, несмотря на всю их противоречи
вость, по достоинству оценивает их как выдающихся дея
телей литовской культуры и литературы того времени, 
внесших прогрессивный вклад в освободительную борьбу 
литовского народа, его культурное наследие своим нега
тивным отношением к царскому гнету, литературным та
лантом, огромным трудолюбием и самопожертвованием во 
имя общества.

Второй том «Избранных сочинений» начинается стать
ями, в которых рассматривается революционное рабочее 
движение и борьба за Советскую власть в Литве в 1918— 
1919 гг. Ю. Жюгжда одним из первых литовских советских 
историков начал постоянное и интенсивное исследование- 
революционного рабочего движения в Литве. Он выдвинул 
новые идеи относительно формирования пролетариата и 
начала революционного движения, распространения идей 
марксизма-ленинизма, участия литовцев в буржуазно-де
мократических революциях 1905—1907 и 1917 гг., а также 
в Великой Октябрьской социалистической революции, уста
новлении Советской власти в Литве в 1918 г. Буржуазная 
историография эти проблемы либо замалчивает, либо тен
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денциозно интерпретирует, искажая факты о пролетарской 
революции и деятельности Советской власти в Литве в 
1918—1919 гг. В опубликованной в 1948 г. работе на эту 
тему «Борьба литовского народа за Советскую власть 
в 1918—1919 гг.» 44 Ю. Жюгжда подчеркивает, что победа 
Советской власти в Литве явилась результатом закономер
ного развития общества, что непосредственной предпосыл
кой этого процесса явилась победа Великой Октябрьской 
социалистической революции в России. Ю. Жюгжда аргу
ментированно доказал, что истоки независимости Литвы и 
восстановления государственности следует искать в мани
фесте Литовского Временного революционного рабоче-кре
стьянского правительства 1918 г. и в подписанном В. И. Ле
ниным Декрете о признании Литовской Советской респу
блики.

На эту тему Ю. Жюгжда опубликовал в печати более 
20 работ. Публикуемая в начале второго тома статья хро
нологически является одной из последних, однако, по 
мнению составителей, наиболее зрелой. Она взята из кол
лективной монографии «Борьба за Советскую власть в При
балтике» 45, изданной в 1967 г. в Москве. Монографию под
готовили лучшие исследователи данной проблемы — исто
рики Литвы, Латвии, Эстонии и Москвы. Ю. Жюгжда 
подготовил три раздела, которые на литовском языке пуб
ликуются впервые. Они хорошо аргументированы, опирают
ся на новейшие достижения советской исторической науки 
того времени.

Из разделов этой книги, написанных Ю. Жюгждой, 
видно, что Великая Октябрьская социалистическая рево
люция имела решающее влияние на освободительную борь
бу трудящихся Литвы, она указала литовскому народу 
окончательный способ освобождения. Подписанный 22 де
кабря 1918 г. В, И. Лениным Декрет о признании Литов
ской Советской республики гарантировал Советской Литве 
реальную помощь. Как подчеркивает Ю. Жюгжда, декрет 
этот вошел в историю литовской нации как нерушимый 
документ о признании литовской государственности, нацио
нального суверенитета.

С тематикой упомянутых разделов коллективной моно
графии тесно перекликается тема раздела написанной им 
ранее книги о помощи Советской России трудящимся Лит
вы в борьбе за Советскую власть в 1918—1919 годах46. В 
ней раскрыт факт поддержки российского революционного 
рабочего движения революционному движению Литвы и свя
зи с ним, значение этой поддержки в борьбе литовских ра
бочих за Советскую власть в родном крае. Вместе с тем 
Ю. Жюгжда подчеркивает, что Советская Литва в 1918— 
1919 гг. формировалась в условиях гражданской войны и
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иностранной интервенции. Трудящиеся Литвы под руковод
ством Коммунистической партии единодушно встали на 
защиту завоеваний социалистической революции от посяга
тельств контрреволюции. Но военные силы только что об
разовавшейся Советской Литвы были еще слабыми. Это 
обстоятельство способствовало временной победе контрре
волюции при поддержке и помощи иностранных империа
листов и вооруженных интервентов вместе с литовскими 
буржуазными воинскими подразделениями.

Одной из важных проблем, которой автор уделяет боль
шое внимание, была руководящая роль Коммунистической 
партии Литвы в борьбе трудящихся за социальное осво
бождение от буржуазной диктатуры, за восстановление 
Советской власти. В книге «Борьба литовских сельских тру
дящихся за землю в годы господства буржуазии»47 и в 
статье «Борьба трудового крестьянства и сельскохозяйствен
ных рабочих против эксплуататоров и угнетателей»48, 
включенной в «Избранные сочинения», Ю. Жюгжда осве
тил классовые отношения в литовской деревне, борьбу 
трудящихся против эксплуататоров, роль Коммунистиче
ской партии в этой борьбе, критически оценил буржуаз
ную земельную реформу, раскрыл ее классовый характер. 
Он доказал, что буржуазная реформа по сути своей была 
средством для проведения в деревне классовой политики, 
что буржуазия вынуждена была провести земельную ре
форму, поскольку не смогла иным способом подавить борь
бу трудящихся за землю. С другой стороны, литовская 
буржуазия всеми силами стремилась вытеснить конку
рентов — крупнейших землевладельцев-нелитовцев — и со
здать «национальное» помещичество. Однако в этом смыс
ле классовые интересы зачастую заслоняли национальные. 
Много внимания Ю. Жюгжда уделяет политике Комму
нистической партии Литвы. Он показывает, что в годы 
правления буржуазии коммунисты выступали за ликвида
цию остатков феодализма, за последовательное проведе
ние земельной реформы, против аукционов и обеднения 
трудовых крестьян.

Ю. Жюгжда много писал о помощи Страны Советов 
литовскому народу на различных этапах истории, ее по
следовательной ленинской политике по отношению к Лит
ве в годы правления буржуазии. Особенно важное зна
чение имеет марксистский подход к помощи СССР ли
товскому народу в 1939—1940 гг. В «Избранные сочинения» 
входит первый крупный послевоенный труд Ю. Жюгжды 
на эту тему49, где раскрывается антинародная политика 
литовской буржуазии в решении жизненно важных во
просов как внутренней политики, так и сношений с за
рубежными странами, значение строительства социализма
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в Советском Союзе для революционного движения тру
дящихся Литвы, помощь СССР литовскому народу в за
щите от империалистических нападок. Автор показывает, 
что множество фактов, свидетельствующих о дружествен
ной политике Советского государства по отношению к ли
товскому народу, начиная с победы Великой Октябрьской 
социалистической революции, говорят о бескорыстной и 
действенной защите интересов Литвы и ее народа на меж
дународной арене. За весь период буржуазного господ
ства наиболее значительным является подписание договора 
о взаимопомощи между СССР и Литвой, а также факт пе
редачи Вильнюса и Вильнюсского края Литве. С октября 
1939 г. начался новый этап в освободительной борьбе 
литовских трудящихся. Договор с Советским Союзом о 
взаимопомощи не только оградил Литву от угрозы гитле
ровского вторжения, но и создал условия для успешной 
борьбы литовских рабочих, трудового крестьянства и пере
довой интеллигенции за освобождение от ярма капитализ
ма, осуществление социалистической революции.

Ю. Жюгжда не только раскрыл истоки исторического 
общения литовского и русского народов, укрепления друж
бы советских народов, но и использовал каждую возмож
ность для разоблачения тщетных попыток буржуазии осла
бить эту дружбу.

В периодической печати Ю. Жюгжда немало писал по 
разным поводам и о «вильнюсском вопросе». В «Избран
ных сочинениях» представлен отрывок из 2 тома «Истории 
города Вильнюса с древних времен до наших дней» 50. Ав
тор указывает, что победа Октября сделала возможным 
еще в 1918—1919 гг. практически восстановить историче
ские права Вильнюса — столицы Литвы. 8 декабря 1918 г. 
в Вильнюсе было создано Временное революционное рабо
че-крестьянское правительство Литвы, которое возглавил 
В. Мицкявичюс-Капсукас. Временно подавив Советскую 
власть, международная контрреволюция отняла у литов
ского народа его столицу Вильнюс, превратив его в объект 
международных интриг. Только Советский Союз, осуще
ствляя ленинскую национальную политику, последователь
но отстаивал принадлежность Вильнюса Литве, а в 1939 г. 
спас Вильнюс от гитлеровских захватчиков и вернул его 
литовскому народу. Победа Советской власти в Литве, 
вступление ее в Союз Советских республик окончательно 
решили и судьбу Вильнюса.

Много внимания уделял Ю. Жюгжда разбору причин, 
приведших к социалистической революции 1940 г. в Литве, 
ее характеру и движущим силам51. В «Избранных сочи
нениях» публикуется перевод на литовский язык одной из
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последних и наиболее зрелых работ Ю. Жюгжды на эту 
тему — «Революция 1940 года в Литве»52.

Ю. Жюгжда освещает борьбу трудящихся Литвы под 
руководством Коммунистической партии против буржуаз
ной диктатуры. Он показывает, что классовая борьба в 
буржуазной Литве обострялась как в городе, так и в де
ревне, носила не только экономический, но и явно поли
тический характер. Договор о взаимопомощи между Лит
вой и Советским Союзом от 10 октября 1939 г. придал тру
дящимся Литвы новые силы для борьбы с буржуазией. 
Помощь Советского Союза литовскому народу изолирова
ла реакционную буржуазию от поддержки империалистов 
Запада, сделала возможным осуществление революционно
го переворота без вооруженного восстания.

В авангарде антифашистского революционного движе
ния народных масс 1940 г. шел возглавляемый Коммунис
тической партией рабочий класс. К нему примыкало тру
довое крестьянство. Большая часть солдат и передовые 
офицеры буржуазной армии перешли на сторону народа. 
События июня-—июля 1940 г.— значительный этап в 
истории литовского народа, в ходе которого трудящиеся 
окончательно сбросили социальный и национальный гнет. 
Эти события явились закономерным итогом всей внутрен
ней жизни Литвы, всех социально-экономических отно
шений в годы правления литовской буржуазии. Благоприят
ствовали революции и сложившиеся международные усло
вия.

Ю. Жюгжда одним из первых в нашей историографии 
выявил истоки возникновения революционной ситуации и 
краха буржуазного строя как закономерные для развития 
общества, осветил руководящую роль Коммунистической 
партии Литвы в борьбе против буржуазной диктатуры, за 
восстановление Советской власти, показал те условия и 
революционные силы, благодаря которым в 1940 г. револю
ция в Литве произошла мирным путем. Вместе с тем он 
дал отпор буржуазным историкам, отрицающим формиро
вание объективных условий для социалистической револю
ции в .Литве.

Исторические исследования Ю. Жюгжды тесно связа
ны с историей культуры, общественной мысли Литвы. Он 
одним из первых по-марксистски оценил культурное на
следие литовского народа. Критическая переоценка куль
турных ценностей была необходима для того, чтобы взять 
из них все, что помогло бы трудящимся строить социа
лизм— такую задачу поставила Коммунистическая партия 
Литвы. Особенно много внимания уделяли этому вопросу 
VI и VII съезды КП Литвы. «Марксистско-ленинская оцен
ка культурного наследия литовского народа,— говорится в
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отчетном докладе на VI съезде КП(б) Литвы,— является в 
настоящее время боевой программой для работников идео
логического фронта, направленной против истоков буржу
азной идеологии» 53. Ю. Жюгжда написал статьи о К. До
нелайтисе, С. Даукантасе, А. Страздасе, Жемайте, Майро- 
нисе и других литераторах и общественных деятелях, рас
крывая их общественно-политические взгляды.

К критической оценке культурного наследия Ю. Жюгж
да приступил еще в первые послевоенные годы, наполнен
ные острой идеологической борьбой, когда требовалось оп
ределить место буржуазной культуры и общественных дея
телей в истории литовского народа, дать им всестороннюю 
оценку. Следуя ленинским принципам, необходимо было 
отобрать все прогрессивное и ценное в старой культуре, 
отбросив реакционное и отжившее. В противовес некото
рым встречавшимся в то время в печати попыткам пре
уменьшить значение всех создателей буржуазной культуры 
Ю. Жюгжда рассматривал их творчество и общественную 
деятельность дифференцированно, отбирая и переоценивая 
заново объективные факты, отделяя их от субъективных.

Исследуя культурное наследие, Ю. Жюгжда совершен
ствовал и уточнял немало концепций истории литовской 
литературы, истории Литвы: значение присоединения Лит
вы к России, существенные изменения в идеологии обще
ства в условиях капиталистического развития, распростра
нение общественно-политической прогрессивной мысли и 
другие.

Говоря о С. Даукантасем, Ю. Жюгжда подчеркивал, 
что он первым стал писать труды по истории литовского 
народа по-литовски; как и другие литовские писатели I по
ловины XIX в., много внимания уделял фольклору, языку, 
письменности. Отмечая значение работ С. Даукантаса, ав
тор подчеркивает, что нельзя забывать и об ограниченнос
ти его взглядов. Однако если отбросить все, что в твор
честве С. Даукантаса связано с классовой ограниченно
стью, с его идеалистическим восприятием истории Литвы, 
можно утверждать, что для советского общества он ценен 
тем, что осветил грабительскую сущность походов католи
цизма и западноевропейских феодалов на Литву, высоко 
оттенил и собирал литовское народное творчество, оберегал 
литовский язык от преследований феодалов и ксендзов.

Ю. Жюгжда многое сделал для формирования истории 
литовской советской литературы как науки. Важен вклад 
Ю. Жюгжды в оценку творчества А. Страздаса55. В статье, 
вошедшей в «Избранные сочинения», КЗ. Жюгжда конста
тирует, что вся жизнь А. Страздаса — это протест против 
феодального крепостничества. Однако его борьба одино
ка и стихийна, как было стихийным и само крестьянское
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движение того времени. Но А. Страздас не ограничивал
ся одной констатацией непримиримых разногласий между 
крепостниками и крепостными. Он понимал народные чая
ния, чувствовал силу назревающего протеста народных 
масс и их непосредственного сопротивления угнетателям. 
По своим общественным взглядам, способу их выражения 
А. Страздас опередил своих современников. Ю. Жюгжда 
подчеркивает, что взгляды А. Страздаса во многом совпа
дают с воззрениями А. Радищева, с антикрепостническими 
идеями тогдашней прогрессивной общественной мысли. 
Ю. Жюгжда делает вывод, что в историю литовского на
рода А. Страздас вошел не только как народный поэт, но 
и как демократический просветитель. Его творчество явля
ется прогрессивным вкладом в культурное наследие ли
товской нации.

Кроме уже упомянутого довольно обширного наследия 
по этой проблематике, в «Избранных сочинениях» публи
куются его статьи о Жемайте, Й. Билюнасе, Майронисе 56.

Ю. Жюгжда показал, что в послереформенный период 
XIX в. развитие литовской литературы шло в тесной связи 
с возросшим народным движением за национальное осво
бождение. В художественной литературе того времени яр
кое отражение нашли антифеодальное движение, борьба 
против помещичьей и кулацкой эксплуатации, против на
ционального угнетения, а в конце XIX—начале XX в. — 
и рабочее движение. Вместе с тем по произведениям мож
но судить о социальных позициях отдельных классов, об 
отношении самих авторов к поднимаемым ими проблемам.

Творчество и общественную деятельность Жемайте и 
Й. Билюнаса Ю. Жюгжда рассматривает с учетом конкрет
ных исторических условий того времени, тех противоречий, 
которые были характерны для их мировоззрения, раскрывая 
классовую ограниченность некоторых их произведений. Хо
тя в прозе рассматриваемых писателей встречались и аб
страктные романтические элементы, по большей части они 
писали о тяжкой доле людей, особенно крестьян, выража
ли им свое сочувствие. В статье о Майронисе Ю. Жюгжда 
подчеркивает, что, несмотря на свою клерикальную идео
логию, буржуазную тенденцию «национального единства» 
и пр., Майронис объективно отразил стремление литовско
го народа избавиться от царского гнета. Необходимо от
метить, что в условиях послевоенных лет было особенно 
трудно оценивать деятельность некоторых литераторов 
прошлого, их культурное наследие, поэтому оценке дея
тельности некоторых личностей Ю. Жюгжда посвящал по 
нескольку статей. Он высказал мысль, что творчество и 
общественную деятельность некоторых деятелей культуры, 
особенно во II половине XIX в., определял тот факт, что
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они были связаны с зарождающейся литовской буржуази
ей, придерживались либеральной буржуазной идеологии. 
Поэтому не всегда деятельность некоторых из них отвеча
ла интересам освободительной борьбы литовского народа. 
Несмотря на это, как подчеркивал Ю. Жюгжда в ряде ста
тей, советская общественность высоко ценит творчество и 
культурную деятельность С. Даукантаса, А. Страздаса, 
Й. Билюнаса, Жемайте, Майрониса. Статьи Ю. Жюгжды, 
посвященные оценке культурного наследия, еще раз убеди
тельно показывают его умение на практике применять 
теорию марксизма-ленинизма для конкретных исторических 
условий.

В «Избранные сочинения» вошли статьи Ю. Жюгжды, 
написанные им по разным поводам. Они менее известны 
широкой общественности. Одна из них посвящена 50-летию 
отмены запрета на литовскую печать57. Это была первая 
в послевоенной историографии попытка дать оценку слож
ному явлению — запрещению литовской печати, одной из 
форм царского гнета. В статье подчеркивается, что дружба 
советских народов завоевана в многолетней борьбе с вра
гами народа, а также с царизмом, угнетавшим народы Рос
сийской империи, стремившимся к тому, чтобы у них не 
было условий для развития своих культур, разжигавшим и 
поощрявшим чувства вражды между народами. Одной из 
репрессивных мер, направленных против литовского наро
да после подавления восстания 1863 г., был запрет на ли
товскую печать. Позднее напуганные растущим революци
онным движением царские власти были вынуждены пойти 
на некоторые уступки, чтобы ослабить революционный 
подъем национальных окраин. Отмена 7 мая 1904 г, запре
та на печать была одной из таких мер царизма.

Значительным представляется наследие Ю. Жюгжды в 
деле укрепления марксистской историографии. Он первым 
в литовской советской историографии, опираясь на марк
систскую методологию, приступил к исследованию концеп
ций буржуазных историков в изучении истории Литвы.

Как уже говорилось, в первые послевоенные годы 
Ю. Жюгжда боролся против попыток идеализации фео
дальной Литвы. Критикуя буржуазные концепции, он за
ложил основу для марксистского изучения истории края. 
Как одна из важнейших работ такого характера в «Избран
ные сочинения» вошла опубликованная в 1946 г. в журна
ле «Коммунист» статья «Фальсификация истории литовско
го народа в буржуазной националистической историогра
фии» 58. В ней со всей ясностью отражена принципиальная 
позиция Ю. Жюгжды в оценке исторических событий в 
Литве, дан решительный отпор попыткам извратить факты, 
идеализировать события далекого прошлого. Хотя в конце
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статьи и отмечается, что она будет продолжена, к сожале
нию, автор этого не сделал.

В дальнейшей научной деятельности, освещая различ
ные этапы истории Литвы, Ю. Жюгжда критиковал исто
риографические концепции буржуазных, а также литов
ских эмигрантских историков. Однако специально вернулся 
к рассмотрению этих концепций лишь в 1970 г., после пу
бликации в печати двух статей59, которые включены в 
«Избранные сочинения». Это значительные образцы твор
чества ученого, содержащие исчерпывающий анализ и кри
тическую оценку истории, попыток буржуазных историо
графов исказить историю Литвы, тенденциозно интерпре
тировать события 1918—1919 и 1940 гг.

Хорошо зная документальный материал об установле
нии Советской власти в Литве в 1918— 1919 гг., восстанов
лении ее в 1940 г., будучи сам активным участником упо
мянутых революционных событий, Ю. Жюгжда раскрыва
ет и анализирует факты и процессы тех лет, о которых 
буржуазные историографы умалчивают либо интерпрети
руют тенденциозно.

Оценивая деятельность Ю. Жюгжды как ученого ши
рокого диапазона, необходимо отметить, что не все в его 
работах было совершенным, некоторые концепции были 
недостаточно аргументированы и обоснованы, не все про
блемы решены исчерпывающе полно, что обусловлено объ
ективными причинами того времени. Некоторым работам 
присущ характерный для послевоенного периода схематизм.

Однако в оценке творческого наследия Ю. Жюгжды, 
равно как и других представителей общественных наук то
го времени, необходимо учитывать объективные внутрен
ние трудности, которые были связаны с формированием 
марксистской историографии в республике в первые по
слевоенные годы в условиях острой классовой борьбы. 
Ю. Жюгжде пришлось делать первые шаги в оценке исто
рических явлений на основе марксистско-ленинской мето
дологии, оспаривать субъективные концепции буржуазной 
историографии, поэтому естественно, что в его работах 
встречаются некоторые недостатки в оценке исторических 
событий. Кроме того, на формировании литовской совет
ской исторической науки сказалось в определенной мере 
и проявление культа личности.

Спустя несколько десятилетий с начала научной дея
тельности Ю. Жюгжды историческая наука в республике 
шагнула далеко вперед, достигла более высокой ступени 
развития. Новое поколение историков изучило архивные 
материалы республики, страны, зарубежные данные, весь
ма расширив базу исторических фактов, рассмотрев много 
новых проблем истории Литвы. Ныне, когда ряды ученых
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историков пополнились, когда они располагают исчерпы
вающими историческими данными, некоторые сделанные 
Ю. Жюгждой выводы, как и выводы других историков 
республики, уточняются, всесторонне обосновываются.

Новый фактический материал позволил уточнить и не
которые концепции Ю. Жюгжды. Однако этот материал не 
только не отрицает их, но еще более подкрепляет, обосно
вывает, показывает их принципиальную верность, что сви
детельствует об умении Ю. Жюгжды проникнуть в суть 
исторических фактов, правильно обобщить их. А это в 
свою очередь еще раз убедительно подтверждает то, что 
труды Ю. Жюгжды отличает высокий научный уровень, 
они имеют важное значение в идеологическом воспитании 
трудящихся Литвы, молодого поколения, в становлении 
марксистского мировоззрения. Труды Ю. Жюгжды, осо
бенно тома «Истории Литовской ССР» под его редакцией, 
до сих пор сохраняют большую ценность для изучения 
истории литовского народа. Они и сейчас используются в 
целях патриотического и интернационального воспитания.

Историки республики, руководствуясь марксистско-ле
нинской теорией и методологией, осуществляя решения 
XXVII съезда КПСС, июльского (1983 г.), апрельского и 
октябрьского (1985 г.) Пленумов ЦК КПСС, продолжают 
успешно изучать проблемы исторической науки, ведут 
исследования прошлого и сегодняшнего дня края с марк
систских позиций, начатые Ю. Жюгждой и другими уче
ными старшего поколения.
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Кубано-Черноморская республика 

226
Латвия 253 
Ливония 202
Литва, Литовская ССР, Советская

Литва 70, 172, 225, 226, 227, 228,
229, 230, 231, 232, 233, 234, 235,
236, 237, 238, 239, 240, 241, 242,
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249,
250, 251, 252, 253, 254, 255, 256,
257, 259, 260, 261, 263, 264, 265

Литовско-Белорусская ССР 226 
Литовское великое княжество 236 
Люблин 232 
Мариамполе 227 
Мариампольский уезд 226 
Минск 237 
Молдавия 263
Москва 226, 229, 230, 237, 244, 253,

263
Московская губерния 226 
Норск (Ярославская область) 230 
Пензенская область 229 
Плиняй дер., Мариямпольский уезд 

(ныне Капсукский р-н) 226 
Польская Народная Республика, 

Польша 232, 240, 244, 247, 248, 
249

Польское государство 232 
Польско-Литовское государство 246 
Прибалтика 218, 219, 222, 235, 244, 

245, 253, 263, 264, 265 
Рига 218, 235, 237 
Российская империя 246 
Россия, Советская Россия 202, 213, 

237, 246, 247, 248, 249, 250, 252,
253, 257, 263 

Рудава 244 
Сауле 243
Северо-Кавказская Советская рес

публика 226
Советская Литва, смотри Литва 

Советская Россия, смотри Россия 
Советский Союз, СССР 153, 172, 

228, 231, 232 , 2)40, 241, 242, 246,
254, 255, 256, 263, 264 

Столаукис дер., Волковышкский уезд
(ныне Билкавишкский р-н) 226 

Стрева 244 
США 230
Таллин 222, 237, 265 
Украина 247, 248 
Шуя (Ивановская область) 230 
Эстония 253

Sudarė D. Lemežienė
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