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PRATARME
Nuo XIX am žiaus antrosios pusės Lietuva vystėsi kaip
kapitalistinis kraštas. Lietuvos buržuazija ir atskiri jos
sluoksniai, siekdam i sustiprinti savo ekonom ines ir poli
tines pozicijas, steigė įvairias ekonom ines bendroves,
draugijas, o nuo XX am žiaus pradžios — ir politines o r
ganizacijas, leido periodinę spaudą, atstovavusią jų in 
teresam s. Buržuaziniai v eik ėjai ir jų bendrininkai ardė
darbininkų vienybę, kurstydam i jų religinius ir n aciona
linius vaidus, skleidė oportunistinę m intį, esą darbinin
kams pak an k a kovoti vien už ekonom inius savo reikalus
n nėra reikalo jiem s užsiim ti politinės kovos klausim ais.
D arbininkų klasės veikėjam s prireikė duoti a tk irtį šioms
Ii lašinių priešininkų ideologinėm s intrigom s.
B esiform uojanti Lietuvos darbininkų klasė ja u nuo XIX
am žiaus pabaigos taip p at tu rėjo savo organizatorius, v a 
di ivavusius darbininkų streikam s, kūrusius pirm ąsias proleHlnes sąjungas, politinio lavinim osi būrelius, politines
darbininkų organizacijas, leidusias spaudą.
V ykstant kap italistų ir darbininkų klasių kovai, išryšK«■|<», kad caro ir buržuazijos valdžios organai, bažnyčios
ii k itų religinių įstaigų vadovai gina išnaudotojų inteirtniH, nesutaikom ai k o v o ja su darbininkais ir jų o rgani
ne i jomis. Įgydam i klasių kovos patyrim o, susipažindam i
n plintančiom is m arksizm o-leninizm o idėjom is, darbininl i| veikėjai sąm onėjo, išm oko kovoti su buržuazinės ideol.įgijus įtaka darbininkam s. R evoliucionieriai, įsisąm oninę
mokslinio socializmo teoriją, suprato, kad savo veikloje
|te turi ryžtingai atm esti buržuazines nacionalistines p a 
d u i, r; Ir vadovautis proletarinio internacionalizm o prin■11•<11h, telkti visų tau ty b ių darbininkus į bendrą kovą su
lu 1111ln 11s Ii iūu išnaudo j imu.
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N orėdam i sėkm ingai vesti šią kovą, darbininkai tu rė jo
išsiugdyti savo politinį vadovą, įkurti m arksistinę-lenm in ę darbininkų klasės p artiją, K om unistų partiją. Ilgam etis
klasių kovos patyrim as, ypač Didžiosios Spalio socialisti
nės revoliucijos patyrim as, įtikinam ai parodė, k a d Lie
tuvos Kom unistų partijos sukūrim as tapo o b jek ty v ia is
torine būtinybe. Kaip ši būtinybė buvo realizuota g y v e 
nime, kaip buvo įk u rta Lietuvos Kom unistų partija, kas
buvo jos organizatoriai ir ideologiniai vadovai, padeda
sužinoti biografinių apybraižų rinkinys „Lietuvos rev o 
liucionieriai".
K nygoje pateikiam os daugiausia Lietuvos K om unistų
partijos organizatorių ir vad o v au jan čių darbuotojų, b u 
vusių C entro K om iteto n arių ir p artin io darbo ak ty v istų
biografijos. Visi jie idėjiškai brendo pereinam uoju iš k a 
pitalizm o į socializm ą laikotarpiu. Įsisąm oninę m arksistinį-lenininį m okym ą, supratę visuom enės vystym osi d ė s
ningumus, jie pirm ieji L ietuvoje pradėjo m arksistiškai
analizuoti visuom eninio gyvenim o reiškinius ir d aryti iš
to praktines išvadas. K urdam i darbininkų klasės p a rtiją —
Kom unistų p artiją, plėsdam i jos organizacijų veiklą d a r
bininkų profsąjungose, valstiečių ir k itų darbo žm onių
kooperatinėse, kultūrinio švietim o draugijose, d a ly v a u d a 
mi seimo ir savivaldybių rinkim ų kam panijose, šie d ar
bininkų judėjim o pionieriai suvaidino svarbų vaidm enį
lietuvių tautos gyvenim e. Išaugo ir subrendo tos visuo
m eninės jėgos, kurios pasuko lietuvių tautos likim ą socia
linės pažangos keliu, likvidavo darbo žmonių išnaudojim u
parem tą santvarką, su k ū rė'so cialistin ę visuom enę.
Siekdam i užsibrėžto tikslo, šie darbininkų ir visų d a r
bo žmonių revoliucinio judėjim o pionieriai dirbo didžiai
pasiryžę ir pasiaukodam i visuom enės labui, paty rė daug
sunkum ų, žiaurių klasinio priešo persekiojim ų, bet toje
nenuilstam oje ko v o je nepalūžo, išėjo nugalėtojais.
Didelė Lietuvos revoliucionierių biografinių apybraižų
dalis parašytos d ar prieš pasirodant „Lietuvos K om unistų
partijos istorijos apybraižai". K nygoje skelbiam os v isu o 
m enės v e ik ė jų biografijos buvo rašom os rem iantis pirm i
niais istoriniais šaltiniais, stengiantis pateikti m oksliškai
pagrįstus duom enis. Be to, rašant šias biografines a p y b ra i
žas, turėtas tikslas sukaupti m edžiagą Lietuvos Kom unistų
partijos istorijai, padėti išspręsti tos istorijos problem i
nius klausim us, išryškinti žym iausių k rašto visuom enės
veikėjų, m arksistų-leniniečių teorinę veiklą, jų k ū rybinį
6

įnašą į pribrendusių visuom enės raidos klausim ų sp ren 
dimą. Tam reikalui .skiriami ir prie biografinių apybraižų
pridedam i revoliucionierių literatū rin io palikim o biblio
grafiniai duom enys.
*

*

*

A utorius d ėk o ja P artijos istorijos instituto prie Lietu
vos KP CK kolek ty v u i už knygos recenzavim ą, dalykinius
patarimus,, taip p at in stituto bibliografėm s E. M ertinienei,
V. Sušinskįenei, E. Žvirblienei, padėjusiom s paren g ti skel
biam as revoliucionierių k ū rin ių bibliografijas. Jis dėkin
gas instituto m okslinėm s darbuotojom s D. Blažytei, N. Geležauskaitei, A. Lazickaitei, padėjusiom s patik rin ti gausius
knygos šaltinius.
Tikiuosi, k a d Lietuvos revoliucionierių m okslinių bio
grafinių apybraižų rinkinys bus naudingas Lietuvos isto
rikams, propagandistam s, visuom enės m okslus stu dijuo
jančiam jaunim ui, visiem s ideologinio baro d arbuoto
jams.

Autorius
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Lietuvos darbo žm onių išsivadavim o judėjim as išugdė ne
vieną dešim tį žym ių kovotojų, kurie, gindam i gyvybinius
darbininkų ir darbo valstiečių reikalus, stovėjo L ietuvoje
vykusių revoliucinių kovų priešakyje, vedė liaudį į kovą
su carizmu, dvarininkais ir fabrikantais, už darbo žm onių
valdžią. Tokie kovo tojai buvo revoliuciniai dem okratai
Zigm antas Sierakauskas, Kostas K alinauskas,
A ntanas
M ack ev ičiu s— 1863— 1864 m. valstiečių sukilimo v a d o 
vai. C arinė reak cija greitai n u trau k ė praėjusio am žiaus
devintojo dešim tm ečio revoliucionieriaus, „P roletariato11
organizacijos atstovo Liudviko Jan av ičiau s veiklą. Ja m
padedant, 1883 m. birželio 24 d. buvo išleistas vienas iš
pirm ųjų socialistinių atsišaukim ų lietuvių k a lb a — „M ani
festas artojam s". Šių kovotojų darb ą tęsė darbininkų k la
sės v eik ėjai Feliksas Dzeržinskis, V aclovas Balcevičius,
Ivanas Klopovas, M ečislovas Kozlovskis, Stanislovas Rulkovskis, Edvardas Sokolovskis, Stanislovas Trusevičius
(Kazimieras Zalevskis), kurie, revoliucinio m arksizm o id ė
jų įkvėpti, paskutiniajam e praėjusio am žiaus dešim tm etyje
ėm ė kurti Lietuvoje pirm ąsias politines darbininkų klasės
organizacijas, v ad ovauti streikam s. XX a. pradžioje išk y 
la lenininės „Iskros" p latintojai Fiodoras Gusarovas, Jo 8

sifas Piatnickis, įžym ūs 1905— 1907 m. revoliucijos Lie
tu v o je v e ik ė jai V incas K apsukas, Zigmas A ngarietis,
Pranas Eidukevičius ir daugelis kitų.
T arp vyresniosios kartos revoliucionierių V incas Mickevičius-K apsukas užim a ypatingą vietą tiek revoliucinės
veiklos m astu, tiek a tlik tu darbu, tiek įta k a savo b en d ra
amžiams. Jis yra vienas iš žym iausių m arksizm o-leniniz
mo id ėjų p latintojų m ūsų krašte, vienas iš Lietuvos K o
m unistų partijos organizatorių ir vadovų.
VARPININKŲ DEMOKRATŲ GRETOSE
V incas M ickevičius gim ė 1880 m. balandžio 7 d. V ilk a
viškio apskrities Pajevonio valsčiaus (dabar V ilkaviškio
raj.) Būdviečių kaim o pasiturinčio valstiečio šeim oje.
1890— 1897 m. V. M ickevičius m okėsi M arijam polės gim 
nazijoje. Baigęs penkias gim nazijos klases, jis, tėv ų v e r
čiam as, įstojo į Seinų kunigų sem inariją, iš kurios 1898 m.
po žandarų p adarytos k rato s buvo pašalintas kaip ,,nelurįs pašaukim o kunigu būti". V. M ickevičius m ėgino tęsh m okslą M intaujos gim nazijoje, bet ir iš čia po naujos
kratos caro žandarų reikalavim u buvo pašalintas; jam
nebuvo įleista netgi ek stern u laikyti egzam inų brandos
atestatu i gauti. T ada 1901 m. V. M ickevičius išvyko į už
sienį ir 1902— 1904 m. m okėsi Šveicarijoje, Berno u n iv er
sitete, k u r kaip laisvas klausytojas lankė filosofijos ir
politinės ekonom ijos paskaitas, k a rtu vis labiau įsitrau k 
dam as į visuom eninį darbą.
Revoliucinę veiklą V. K apsukas pradėjo im perializm o
laikotarpiu, kai R usijoje sparčiai augo pram onė ir didėjo
darbininkų išnaudojim as, ėmė įsigalėti m onopolijos, k u 
riose svarbų vaidm enį vaidino užsienio kapitalas. Tuo pat
m etu šalyje d ar buvo gausu ir feodalizm o liekanų: caro
patvaldystė, d v arininkų žem ėvalda su „atodirbių", darbo
„Iš pusės“ sistema, su išperkam aisiais m okesčiais, nuola1litinis ginčais tarp dvarin in k ų ir valstiečių dėl servitulinlų žemių ir kt. D augum a dirbam os žemės priklausė
saujelei dvarininkų. K apitalistinis išnaudojim as ėmė su•įpinti su feodalinio išnaudojim o liekanom is.
N acionaliniuose pakraščiuose caro valdžia vykdė žiau
nos nacionalinės priespaudos politiką. N erusų tau tų na<lonalinė ku ltū ra buvo persekiojam a, daugeliui jų buvo
9

draudžiam a gim tąja kalba m okytis m okyklose, leisti k n y 
gas ir laikraščius, buvo kurstom a tarp tautų nacionalinė
nesantaika.
V isoje šalyje piliečiai n etu rėjo jo k ių politinių teisių:
patvaldžio caro vyriausybė draudė darbininkam s ir v a ls
tiečiam s ku rti kokias nors organizacijas, neprileido darbo
žmonių prie visuom eninių reikalų tvarkym o.
Pagaliau dėl grobikiškos savo užsienio politikos caro
valdžia įsivėlė į im perialistų sukurstytą k arą dėl K ini
jos kolonijinio pavergim o. Tai pareikalavo iš darbo žm o
nių d ar n a u jų aukų.
V isa tai sukėlė platų liaudies judėjim ą dėl caro val
džios nuvertim o, dvarininkų žem ėvaldos panaikinim o, dėl
šalies valdym o sudem okratinim o. R usijoje brendo buržua
zinė dem okratinė revoliucija.
Nuo XIX a. paskutiniojo dešim tm ečio vidurio Rusi
jo je prasidėjo proletarinis išsivadavim o judėjim o laik o 
tarpis. R evoliucinis rusų proletariatas ėmė telkti visus
Rusijos darbo žmones kovai su patvaldyste. Tik p ro le ta 
riatas sąjungoje su valstiečiais, stojęs liaudies revoliuci
jos priešakyje, galėjo sutriuškinti carizm ą ir atnešti Ru
sijos tautom s, tarp jų ir lietuvių tautai, socialinį bei n a 
cionalinį išsivadavim ą.
Proletarinis išsivadavim o judėjim o laikotarpis y ra
glaudžiai susijęs su revoliucine V. Lenino veikla, su p ir
m aisiais m ėginim ais sukurti politinę darbininkų klasės o r
g a n iz a c iją — m arksistinę Rusijos proletariato partiją.
Proletarinės partijos R usijoje užuom azga buvo V. Le
nino 1895 m. įk u rta „Kovos sąjunga darbininkų klasei
išvaduoti". Telkdam as visos Rusijos revoliucines jėgas
bendrai kovai su carizmu, V. Leninas 1895 m. rugsėjo
7 d. atvyko į V ilnių ir tarėsi su vietos m arksistais dėl
param os neperiodiniam m arksistinių straipsnių rinkiniui
„Rabotnik". „Kovos sąjunga darbininkų klasei išvaduoti"
turėjo ryšių su Lietuvos m arksistais. Tai vaizdžiai liudija
Lietuvos revoliucinių socialdem okratų 1897 m. sausio 26 d.
pasiųstas „Kovos sąjungai" laiškas-adresas, kupinas pro 
letarinio internacionalizm o jausm ų.
Praėjusio am žiaus paskutiniajam e dešim tm etyje p rasi
dėjęs organizuotas Lietuvos darbininkų judėjim as galėjo
būti sėkm ingas tik vairuojam as d arbininkų partijos, b e 
sivadovaujančios revoliucinio m arksizm o teorija. Kai so
cialdem okratinis judėjim as L ietuvoje tapo masinis, jam e
dėl susiklosčiusių istorinių aplinkybių susidarė dvi sro10

vės: oportunistinė nacionalistinė ir revoliucinė m arksis
tinė. Šių srovių kova, čia silpnėdam a, čia stiprėdam a,
vyko visą laiką, kol m arksizm o-leninizm o id ėjų ir Spa
lio revoliucijos veikiam a m ūsų k rašte 1918 m. susikūrė
Lietuvos K om unistų p artija. Į ją susitelkė revoliuciniai
darbininkų klasės ir k itų darbo žmonių sluoksnių ele
m entai.
V isuose šiuose proletarinio išsivadavim o judėjim o lai
k otarpio įvykiuose, revoliucinės darbininkų klasės p arti
jos kūrim o darbe a k ty v iai dalyvavo V. Kapsukas.
M arksistinės V. K apsuko pažiūros form avosi palaips
niui. 1925 m. kovo m ėn. rašytoje autobiografijoje V. K ap
sukas savo politines pažiūras 1901— 1902 m. taip apibū
dino: „A tvykau į užsienį n e visiškai susiform avusiu Lietu
vos dem okratu, su didelėm is sim patijom is socialistam s.
Dirbau daugiausia lietuvių dem okratų organuose, buvau
„Ūkininko" redaktoriaus padėjėju, bet tuo pat m etu plalinau ir lietuvių socialdem okratinius leidinius. Pirm ieji
netrukus ėmė m anęs nebepatenkinti, ir tam tik rą laiką
aš puoselėjau m intį paversti ju o s revoliuciniais ir socia
listiniais. T ačiau m ano revoliucinių straipsnių n epraleis
davo „Ūkininko" redaktorius daktaras J. Bagdonavičius,
ir ja u 1902 m. pabaigoje aš pam ačiau, k ad ši m intis n e 
įvykdom a; aš išėjau iš Lietuvių dem okratų partijos, k u 
tins n a riu anksčiau buvau" L
Pirm uosiuose savo kūriniuose V. K apsukas užjaučia
dvarininkų ir buožių išnaudojam us bei skriaudžiam us
valstiečius, žemės ūkio darbininkus, piktinasi caro v a l
džios atsto v ų savavaliavim u, liūdi dėl vargdienių ašarų:

Daug dai ašarų vargdienių
Godūs kraugeriai išgers,
Daug dar prakaito sermėgių
Ponai, kunigai išspaus2.
Kaip ir daugelis ano m eto dem okratiškai nusiteikusių
veikėjų, V. K apsukas tad a d a r nem atė ta rp skriaudžia
mi I j ii pažangiausios jėgos, darbininkų klasės, nesuvokė
|ns istorinės m isijos — telkti apie save visus engiam uoiiltis ir išnaudojam uosius ir, revoliucinei proletarinei parlljni vadovaujant, n u versti darbo žm onių išnaudojim u pai e m l ą santvarką ir sukurti visuom enę be išnaudotojų
t. I.isių. V isa tai V. K apsukas suprato susipažinęs su m ark.r/mo-leninizmo klasikų veikalais, kovodam as su buržuaмне nacionalistine v a rp in in k ų dem okratų ideologija. Tairi m iirksistinis-lenininis V. Kapsuko brendim as prasidėjo
lt

ne evoliucionuojant jam nuo v arp in in k ų dem okratų į
kairę, o principingai kov o jan t su jais. Ta k o v a buvo
neišvengiam a: varpininkai dem okratai išreiškė lietuvių
liberalinės buržuazijos, išnaudotojų klasės interesus, o į
m arksizm o-leninizm o pozicijas perėjęs V. K apsukas ir jo
kovos draugai vis nuosekliau ėmė ginti Lietuvos darb in in 
kų ir valstiečių, t. y. išnaudojam ų klasių, interesus.
LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ DARBININKŲ
PARTIJOJE
1903 m. įstojęs į Lietuvos socialdem okratų partiją, V. K ap
sukas netrukus pam atė jos atitrūkim ą nuo darbininkų
klasės: ji n e tu rė jo aiškaus nusistatym o svarbiausiais to
m eto politiniais klausim ais— nacionaliniu ir agrariniu.
1899— 1900 m. iš LSDP pasitraukus F. Dzeržinskiui, E. Sokolovskiui, V. Balcevičiui ir kitiem s, jo je pradėjo v y rau ti
oportunistai nacionalistai S. Kairys, A. Jan u laitis ir kiti,
kurie kliudė telkti proletarinio internacionalizm o p a g rin 
dais visus revoliucinius elem entus bendrai Rusijos darbo
žmonių kovai prieš carizm ą ir kapitalizm ą. J ie p rie šta 
ravo tam, k ad L ietuvoje būtų platinam a lenininė „Iskra",
nesirūpino, kad LSDP pasiųstų savo atstovus į RSDDP II
suvažiavim ą. A. Janu laičio redaguojam as LSDP organas
„D arbininkų balsas" apie 1903 m. įvykusiam e suvažia
vim e kilusią gilaus principinio pobūdžio kovą tarp opor
tunistų m enševikų ir revoliucionierių bolševikų savo skai
ty to jų visai neinform avo, o pastangas sukurti vieningą
RSDDP vaizdavo iš nacionalistinių pozicijų 3.
Dar neatsikratęs visų iš Lietuvių dem okratų partijos
atsineštų iliuzijų, bet ja u sm erkdam as LSDP veiklos o p o r
tunizmą, V. K apsukas aktyviai d aly v au ja ku rian t „D rau
go" grupę, kuri 1905 m. pradžioje pasivadino Lietuvių
socialdem okratų darbininkų p artija. Si p a rtija taip pat
nesilaikė iki galo nuoseklių m arksistinių pozicijų: n e te i
singos buvo jos pažiūros nacionaliniu klausim u. T ačiau
ji p riartėjo prie žemės ūkio darbininkų. Pats V. K apsukas
1905 m. v asarą apie du m ėnesius sėkm ingai vadovavo
Šiaurės Lietuvos d v arų darbininkų m asiniam s streikam s.
A rchyvinėse bylose išliko Šiaulių apskrities ispravniko
raportas Kauno gubernatoriui, kuriam e pranešam a, kad,
žandarų surinktom is žiniomis, žem ės ūkio darbininkų
streikam s vadovavo V incukas, buvęs M intaujos gimnazi12

jos VII klasės m okinys, pašalintas iš ten už politinį neiš
tikimumą, kad jo pavardė M ickus a r M ickevičius, „bet
sulaikyti M ickevičių dėl to didelio atsargum o, su kuriuo
jis veikė, nebuvo įm anom a, ir jis spėjo pasislėpti".
Lietuvos darbininkai ir valstiečiai ak ty v iai dalyvavo
1905-—1907 m. revoliucijoje. Tos kovos organizatoriai ir
vadovai m ūsų krašte buvo bolševikai iš Rusijos socialde
m okratų darbininkų partijo s vietinių organizacijų ir re 
voliuciniai socialdem okratai iš nacionalinių socialdem ok
ratinių organizacijų Lietuvoje. V ilniaus, Kaimo ir k itų
m iestų darbininkai m asiškai dalyvavo 1905 m. sausio
streikuose, protestuodam i prieš Peterburgo darbininkų
eisenos prie Žiemos rūm ų sušaudym ą. Lietuvos d arbinin
kai vieningai dalyvavo spalio m ėnesio visuotiniam e po
litiniam e streike, privertusiam e carizm ą padaryti nuolaidų
liaudžiai. 1905 m. rudenį d augelyje Lietuvos valsčių m a
siškai kilo į kovą ir valstiečiai. J ie išvaikė caro valdžios
paskirtus pareigūnus ir rinko į valsčiaus įstaigas savus,
liaudies pasitikėjim ą turinčius žmones. A grarinis v alstie
čių judėjim as prieš dvarininkus siejosi su nacionalinio
Išsivadavim o judėjim u. 1905 m. pabaigoje Lietuvos miesli| darbininkai, rem dam i M askvos darbininkų ginkluotą
kovą prieš carizmą, vėl paskelbė visuotinį streiką.
Istorikų surinktais duom enim is, 1905— 1907 m. strei
kai Lietuvoje įvyko 328 dvaruose. Ju o se dalyvavo apie
9800 žemės ūkio darbininkų. V ien 1905 m. visoje Lie
tuvoje įvyko apie 400 valstiečių dem onstracijų ir susirin
kimų, kuriuose buvo pasisakom a prieš dvarininkus ir
( aro valdžią. Tai rodė, kad ja u 1905— 1907 m. buržuazinės
dem okratinės revoliucijos m etu Lietuvos d arbininkai kaip
i evoliucinė jėg a pasireiškė n e tik m ieste, bet ir k a im e 4.
Š ileikai vyko ne tik dvaruose. Į ko v ą ėmė įsitraukti buo
žių ūkių darbininkai ir m ažažem iai bei vidutiniai v als
tiečiai. Klasių kovos stiprėjim as kaim e skatino buožijos
perėjim ą į reakcijos stovyklą.
1905— 1907 METŲ REVOLIUCIJOS DALYVIS
V. K apsukas buvo vienas iš žym iausių 1905— 1907 m. re 
voliucijos Lietuvoje v e ik ė jų ir vadovų. Tik prasidėjus
i evoliucijai, straipsnyje „Pirm ieji revoliucijos žingsniai"
|!s ragino ginkluotis: „D abar d ar tik prasideda pas mus
i evoliucija ir veikiausiai negreitai ji p a sib a ig s... M es tu13

rim e būti pasirengę per ištisus m etus nepadėti iš rankų
g in k lų ... M okykim ės ginklus v a rto ti ir taisyti barikadas" 5.
Tuo laikotarpiu V. K apsukas buvo socialdem okratų
leidinių „Draugas", „D arbininkas",
„N aujoji gadynė",
„Skardas" redaktorius, daugelio socialdem okratinių a tsi
šaukim ų autorius, žemės ūkio darb in in k ų streikų ir d e 
m onstracijų, ginkluoto sukilimo organizatorius, nelegalios
literatūros ir ginklų gabentojas, dažnai kalbėjo d arbinin
kų ir valstiečių m itinguose. Savo p rak tin ėje revoliucinėje
veikloje V. K apsukas rėm ėsi RSDDP III suvažiavim o p ri
im tais nutarim ais.
1905 m. rugsėjo mėn. susijungus Lietuvos socialdem ok
ratų partijai su Lietuvių socialdem okratų darbininkų p a r
tija, V. K apsukas įėjo į ju n gtinės Lietuvos socialdem ok
ratų partijos C entro K om itetą ir n etrukus tapo vienu iš
v adovaujančių jos kairiojo sparno veikėjų. Kai LSDP g re
tose 1906 m. išsiplėtė kova tarp autonom istų ir federalistų, „iš pradžių aš priklausiau pastariesiem s,— rašo savo
ja u m inėtoje autobiografijoje V. K apsukas,— bet jau
1907 m. pradžioje užleidau pozicijas. Ėm iau pasisakyti už
susijungim ą su RSDDP. Būdamas kalėjim e, 1913 m. gegu
žės mėn. aš galutinai apsisprendžiau kaip m arksistas in 
ternacionalistas, partietis, a n tilik v id a to riu s"6.
1905 m. spalio 17 d. carui paskelbus m anifestą ir p a 
žadėjus sušaukti V alstybės dūmą, k ai kurie Lietuvos bur
žuazijos atstovai — klerikalai ir liberalai ėm ė garbinti ca
rą, džiūgauti dėl jo suteiktų laisvių. V. K apsukas, k aip ir
visi revoliuciniai socialdem okratai, n etik ėjo „laisve iš ca
ro m alonės". Tomis dienom is jis rašė: „M es m atėm e caro
valdžios darbus, gerai pažinom e jos „m ylistas“ ir už tai
netikim ja ir negalim tikėti. Tegul sau garbina V itę k o 
kie trum paregiai ponai, tegul jie eina jam į talką m ūsų
brolių k ra u ją lieti, bet ne mes, susipratusieji darbininkai!
M es tol nepadėsim e ginklų, kol neįgysim e tikros laisvės
ir kol visai nebus sugriauta caro valdžia, įvesta tik ra
darbo žmonių valdžia!1' 7 Kad šie V. K apsuko žodžiai b u 
vo teisingi, patvirtino pats gyvenim as. Pažadėjusi dem ok
ratines laisves, caro vyriausybė n etrukus organizavo bau
džiam uosius būrius, kurie įvairiose Lietuvos vietose suim i
nėjo ir kankino revoliucijos dalyvius, iš p atran k ų apšaudė
jų namus.
T ikrąją laisvę darbo žmonės galėjo iškovoti tik ginklu
nu v ertę caro valdžią. V adovaudam iesi RSDDP III suva
žiavimo nutarim ais, bolševikai parengė ir įvykdė gink14

luotą sukilim ą M askvoje ir kituose Rusijos m iestuose.
Dirbdam as revoliucinį darb ą Suvalkijoje, V. Kapsukas
užmezgė glaudžius ryšius su M arijam polėje stovėjusio
111-ojo Dono pulko kareiviais, apylinkės valstiečiais ir
1905 m. gruodžio m ėn., v y k stan t M askvoje ginkluotam
sukilim ui, organizavo jų ginkluotą žygį prieš caro v a l
džią. Tačiau 1905 m. gruodžio 15 d. valstiečių m itinge
N arto kaim e prie M arijam polės V. K apsukas a re štu o ja 
mas. Suim tas Jaks-T yrio pavarde, jis buvo kalinam as K al
varijos, paskui Suvalkų kalėjim uose. 1906 m. kovo 17 d.
kalinam ą V. K apsuką draugai išvadavo iš Suvalkų ligo
ninės. N elegaliai apsigyvenęs V ilniuje, jis vėl dirbo re 
voliucinį darbą.
Revoliucinio judėjim o atoslūgio sąlygom is revoliucio
nieriam s iškilo uždavinys sėkm ingiau panaudoti V alstybės
dūm ą caro valdžiai dem askuoti, darbo liaudžiai į kovą
mobilizuoti. Sekdam i bolševikų pavyzdžiu, Lietuvos re 
voliuciniai socialdem okratai, tarp jų ir V. K apsukas, ryžIingai pasisako prieš blokavim osi rinkim inėje k am pani
joje su liberaline buržuazija taktiką, prieš konstitucines
iliuzijas, nes jom is buržuazijos atstovai m ėgino atitrau k ti
darbo žm ones nuo revoliucinės kovos su carizmu. Tuo
pačiu m etu V. K apsukas ragina dalyvauti II V alstybės
dūm os rinkim uose. V. K apsukas aiškino, kad II dūm ą,
kaip ir I dūmą, darbininkam s ir valstiečiam s nieko n e 
duos, tačiau socialdem okratai privalo dalyvauti jo s rin
kimuose, nes, v y k stan t rinkim inei kam panijai, taip pat
Iš V alstybės dūm os tribūnos galim a plačiau skleisti parlijos nusistatym us, dem askuoti caro valdžią, m obilizuoti
kovai prieš ją darbo ž m o n e s8.
V ienas iš svarbiausių 1905— 1907 m. revoliucijos už
davinių buvo išspręsti agrarinį klausim ą valstiečių n a u 
dai, įtrau k ti juos į k o v ą prieš dvarininkų žem ėvaldą ir
j o s interesus gynusią caro valdžią. Sprendžiant šį užda
vinį, V. K apsukas taip p at artėjo prie lenininių pažiūrų,
lau 1906 m. jis rašė: „Ir aš vis tik lieku tos nuom onės,
ka d reikalinga be jo kio užm okesčio atim ti iš ponų že
li a s
gana ja u jie prisikrovė sau kišenes iš išperkam ųji| m okesčių, baudžiavą p a n a ik in u s" 9. Kaip žinoma,
USDDP I konferencijoje 1905 m. ir IV suvažiavim e 1906 m.
V Leninas siūlė konfiskuoti dvarin in k ų žemes 10, o vė11.m visas žemes nacionalizuoti. D em askuodam as Lietuvos
d. inok ratų p artiją, k aip m iesto buržuazijos ir kaim o buoIjos
stipriųjų ūkininkų — partiją, V. K apsukas straips15

n y je „Ką atsto v au ja Lietuvos socialdem okratų-— atstovų
kuopa" (V alstybės dūm oje) aiškino, jo g socialdem okratai
rem iasi darbininkais ir m ažažem iais valstiečiais, kurių
interesai sutam pa, kad jie rem iasi ir vidutiniais v alstie
čiais, „kurie turi daugiau 10 dešim tinių žemės, bet nesisamdo sau darbininkų ir yra iš dalies prie darbininkų
linkę" u . Ši diferencijuota pažiūra į tam tikrus valstietijos
sluoksnius buvo aiškiai pagrįsta d a r 1903 m. V. Lenino
knygoje „Į kaim o varguom enę". Taigi ir valstiečių d i
ferenciacijos klausim u V. K apsukas populiarino lenininę
pažiūrą.
A tstovaudam i buržuazijos interesam s ir gindam i d v a 
rininkų reikalus, Lietuvos dem okratų partijos vadovai,
kaip ir Rusijos kadetai, siūlė valstiečiam s išpirkti d v a ri
ninkų žemę. Toks agrarinio klausim o sprendim as buvo
priim tinas buožėms, bet negalėjo paten k in ti bežem ių, m a
žažemių ir vidutinių valstiečių, kurie n etu rėjo pinigų d v a 
rininkų žemei pirkti. S traipsnyje „Socialdem okratai ir že
m ės klausim as" V. K apsukas pasisakė už caro, dvarininkų,
bažnytinių žemių konfiskavim ą, už servitutų, nuom ojam ų
žemių atidavim ą valstiečiam s. Jis rašė, kad valstiečių,
besivaidijančių su dvarininkais dėl žemių, Lietuvos k a i
me y ra labai daug ir kad „prisidės jie prie bendrojo re 
voliucinio judėjim o tiktai tuom et, kuom et m es k a rtu k o 
vosim e ir už artim iausius jiem s reikalus" l2. Šiuose V. K ap
suko žodžiuose aiškiai atsispindi lenininė id ėja darbininkų
klasės ir valstietijos sąjungos kov o je prieš dvarininkus
ir carizmą.
CARO KALĖJIMUOSE
A ktyvią V. Kapsuko revoliucinę veiklą, jo publicistinį
darbą „Skardo" redakcijoje n u trau k ia areštas. 1907 m.
gegužės 19 d. jis suim am as centrinėje V ilniaus g atv ėje
kaip Juozas Paslavičius. Caro ochranka netru kus išaiš
kina jo tik rą ją pavardę, ir 1908 m. vasario 11 d. V ilniaus
teism o rūm ai n u teisia V. K apsuką 3 m etus kalėti tv irto 
vėje. Tuo nepasitenkinusi, ochranka sudaro jam n a u ją
bylą už pabėgim ą 1906 m. iš Suvalkų kalėjim o. Suvalkų
apygardos teism as 1909 m. lapkričio 12 d. nuteisia V. K ap
suką 8 m etus kalėti. V aršuvos teism o rūm ai ir senatas
šį teism o nuosprendį patvirtino. Prasidėjo apie 6 su puse
m etų trukęs V. Kapsuko kalinim as V ilniaus, Suvalkų, V ar
šuvos ir V ladim iro kalėjim uose.
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Ir kalėjim e V. K apsukas stengiasi gilinti savo teo ri
nes žinias, domisi politine ekonom ija ir istoriniu m ate
rializmu. Jis skaito F. Engelso veikalus „Liūdvigas Fojerbachas", „Socializmo išsivystym as iš utopijos į m okslą",
G. P lech a n o v o — „M onistinės pažiūros į isto riją v y sty 
mosi klausim u", F. M eringo— „Istorinis m aterializm as",
K. K autskio — „Karlo M arkso ekonom inis m okslas" ir k i
tas teorines knygas. „Didžiausiu pam ėgim u aš studijavau
tuom et pam atines m arksizm o teorijos knygas,— rašė v ė 
liau V. K apsukas.— Tiesiog n au jas akiratis m an atsidarė,
įgijus aiškią m arksistinę pasaulėžiūrą ir supratus visuo
m enės plėtojim osi kelius. A š tiesiog poezijos rasdavau
m arksizm o m oksle, jo geležinėje logikoje ii aiškum e" 13.
Įgytas teorines žinias V. K apsukas tu o jau p at stengėsi
perteikti „Žarijos", legalaus
lietuvių
socialdem okratų
laikraščio, skaitytojam s. V ilniaus Lukiškių kalėjim e
V. K apsukas parašė straipsnius apie Paryžiaus kom uną, so
cialistus utopistus, apie istorinį m aterializm ą, kapitalizm o
raidą R usijoje ir darbininkų judėjim ą ir kt„ kurie 1907—•
1908 m. buvo išspausdinti „Žarijoje". Daugelis šių m ark 
sistinės filosofijos ir politinės ekonom ijos klausim ų buvo
pirmą k a rtą paliesti lietuvių socialdem okratinėje lite ra lūroje.
Sėdėdam as Suvalkų kalėjim e, V. K apsukas gavo vieną
bolševikų laikraščio „Proletarij" num erį, iš kurio sužinojo
apie V. Lenino kovą su „otzovistais", „dievo kūrėjais",
bogdanovininkais. P ergabentas į V aršuvos „A rsenalo" k a 
lėjimą, V. K apsukas kurį laiką dirbo kalėjim o bibliote
koje. Čia jis slaptai studijavo K. M arkso „Kapitalo" I to 
mą ir jo istorinius raštus, V. L en in o — „Kapitalizm o raidą
Rusijoje", A. B ėbelio— „M oterį ir socializmą".
V ladim iro kalėjim e V. K apsukas susitiko su darbinin
kais bolševikais, tarp jų su Ivanu Kozlovu, kuris bendrus
išgyvenim us vėliau aprašė savo atsim inim ų kny g o je „Ka
li >rga" 14, su būsim u pilietinio karo didvyriu M ichailu
I i unze ir kt. B endraudam as su bolševikais politiniais k a 
liniais, V. K apsukas arčiau susipažino su jų pažiūrom is
įvairiais politiniais klausim ais. Ypač gilų įspūdį V. K ap
sukui padarė bolševikas Jak o v as Sverdlovas, su kuriuo
jis 1913 m. pavasarį, trem iam as į Sibirą, susitiko K rasno
jarsko kalėjim e.
Sėdėdam as įvairiuose kalėjim uose, V. K apsukas rašė
dienoraščio ir laiškų form a užrašus, kuriuos slaptai išsiųs
davo į laisvę. Užrašus išsaugojo R ytprūsiuose gyvenusi
* Ii /.imk, N r. 3499
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M orta Zauniūtė. V ėliau V. K apsukas, surinkęs ir papildęs
savo užrašus apsakym ais iš kalėjim o gyvenim o, parengė
knygą „Caro kalėjim uos", k uri išėjo iš spaudos 1929 m.
N iujorke. Šiuose vaizdinga kalba parašytuose užrašuose
ir atsim inim uose y ra daug žinių apie 1905— 1907 m. re 
voliucijos įvykius Lietuvoje, apie jos dalyvius ir aukas.
1913 m. kovo m ėn. švenčiant carų Rom anovų d inasti
jos 300 m etų jubiliejų, V. K apsukui buvo p ritaik y ta d a 
linė am nestija ir bausm ė sum ažinta trečdaliu. Jis buvo
ištrem tas į Jen isejau s gubernijos Ja la n ė s valsčių (25 v a rs
tai nuo Jeniseisko miesto).
A pie savo politines pažiūras Sibire V. K apsukas
1926 m. gruodžio m ėn. rašė: „Išėjęs 1913 m. iš katorgos,
aš buvau aiškiu antilikvidatorium , stojau už n e a p k arp y 
tus lozungus, visiškai pritariau bolševikam s dėl buržua
zijos, proletariato ir valstietijos vaidm ens Rusijos rev o 
liucijoje, buvau už vieningą Rusijos socialdem okratų p a r
tiją, sim patizavau bolševikam s" 15.
Sibire V. K apsukas palaikė ryšius su ištrem tu į Turuchaną J. Sverdlovu ir kitais bolševikais. 1913 m. ru g 
sėjo 3 d. laiške V. K apsukui J. Sverdlovas p ritarė jo
sum anym ui išleisti straipsnių rinkinį „Iš politinės k a to r
gos gyvenim o" ir pažadėjo visokeriopą param ą 16. J. S verd
lovas m ėgino padėti V. K apsukui užm egzti ryšius su V als
ty b ės dūmos d ep utatu bolševiku G rigorijum Pėtrovskiu,
tačiau jo rekom endacinį laišką sulaikė Jeniseisko žanda
rai 17. Savo sum anym o išleisti straipsnių rinkinį apie po
litinių katorgininkų gyvenim ą V. K apsukas nespėjo įv y k 
dyti, bet šio darbo pėdsakai atsispindi „Caro kalėjim uos",
k u r jis gana plačiai aprašo V ladim iro ir K rasnojarsko k a 
lėjim ų politinių kalinių padėtį, trem tinių gyvenim o sąly
gas ir k t.18
Bolševikinės spaudos („Pravda", „Prosveščenije" ir kt.)
teiginių nacionaliniu klausim u veikiam as, V. K apsukas
1913 m. parašė straipsnį „Tautos nam ai", kuriam e dem as
kavo buržuazinius nacionalistus, m ėginusius kultūrinio
darbo priedanga propaguoti klasių bendradarbiavim ą.
V. Kapsukas sm erkė socialdem okratų oportunistų bendrą
frontą su buržuaziniais liberalais, ren k an t lėšas „tautos
nam am s", pasisakė už klasinę liniją ir kultūriniam e darbe.
Šis straipsnis buvo išspausdintas lietuvių revoliucinių so
cialdem okratų laikraščio „Vilnis" pirm ajam e num eryje.
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RYŠIAI SU V. LENINU
Prasidėjęs n au jas revoliucinio darbininkų judėjim o p ak i
limas paskatino V. K apsuką ak ty v iau įsitraukti į visuo
m eninį darbą. ,,Drg. Sverdlovas uždegė m ane,— rašė
V. K apsukas,— dideliu noru kuo greičiausiai m esti trė 
m im ą ir grįžti prie gyvo partijos darbo. J į įsivaizdavau
dab ar tik tv irtai susirišusį su Rusijos socialdem okratų d a r
bininkų p artija" 19. Pabėgim ą iš Sibiro V. K apsukui p a 
dėjo organizuoti politinių kalinių rėm ėjai iš V ilniaus (Fi
lom ena G rincevičiūtė ir kt.), kurie atsiuntė jam drabužių,
n a u ją pasą, pinigų. Pasinaudojęs ta param a, V. K apsukas
1913 m. pabaigoje sėkm ingai pabėgo iš trem ties ir tra u 
kiniu atvyko į M askvą, o iš čia į Tartu, Rygą, k u r padėjo
išleisti „Vilnies" trečiąjį num erį. Kelias savaites V. K ap
sukas slapstėsi V ladim iro Zubovo M edem rodės dvare (Ak
menės ra j .), k u r m okytojavo jo pažįstam os A ldona Didžiulytė ir Elena Laum ianskaitė-Baronienė. Šios kelionės
m etu V. K apsukas buvo susitikęs su LSDP CK nariais V la
du Požėla ir M ykolu Biržiška, tarėsi dėl socialdem okrati
nio darbo pagyvinim o, dėl nelegalaus laikraščio užsienyje
leidimo. Tačiau tai pad ary ti buvo neįm anom a, nes LSDP
gretos, y p ač jos vadovybė, buvo užsikrėtusios oportuniz
mu ir likvidatoryste.
1914 m. ankstyvą p avasarį V. K apsukas nelegaliai atsi
dūrė R ytprūsiuose, o iš ten nuvyko į K rokuvą. Čia politi
nių em igrantų A ntano ir Serafim os Didžiulių bute Kolonlajaus g. 8 V. Kapsuko iniciatyva įvyko LSDP Užsienio
biuro n a rių pasitarim as su V. Leninu. Be V. K apsuko ir
Л. Didžiulio, pasitarim e dalyvavo Užsienio biuro nariai
socialdem okratai em igrantai Petras Bliūdžius, Pranas M a
žylis 20. Buvo aptariam i RSDDP ir LSDP santykiai.
A. Didžiulio liudijim u, pasitarim e buvo daug ginčytasi
dėl socialdem okratų pažiūrų nacionaliniu klausim u. Buvo
aiškinam asi, kuo skiriasi šiuo klausim u Rusijos socialde
m okratų darbininkų partijo s ir Lietuvos socialdem okratų
partijos pažiūros. A. Didžiulio žodžiais, V. Leninas, išklau
sęs lietuvių socialdem okratų pasisakym us, pareiškė, kad
Lietuvos socialdem okratų partijos pažiūrose nacionaliniu
klausim u atsispindi sm ulkiaburžuaziniai polinkiai („melkoburžuaznyje „zam aški"). Jis nurodė, k ad R usijoje turi
Imti v ien a socialdem okratų p artija, kurios uždavinys vien y I i įvairių tautybių darbininkus, o ne skaldyti jų jėgas,
kuriant atskiras nacionalines organizacijas. Tam e pačia19

m e pasitarim e V. K apsukas kėlė klausim ą dėl LSDP su
artėjim o su RSDDP21.
Kaip rodo 1953 m. K rokuvoje rasti V. Lenino archyvo
dokum entai, 1914 m. vyko gyvas lietuvių socialdem okra
tų V. Kapsuko, A. Didžiulio susirašinėjim as su V. Leni
nu. A. Didžiulio 1914 m. birželio 21 d. laiške pranešam a,
kad V. K apsukas rašo legalaus bolševikų partijos teo ri
nio žurnalo „Prosveščenije" liepos m ėn. num eriui straip s
nį apie LSDP e v o liu c iją 22. V. K apsukas savo 1914 m.
liepos 9 d. laiške V. Leninui tuo pačiu klausim u rašė:
„Pagaliau aš užbaigiau savo apybraižą. Išėjo gana ilga. Je i
norite,— trum pinkite, ypač pirm ojoje dalyje. Teks taisyti
kalbą, nes y ra nesklandum ų. Praneškite, a r tiks, o jei
tiks, tai kokiam e num eryje bus spau sd in am a"23. P askuti
nis žurnalo „Prosveščenije" num eris išėjo 1914 m. birže
lio m ėn., o po to caro cenzūra jį uždarė. V. Kapsuko
straipsnis žurnale nepasirodė.
A tsakydam as į V. Lenino laišką dėl „Vilnies" laik raš
čio krypties, V. K apsukas 1914 m. liepos 8 d. laiške infor
m avo V. Leniną, kad „Vilnies " k ryptis bolševikinė, nors
ir nenuosekli (laikraštis laikosi nuom onės, kad bolševikai
ir m enševikai gali susivienyti, jei pastarieji paklus v a 
dovaujančių partijo s organų — suvažiavim ų ir kt.— n u 
tarim am s) 24. „Vilnis" pasisako už senus neapkarpytus
1905 m. revoliucijos šūkius, k ritik u o ja liberalus liaudi
ninkus, k o v o ja prieš nacionalinį uždarum ą, pabrėžia rei
kalingum ą visų tautybių darbininkam s telktis į bendras
tiek politines, tiek kultūros organizacijas.
V. K apsukas aktyviai bendradarbiavo „V ilnyje", p a 
rašė daugum ą svarbiausių šio laikraščio straipsnių. Jis
nenuilstam ai skleidė proletarinio internacionalizm o idėjas,
ragino sem tis tvirtum o iš rusų revoliucionierių. Pažym ė
dam as „Pravdos" d v e jų m etų jubiliejų,
V. K apsukas
straipsnyje „Sukaktuvės" rašė: „Tą dieną po ilgų tam sios
reakcijos m etų išėjo Peterburge pirm utinis rusų d arbinin
k ų dienraštis „Pravda" („Teisybė"). Tai buvo 1912 m.
Įvairiais vardais „Pravda" d ar iki šiol gyvuoja. Jo k ie
persekiojim ai negalėjo jos num arinti. Ir kaip mes su p a 
sididžiavim u galime atsim inti lietuvių spaudos iškovoji
mą, taip pat ne su m ažesniu pasididžiavim u galime a tsi
m inti ir d v iejų m etų draugų rusų darbininkų laikraščio
kovą. Tas laim ėjim as ir ta kova tesu teik ia m ums daugiau
patvaros tolim esniam m ūsų darbui" 25.
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REVOLIUCINIAI SOCIALDEMOKRATAI
PIRMOJO PASAULINIO KARO METU
Prasidėjus Pirm ajam pasauliniam karui, V. K apsukas bu
vo priverstas išvažiuoti iš A ustrijos į Šveicariją, o 1914 m.
gruodžio mėn. atvyko į A ngliją, k u r redagavo LSDP Už
sienio biuro organą „Socialdem okratas", Didžiosios Brita
nijos Lietuvių socialistų sąjungos organą „Rankpelnis".
Prasidėjęs im perialistinis, iš abiejų pusių grobikiškas
karas ir pažiūra į jį buvo rim tas išbandym as visų šalių
socialistų partijom s. Daugelio šalių socialistų p a rtijų v a 
dovai, išdavę p roletariato interesus, p e rė jo į im perialis
tinės buržuazijos gynim o pozicijas, tarp tau tin io darbininkų
solidarum o idėjas pakeitė socialšovinistiniu vienų ta u 
tybių darbininkų kurstym u prieš k itų tautybių d arbinin
kus. II Internacionalo partijose įsigalėjęs oportunizm as
lemiamu istoriniu m om entu sužlugdė patį Internacionalą.
Tik Rusijos bolševikų p a rtija tebelaikė aukštai iškė
lusi proletarinio internacionalizm o, kovos prieš im perialis
tinį k a rą vėliavą. 1914 m. lapkričio 1 d. bolševikų p artijo s
C entro Kom iteto organe „Social-dem okrat" (Nr. 33) p a 
sirodė V. Lenino parašytas istorinis dokum entas „Karas
Ir R usijos socialdem okratija". Šiame bolševikų m anifeste
buvo atskleista II Internacionalo oportunistinių v a d ų iš
davystė, II Internacionalo žlugimas ir iškeltas uždavinys
sukurti III Internacionalą. Jam e buvo suform uluoti ir p a 
grindiniai bolševikų partijo s šūkiai im perialistinio karo
metu. Bolševikai ragino im perialistinį k arą p aversti p i
lietiniu karu, t. y. jie buvo už revoliuciją prieš v iešp a tau 
jančiąsias klases; k a rtu jie buvo už caro vyriausybės p ra 
laim ėjim ą kare ir visišką ryšių nutraukim ą su patyrusiu
krachą II Internacionalu.
Kaip v ertino prasidėjusį pasaulinį im perialistinį k arą
V. Kapsukas? 1914 m. lapkričio mėn. kai kuriuose Berly
no, Paryžiaus, Tilžės, JA V socialdem okratų laikraščiuose,
o 1915 m. pradžioje Škotijos „Socialdem okrate" pasirodė
V. Kapsuko parašytas LSDP Užsienio biuro pareiškim as,
kuriam e, priešingai socialšovinistam s, buvo griežtai sm er
kiam as prasidėjęs im perialistinis karas. Tam e pareiškim e
V. K apsukas LSDP Užsienio biuro v ardu pro testu o ja prieš
lai, jog „lietuvių buržuazijos klapčiukas, dūm os narys
M artynas Yčas pranešė dūm oje visų lietuvių vardu, be
partijų skirtum o, kad lietuvių tau ta užm irštanti savo n u o 
kalnias ir žiūrinti į šitą k a rą kaip į šventą". Pareiškim e
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buvo nurodom a, kad „prislėgtosios Rusijos tautos tegalės
įgyti laisvės ir teisių, tik kovodam os su caro valdžia",
kad Lietuvos socialdem okratai „nelaukia išganym o Lie
tuvos p roletariatui ir nuo grobiam osios V okietijos, kaip
ir Rusijos, im perializm o politikos", kad jie laikosi klasi
nių pozicijų ir kviečia „Lietuvos p ro letariatą kovai su
caro valdžia ir galutiniam socializmo įvykdym ui" 26.
Kaip m atom e, V. Kapsuko pareiškim e dar n ėra k e lia 
mi bolševikų k aro m eto šūkiai: paversti im perialistinį
k a rą pilietiniu k aru (jis ragino tik, kad karas „kuo grei
čiau būtų pabaigtas"), visiškai n u tra u k ti ryšius su II In 
ternacionalo vadovais. Tačiau V. K apsukas, tuo m etu vos
ne vienintelis iš LSDP vadovų, aiškiai ir viešai pasisakė
prieš im perialistinį karą, tuo tarp u S. Kairys, A. J a n u 
laitis, M. Biržiška karo m etu pradėjo bendradarbiauti su
lietuvių buržuazijos atstovais ir tap o kaizerinių okupantų
įrankiais, padėjo įgyvendinti jų grobikiškus sum anym us.
Dar aiškiau prieš socialoportunistus V. Kapsukas p a 
sisako savo 1915 m. vasario 10 d. laiške A ntantės šalių
socialistų p a rtijų konferencijai, įvykusiai tų pačių m etų
vasario 14 d. Londone: „Tiktai ko v o je su tautiniu užda
rum u ir daugiau a r m ažiau įsibrovusiu į visų k a ria u ja n 
čiųjų k raštų socialistų eiles socialpatriotizm u, kuris v ed a
darbininkus buržuazinių p artijų ir jų valdžios uodegoje,
tiktai klasių kovoje, o ne klasių bendradarbiavim e, tik 
ta i kovoje su grobuoniška im perializm o politika, vis
tiek iš k u r ji bekiltų, tiktai kov o je su tos politikos su 
keltu dabartiniu karu, o ne jo rėm ime, tiktai ta rp ta u ti
niam e darbininkų klasės solidarum e, o n e vieni k itų žu
dym e y ra šviesiosios m ūsų ateities laidas" 27.
A tvykęs į A ngliją, V. K apsukas užmezgė ryšius su
Rusijos bolševikais, Latvijos ir Lenkijos socialdem okratais
em igrantais. Jis rūpinasi partinio darbo atkūrim u Lietu
voje, ieško ryšių su Lietuvos darbininkų judėjim o d a 
lyviais. „Galime pranešti draugam s linksm ą naujieną: p a 
galiau mums pasisekė surasti kelius į Lietuvą,— rašo jis
straipsnyje „D raugų atidžiai".— Tikim ės, kad bendrom is
pastangom is m es greitai galėsim e atgaivinti ten darbą ir
jį išplėsti. . . Dėl to visi, kam tik brangus yra tas darbas,
turim e skubintis jam į talką" 28.
V. Kapsukas ir pats rengėsi v y k ti pogrindiniam p a r
tiniam darbui į Lietuvą. Susisiekęs su bolševikų partijos
Centro K om itetu ir kitų tau tų socialdem okratais, jis sten 
gėsi išsiaiškinti įvairius teorinio ir praktinio darbo klau22

simus. 1915 m. gruodžio m ėn. Londone ketu ris v ak aru s
truko diskusijos, kuriose dalyvavo „žymūs Rusijos, Lat
vijos, Lietuvos ir Lenkijos tarp tau tin ės revoliucinės social
dem okratijos veikėjai" 29. Buvo plačiai a p ta rta tau tų a p 
sisprendim o teisė, būsim ų revoliucijų Lenkijoje, L ietuvoje
ir L atvijoje pobūdis. Dėl k aro m eto susisiekim o sunkum ų
V. K apsukas į Lietuvą nenuvyko, bet užm egzti ryšiai su
bolševikais nenutrūko. „Pradedant nuo 1915 m. p ab ai
gos,— rašo jis 1925 m. savo autobiografijoje,— visą laiką
palaikiau ryšius su bolševikų C entro K om itetu ir kitais
ijolševikais“ 30.
Lietuvos socialdem okratų partijos 20-mečiui V. K ap
sukas 1916 m. rinko m edžiagą jubiliejiniam LSDP Užsienio
biuro organo „Socialdem okratas" num eriui. Jis stengėsi
gauti straipsnių iš kaim yninių socialdem okratinių organi
zacijų atstovų. Jubiliejiniam e num eryje buvo išspausdinti
bolševikų partijos, Lenkijos ir Lietuvos socialdem okrati
jos atstovų straipsniai, Latvijos socialdem okratijos Už
sienio kom iteto sveikinim as. Savo 1916 m. kovo 17 d.
laiške latv ių socialdem okratui Jan iu i Beržiniui jis prašė
tokio straipsnio iš Latvijos socialdem okratijos atstovo ir
čia p at pranešė, kad tokius straipsnius „drg. Iljičius ir
G rigorijus sutiko atsiųsti; tuo atveju, jei cenzūra n e p ra 
leis (o tai labai galim as dalykas), jie pasiūlė įdėti v e 
dam ąjį iš 51 num erio („Social-dem okrat") ir drg. Iljičiaus straipsnį „A pie [nacionalinį] didžiarusių pasi
didžiavim ą"— šie straipsniai bus įdėti" 31. Jubiliejiniam e
„Socialdem okrato" num eryje buvo pranešta: „ Jų pasiųstų
straipsnių m es negavom e (tokia „laisvė" d ab ar V akarų
lūiropoje v ie šp a ta u ja !)" 32. Tam e pačiam e -laikraščio n u 
m eryje buvo paskelbta tokia žinutė apie RSDDP CK svei
kinimą: „Rusijos SDDP C entro K om itetas praneša mums,
kad siuntęs oficialų nuoširdų pasveikinim ą ir linkėjim ų
I.SDP-j ai 20-metinių sukaktuvių susilaukus, bet cenzūra
sulaikė laišką" 33.
Lietuvių revoliucinių socialdem okratų artėjim ą prie
m arksistinių-lenininių pozicijų rodo ja u m inėtas V. K ap
suko laiškas J. Beržiniui, kuriam e jis rašo: „Kaip m atote,
mes ryžtingai pradedam e laikytis tam tikros pažiūros.
Tai nereiškia, kad visa LSDP laikosi šios pažiūros; tačiau
palys veikliausi ir įtakingiausi draugai su mumis. Kitiems
mes paskelbėm e griežtą kovą. Dėl to m um s juo labiau
i ei kalinga Jū sų param a". Ir čia pat V. K apsukas klausia:
,,Ar negalim a būtų k a rtu su Jū sų ir bolševikine literatū ra
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siuntinėti į Rusiją ir m ūsiškę? T ai'— juo labiau reik alin 
ga todėl, kad daugum a lietuvių darbininkų dabar išsklai
dyti po Rusijos fabrikus ir gam yklas, o mes stojam e
(nenoriu d ar pasakyti „stovim e", nes tik dabar galutinai
atsistojom e) į visiškai aiškias internacionalines kairiosios
socialdem okratijos pozicijas. Besiskirdam i kai kuriom is
detalėm is nuo Rusijos bolševikų, apskritai imant, m es su
jais visiškai solidarūs" 34.
Tokį V. Kapsuko pasisakym ą dėl visiško solidarum o
su Rusijos bolševikais p atv irtin a ir jo Pirm ojo p asauli
nio karo m etu redaguotų laikraščių „Socialdem okratas",
„Rankpelnis", „Kova" ir žurnalo „N aujoji gadynė" tu ri
nys. Šiuose periodiniuose leidiniuose skelbti V. K apsuko,
Z. A ngariečio, k itų bolševikų partijo s v eik ėjų straipsniai
ir kai kurie partijos dokum entai populiarino bolševiki
nes pažiūras į im perialistinį karą, į socialšovinistus, p ri
pažino būtinum ą atsiriboti nuo socialoportunistų, nuėjusių
tarnauti im perialistinei buržuazijai. A ntai straipsnyje ,,Dvi
srovės LSDP eilėse" V. K apsukas griežtai atsiriboja nuo
oportunistų ir nacionalistų Lietuvos socialdem okratų p a r
tijoje. „Visi jie išdavė darbininkų klasės reikalus,— rašė
V. K apsukas,— nuėjo tarnauti savo tautos b u rž u a z ija i...
Dėl to tik kuo atkakliausią kovą m es jiem s galime skelbti.
J ie ne m ūsų d ra u g a i... mes turim e sieną p astatyti tarp
jų ir m ūsų. V idurio čia negali būti. A rba su tarp tau tin e
revoliucine socialdem okratija, arba su tautine buržuazija.
Tertium non d atu r (trečiojo kelio nėra)" 35.
M inim i V. Kapsuko laiške J. Beržiniui nesutarim ai su
bolševikais lietė pirm iausia pažiūrą į centristus. Pasisa
kydam as už centristų k r itik ą 36, V. Kapsukas tuo m etu
dar nesuprato V. Lenino, bolševikų partijos nusistatym o,
jog būtina n u trau k ti ryšius su centristais, neįsileisti jų
į naują, III In te rn a c io n a lą 37. G alutinai savo iliuzijų, kad
centristus galim a bus pastūm ėti į kairę, jis atsisakė vėliau,
kai iš klasių kovos patyrim o įsitikino, jog centristai tėra
socialoportunizm o atm aina. J a u m inėtoje autobiografijoje
V. Kapsukas taip apibūdino savo politines pažiūras Pir
m ojo pasaulinio karo m etais: „Tiktai k aro m etu, 1915 m.
pabaigoje, aiškiai ėm iau laikytis bolševikų pažiūros; tik
kai kuriais klausim ais buvau d ar artim esnis senai Len
kijos karalystės ir Lietuvos socialdem okratijai (nacionali
nis klausim as, pažiūra į valstiečius). Be to, stodam as už
III Internacionalo sukūrim ą, d ar 1916 m. pradžioje prieš
taravau, kad nuo jo būtų m echaniškai atkirstas centras" 38.
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Sm erkdam as LSDP vadovų daugelį m etų propaguotą
Rusijos darbininkų judėjim o jė g ų skaldym ą, Lietuvos so
cialdem okratinių organizacijų separatizm ą, V. K apsukas
1916 m. aiškiai pasisakė už suartėjim ą su Rusijos bolše
vikų p artija: „M es nebenorim e būti atsiskyrėliais, kaip
iki šiol buvom e, ir artinam ės su tais, kurie y ra mums
artim iausi" 39.
J A V pažangiųjų lietuvių organizacijų kviečiam as,
V. K apsukas 1916 m. v asarą nuvyko į JA V . Tai iš dalies
buvo priverstinis išvykim as, nes aktyvaus antim ilitaristo
V. Kapsuko veikla ėm ė dom ėtis A nglijos policija — jam
ėm ė grėsti suėmimas.
A tvykęs į JA V , V. K apsukas 1916 m. rugsėjo mėn.
ėmė redaguoti Filadelfijoje ėjusius Lietuvių
socialistų
sąjungos A m erikoje periodinius leidinius — teorinį žurna
lą „N aujoji gadynė" (nuo 1916 m. Nr. 4 iki 1917 m. Nr. 4)
ir laikraštį „Kova" (nuo 1916 m. Nr. 26 iki 1917 m.
N r. 13) 40. Dirbdam as ta rp A m erikos lietuvių darbininkų
em igrantų, Lietuvių socialistų sąjungoje, V. K apsukas to 
liau kovojo su oportunistais socialistiniam e judėjim e,
spausdino m arksistų straipsnius, nušviečiančius bolševi
kų partijo s principinius nusistatym us im perialistinio karo
ir naujo, III Internacionalo kūrim o klausim ais. 1924 .m.
birželio 8 d. laiške JA V pažangiųjų lietuvių v eikėjui Leo
nui Prūseikai V. K apsukas rašė, kad 1916 m. Lietuvių
socialistų sąjungos suvažiavim e Č ikagoje jis visiškai są
m oningai savo sveikinim o žodyje pasakęs, jo g „negali
m a sustoti nė prieš skilim ą a r skaldym ą partijos, jei ji
stovi socialpatriotų pam atais" 41.
Svarbią reikšm ę tu rė jo JA V im perialistų ir jų gro
bikiškų siekim ų Pirm ojo pasaulinio k aro m etu dem aska
vim as. A pie „kovojančias" tarp u sav y je prezidento rinki
m ų kam panijoje respublikonų ir dem okratų partijas
V. K apsukas rašė: „Teisybę pasakius, tos abi partijos
principialiai ja u niekuo nebesiskiria. Jo s abi skyrium
g y v u o ja ypatingai dėl to, kad to reik alau ja įv airių gru
pių politikierių reikalai. A biem d iktuoja didysis k a p ita 
las" 42. Kai prezidentu buvo perrinktas V udras Vilsonas,
V. K apsukas rašė: „Pasibaigė rinkim ai. Kas gi juose lai
m ėjo? Laim ėjo pirm iausia aukso k araliai—-N iujorko
V olstritas" 43. V. V ilsonas buvo vienas iš tų JA V p re 
zidentų, kuris sm arkų šalies m ilitarizavim ą ir pasirengim ą
karui dangstė taikos šūkiais. „JA V ,— rašė V. K apsukas,—
didžiausią m ilitarizavim osi žingsnį nužengė pirm yn „tai
kos apaštalo" Vilsono laikais" 44.
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Pasisakydam as prieš karo k u rsty to ju s — m ilijardierius,
tetrokštančius pralobti iš k arinių užsakym ų, V. K apsu
kas rašė: „Kas A m eriką stum ia į karą? A r ne didžiųjų
aukso karalių reikalai? Jiem s dar p er m ažai tų turtų, k u 
rių prisiplėšė iš kruvino darbininkų prakaito! Jie d ar per
m ažai pasipelnė iš am unicijos ir a titra u k tų nuo vaikų ir
m otinų burnos m aisto produktų, n u g abentų į Europą, kad
juo brangiau už juos galėtų paim ti! .. Ir, grūsdam i d a r
bininkus į tas skerdynes, jie šaukia mums, kad už „tė v y 
nę" reikalinga esą galvą guldyti! R okfelerių ir M organų
„tėvynę"!" Ir čia pat V. K apsukas daro išvadą: „N egali
būti nė kalbos apie tai, kad susipratę darbininkai R ok
felerių ir M organų „tėvynę" gintų". Jis aiškino, jog bu v ę
socialistų vadai G. Plechanovas ir K. Kautskis, Pirm ojo
pasaulinio karo m etu kviesdam i darbininkus „ginti“ im 
perialistų tėvynę, išdavė pagrindinius darbininkų klasės
interesus ir nu ėjo tarn au ti savo kraštų im perialistinei b u r
žuazijai.
V. K apsukas m okė J A V lietuvius darbininkus: „To v i
so akivaizdoje susipratusieji darbininkai ir jų partijos tik
vieną kelią teturi: griežtą atm etim ą visokių vienybių su
buržuazijos partijom is ir jų valdžia k aip taikos, taip ir
karo m etu; griežtą atm etim ą kapitalo „tėvynės gynim o";
paskelbim ą jam , visai dabartinei kapitalizm o tv ark ai m ir
tinos kovos dėl socializmo. . . . M ūsų obalsis tu ri būti:
prieš im perializm ą, už socializmą! Prieš im perialistinius
karus, už piliečių k a rą dėl socializmo!" 45
Iš šių V. Kapsuko pasisakym ų aiškiai m atyti užsienio
lietuvių revoliucinių socialdem okratų perėjim as į m arksistines-leninines pozicijas dėl santykių su socialoportunistais ir centristais nutraukim o, III Internacionalo su 
kūrim o, revoliucinės kovos už socializm ą klausim ais. To
kios jų pažiūros rodė, kad bręsta Lietuvos Kom unistų
partijos k ū rėjų kadrai.
Gindamas darbininkų klasės gyvybinius reikalus, pro 
letarinio internacionalizm o idėjas, V. K apsukas dem as
kavo socialoportunistus — dešiniuosius LSDP veikėjus, k u 
rie Pirm ojo pasaulinio karo m etu ėm ė atvirai b en d ra
darbiauti su buržuaziniais nacionalistais reakcionieriais ir
kaizeriniais okupantais.
D ar 1915 m. vienas iš LSDP dešiniųjų vadovų, A. J a 
nulaitis, parašė laišką JA V lietuviam s, kuriam e, rem da
m asis sofistiška „teorija", kad skęstantį laivą turi gelbėti
visi, atvirai ėmė skelbti klasių bendradarbiavim ą ir vie26

nybę „skęstančio laivo"— Lietuvos gelbėjim o vardan. Įgy
vendindam i šią teoriją, dešinieji LSDP vadovai atvirai
bendradarbiavo su buržuaziniais nacionalistais R usijoje ir
okupuotoje Lietuvoje.
K aizeriniai im perialistai Pirm ojo pasaulinio karo m etu
organizavo nem aža diplom atinių žygių savo grobikiškai
politikai pateisinti ir savo priešininkam s apšm eižti. V iena
iš tokių priem onių buvo vokiečių im perialistų agento b a
rono Frydricho Ropo parašytas „Pavergtųjų Rusijos tautų
atsišaukim as" į JA V prezidentą V ilsoną ir „visus žmo
niškum o rėm ėjus". Šiame atsišaukim e buvo visaip sm er
kiam as caro despotizm as, bet nieko nesakom a apie V o
kietijos kaizerio niekšybes. Šį prokaizerinį atsišaukim ą,
greta k itų lietuvių buržuazinių nacionalistų, pasirašė ir
vienas iš LSDP vadovų — S. Kairys. Jis dalyvavo taip pat
vokiečių im perialistų tais pačiais tikslais sušauktoje Lo
zanos „tautų konferencijoje".
K aizeriniai okupantai, jausdam i, kad kare pradeda silp
ti jų jėgos, ėmė ieškoti sau talkininkų tarp pav erg tų tautų
reakcionierių. Tuo tikslu su okupantų žinia buvo su o r
ganizuotos ir lietuvių buržuazinių nacionalistų „diplom a
tinės" kelionės po Europą, tariam ai rūpinantis „nepriklau
somos Lietuvos" reikalais, o iš tik rų jų padedant V okie
tijos im perialistam s gauti daugiau p a tra n k ų mėsos. De
m askuodam as vieno iš tokių „geltonsnapių" diplom atų —
кип. V. Bartuškos pasitarim us, V. K apsukas rašė: „Už
tą „laisvą", „nepriklausom ą" Lietuvą, k urią lietuvių „dip
lom atai" sau išprašė, Lietuva turėsianti pastatyti 150 tūkst.
kareivių, kurie turės šaudyti tikrus savo brolius Rusijos
pusėje. O už tai gausią Lietuvos karalių — a n trą jį kaizerio
sūnų! A r tai ne didelė garbė? .. Bet darbininkai ir visi
darbo žmonės, kuriem s reikės būti tuo kanuolių pašaru,
pasakys tokiem s „diplom atam s": „Šalin nuo m ūsų, „dip
lom atai", žmonių suvedžiotojai!" 46
V. Kapsuko, Z. A ngariečio pasisakym am s, jog reikia
dėtis prie Cim ervaldo kairiosios, kovoti už III Internacio
nalo sukūrim ą, kad reikia stiprinti lietuvių revoliucinių
socialdem okratų organizacinius ryšius su bolševikų p ar
tija 47, Pirm ojo pasaulinio karo m etu p ritarė daugelis lieluvių socialdem okratų tie k R usijoje, tiek em igracijoje.
Stiprėjančios klasių kovos, revoliucinio judėjim o augimo,
Rusijos revoliucijos pergalės skatinam i, Lietuvos darbo
žmonės kėlė sau klausim ą: su kuo eiti? V. Kapsuko, Z. A n 
gariečio ir kitų revoliucionierių laiku duotas atsakym as
padėjo daug kam susiorientuoti sudėtingoje situacijoje.
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Po atkaklios vidinės kovos, k u ri nuo 1916 m. išsiplėtė
JA V Lietuvių socialistų sąjungoje V. Kapsuko, Juozo
Šukio ir kitų revoliucinių socialdem okratų iniciatyva, d a u 
gum a tos sąjungos n arių (apie 3—4 tūkstančiai žmonių)
stojo į pažangos kelią, padėjo, ypač po Spalio revoliuci
jos, skleisti JA V lietuviam s darbininkam s m arksizm o-le
ninizmo idėjas. Panašus procesas vyko tarp lietu v ių
em igrantų ir A nglijoje, k u r V. K apsukas veikė 1915—
1916 m. N em aža revoliucingai nusiteikusių A nglijos ir
JA V lietuvių 1917 m. atvyko į Rusiją, ak ty v iai dalyvavo
Spalio revoliucijos kovose, gynė jos laim ėjim us pilieti
niam e kare, įrašė ne vieną gražų puslapį į kovos už T a
rybų valdžią isto riją R usijoje ir Lietuvoje.
Dar sparčiau m arksizm o-leninizm o idėjos ėmė įsigalėti
ta rp lietuvių revoliucinių socialdem okratų,
pažangiųjų
darbininkų, m oksleivių pačioje R usijoje. Karo pradžioje
k a rtu su įmonėmis evakuoti Lietuvos darbininkai, pažan
gieji m oksleiviai, revoliuciniai socialdem okratai įvairiuo
se Rusijos m iestuose suartėjo su bolševikų partijos v ie 
tinėm is organizacijom is, dalyvavo bendroje kovoje prieš
carizm ą. Ne be V. Kapsuko patarim o 1916 m. lapkričio
m ėn. lietuvių socialdem okratų konferencija P etrograde
pasisako už įstojim ą į bolševikų p artiją, sudaro Lietuvių
rajoną, kurio atstovas įėjo į bolševikų partijo s P etrogra
do kom itetą. Lietuvių bolševikų Petrogrado organizacija
Z. A ngariečio iniciatyva 1917 m. apsivalė nuo m enševikinių elem entų ir tapo ak ty v ia partijo s politikos v y k 
dy to ja m obilizuojant evakuotus Lietuvos gyventojus į k o 
v ą už Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos pergalę.

BOLŠEVIKŲ GRETOSE PETROGRADE
Po V asario buržuazinės dem okratinės revoliucijos Rusi
jo je V. K apsukas, K. Giedrys, K. K lorys ir kiti em igran
tai grįžo iš JA V į Petrogradą, k a d a k ty v iau prisidėtų
prie tolesnio revoliucinio darbo. A tvykusią p er Ja p o n iją
į M andžiūrijos m iestą C harbiną politinių em igrantų gru
pę, kurioje buvo ir V. Kapsukas, sulaikė Rusijos Laikino
sios vyriausybės agentai, norėdam i juos m obilizuoti į a r 
m iją. V. Kapsukas ir kiti revoliucionieriai tu o jau užmezgė
ryšius su C harbino rusų kariuom enės įgulos kareiviais ir
padėjo čia įkurti bolševikų partijos organizaciją. Išsigan
dusi revoliucionierių veiklos, C harbino m iesto buržuazinė
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dūm ą pati pasirūpino greičiau išsiųsti juos į R u s iją 48.
1917 m. birželio 23 d. V. K apsukas ja u buvo Petrograde.
Tom is dienom is „Tiesoje" pasirodė V. K apsuko ir kitų
30 reem igrantų iš JA V revoliucinių socialdem okratų in 
ternacionalistų v a rd u pasirašytas sveikinim as bolševikų
p a r tija i49. Birželio 23 d. V. K apsukas skaitė Petrogrado
lietuviam s darbininkam s pirm ą paskaitą „A m erikos d a r
bininkai ir Rusijos revoliucija" 60.
Bolševikų partijos Petrogrado organizacija 1917 m.
birželio m ėn. priėm ė V. K apsuką į bolševikų partiją. V ė
liau, 1921 m. partijos valym o m etu M askvoje, partinis
stažas V. K apsukui buvo pripažintas nuo 1903 m., t. y.
nuo to laiko, kai jis ėm ė dirbti kaip LSDP kairiosios
srovės veikėjas.
P etrograde V. K apsukas tu o ja u p at įsitraukia į p a r
tinį darbą. P artija pasiunčia jį dirbti į lietuvių bolševikų
laikraščio „Tiesa“ redakciją. Pirm ieji V. Kapsuko straips
niai „Tiesoje" buvo išspausdinti birželio 29 d. (liepos 12 d.)
num eryje. Jis tam pa v ien u iš v ad o v au jan čių jų lietuvių
bolševikų Petrogrado rajono organizacijos darbuotojų, v a 
žinėja į kitus m iestus, k u r padeda stiprinti lietuvių bol
ševikų organizacijas, skaito evakuotiem s Lietuvos gy v en 
tojam s paskaitas, aiškina darbo žm onių uždavinius kovoje
dėl socialistinės revoliucijos, dem askuoja lietuvių buržua
zinių nacionalistų reakcinę veiklą.
Kaip Petrogrado bolševikų organizacijos delegatas
V. K apsukas d alyvauja bolševikų partijos VI suvažiavi
me, dirba vienoje iš suvažiavim o sudarytų kom isijų. Pa
sisakydam as suvažiavim o diskusijose, V. K apsukas išreiš
kė viltį, k ad „ateityje, dirbdam i ranka rankon su rusų
revoliuciniais socialdem okratais, m es sugebėsim e sujungti
po revoliucinės socialdem okratijos vėliava ir tas dešim tis
tūkstančių lietuvių darbininkų, kurie išm ėtyti po visą Ru
siją" 51.
N orėdam as kuo plačiau paskleisti darbo žmonėm s p a r
tijos VI suvažiavim o nutarim us, Petrogrado Lietuvių ra jo 
no kom itetas 1917 m. rugsėjo 5 d. nutaria pasiųsti V. K ap
suką į M askvą, C harkovą, V oronežą ir Jek aterin o slav ą
padaryti pranešim ų ev ak u o tų lietuvių su sirin k im u o se52.
Savo paskaitose M askvoje, Nižnij N ovgorode, C harkove,
V oroneže, Jekaterinoslave, T ūloje V. K apsukas dem aska
vo buržuazinių nacionalistų pastangas atitrau k ti lietuvių
darbo žmonių dėm esį nuo Rusijos revoliucinių įvykių, ra 
gino juos drauge su rusų ir kitų tautybių darbininkais
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aktyviai kovoti dėl socialistinės revoliucijos, nes tik to 
kios revoliucijos pergalė užtikrins darbo žmonėms socia
linį išsivadavim ą ir padės lietuvių tau tai pasiekti nacio
nalinę laisvę.
Bolševikų partijo s vietinių organizacijų, lietuvių bol
ševikų, tarp jų ir V. Kapsuko, darbas davė teigiam ų re 
zultatų: daugelyje Rusijos m iestų susiform avo lietuvių
bolševikų sekcijos. A pie ši lietuvių revoliucinių social
dem okratų organizavim osi ir stojim o į bolševikų p a rtiją
procesą V. Kapsukas, aplankęs didesnes evakuotų lietu 
vių darbininkų susibūrim o vietas, rašė „Tiesoje": „Pir
m ieji blaškym osi į visas puses žingsniai ja u pergyventi.
V isur ja u įsikūrė lietuvių socialdem okratų organizacijos,
kurios susirišo su revoliucinės Rusijos SDDP (bolševikų)
vietos organizacijom is. Taip yra Petrapilyje, K ronštate,
Revelyje, M askvoje, Nižnij N ovgorode, Tūloje, V orone
že, C harkove, Jekaterinoslave, Rostove prie Dono, Irkuts
ke. .. D augelyje kitų vietų pavieniai m ūsų draugai įeina
į bendras Rusijos socialdem okratų (bolševikų) organiza
cijas" 53.
Siekdam a pagerinti lietuvių bolševikų sekcijų politinį
ir kultūrinį darbą su evakuotais gyventojais, RSDDP P et
rogrado Lietuvių rajono organizacija
1917 m. rugsėjo
10 d. nutarė įsteigti RSDDP lietuvių sekcijų laikinąjį C en t
ro biurą. Į jį buvo išrinkti V. K apsukas, Z. A ngarietis,
J. D u m ša54. Bolševikų partijos C entro K om itetas savo
1917 m. spalio 10(23) d. posėdyje, d a ly v a u jan t V. Leni
nui, patvirtino laikinojo C entro biuro sudėtį. V ėliau p ir
m oji visos Rusijos lietuvių bolševikų sekcijų konferenci
ja, įvykusi 1918 m. sausio 5—8 (18— 21) d. Petrograde ir
atstovavusi 2400 lietuvių bolševikų, išrinko nuolatinį Lie
tuvių sekcijų C entro biurą su V. K apsuku ir Z. A ngariečiu p rie š a k y je 55. G reta politinio m asinio darbo su e v a 
kuotaisiais, vienas iš svarbiausių C entro biuro uždavinių
buvo rengti kadrus būsim am partiniam darbui Lietuvoje.
SPALIO REVOLIUCIJOS DALYVIS
Spalio revoliucijos dienom is V. K apsukas buvo paskirtas
Petrogrado vyriausiosios iždinės kom isaru.
Tarybų II suvažiavim e jis lietuvių darbininkų v ardu
p ritarė T arybų valdžios paskelbim ui ir istorinių Taikos
ir Žemės dekretų p riė m im u i56. Kai darbininkų ir kareivių
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nuverstos buržuazinės Laikinosios vyriausybės pirm ininkas
A. K erenskis pasiuntė prieš revoliucinį Petrogradą k o n tr
revoliucines karines dalis, Kom unistų p a rtija m obilizavo
geriausias savo jėg as priešui atrem ti. Tarp pasiųstųjų i
frontą prieš baltagvardiečio generolo K rasnovo dalis b u 
vo ir V. K apsukas. 1917 m. spalio 31 d. laiške jis rašė:
„V akar m ane atsiuntė R evoliucinis karo kom itetas į a r
tim ojo fronto revoliucinį štabą, į K rasnoje Selo. Paskyrė
m ane, k aip ir daugelį kitų, revoliucijos kom isaru" 57.
Spalio revoliucija d ar labiau paskatino revoliucinį d a r
bininkų ir pavergtų ta u tų nacionalinio išsivadavim o ju 
dėjim ą visam e pasaulyje. Bolševikų partijos v a d o v a u ja 
m a darbininkų ir valstiečių ko v a už taiką, už žemę, už
liaudies valdžią, už teisę pavergtom s tautom s laisvai a p 
sispręsti, už socialistinės be išnaudotojų klasių visuom e
nės sukūrim ą darė gilų įspūdį visam pasauliui, skatino
pažangiąsias jėg as sekti Rusijos revoliucionierių pavyz
džiu.
V ienas iš žym iausių Spalio revoliucijos laim ėjim ų bu
vo nacionalinės priespaudos likvidavim as. 1917 m. lap 
kričio 2(15) d. buvo paskelbta „Rusijos ta u tų teisių d ek 
laracija", k urioje buvo išdėstyti tarybinės nacionalinės
politikos principai. T arybinė vyriausybė sudarė specialų
organą— T autybių reikalų liaudies kom isariatą, kuris rū 
pinosi ne tik garantuoti buvusiom s engiam om s tautom s
teisinę lygybę, bet ir pakelti jų nacionalinę kultūrą, iš
vy sty ti ekonom iką, išugdyti nacionalinės darbininkų k la 
sės, nacionalinės inteligentijos kadrus. Prie RTFSR T au
tybių reikalų kom isariato 1917 m. gruodžio 8(21) d. buvo
sudarytas Lietuvos reikalų kom isariatas. T arybinės v y 
riausybės dekretu Lietuvos reikalų kom isaru buvo p a 
skirtas V. Kapsukas, o jo pavaduotoju — Z. A ngarietis.
RKP(b) lietuvių sekcijų C entro biuro vadovaujam as,
Lietuvos reikalų kom isariatas rūpinosi ev akuotų Lietuvos
darbo žm onių reikalais, jų m okyklų, vaikų prieglaudų
išlaikym u, evakuotųjų grąžinim u į gim tąsias vietas, lie
tuvių k arių siuntim u į besikuriančios Raudonosios A rm i
jos dalis, evakuoto Lietuvos turto apsauga. Savo veiklos
m etu Lietuvos reikalų kom isariatas išleido daugiau kaip
70 įvairių brošiūrų, kurių žymi tiražo dalis įvairiais k e 
liais pateko į Lietuvą. A n tro jo je 1918 m. pusėje, Lietuvos
reikalų kom isariatui ak tyviai dalyvaujant, buvo sudary
tas 5-asis raudonarm iečių V ilniaus pulkas, kuris pasižy
m ėjo kovose už T arybų valdžią Lietuvoje.
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R engiantis taikos derybom s Breste, T arybų Rusijos v y 
riausybė n u tarė įtraukti į delegacijos sudėtį ir lietuvių
atstovą. Lietuvos reikalų kom isariatas savo 1917 m. gruo
džio 23 d. rašte T autybių reikalų liaudies kom isariatui
pranešė, kad lietuvių atstovu dalyvauti taikos konferen
cijoje išrinktas V. K apsukas 58. 1917 m. gruodžio 30 d.
V. k ap su k as atvyko į Brestą ir dalyvavo derybose kaip
tarybinės delegacijos konsultantas 59.
Bresto derybose paaiškėjo tiek vokiečių im perialistų
grobikiški siekim ai, tiek lietuvių buržuazinių nacionalistų
tarnavim as V okietijos kaizerinei vyriausybei. K aizerinės
V okietijos delegacija Breste pareikalavo, kad prie V o
kietijos būtų priju n g ta daugiau kaip 160 tūkst. k v a d ra ti
nių kilom etrų vokiečių okupuotos te rito rijo s 60, į k urią
turėjo įeiti ir visa Lietuva. N orėdam as pateisinti šias gro
bikiškas pretenzijas, V okietijos delegacijos narys gene
rolas m ajoras M aksas H ofm anas 1918 m. sausio 12 d. Bres
te kalbėjo: „Lietuvos Landesratas
(T aryba)... 1917 m.
gruodžio 11 d. pareiškė, kad jis visiškai nutrau k ia visus
valstybinius ryšius, turėtus kada nors su kitom is v a ls
tybėm is" 61. Iš šio pareiškim o aiškėja, kokią prasm ę tu 
rėjo Lietuvos tarybos 1917 m. gruodžio 11 d. deklaracija,
kuria „Lietuvos T aryba pasisako už nuolatinį (amžiną)
tv irtą sąjungos ryšį su V okietijos valstybe". Lietuvos ta 
ryba buvo vokiečių im perialistų iniciatyva sukurtas o r
ganas, kurio uždavinys buvo padėti jiem s „teisėtai" p ri
jungti Lietuvą prie kaizerinės V okietijos.
Lietuvių tautos laisvės, jos nepriklausom ybės iškovo
jim o interesus Bresto taikos derybose gynė tarybinė de
legacija, reikalavusi lietuvių ta u ta i laisvės pačiai apsi
spręsti, išvedus iš jos teritorijos vokiečių ok u p an tų
kariuom enę. T arybinės delegacijos konsultantas V. K ap
sukas 1918 m. vasario 10 d. parengė „Lietuvos reikalų
kom isariato atstovo deklaraciją", kuri kaip derybų doku
m entas buvo priju n g ta prie Taikos konferencijos p ro to 
kolų. Šioje dek laracijo je jis atskleidė, jog Lietuvos tary b a
buvo vokiečių okupantų sudaryta neteisėtai, todėl ji n e 
gali vadintis „lietuvių tautos organu", negali n u statinėti
santykių su kaim yninėm is valstybėm is.
„Lietuvių tary b a,— rašė dek laracijo je V. K apsukas,—
kaip ir dešiniosios lietuvių buržuazijos grupės, skelbian
čios būk tai ja u įvykusį Lietuvos apsisprendim ą ir k a l
bančios visų gyv en to jų vardu, nesiklausdam os gyv en to jų
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nuom onės, tuo pačiu uzurpuoja vyriausią gyv en to jų v a 
lią. Prieš tai kuo griežčiausiai protestuoja lietuvių d arb i
ninkai ir valstiečiai L ietuvoje ir Latvijoje, trem tiniai Ru
sijoje, išeiviai A m erikoje ir laisvai ten savo pažiūras
skelbiančios socialdem okratų ir socialistų organizacijos.
D augybėje savo rezoliucijų jie sako, kad Lietuvos darbo
žmonės neįgaliojo Lietuvos buržuazijos ir žem valdžių a t
stovų saujelės kalbėti jų vardu" 62.
V okietijos im perialistai ginklu priv ertė tad a d ar silp
nos T arybų Rusijos vyriausybę pasirašyti 1918 m. kovo
3 d. grobikišką Bresto taikos sutartį, pagal kurią Lietuva
buvo faktiškai p rijungta prie V okietijos. Tuo būdu lie
tuvių tau tai buvo atim ta teisė laisvai apsispręsti, nors
tokią teisę jai suteikė Spalio revoliuciją laim ėję darbinin
kai ir valstiečiai, šios revoliucijos sukurta T arybų Rusijos
vyriausybė. Socialinę ir nacionalinę laisvę Lietuvos d a r
bo žmonėm s galėjo atnešti tik revoliucinė k o v a su k a i
zeriniais okupantais. Tos kovos sėkm ė daugiausia p ri
klausė nuo to, a r greitai darbo žmonėms pavyks sukurti
savo politinį vadovą — Lietuvos K om unistų partiją.
Revoliucinės darbininkų klasės partijos Lietuvoje su
kūrim ą parengė revoliucinių m arksistų kova su o p ortu
nistais ir nacionalistais darbininkų judėjim e, vykusi dar
nuo XIX a. pabaigos. Ilgam etės klasių kovos, o ypač Spa
lio revoliucijos laim ėjim o patyrim as įtikinam ai parodė,
kad darbininkai ir valstiečiai savo socialinį išsivadavim ą
gali pasiekti tik revoliucinės m arksistinės-lenininės p a rti
jos vadovaujam i.
LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS KŪRĖJAS
Lietuvos K om unistų partijos kūrim o procesas vyko idė
jiškai v a d o v a u ja n t RKP(b) C entro Kom itetui, veikiant
m arksizm o-leninizm o ideologijai. Tiesioginį LKP o rgani
zavim o darbą atliko Lietuvos revoliuciniai
m arksistai
(P. Eidukevičius, K. K ernovičius, S. Grybas, E. Tiekus,
I. Gaška ir kt.) k a rtu su grįžusiais iš evakuacijos bolše
vikų partijo s nariais (K. Požėla, A. D rabavičiūtė, J . Dumša ir kt.), vadovaujam i RKP(b) lietuvių sekcijų C entro
biuro, kurio priešakyje stovėjo V. K apsukas ir Z. A ngarietis. Partinio darbo L ietuvoje klausim ai buvo daug k a r
tų svarstyti lietuvių sekcijų konferencijose, C entro biuro
posėdžiuose, „Tiesos" ir „Komunisto" puslapiuose. V. Kap3 Užsak. N r. 3499
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sukas buvo vienas iš aktyviausių šių klausim ų svarstym o
organizatorių. Lietuvos Kom unistų partijos sukūrim o d a r
bas buvo baigtas įvykus 1918 m. spalio 1—3 d. jos p ir
m ajam suvažiavim ui vokiečių okupuotam e V ilniuje. N uo
šio laiko m ūsų k rašte atsirado revoliucinė darbininkų
klasės p artija, kuri, aukštai nešdam a m arksizm o-leniniz
mo, proletarinio internacionalizm o vėliavą, ėmė v ad o v a u 
ti darbo žmonių kovai dėl buržuazinės santvarkos n u v e r
timo ir socialistinės santvarkos sukūrim o.
Nuo pirm ųjų LKP kūrim osi žingsnių V. K apsukas aiš
kino kovos draugam s, kad kuriam a revoliucinė darb in in 
kų klasės p a rtija turi griežtai atsiriboti nuo oportunistinių elem entų. ,,Mūsų uždavinys,— rašė V. K apsukas,— ir
Lietuvoje sukurti savarankę p roletarinę Lietuvos K om u
nistų partiją, susijungusią su tokiom is pat k itų šalių k o 
m unistų partijom is, o ne su „savąja" buržuazija ir įv a i
riais sm ulkiaburžuaziniais socialpatriotais m enševikais iš
„Darbo balso", Bundo ir kitur" 63. Šie nurodym ai tu rė jo
svarbią principinę reikšm ę kovoje su susitaikėliškais e le 
m entais, kurie anais revoliucinio judėjim o pakilim o lai
kais dangstėsi revoliucinėm is frazėmis, o savo p rak tin ėje
veikloje siekė darbininkų judėjim ą pajungti buržuazijos
naudai.
Lietuvos Kom unistų partijos kūrim o ir stiprinim o in 
teresais V. K apsukas 1918 m. rudenį buvo du k artu s a t
vykęs į vokiečių okupuotą V ilnių. Rugsėjo 22—27 d.
V. Kapsukas lankėsi V ilniuje kaip T arybų Rusijos d e le 
gacijos nu staty ti sienai tarp Rusijos ir V okietijos k o n 
sultantas 64. Tuo m etu jis susitiko su P. Eidukevičium i ir
kitais partijos darbuotojais ir davė jiem s svarbių p a ta ri
m ų LKP I suvažiavim o išvakarėse. A n trą k artą V. K ap
sukas buvo atvykęs į V ilnių lapkričio 7 d. taip p at ta ry 
binės delegacijos sudėtyje, bet, V okietijos vyriausybei
derybas nutraukus, jis k artu su tarybine delegacija grįžo
į M askvą65. Šį k a rtą jis spėjo V ilniaus geležinkelio sto 
ty je per patikim ą draugą A dolfą K undrotą nepastebim ai
perduoti du lagam inus partinei organizacijai skirtos k o 
m unistinės literatūros 66.
V okiečių okupuotuose kraštuose besikuriančių kom u
nistinių organizacijų nariai 1918 m. ne visada d ar teisin 
gai vertino bręstančių revoliucinių įvykių varom ąsias
jėgas ir dėl to darė kai kurių klaidų. A ntai 1918 m. sp a
lio 19—24 d. M askvoje įvykusioje okupuotų k raštų (Len
kijos, Baltarusijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos)
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kom unistinių organizacijų konferencijoje buvo svarsto
mus klausim as, kaip form uluoti kovos už T arybų valdžią
šūkį: D arbininkų, m ažažem ių ir bežem ių valstiečių depulalų tarybos ar D arbininkų d ep utatų tarybos. D alyvau
dam as diskusijose, V. K apsukas pasisakė už pirm ąjį šūkį,
pabrėžiantį, kad kovoje už T arybų valdžią reikia sutelkti
darbininkų ir v argingųjų valstiečių jėgas. ,,Su valstietiiu, kalbėjo V. K apsukas konferencijoje,— reikia būti
alsargiem s. Lenkijoje, L ietuvoje ir Estijoje m ažažem ių
valstiečių gana daug. Ir su jais tenka skaitytis. Pasitui i n lieji valstiečiai gana stiprūs. N egalim a leisti, kad jie
palenktų į savo pusę ir m ažažem ius. M ūsų priešai p a 
naudos viską, kad m ažažem ius valstiečius pastūm ėtų prieš
mus. Dėl to tikslinga šį term iną palikti" 67. Kitam e konlorencijos posėdyje V. K apsukas dar k a rtą prim inė, kad
,,mes neturim e atstum ti didelių m a s ių ... Priešingu atv eju
mos netenkam e sm ulkių savininkų kadrų" 68.
K onferencijos daugum a n u tarė palikti D arbininkų d e
putatų tary b ų šūkį. Sis nutarim as rodė, k ad v akarinių
rajonų kom unistinių organizacijų vadovai 1918 m, dar
nobūvo gerai perėm ę Spalio revoliucijos patyrim o ir su 
pratę darbininkų ir valstiečių sąjungos stiprinim o reikš
mės, ne visada m okėjo praktiškai taikyti m arksistinęlenininę teoriją. Šie neteisingi nusistatym ai atsispindėjo
u T arybų L ietuvoje 1918— 1919 m., vyk d an t agrarin ę politlką, sprendžiant santykius su vidutiniais valstiečiais.
K aizerinės V okietijos pralaim ėjim as Pirm ajam e pasau
liniame kare, Lapkričio buržuazinė dem okratinė revoliu
cija V okietijoje sudarė naujas sąlygas okupuotų k raštų
darbo žmonių kovai dėl savo išsivadavim o. T arybų Ru
sijos vyriausybė 1918 m. lapkričio 13 d. anuliavo grobi
kišką Bresto taikos sutartį. Šis aktas pašalino tas kliūtis,
kurios tru k d ė glaudžiau bendrauti revoliucinės T arybų
Rusijos darbo žmonėm s su vokiečių okupacijoje b u v u 
siais vak arin ių rajonų gyventojais. Lietuvos darbininkai
n valstiečiai, Kom unistų partijos vadovaujam i, vis ryž11ilgiau kilo į kovą dėl okupantų išvijim o, už T arybų
valdžią.
liręstantys revoliuciniai įvykiai įsakm iai reikalavo stip
ini II Lietuvos Kom unistų partijos vadovybę, partijos o r
ganizacinį1 darbą. Tuo tikslu RKP(b) C entro K om itetas
priima nutarim ą pasiųsti vadovaujančiam partiniam d a r
bui į Lietuvą grupę darbuotojų, tarp jų V. Kapsuką,
/ A ngarietį, K. Cichovskį, S. D im anšteiną ir kt. Partinį
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darbą L ietuvoje V. Kapsukas suprato k aip darbą, v a d o 
vaujam ą Rusijos Kom unistų partijo s (bolševikų) C entro
Kom iteto. Išvažiuodam as į Lietuvą, V. Kapsukas 1918 m.
lapkričio 20 d. rašė iš N evelio RKP(b) C entro K om iteto
sekretoriui J. Sverdlovui: ,,Iš vykdam as į Lietuvą dirbti
partinio darbo, aš laikau reikalinga nurodyti, k a d d a 
bartiniu atsakingu m ūsų darbui okupuotose srityse m o
m entu ypatingai jaučiam as būtinum as kuo artim iausiai
bendradarbiauti su RKP(b) CK, gauti jo instrukcijas, n u 
rodymus, nutarim us, reikalingos .literatūros (rusų k alb a
ir kt. k alb o m is)"6Э. V. K apsukas toliau laiške pabrėžia
būtinum ą palaikyti glaudžius k o ntaktus su kitų okupuotų
kraštų partinėm is organizacijom is.
Taigi V. K apsukas,
kaip ir kiti LKP veikėjai, savo p rak tin ėje veikloje v a 
dovavosi proletarinio internacionalizm o idėjomis, teisin
gai suprato internacionalinės savitarpio pagalbos reikalą.
Tik bendrom is visų tau tų ir šalių pastangom is darbo žmo
nės gali įv eikti savo klasinį priešą ir išsivaduoti iš k a p i
talistinės vergovės.
A tvykęs 1918 m. lapkričio pabaigoje į Vilnių, V. K ap
sukas dalyvavo gausiam e darbininkų m itinge D arbininkų
klube (V arnų g.), kuriam e pasakė kalbą, plačiai išdės
tydam as konkrečius darbo žmonių uždavinius kovoje su
okupantais ir vietine buržuazija. V okiečių žandarai, m ė
ginę k albėtoją suimti, susirinkusių darbininkų buvo iš
stum ti iš salės.
Kooptuoti į LKP C entro K om itetą V. Kapsukas, Z. Angarietis, K. Cichovskis ir kiti tapo vadovaujančiais p a r
tijos darbuotojais.
LIETUVOS LAIKINOSIOS REVOLIUCINĖS
VYRIAUSYBES PIRMININKAS
Subrendusios revoliucinės situacijos sąlygom is, Spalio re 
voliucijos idėjų veikiam i, Lietuvos darbo žmonės 1918 m.
pabaigoje pakilo į ko v ą su okupantais vokiečiais ir v ie 
tine buržuazija, už T arybų valdžią. Lapkričio revoliucija
V okietijoje pakrikdė okupantų jėgas ir sudarė p alan k es
nes sąlygas okupuotų k raštų darbo žmonėms kovoti dėl
savo išsivadavim o. Kom unistų partijos vadovaujam i, Lie
tuvos darbininkai ja u 1918 m. lapkričio mėn. pradėjo k u r
ti Tarybas— pirm uosius darbo žmonių valdžios organus.
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Prasidėjusi socialistinė revoliucija Lietuvoje reik ala
vo, kad sparčiau b ū tų sprendžiam as klausim as dėl res
publikos tarybinės vyriausybės sudarym o. RKP(b) CK pa
ta rim u 70 Lietuvos K om unistų partijos C entro K om itetas
savo 1918 m. gruodžio 8 d. nelegaliam e posėdyje V ilniuje
sudarė Lietuvos Laikinąją revoliucinę darbininkų ir v als
tiečių vyriausybę. Jo s pirm ininku p a rtija p askyrė V. K ap
suką, o nariais — visų L ietuvoje gyvenusių tautybių d ar
bo žm onių atstovus, žinom us revoliucinio judėjim o
dalyvius.
Laikinosios revoliucinės vyriausybės 1918 m. gruodžio
16 d. m anifestas, parašytas V. Kapsuko, skelbė: „Sukilu
siųjų Lietuvos darbininkų ir varg in g ų jų valstiečių vardu,
I .ietuvos raudonarm iečių v a rd u skelbiam e karinės V okiel i jos okupacijos, Lietuvos Tarybos ir visų k itų buržuazi
nių tau tin ių tary b ų ir kom itetų valdžią nuversta. Visa
valdžia pereina į Lietuvos D arbininkų, bežem ių ir m aža
žemių atstovų tary b ų rankas" 71. M anifestas paskelbė Lie
tuvos T arybų Socialistinės Respublikos įkūrim ą, išdėstė
revoliucines T arybų valdžios priem ones ekonom ikos, už
sienių politikos srityje, ragino darbo žmones šalinti k a i
zerinių okupantų valdžios organus ir kovoti prieš gre
siantį n a u ją A nglijos, Prancūzijos ir JA V im perialistų
okupacijos pavojų.
Laikinosios revoliucinės vyriausybės m anifestas buvo
svarbus istorinis dokum entas, paskelbęs ir padėjęs p rak 
tiškai įvykdyti lietuvių tautos valstybingum o atkūrim ą
nauju socialiniu pagrindu. Lietuvos T arybų Socialistinė
Respublika buvo Lietuvos darbininkų ir valstiečių v als
tybė, k u rio je valdžia priklausė ne išnaudotojų klasių a t
stovam s, o patiem s darbo žmonėms.
T arybų Lietuvos valstybės nepriklausom ybę pirm oji
pripažino T arybų Rusijos vyriausybė. Liaudies Kom isarų
Tarybos pirm ininko V. Lenino 1918 m. gruodžio 22 d. pa
sirašytam e dekrete buvo sakom a: „Rusijos tary b in ė vyliausybė pripažįsta. .. Lietuvos T arybų valdžią, o iki T ary
bų su v ažiav im o — drg. M ickevičiaus-K apsuko vadovaujam ą
Lietuvos Laikinosios revoliucinės darbininkų vyriausybės
v a ld ž ią " 72. Šis pripažinim as padidino revoliucinių Lietu
vos darbininkų ir valstiečių pasitikėjim ą savo jėgom is,
paskatino juos dar energingiau kovoti dėl socialistinės
revoliucijos laim ėjim ų įtvirtinim o.
K uriant T arybų valdžios organus, ak ty v iai dalyvavo
Lietuvos darbininkai ir valstiečiai. T arybų valdžios pa37

skelbim ą jie parėm ė m asinėm is dem onstracijom is ir po
litiniais streikais, k urie Kom unistų partijos buvo organi
zuoti 1918 m. gruodžio 16— 19 d. stam biausiuose Lietuvos
m iestuose — V ilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir k i
tose vietose. LKP C entro Kom itetas, organizuodam as šiuos
m asinius kovos veiksm us, 1918 m. gruodžio mėn. nutarė:
,, 1) Streikų ir dem onstracijų (1918.X II.16) klausim u n e 
daryti jokių susitarim ų su kitom is partijom is. M ūsų p a r
tinės organizacijos kreipiasi tik į profesines sąjungas, p ri
pažįstančias klasinės kovos principą, kad jos dalyvautų
dem onstracijose ir streikuose.
2) Pavedam a visom s partinėm s organizacijom s v a d o 
vauti streikų judėjim ui, streikam s, suteikiant jiem s kovos
už darbininkų klasės valdžią pobūdį" 73.
1918 m. pabaigoje ir 1919 m. pradžioje didžiojoje Lie
tuvos dalyje pačių darbo žmonių pastangom is buvo su
kurti T arybų valdžios organai, kurie ėmėsi kurti n a u ją
socialistinę san tv ark ą visose gyvenim o srityse.
Sudarius Laikinąją revoliucinę v yriausybę ir parengus
jos m anifesto projektą, LKP CK p a ta rė V. K apsukui ir
kai kuriem s kitiem s vyriausybės nariam s išvažiuoti iš
vokiečių okupuoto V ilniaus. 1918 m. gruodžio 10 d.
V. Kapsukas atvyko į Daugpilį, iš k u r m anifestas buvo
pasiųstas į M askvą, ten RKP(b) C entro Kom iteto p a re 
daguotas ir išspausdintas. D augpilyje V. K apsukas užsi
ėmė T arybų valdžios organų kūrim o d a r b u 74. Pasitraukus
iš V ilniaus vokiečių okupantų kariuom enei ir nuslopinus
lenkų legionierių m aištą m ieste, V. K apsukas 1919 m. sau
sio 7 d. grįžo į Vilnių. Tą pačią dieną įvykusiam e T a
rybų Lietuvos vyriausybės posėdyje, skirstantis pareigas,
jis buvo paskirtas vyriausybės pirm ininku ir užsienio rei
kalų liaudies k o m isa ru 75.
T arybų Lietuvos darbo žmonės energingai ėmėsi a tk u r
ti karo ir okupantų nuniokotas liaudies ūkio įm ones ir
kultūros įstaigas. Jiem s pagalbą suteikė broliškos T arybų
Rusijos darbo žmonės. J a u m inėtam e T arybų Lietuvos
respublikos vyriausybės pripažinim o dek rete T arybų Ru
sijos Liaudies Kom isarų Tarybos pirm ininkas V. Leninas
rašė: „Rusijos tarybinė vyriausybė įpareigoja visus k a 
rinius ir civilinius Rusijos T arybų Respublikos valdžios
organus, turinčius reikalų su Lietuva, suteikti Lietuvos
tarybinei vyriausybei ir jos kariuom enei visokeriopą p a 
ram ą kovojant dėl Lietuvos išvadavim o iš buržuazijos
jungo", o „M aisto liaudies kom isariatui ir A ukščiausiajai

liaudies ūkio tarybai pavedam a susitarti su atitinkam ais
Lietuvos T arybų Respublikos organais dėl prekių m ainų
tarp abiejų R espublikų nustatym o" 76. V ykdydam i šiuos
įpareigojim us, T arybų Rusijos valstybiniai organai teikė
T arybų Lietuvai piniginius kreditus, siuntė prekes, k a 
lines m edžiagas, o Raudonosios A rm ijos dalys padėjo
T arybų Lietuvos darbo žm onėm s kovoti su interventais.
A tvykę iš T arybų R usijos specialistai padėjo atstaty ti
kaizerinių okupantų susprogdintus geležinkelių tiltus, te 
lefono ir telegrafo ryšių tinklą. Nuo pirm ųjų savo g y v a
vimo; dienų tarybinės respublikos broliškai b e n d ra d a r
biavo visose politinio ir ūkinio gyvenim o srityse.
V. K apsuko vadovaujam a T arybų Lietuvos v y riau sy 
bė 1919 m. parengė ir paskelbė daugelį dekretų, kurie n u 
brėžė kelius naujam respublikos ūkiniam , politiniam ir
kultūriniam gyvenim ui kurti. V adovaujantis tais dekrelais, buvo nacionalizuojam os stam bios įm onės ir organi
zuojam as jų darbas visuom enės, o ne atskirų kapitalistų
labui. N acionalizuoti dvarai buvo perduoti tv ark y ti že
mės ūkio darbininkų kom itetam s. T arybinė Lietuvos v y 
ti a usybė kūrė" respublikos ginkluotąsias pajėgas, stip ri
no tarybinius organus vietose. Didelį organizacinį darbą
atliko 1919 m. pradžioje įvykusi Lietuvos K om unistų parliįos II konferencija, apskričių T arybų ir revoliucinių k o 
m itetų atstovų pasitarim as, Lietuvos T arybų suvažiavi
mus, antrasis jungtinis Lietuvos Kom unistų p artijo s ir Bal
iu rusijos Kom unistų p artijo s suvažiavim as, du žemės ūkio
darbininkų suvažiavim ai ir kiti tarybinių darb u o to jų p a 
niūrimai. Visi šie renginiai padėjo daug plačiau paskleisM darbo žmonėm s T arybų valdžios idėjas, naujosios šo
riu listinės santvarkos kūrim o patyrim ą.
V. K apsukas buvo ak tyvus šių respublikinių suvažiav imu organizatorius ir dalyvis. Lietuvos ir Baltarusijos
i-.....unistų partijos an trajam e jungtiniam e suvažiavim e jis
pu dūrė pranešim ą dėl Lietuvos Kom unistų partijo s ir Bai
minsi jos K om unistų partijo s susijungim o, taip pat III,
Komunistų Internacionalo sukūrim o. Suvažiavim as išrinko
n Lietuvos ir Baltarusijos K om unistų partijos C entro Kon и 114o n ariu ir delegatu į RKP(b) VIII suvažiavim ą. RKP(b)
III suvažiavim as, įvykęs 1919 m. kovo 18—23 d. M askvi11e, išrinko V. K apsuką kan d id atu į RKP(b) CK n a riu s 77.
V, Kapsuko v ad o v au jam a tarybinė vyriausybė kūrė
|nl.ilgus kultūrinėm s vertybėm s saugoti. Buvo įsteigta
<11■11у I >i11is dailės, Istorijos ir etnografijos, Gam tos mu39

ziejai, organizuota archyvinių dokum entų saugojim o įstai
ga. Socialistinei k ultūrai ugdyti tary b in ė vyriausybė o r
ganizavo Lietuvos valstybinį teatrą, V ilniaus valstybinį
simfoninį orkestrą, M eno akadem iją. 1919 m. koyb 13 d.
buvo paskelbtas V. Kapsuko pasirašytas V ilniaus u n iv er
siteto atkūrim o dekretas, kuriuo buvo siekiam a „sukurti
šalyje kūrybinės m inties židinį, apie kurį galėtų susitelkti
m okslinės jėgos, sugebančios savo žiniomis ir patyrim u
padėti platiesiem s darbo žmonių sluoksniam s p e rtv ark y ti
visuom eninį gyvenim ą kūrybinių kom unizm o idealų p rin 
cipais" 78. A tkuriam am V ilniaus universitetui buvo p e r
duoti senieji universiteto rūm ai ir skirtas m ilijonas rublių
organizacinėm s išlaidoms.
V. K apsukas veikliai dirbo rengiantis V ilniaus u n iv er
siteto atidarym ui, dalyvavo jo m okslinių d arbuotojų p a 
sitarimuose.
Nuo pirm ųjų T arybų Lietuvos respublikos gyvavim o
dienų jai ėmė grėsti užsienio interv en cija ir vidaus kontrrevoliucija. J a u 1919 m. sausio 1 d. radiogram oje V okie
tijos vyriausybei V. K apsukas Laikinosios revoliucinės
vyriausybės v ard u protestavo prieš tai, k a d vokiečių k a 
riniai organai suėm ė apie 40 V ilniaus geležinkelininkų,
sušaudė Rokiškio apskrities D arbininkų tarybos pirm inin
ką Edvardą Tiekų ir m ilicijos darb u o to ją Juo zą Pagirį, ir
reikalavo uždrausti atsitraukiančiom s vokiečių kariuom e
nės dalim s išsivežti Lietuvoje prisigrobtą t u r t ą 79.
Užsienio im perialistai, norėdam i sustabdyti Spalio re 
voliucijos idėjų plitim ą į V akarus, visokeriopai rėm ė Lie
tuvos kontrrevoliucines jėgas. A n tan tės nurodym u V o
k ietija 1918 m. pabaigoje skyrė buržuazinei Lietuvos v y 
riausybei 100 mln. m arkių kontrrevoliucinėm s karinėm s
dalim s organizuoti ir apginkluoti. K aizeriniai okupantai
iš savo sandėlių L ietuvoje tiekė ginklus buržuazijos k u 
riam oms karinėm s dalims. JA V im perialistai skyrė Lietu
vos buržuazijai iš savo sandėlių P rancūzijoje m aisto p ro 
duktų, ginklų, karinės aprangos, k u rių jiem s nebeapsi
m okėjo gabenti atgal į užjūrį. Už p ristatytus ginklus ir
k itą m edžiagą Lietuva pagal 1924 m. rugsėjo 22 d. sutartį
turėjo sum okėti JA V per 62 m etus daugiau kaip 60 mln.
litų skolos 80. Už A nglijos p ristatytus ginklus Lietuva su
m okėjo daugiau kaip 6,2 mln. l i t ų 81. Taigi užsienio im 
perialistai 1918— 1919 m. siuntė į Lietuvą ginklus, o rg a 
nizavo čia darbo žmonių, pakilusių į k o v ą su okupantais
ir savais išnaudotojais, žudymą, o po to buržuazinių na40

cionalistų padedam i v e rtė darbo žmones m okėti m ilijo
nus litų už tariam ą išvadavim ą! Tokia buvo V ak arų im 
perialistų nešam a Lietuvai „laisvė"!
V. K apsukas gerai suprato kontrrevoliucionierių tik s
lus. Savo sveikinim o laiške Lietuvos D arbininkų, beže
mių, m ažažem ių ir raudonarm iečių atstovų tary b ų suva
žiavim ui, įvykusiam 1919 m. vasario 18— 20 d. V ilniuje,
tuo m etu sirgęs V. K apsukas rašė: „A ntantė nesigaili lė
šų Lietuvos kontrrevoliucionieriam s, kad tik pastarieji n e 
duotų galim ybės sustiprėti L ietuvoje socialistinei revoliu
cijai. A n tan tė pasirengusi y ra siųsti į Lietuvą n e t savo
kontrrevoliucinę kariuom enę. K ontrrevoliuciniai V okieti
jos savanorių pulkai k o v o ja prieš mus k a rtu su kauniš
kiais tarybininkais ir baigia plėšti tai, kas dar neišplėšta.
Lenkų legionieriai ja u įsiveržė į G ardino gub ern iją ir ren 
giasi eiti toliau. Lietuvos kontrrevoliucionieriai, m aty d a
mi bendrą p av o jų ir savo valdovų V ak arų k o n trrev o liu 
cionierių raginam i, iš naujo pradeda tartis su lenkais, o
gal ja u ir susitarė sudaryti bendrą frontą prieš proletarų
revoliucij ą" 82.
G resiančio intervencijos pavojaus akivaizdoje T arybų
suvažiavim ai V ilniuje ir M inske priėm ė nutarim us sujung
ti abi respublikas į v ien ą ju n g tin ę Lietuvos ir B altarusi
jos T arybų Socialistinę Respubliką. 1919 m. vasario 27 d.
jungtiniam e Lietuvos ir Baltarusijos C entrinių V ykdom ų
jų K om itetų posėdyje (dabartinės V alstybinės filharm oni
jos rūmuose) V ilniuje V. K apsukas buvo išrinktas Lietu
vos ir Baltarusijos TSR Liaudies K om isarų Tarybos p ir
m ininku.
T arybų Lietuvos vyriausybės pirm ininkas V. K apsu
kas ir Baltarusijos D arbininkų, kareivių ir valstiečių d e 
putatų tary b ų C entro V ykdom ojo Kom iteto pirm ininkas
A. M iasnikovas 1919 m. vasario 16 d. kreipėsi į Lenkijos
vyriausybę, siūlydam i pasiųsti savo atstovus į m išrią k o 
m isiją, k uri padėtų taik iu būdu išspręsti ginčijam us sie
nos klausim us. Tačiau buržuazinės Lenkijos karinės d a 
lys ir toliau veržėsi į B altarusijos ir Lietuvos teritoriją.
1919 m. pavasarį ir vasarą kontrrevoliucijos ir revoliu
cijos jėg ų santykis L ietuvoje susiklostė pastarosios n e 
naudai. N epaisant atkaklaus beveik pusę m etų trukusio
darbo žmonių, Raudonosios A rm ijos dalių priešinim osi,
T arybų valdžia L ietuvoje buvo laikinai užgniaužta.
Kai 1919 m. balandžio 19 d. lenkų legionieriai k lastin 
gai įsiveržė į Vilnių, skubiam e vyriausybės posėdyje bu41

vo sudaryta Lietuvos ir Baltarusijos TSR Gynybos ta ry 
ba, į kurios sudėtį įėjo V. K apsukas, J. U nšlichtas ir
M. Kalm anovičius. T arybai buvo suteikti visi valdžios
įg alio jim a i83. V. K apsukas pats dalyvavo parengiant k a 
rines operacijas prieš interventus, vienas iš paskutiniųjų
balandžio 21 d. pasitraukė iš V ilniaus su raudonarm iečių
štabu.
Traukdam asis iš V ilniaus, V. K apsukas kurį laiką b u 
vo apsistojęs U km ergėje, k u r pasakė kalbą m asiniam e
darbo žm onių susirinkim e, pareiškęs, kad Raudonosios
A rm ijos pralaim ėjim ai yra laikini, kad T arybų valdžia
Lietuvoje anksčiau a r vėliau vis tiek triumfuos.
Lietuvos ir B altarusijos tarybinė vyriausybė susitelkė
M inske, k u r toliau organizavo kontrrevoliucijos atrėm i
m ą. Susidarius nepalankiom s sąlygom s fronte, Lietuvos ir
Baltarusijos TSR Gynybos tary b a 1919 m. liepos 18 d. n u 
trau k ė savo v eik lą 84. N etrukus nustojo veikusi ir ju n g 
tinė Lietuvos ir Baltarusijos TSR vyriausybė. Daugelis jos
narių išėjo į frontą ar perėjo dirbti kito partijos pavesto
darbo.
T arybų Lietuvos vadovai, ta rp jų ir V. Kapsukas,
1918— 1919 m. padarė ir kai kurių klaidų. Ja u n i Lietuvos
Kom unistų partijo s kadrai d ar nebuvo spėję pakankam ai
suvokti m arksizm o-leninizm o teorijos darbininkų ir v als
tiečių sąjungos klausim u, ne visada sugebėjo praktiškai
taik y ti lenininę nacionalinę politiką. Tuo, žinoma, tu o jau
pasinaudojo klasiniai priešai savo ko v o je prieš T arybų
valdžią Lietuvoje. „Obalsis: „D varininkų žemė — žemės
ūkio darbininkam s ir m ažažem iam s". . . — rašė vėliau
V. K apsukas,— visiškai nebuvo K om partijos keliam as ir
nebuvo vykdom as gyvenim an. Tą obalsį buvo pasigavusios Lietuvos buržuazinės p a rtijo s " 8S. Šios liuksem burgiško pobūdžio klaidos susilpnino T arybų valdžios p o 
zicijas. „Tos klaidos,— rašė V. K apsukas,— kurios buvo
m ūsų p adarytos per šią revoliuciją, palengvino Len
kijos buržuazijai ir Lietuvos buržuazijai, kuriai padėjo
vokiečių okupantai, pasiekti savo pergalės. V ienok visiš
kai neteisinga būtų m atyti tik Lietuvos T arybų valdžios
klaidas ir visiškai nem atyti jos didelių pasiekim ų, kurių
nem aža buvo ir Lietuvoje. Tik m ūsų klasiniai priešai gali
visiškai nepripažinti tų p a sie k im ų 8S.
K laidų dėl valstiečių klausim o esmę (atsisakym as iš
dalyti dvarininkų žemes bežem iam s ir m ažažem iam s v a ls
tiečiam s, suteikti vidutiniam s valstiečiam s rinkim ines tei42

sės ren k an t vietines Darbo žm onių atstovų tarybas ir kt.)
padėjo suvokti V. Leninas pokalbyje su V. K apsuku M ask
voje 1919 m. gegužės pabaigoje. Jo s buvo nagrinėjam os
1919 m. vasarą partinio aktyvo pasitarim e M inske, LKP
III suvažiavim e 1921 m. spalio mėn., LKP CK 1923 m.
rugsėjo plenum e, taip p at p artin ėje spaudoje (,,Kom unis
te ", ,,Kom unare"). V. K apsukas atliko svarbų darbą, p a 
dėdam as įv ertinti 1918— 1919 m. klaidas ir m okydam as
partinius kadrus jų nebekartoti.
Tačiau n e padarytos 1918— 1919 m. klaidos nulėm ė
T arybų valdžios laikiną pralaim ėjim ą. Lemiamą vaidm enį
likviduojant 1919 m. T arybų Lietuvos respubliką su vaidi
no gausesnės ir geriau ginkluotos A ntantės v a d o v a u ja 
mos vokiečių ir lenkų interventų, taip p at vietos buržua
zijos karinės jėgos, kurios užgniaužė darbo žmonių p a
stangas išsivaduoti iš buržuazinės priespaudos.
K om unistų p a rtija 1918— 1919 m. buvo vienintelė tikrai
revoliucinė partija, su pasiaukojim u vadovavusi darbo
žm onių išsivadavim o kovai. Pralaim ėjus proletarinei re 
voliucijai Lietuvoje, ji buvo p riversta pasitraukti į gilų
pogrindį. Lietuvos kom unistam s iškilo pirm aeilis uždavi
nys buržuazijos diktatūros sąlygom is organizuoti darbo
žm onių kovą prieš išnaudotojus, už T arybų valdžios a t
kūrim ą. Lietuvos ir B altarusijos KP C entro K om itetas sa
vo 1919 m. liepos 16 d. posėdyje išrinko CK biurą, į kurį
įėjo V. K apsukas, V. K norinas ir J. Doleckis. Tų pačių
m etų rugsėjo 3 d. Lietuvos ir Baltarusijos KP CK sudarė
N elegalaus darbo biurą, kuriam e pagrindinį vaidm enį v a i
dino V. K a p su k a s87. Sunkiom is buržuazinio teroro sąly
gomis Lietuvos kom unistai su pasiaukojim u dirbo a tk u r
dami sudaužytas partines organizacijas, organizuodam i
darbininkų streikus, valstiečių kovą už žemę. V. K apsu
kas tuo m etu susirašinėjo su partijos C entro biu ru Kaune,
su partinės organizacijos vadovybe V ilniuje (čia vado
v a u ja n tį p artinį darbą dirbo K. Giedrys), teikdam as jiem s
savo patarim ų, nurodym ų. Tuo pačiu m etu jis redaguoja
Lietuvos ir Baltarusijos KP CK organą rusų kalba „Zvezda", ėjusį Smolenske, a k ty v iai b en dradarbiauja „Komu
niste".
V ydam a lenkų in terv en tu s iš tarybinės žemės, R audo
noji A rm ija 1920 m. liepos 14 d. užėmė Vilnių. V. K ap
sukas, Z. A ngarietis ir kiti partiniai darbuotojai, atv y k ę
I Vilnių, dirbo čia- pradėjusio eiti LKP CK organo „Ko
m unistas“ redakcijoje. Lietuvos buržuazija taip n ekentė
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darbo žmonių vadovų, kad siuntė iš Kauno į V ilnių sp e
cialų agentą, įsakiusi jam nužudyti V. K apsuką ir Z. Angarietį. N etrukus šis piktadariškas sum anym as iškilo aik š
tėn, ir pati buržuazinė valdžia K aune buvo p riversta savo
agentą pasodinti į kalėjim ą, kad jis neatskleistų tik rų jų
žudynių o rg a n iz a to rių 88.
VILNIAUS POGRINDYJE
Perdavus V ilnių ir V ilniaus k raštą buržuazinei Lietuvai
pagal T arybų Rusijos ir Lietuvos 1920 m. liepos 12 d.
sutartį, V. K apsukas, gavęs RKP(b) C entro Kom iteto su 
tikimą, 1920 m. rugpjūčio pabaigoje pasiliko V ilniuje pog
rindiniam partiniam d a rb u i89. Gerai užsikonspiravęs, jis
sugebėjo čia išgyventi nelegaliom is sąlygom is iki 1921 m.
pavasario. V. K apsukas dirbo V ilniuje k aip v a d o v a u ja n 
tis LKP CK darbuotojas: rašė direktyvinius laiškus K aune
veikusiem s draugam s, redagavo legalų profsąjungų laik 
raštį lenkų kalba „Pochodnia" („Fakelas"; 1920— 1921 m.
išėjo 21 num eris). Ištikim a V. K apsuko pagalbininkė to
m eto pogrindiniam e darbe buvo K. N ak u ty tė (partijos
narė nuo 1913 m.). J i padėdavo V. K apsukui palaikyti
ryšius su kovos draugais, tv ark ė korespondenciją, a p rū 
pindavo spauda, nešiojo rankraščius ir laikraščio k o re k 
tūras. Kaip prisim ena K. N akutytė, ištisas dienas V. K ap
sukas nesikeldavo nuo stalo. K adangi bute nebuvo e le k t
ros, tai V. K apsukas dirbo prie žvakės. N uo tokios šviesos
jo akys buvo k rau ju pasruvusios, ir jam kelis k a rtu s
sm arkiai jas skaudėjo. Vis dėlto tai nesulaikė V. K apsu
ko nuo darbo 90.
Rengiantis K om unistų Internacionalo III kongresui
(1921.VI.22— 1921.VII.12), V. K apsukas buvo pasiųstas į jį
kaip LKP delegatas. A pie V. Kapsuko išvykim o iš V il
niaus laiką galim a spręsti iš jo laiško „M ūsų darbo trū 
kum ai", parašyto 1921 m. balandžio m ėn. Kaukaze, k u r
jis, atvykęs iš V ilniaus, g y d ė si91.
LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS
III SUVAŽIAVIMAS
Tuo laikotarpiu pasirodžiusi V. Lenino knyga „V aikiška
„kairum o" liga kom unizm e", taip p at K om intem o III k o n g 
reso nutarim ai padėjo Lietuvos kom unistam s giliau at44

skleisti krizės, susidariusios Lietuvos K om unistų p artijo je
po proletarinės revoliucijos pralaim ėjim o, priežastis, n u 
m atyti kelius jai likviduoti.
Išspręsti šiuos uždavinius tu rėjo LKP III suvažiavim as,
kuris įvyko 1921 m. spalio 24—29 d. K araliaučiuje (dabar
K aliningradas), Sackheim Str. Nr. 10 (dabar M oskovskij
prosp.), k u r gyveno E m stas ir A ugusta K loševskiai. Su
važiavim o darbui v adovavo nelegaliai iš M askvos a tv y 
kęs V. K apsukas.
Suvažiavim e V. K apsukas padarė pranešim us apie Lie
tuvos ir Baltarusijos K om unistų partijo s C entro Kom iteto
atlik tą darbą 1919— 1920 m., apie einam ąjį m om entą ir
partijo s uždavinius, darbą profsąjungose, apie žem ės k lau 
simą. Jis dirbo kom isijose, kurios rengė suvažiavim o n u 
tarim us. A tsižvelgdam as į 1918— 1919 m. partijos ag rari
nės politikos patyrim ą, V. K apsukas pasiūlė, o LKP III
suvažiavim as priėm ė rezoliuciją, k u rio je buvo pabrėžta:
socialistinės revoliucijos pergalei Lietuvoje „turi būti su
dary ta tv irta m ažažem ių sąjunga su darbininkais. Leng
viausiai galim a tai pasiekti, suteikiant m ažažem iam s be
jokio atlyginim o žemės. Žemės reik alau ja ir darbininkų
dalis. U žtat dvarų daugum a turi būti išdalinta bežem iam s
ir m ažažem iam s. K ituose dvaruose turi būti vedam i ta ry 
biniai ūkiai" 92. Toks agrarinio klausim o sprendim as p a 
dėjo Kom unistų p a rtija i sunkiais pogrindžio m etais stip
rinti darbininkų ir valstiečių sąjungą ko v o je prieš bur
žuazijos diktatūrą, už T arybų valdžią.
III suvažiavim as išrinko V. K apsuką LKP CK nariu.
B aigiantis suvažiavim o darbui, į nam ą, kuriam e nele
galiai posėdžiavo suvažiavim as, įsiveržė vokiečių policija
ir suėm ė jo dalyvius. Tarp suim tųjų buvo ir V. Kapsukas.
V okietijos darbininkų protestai ir T arybų Rusijos v y ria u 
sybės užtarim as sukliudė vokiečių reakcionieriam s p e r
duoti suvažiavim o delegatus Lietuvos žvalgybai. A tsitik
tinai suėję į vieną kam erą K araliaučiaus kalėjim e, lap
kričio 24 d. delegatai V. Kapsuko pasiūlym u baigė
svarstyti paskutinį klausim ą, ir po to suvažiavim as ofi
cialiai buvo uždarytas.
Istorinė LKP III suvažiavim o reikšm ė y ra ta, kad jis,
rem dam asis lenininiu m okslu apie p artiją, K om unistų In
ternacionalo III kongreso nutarim ais, nurodė p a rtija i išeitį
iš sunkios krizinės padėties, nurodė jos bolševizavim osi
kelius.
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Nuo 1921 m, pabaigos V. K apsukas beveik visą laiką
gyveno M askvoje, dirbo v ad ovaujantį partinį darbą. K ar
tu jis aktyviai pasireiškė kaip pedagogas, žurnalistas, li
teratū ro s kritikas, m okslininkas — Lietuvos Kom unistų
partijos istorijos tyrinėtojas.
LKP C entro K om itetas 1921 m. gruodžio 29 d. n u tarė
grįžusiam V. K apsukui pavesti dirbti LKP CK leidykloje,
dėstyti V akarų tau tin ių m ažum ų kom unistiniam e u n iv er
sitete M askvoje ir redaguoti Rusijos Kom unistų partijos
C entro Kom iteto lietuvių sekcijos organą ,,Komunaras"
(1921— 1923 m. išėjo 14 n u m e rių )93. Tuo pačiu m etu jis
dirbo vad o v au jan tį darbą LKP C entro Kom itete, kaip Lie
tuvos Kom unistų partijos delegatas dalyvaudavo Konrinterno kongresuose ir V ykdom ojo K om iteto plenum uose.
V. Kapsuko redaguotam e žurnale „Kom unaras" yra
išspausdinta daug įdomios faktinės m edžiagos, nušviečian
čios padėtį Lietuvoje. N em aža straipsnių V. K apsukas iš
spausdino šiame žurnale Lietuvos revoliucinio judėjim o
istorijos, taip pat įvairiais teoriniais klausim ais. Kai p a r
tija priėm ė nutarim ą išleisti pirm ąjį V. Lenino raštų rin 
kinį, V. K apsukas parašė aistringą straipsnį „Skaitykit
V. Lenino raštus!" Populiarindam as V. Lenino raštus, kaip
neišsenkam ą m arksistinės teorijos ir praktikos
šaltinį,
V. K apsukas tam e straipsnyje rašė: „Čia k artu ir pu ik iau 
sia Rusijos bolševikų partijos istorija. Skaitydam as vieną
po kito ilgesnius teorinius ir visiškai trum pučius Lenino
straipsnius, dienos klausim am s pavestus, pradedi suprasti,
kaip reikia kasdieninėje kovoje vykdyti didžiuosius M ark
so ir Engelso principus" 94. V. K apsukas ragino studijuoti
m arksizm o-leninizm o m okslą iš pirm ųjų šaltinių.
KOMUNISTŲ INTERNACIONALO VYKDOMAJAME
KOMITETE
Partijos siunčiam as, V. K apsukas 1923 m. vasario 15 d.
perėjo dirbti į Kom unistų Internacionalo V ykdom ąjį Ko
m itetą. Iš pradžių jis dirbo organizacinio skyriaus vedėjo
pavaduotoju, o vėliau — Lenkijos ir Pabaltijo šalių se k 
retoriato vedėju. Kom interno V kongresas 1924 m. išrin
ko V. K apsuką kan d id atu į V ykdom ojo Kom iteto narius,
о VI kongresas 1928 m.— V ykdom ojo Kom iteto nariu.
Kaip tarptautinio darbininkų judėjim o veik ėjas V. K ap
sukas buvo gerai susipažinęs su Lenkijos ir Pabaltijo
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kraštų darbininkų judėjim u, nuolat dalyvavo svarstant
šių k raštų kom unistų p a rtijų veiklos klausim us, n a g rin ė 
davo juos žurnalo „Kom unističeskij Internacional" pus
lapiuose, savo kalbose K om interno kongresuose ir V y k 
dom ojo Kom iteto plenum uose.
K artu V. K apsukas ak ty v iai dalyvavo bendram e p a rti
niam e darbe: jis skaitė paskaitas fabrikų darbininkam s,
su partinėm is užduotim is dažnai lankėsi įvairiuose šalies
rajonuose, bendradarbiavo sąjunginėje spaudoje. 1922—
1934 m. V. K apsukas dalyvavo kaip delegatas su p a ta ria 
m ojo balso teise VKP(b) XI—XVII suvažiavim uose, taip
pat daugelyje partijos konferencijų.
LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS
IV SUVAŽIAVIMO DALYVIS
Dirbdam as tarptautinio darbininkų judėjim o gretose,
V. K apsukas tuo pat m etu neatsiejam ais ryšiais buvo su
sijęs su Lietuvos darbo žm onių kova dėl savo išsivada
vimo.
Lietuvos Kom unistų partijo s IV suvažiavim e, įv y k u 
siam e M askvoje 1924 m. liepos 17—21 d., V. K apsukas
padarė pranešim us „Einam asis m om entas ir m ūsų užda
viniai" ir „O rganizacinis klausim as ir darbas kariuom e
nėje". Savo pranešim uose V. K apsukas atskleidė an tiliau 
dinį Lietuvos buržuazijos sukurtos santvarkos pobūdį: įsi
tvirtinusi krašte buržuazija likvidavo 8 valandų darbo
dieną ir v ertė darbininkus dirbti po 10— 12 valandų; n e 
buvo darbininkų draudim o nei ligos, nei invalidum o, nei
senatvės atveju; b ev eik visos darbininkų profsąjungos
buvo uždarytos, legali darbininkų spauda uždrausta, šaukIi darbininkų susirinkim us, organizuoti valstiečius, b e
darbius buvo ta ip p at draudžiam a; suim ti revoliucinio
judėjim o dalyviai buvo m ušam i, kankinam i elektra.
LKP IV suvažiavim as pasm erkė skaldytojišką social
dem okratų ir Darbo federacijos vad ų veiklą, ragino visus
partijos narius stiprinti ko v ą dėl bendro visų darbininkų
fronto sudarym o, dėl vieningų profsąjungų sukūrim o sėk
m ingesnei kovai prieš išnaudotojus, prieš buržuazijos dik
tatūrą.
LKP IV suvažiavim as priėm ė V. Kapsuko parašytą
m anifestą, kuriuo p a rtija kv ietė valstiečius į glaudžią k o 
vos sąjungą su darbininkais. „Tik susiorganizavę ir stoję
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į griežtą kovą prieš savo išnaudotojus ir budelius išvien
su darbininkais,— sakom a m anifeste,— jū s galite p raša
lint valdininkų sauvalę, išsivaduoti nuo nepakeliam ų m o
kesčių naštos ir užkrauti juos an t spekuliantų ir buožių.
Tik tad a galės būt tikrai išspręstas darbininkų ir m aža
žemių naudai ir žemės klausim as. Žem ė bus atim ta nuo
senųjų ir n a u jų jų dvarininkų, spekuliantų ir kunigų su
visom is trobom is, gyvuliais ir padargais ir išdalinta be
jokio atlyginim o darbininkam s ir m ažažem iam s" 95.
LKP IV suvažiavim as priėm ė V. Kapsuko p arašytą
sveikinim ą Rusijos Kom unistų partijos (bolševikų) C entro
Kom itetui, sm erkiantį trockininkų dezorganizacinį darbą
partijoje, ypač suaktyvėjusį po V. Lenino m irties. Ir šia
m e suvažiavim e V. K apsukas buvo išrinktas LKP CK
nariu.
KOVOS SU FAŠIZMU ORGANIZATORIUS
V. Kapsukas buvo aktyvus kovotojas su fašizmu. Kai
1926 m. gruodžio 17 d. fašistai įvykdė Lietuvoje v a lsty 
binį perversm ą ir, naudodam i žiaurų terorą, ėmė likvi
duoti darbo žm onių organizacijas, persekioti jų veikėjus,
V. Kapsukas parašė Kom unistų Internacionalo V ykdom o
jo Kom iteto atsišaukim o projektą, kuris, netrukus paskelb
tas pasaulinėje darbininkų spaudoje, m obilizavo viso p a 
saulio darbo žm ones į kovą prieš Lietuvos fašistų terorą.
Fašistų nužudytiem s Lietuvos K om unistų partijos v e ik ė 
jam s K. Požėlai, J. G reifenbergeriui, K. Giedriui ir R. Carnui pam inėti V. K apsukas paskyrė k eletą savo darbų:
,,Fašistinis perversm as Lietuvoje" (išleista rusų k alb a
M askvoje 1927 m.), „K eturių teism o kom edija ir p ask u ti
nės jų valandos" (Tilžė, 1929 m.), „Kazys Giedrys" (Ber
lynas, 1931 m.), „Rapolas Čarnas" (Berlynas, 1930 m.). J is
rašė platesnę K. Požėlos biografiją, tik nespėjo jos
baigti 96.
Fašistų antiliaudinei politikai dem askuoti V. Kapsukas
parašė daug straipsnių, kurie buvo spausdinam i p a rtin ė 
je periodikoje. Šie straipsniai suvaidino didelį vaidm enį
telkiant įvairius antifašistiškai nusiteikusius Lietuvos gy
v e n to jų sluoksnius kovai prieš fašistinę diktatūrą.
1926— 1927 m. Lenkijos fašistai ėmė žvanginti ginklais,
kėsindam iesi užgrobti Lietuvą. T alkininkauti Pilsudskiui
rengiam oje avan tiū ro je stojo socialdem okratai plečkaiti48

ninkai. J ie kvietė politinius em igrantus važiuoti į Lenki
jos okupuotą V ilniaus k ra štą ir čia, lenkų buržuazijos
ginklais apsiginklavus, rengtis „vaduoti Lietuvą" nuo fa
šistų sm etonininkų.
Lietuvos Kom unistų p a rtija įspėjo darbo žmones, kad
im perialistai rengia karin ę agresiją. 1927 m. lapkričio
mėn. pasirodė Lietuvos, Lenkijos, V ak arų B altarusijos,
V ak arų Ukrainos, V okietijos ir Latvijos K om unistų p a rti
jų C entro K om itetų atsišaukim as, kuriam e buvo sakom a:
„Baisus pavojus užgulė Lietuvos liaudį. Fašistų v y riau sy 
bė su Pilsudskiu priešakyj ėmėsi vy k d y ti seniai sum any
tą planą užgrobti Lietuvą" 97. T arybų Sąjungos v y ria u sy 
bės įspėjim as tad a laikinai atšaldė Lenkijos fašistų k a rš
tas galvas.
Svarbų vaidm enį dem askuojant Lenkijos fašistų ta l
kininkus — plečkaitininkų vadus suvaidino Lietuvos po
litinių em igrantų suvažiavim as. LKP CK nutarim u jis įv y 
ko B erlyne 1928 m. sausio 22 d. V isam suvažiavim o d ar
bui vadovavo V. K apsukas. Suvažiavim as atskleidė, jog
1927 m. lapkričio m ėn. plečkaitininkų R ygoje sušaukto
kongreso nutarim ai tarn av o grobikiškiem s Lenkijos b u r
žuazijos interesam s. R ezoliucijoje dėl Lietuvos n e p rik lau 
som ybės gynimo nuo Lenkijos im perialistų Lietuvos po
litinių em igrantų suvažiavim as konstatavo:
„Lietuvos politinių em igrantų suvažiavim as, nuodug
niai apsvarstęs klausim us apie Pilsudskio ruošim ąsi tuo
ar k itu būdu užgrobti Lietuvą ir palaidoti Lietuvos n e 
priklausom ybę ir apie pardavikiškus Plečkaičio ir kom 
panijos žygius, padedančius fašistų Lenkijai d ar labiau
pavergti Lietuvos darbo žmones, griežtai p rotestuoja prieš
Lenkijos im perialistų žygius, vedančius prie Lietuvos n e
priklausom ybės laidojim o, prieš jų agentų plečkaičių žy
gius ir nutarim us, priim tus R ygoje lapkričio 6 d. lietuvių
em igrantų suvažiavim e Pilsudskio naudai. Lietuvos darbi
ninkai, valstiečiai, darbo inteligentija ir visi darbo žmo
nės, lygiai kaip ir politiniai Lietuvos em igrantai, neįgalio
jo ir neįgalios Plečkaičio ir kom panijos kalbėti Lietuvos
darbo m asių vardu" 98.
K albėdam as suvažiavim e LKP CK vardu, V. K apsukas
nurodė, kad tikri antifašistai Lietuvoje ko v o ja dviem Bron
iais: prieš Lenkijos im perialistus ir Lietuvos fašistus.
„Obalsį — Lietuvos nepriklausom ybės gynim as nuo Len
kijos im perialistų,— kalbėjo V. K apsukas,— būtinai rei
kia statyti k a rtu su obalsiu — fašistų diktatūros n u v e rti
mas Lietuvoje" " .
■I Užsak. N r. 3499
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Lietuvos Kom unistų partijos aiškinam asis darbas p a 
dėjo Lietuvos darbo žmonėms, visiem s antifašistam s, tarp
jų ir antifašistam s plečkaitininkam s, suprasti, kad J. Pleč
kaitis, J. Paplauskas, P. A ncevičius ir kiti plečkaitininkų
vadeivos tapo Lenkijos im perialistų įrankiu. P lečkaitinin
kų dem askavim as paspartinio šios grupės išnykim ą iš po
litinio gyvenim o arenos. Labiausiai dem oralizavusi plečk aitininkai liko paprasti buržuazinės Lenkijos defenzyvos agentai ir buvo pasitelkiam i politiniam terorui Lie
tuvoje prieš kai kuriuos buržuazinės valdžios pareigūnus.
PAKTUOS ŽURNALISTAS
V. K apsukas buvo vienas iš žym iausių Lietuvos K om u
nistų partijos žurnalistų. T yrinėjant V. Kapsuko lite ra tū 
rinį palikim ą, surasta, k ad jis y ra parašęs apie 2000 straips
nių, o jo kūriniai buvo spausdinam i m aždaug 80 p eriodi
nių leidinių. A tskirais leidiniais išėjo 53 V. Kapsuko p a
rašytos knygos ir brošiūros. Savo rašinius jis pasirašinėjo
keliom is dešim tim is slapyvardžių, bet dažniausiai šiais:
Bernų draugas, B. D., Gandras, V. Gelažis, V. G., V. K ap
sukas, V. K., Pilkis, V. Raudonis, V. R., Revoliucijos
kareivis, Revoliucionierius, Senas darbininkas, S. D., S kar
dininkas, V. V ilkas-Pilkas, V. V ilnietis, J. M. ir kt.
Populiariausias V inco M ickevičiaus slapyvardis yra
V. Kapsukas. J u o jis pradėjo pasirašinėti savo straips
nius laikraščiuose „Ū kininkas" ir „V arpas" 1901 m. A ntai
1901 m. kovo mėn. „Ūkininko" Nr. 3 y ra paskelbti V. K ap
suko slapyvardžiu du stra ip sn ia i— „N auji m etai, n aujas
šim tm etis — seni vargai, seni rūpesčiai!" ir „Tamsybės
vaisiai". Tais pat m etais „Ū kininkas" paskelbė V. K ap
suko slapyvardžiu straipsnius dar penkiuose num eriuo
s e — 5, 9, 10, 11 ir 12. „V arpas" 1901 m. gruodžio mėn.
N r. 12 paskelbė V. Kapsuko straipsnį „Žemaičių vysk.
M otiejus III V alančius (1801— 1875)", kuris perspausdin
tas straipsnių rin k in y je „Vincas Kapsukas. A pie litera
tūrą" (Vilnius, 1980 m., p. 129— 132). L iteratūrinis sla
pyvardis V. Kapsukas ilgainiui liko V. M ickevičiaus a n t
rąja pavarde.
V. K apsukas dirbo redakcinėse kolegijose tokių p a r
tinių organų kaip „Tiesa", „Kom unistas", „Zvezda", „Kom unaras", „Kibirkštis", „K olektyvas", „Balsas", „Partijos
darbas", „Priekalas" ir kt. Visuose šiuose periodiniuose
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leidiniuose gausu jo straipsnių, dem askuojančių buržuazi
nę nacionalistinę ideologiją, buržuazines ir sm ulkiaburžua
zines p artijas, n ag rinėjančių Lietuvos ekonom inę ir poli
tinę padėtį. V. K apsukas analizavo klasių kovą Lietuvoje
ir m okė Lietuvos darbininkus ir valstiečius, kaip jie turi
geriau organizuotis, kad greičiau n u sik raty tų išnaudotojų
jungo.
Su dideliu atsidėjim u V. K apsukas dirbo M askvoje
1931 m. pradėjusiam e eiti žurnale „Priekalas". V. K apsu
kas buvo šio žurnalo redakcijos kolektyvo siela ir v a d o 
vas. Savo parašytuose žurnalo vedam uosiuose jis p o p u 
liarino T arybų Sąjungos socialistinės statybos laim ėjim us,
su pasididžiavim u rašė apie m arksizm o-leninizm o m okslo
trium fą T arybų šalyje ir m okė Lietuvos darbo žmones sek 
li tarybinių respublikų pavyzdžiu.
D augelyje savo straipsnių „Priekale" V. K apsukas d e 
m askavo Lietuvos fašistų politiką, jų v y k d y tą Lietuvos
hitlerizaciją. V. K apsukas aiškino, jog tarp Lietuvos fa
šistų naudojam o teroro, darbo žmonių organizacijų p e r
sekiojim o politikos ir jų šliaužiojim o prieš V ak arų Eu
ropos im perialistus politikos y ra glaudus ryšys. Jis nuolat
perspėdavo darbo žmones, kad toji buržuazinių naciona
listų politika stum ia L ietuvą į im perialistų kurstom ą a n 
titarybinį karą, prie lietuvių tautos laisvės ir sav aran 
kiškum o palaidojim o.
A istringai V. K apsukas gynė savo straipsniuose taikos
reikalą, dem askavo im perialistinio karo ku rsty to ju s hit
lerininkus ir jų rėm ėjus A nglijos bei JA V m onopolinin
kus, atskleidė T arybų Sąjungos taikios politikos esmę.
1934 m. balandžio m ėn. T arybų Sąjunga pasiūlė h itleri
nei V okietijai pasirašyti protokolą, kuriam e abi šalys pa
sižadėtų savo vidaus ir užsienio politikoje atsižvelgti į
Pabaltijo k raštų nepriklausom ybės ir neliečiam ybės p a 
laikym ą, susilaikyti nuo visų veiksm ų, kurie galėtų tie 
siogiai a r netiesiogiai pakenkti Pabaltijo valstybių n e 
priklausom ybei. H itlerininkai atm etė šį T arybų Sąjungos
pasiūlym ą. „Tokiu būdu,— rašė tad a V. K apsukas,— šis
TSRS žygis dar k a rtą parodė, kad jai tik rai rūpi išlaikyti
taiką ir apsaugoti m ažiukių Pabaltijo valstybių nep rik lau 
som ybę ir neliečiam ybę; k a rtu dar kartą pasisekė ja i p a 
rodyti, kad V okietijos im perialistai rengiasi jų nep rik lau 
som ybę ir neliečiam ybę sum indžioti. Tokiu būdu fašistinė
V okietija vis labiau parodo savo plėšriuosius nagus, n u 
kreiptus į rytus. Tik didžiausi bukapročiai gali dabar tikėti
taikia V okietijos im perialistų politika" 10°.
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Šiuos V. K apsuko žodžius n etrukus patvirtino pats g y 
venim as. 1938 m. hitlerinė V okietija, vykdydam a savo
m onopolininkų grobikiškus siekimus, aneksavo A ustriją,
1939 m.— K laipėdos kraštą, Č ekoslovakiją, užpuolė Len
k iją ir pradėjo A n trąjį pasaulinį karą, atnešusį m ilžiniš
kus sugriovim us ir m ilijonus aukų visam e pasaulyje. K i
tais m etais hitlerinės agresijos aukom is tapo daugelis V a
k arų Europos šalių. 1941 m. ji užpuolė T arybų Sąjungą.
PROLETARINIS RAŠYTOJAS
IR LITERATŪROS KRITIKAS
Sėdėdam as carizm o viešpatavim o m etais Vilniaus, Suval
kų, V aršuvos ir V ladim iro kalėjim uose, V. Kapsukas rašė
užrašus, sukūrė beletristinius kūrinėlius „Didysis n u sik al
tėlis", „Ponas viršininkas", kuriuose vaizduojam os poli
tinių kalinių gyvenim o sąlygos Suvalkų kalėjim e 1908—
1909 m., kiek vėliau — „Mažasis Rom anas" (apie politinių
kalinių gyvenim ą V ladim iro katorgos kalėjim e 1911—
1913 m.) ir kt. Daugum ą užrašų, atsim inim ų, apsakym ų,
p arašy tų kalėjim uose ir em igracijoje 1915— 1916 m., a u 
torius vėliau surinko į vieną rinkinį „Caro kalėjim uos",
ku ris buvo išleistas 1929 m. N iujorke. Šioje knygoje p a 
teikiam a daug vertingos m edžiagos apie Lietuvos rev o 
liucinį judėjim ą 1905— 1907 m. J o je atsiskleidžia V. K ap
suko, kaip žodžio m enininko, gabum ai. V. K apsuko b e 
letristiniai kūriniai, gausūs literatūrinės kritikos darbai
suteikė jam vienam iš pirm ųjų Lietuvos proletarinio ra 
šytojo vardą.
Kilniam darbo žmonių išvadavim o reikalui V. K ap
sukas skyrė savo grožinės literatūros kūrinius bei lite ra 
tūrinės kritikos veikalus. Visi žym esni jo apsakym ai yra
kupini gilaus idėjiškum o, jie kelia darbo žmonių n e a p y 
k an tą išnaudotojam s ir ragina kovoti dėl buržuazinės sa n 
tvarkos sugriovim o ir socialistinės santvarkos sukūrim o.
V. K apsukas buvo „menas m enui" teorijos priešinin
kas. Jo nuom one, grožinė literatū ra tu ri tarnauti liaudžiai.
Jis gerai suprato didžiulę grožinės literatūros reikšm ę
darbo žmonių išsivadavim o kovoje. V. Kapsukas rašė,
kad grožinė litera tū ra „atidaro n ep aty ru siai akiai nem a
ty tas gyvenim o kerteles ir sielos judėjim us; ji moko mus
geriau m atyti tuos, kurie paprastai y ra kojom is m indžio52

j anai viešp atau jan čių klasių; . . . ji (ir tai y ra sv arbiau
sia), atvaizduodam a gyvenim ą, m oko m us suprasti jį ir
klasių kovą" 101.
V. K apsuko publicistiniuose raštuose gausu beletristi
nių elem entų. Ryškiausiai tai m atyti iš d varų darbininkų
streikų aprašym ų, kurie buvo išspausdinti jo red ag u o ta
me žurnale „D arbininkas", ir iš jo užrašų bei atsim inim ų
rinkinio „Caro kalėjim uos".
Svarbų darbą V. K apsukas atliko literatūros mokslo
dirvoje. M okslo tiriam ąjį d arb ą literatūros istorijos sri
tyje V. K apsukas prad ėjo dar šio šim tm ečio pradžioje.
Jo dėm esį tad a p atraukė „Aušros" ir „V arpo" veikėjai.
N orėdam as nušviesti ir teisingai įv ertinti jų politines p a 
žiūras ir kūrybą, jis kruopščiai tyrinėjo archyv inę m e
džiagą, susikaupusią Bitėnuose pas M artyną Jan k ų .
V. K apsukas buvo parašęs plačią lietuvių literatūros is
torijos apybraižą, apim ančią „Aušros" ir „V arpo" laikus,
V. K udirkos biografiją, tačiau dėl persekiojim ų carizm o
laikais ir Pirm ojo pasaulinio k aro laikotarpiu šie ran k ra š
čiai y ra žuvę.
Tiesa, V. K apsukas šiuos klausim us n agrinėjo ir v ė 
liau, kai jam teko kovoti su aušrininkų ir v arpininkų
idealizavim u buržuazinių istorikų darbuose. K om unisti
nėje spaudoje pasirodę V. Kapsuko straipsniai apie au š
rininkus ir varpininkus buvo pirm ieji m ėginim ai iš m ark 
sistinių pozicijų v ertinti šias buržuazines sroves, padėjo
nustatyti jų vietą lietuvių visuom eninės m inties raidos
istorijoje.
„K ibirkštyje", „Skarde" ir „M ūsų skarde" V. K apsu
kas paskelbė nem aža laiškų ir k itų dokum entų iš „A uš
ros" ir „V arpo" archyvų. Šie dokum entai atskleidė au š
rininkų ir v arpininkų politinį veidą, nuplėšė nuo jų „ko
v otojų prieš carizm ą" skraistę, kuria juos m ėgino dangs
tyti lietuvių buržuaziniai istorikai.
Daugelio aušrininkų m eilinim asis caro valdžiai gerai
atsispindi pačios „A ušros" skiltyse ir parodo lietuvių b u r
žuazijos ideologų politinį bejėgiškum ą, jų nesugebėjim ą
ryžtis sm arkesnei kovai su carizm u. V. K apsuko paskelbti
P. Vileišio, P. Arm ino, P. K riaučiūno, A. V ilkutaičio ir
kitų aušrininkų laiškai dar ryškiau parodė jų baim ę kuo
nors užrūstinti tos valdžios šulus.
V arpininkų politiniam veidui nušviesti y ra vertingi
V. Kapsuko „K ibirkštyje" paskelbti dokum entai, liečią
varpininkų ideologo V. Kudirkos biografiją. 1885 m.
53.

V. K udirka buvo pašalintas iš V aršuvos universiteto už
ryšių palaikym ą su lenkų darbininkų revoliucinės „Pro
letariato" organizacijos nariais, kurių prašom as jis p e rra 
šė keliolika lapų iš K. M arkso „K apitalo" konspekto.
N orėdam as grįžti į universitetą, V. K udirka 1887 m. bir
želio 10 d. parašė m alonės prašym ą carui A leksandrui III,
k a i šis lankėsi V aršuvoje 102. Prašym ą caras patenkino.
V. K apsukas paskelbė_taip pat V. K udirkos laišką, 1899 m.
rašy tą „V arpo" ir „Ūkininko" redaktoriui Ju rg iu i Lapi
nui, draudžiantį palaikyti ryšius su Lietuvos socialdem ok
ratais. „nes ram um as „V arpo" ir ram um as Tamstos, kaipo
R edaktoriaus, šito reikalauja" 103.
Recenzuodam as 1924 m. išleistą „Vinco Kudirkos j u 
biliejinį „V arpą", V. Kapsukas nurodo, kad tam e leidi
n y je „iškraipytos Kudirkos pažiūros į kovą su caro v a l
džia". „Šiuo žvilgsniu,— rašo V. K apsukas,— įvairūs se
n ieji varpininkai pirm am e savo veikim o laikotarpy n e 
daug toliau buvo n u ė ję už aušrininkus . . . M aždaug nuo
1895 m. (po K ražių istorijos ir prasidėjusių kratų) p rasi
deda jų liberali kova su caro valdžia; bet tai nebuvo k o 
v a prieš caro valdžią ir visą jos sistem ą" 104. V arpininkai
tenkinosi tik kai kurių carizmo tarn ų kritika, bet nekėlė
caro valdžios nuvertim o reikalavim o. A pibūdindam as
V. Kudirkos politines pažiūras, V. K apsukas ten pat rašė:
V. K udirka „buvo grynas dar vos tik pradėjusios kilti
lietuvių buržuazijos ideologas, dešinysis liberalas — ne
daugiau" !05.
K ritikuodam as V. K udirkos liberalines, nacionalisti
nes politines pažiūras, V. Kapsukas k a rtu teigiam ai v e r
tino jo, kaip rašytojo, indėlį į realistinės lietuvių litera 
tūros ir apskritai dem okratinės kultūros vystym ą.
Visi šie V. Kapsuko paskelbti dokum entai, jo pasisa
kym ai apie aušrininkus ir varpininkus turi svarbią reikš
m ę vertin an t m ūsų kultūrinį palikim ą, padeda ir šiandien
kovoti su buržuazine nacionalistine ideologija.
V. K apsukas y ra rašęs taip pat apie A. Strazdelį,
D. Pošką, A. Baranauską, M. V alančių, P. V aičaitį, B. V argšą-Laucevičių, J. Tum ą-V aižgantą ir daugelį k itų lietuvių
rašytojų, apie jų visuom eninę veiklą, kū ry b ą ir jos vietą
lietuvių grožinėje literatūroje.
Reikšm ingas V. K apsuko literatūrinės kritikos darbas
yra 1915 m. baigta rašyti „Jono Biliūno biografija".
V. Kapsukas draugavo su J. Biliūnu, bendradarbiavo lei
džiant „Draugą". A utoriaus surinkti ir biografijoje p a 
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skelbti duom enys yra pirm ieji šaltiniai apie daugelį J . Bi
liūno veiklos faktų, ypač jo dalyvavim ą Lietuvos d arbi
ninkų judėjim e.
J. Biliūnas savo m etu buvo vienas iš žym iausių lie
tuvių rašytojų. V. K apsukas didžiavosi, kad jis „visuom et
liko artim iausias visų išnaudojam ų ir skriaudžiam ų d rau 
gas", kad „jų skausm ai ir kančios buvo jo kančios". J a u
tada V. K apsukas pabrėžė J . Biliūno artim um ą darbininkų
klasei-— kovotojai už socializm ą: „Taip, tai y ra pirm iausia
mūsų, darbininkų, rašytojas, darbininkų beletristas, ir m es
juo didžiuotis galime" 106.
R ašytojas dem okratas J. Biliūnas pirm asis lietuvių gro
žinėje litera tū ro je palietė darbininkų gyvenim o, jų k o 
vos už socialistinę san tv ark ą tem ą. Šiuo atžvilgiu dar
toliau nužengė poetas Ju liu s Janonis, kuris buvo daug
nuoseklesnis ir daug glaudžiau susijęs su darbininkų gy
venim u ir kova. N eatsitiktinai V. K apsukas buvo pirm a
sis šio žym aus poeto kūrybos vertintojas.
1926 m. V. K apsukas parašė plačią, 64 puslapių J. J a 
nonio biografiją 107, kuri, deja, nebuvo ištisai išspausdinta
ir kurios rankraštis n ėra išlikęs. „Julius Jan o n is užim a
žymią v ietą Lietuvos darbininkų judėjim o istorijoj,— ra 
šė to je biografijoje V. K apsukas.— Jis, be abejonės, bu
vo veikliausias lietuvių tarp tau tin is socialdem okratas Ru
sijoj k aro m etu. Kuom et jis visiškai subrendo, atsistojo
ant m arksistų-leniniečių, bolševikų pam atų ir iki pat pas
kutinės savo gyvenim o valandos nuo jų nenukrypo". Čia
pat V. K apsukas pažymi, kad Lietuvos darbo žmonių
J. Jan o n is „mylimas ir branginam as jų dėl jo eilių, jo
poezijos, kurioje puikiai atvaizduoti darbininkų vargai
ir skausm ai kapitalistinėj santvarkoj, jų kova dėl šv ie 
sesnės ateities ir tvirtas tikėjim as laim ėjim u 108. Šioje bio
grafijoje p ateik ta J. Janonio poezijos analizė išryškino
jį kaip pirm ą žymų ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Rusi
jo je proletarinį poetą, kurio kū ry b a atliko svarbų rev o 
liucinį vaidm enį kovoje už socialistinę Lietuvą.
V. K apsukas taip pat recenzavo buržuazinių form alis
tų keturvėjininkų, Lietuvių proletarinių poetų sąjungos
narių, antifašistų trečiafrontininkų kūrybą, parašė nem a
ža taiklių pastabų apie kitus lietuvių rašytojus.
D uodam as direktyvinius nurodym us Lietuvos Komu
nistų partijos darbuotojam s pogrindininkam s, V. K apsu
kas ne k a rtą y ra pabrėžęs būtinum ą daugiau rūpintis p a r
tijos d arbu tarp lietuvių inteligentijos ir ypač rašytojų.
55

Sužinojęs apie žymios m ūsų tautos poetės Salom ėjos N ė
ries perėjim ą į trečiafrontininkų gretas, V. Kapsukas sten
gėsi labiau pritrau k ti ją prie darbo žm onių kovos, prašė
1934 m. į M askvą atvykusį d a k ta rą A ndrių Dom aševičių
pagloboti apsigyvenusią P anevėžyje poetę. Kom unistinės
spaudos puslapiuose V. K apsukas gynė pažangiuosius Lie
tuvos m enininkus nuo fašistų persekiojim ų.
Kova prieš darbo žmonių išnaudojim ą, dėl jų išv ad a
vim o V. K apsukui buvo pagrindinis kriteriju s gausiuose
literatū rin ės kritikos darbuose. V adovaudam asis šiuo k ri
terijum i, jis v ertino to a r kito rašytojo veik lą ir kūrinius.
Pirm ojo pasaulinio karo m etu (1915 m.) V. K apsukas
vienas iš pirm ųjų lietuvių literatū ro je rašo savo redaguo
tam e „R ankpelnyje" straipsnį, n u k reip tą prieš „m enas
m enui" teoriją, prieš „gintarinius" poetus, susitelkusius
„V aivorykštėje", „Pirm ajam e bare", vaizdavusius dažniau
siai vien savo asm eninius išgyvenim us ir nekreipusius
dėm esio į socialinę nelygybę bei socialinę kovą. Šiems
Lietuvos „gintariniam s" poetam s sim bolistam s V. K apsu
kas priešpriešino proletarinės poezijos pradininką J . J a 
nonį. „Tai jau n as proletarų poetas, . . .— rašė V. K apsu
kas 1916 m.— Jis ne individualistas; jis ne savo sielos
slėpinių, ne „Baro" poetas; jis ne „gintarinės" in telig en 
tijos narys, kuri savo asm enį težino,— jis m inių poetas,
skriaudžiam ų, išnaudojam ų ir kovojančių m inių poetas;
jis N aujo Ryto skelbėjas, ir dėl to jis mums taip b ran 
gus. Jis m atė skurdą visu jo baisum u; jis m atė ir suprato
draskančius visuom enę prieštaravim us ir nebegali ram iai
sėdėti, nebegali vien savim i rūpintis" 109.
Ir šiandieniniam skaitytojui y ra aktualu prisim inti
V. Kapsuko teorinius pasisakym us apie pagrindinį ta r y 
binės literatūros m etodą — socialistinį realizm ą, apie ta 
rybinių rašytojų uždavinius socializmo kūrim o laik o tar
piu. Savo literatūrinės kritikos raštuose V. Kapsukas ne
k a rtą yra nurodęs tą n eabejotiną tiesą, kad rašytojai turi
eiti su pažangiąja dabartinės visuom enės klase, su d a rb i
ninkų klase, nes tik tad a jie galės sukurti reikšm ingų
kūrinių. „Kylantis kapitalizm as,— rašė V. K apsukas,— g a 
lėjo sukurti ir m aištingą ir didelę literatū rą, ir asm eny
bes, nes prieš jį tada buvo ateitis, prieš jį buvo plati
kapitalizm o bujojim o dirva. D abar kapitalizm o dainos iš
dainuotos. K urti didelę literatūrą gali tik einantieji su
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progresyvia klase rašytojai, o ne rašytojai, b ėg an tieji nuo
realios tikrum os į praeitį, p rae ity je ieškantieji sau įk v ė 
pimo tem ų" uo.
T arsi šiandien p arašyti skam ba V. K apsuko žodžiai,
apibūdinantys socialistinio realizm o m etodą, nusakantys
tary b in ių rašytojų kūrybinio darbo kryptį. Savo straips
n y je ,.Pirmasis tarybinių rašytojų suvažiavim as" V. K ap
sukas rašė: „Socialistinis realizm as — tai y ra pam atinis
tarybinės dailiosios literatūros ir literatūros kritikos m e
todas. T arybiniai rašy to jai savo dailės kūriniam s turi sem 
tis m edžiagą, tem as, vaizdus iš turtingos tarybin ės tik ro 
vės, iš jos D neprostrojų ir M agnitostrojų k ū rėjų gyveni
mo ir kovų, iš herojiškos čeliuskiniečių epopėjos, iš m ū
sų kolūkių gyvenim o, iš visos socialistinės statybos, kuri
eina visose TSRS k ertelėse ir keičia jos išvaizdą ir žmo
nes" 1U.
U gdydam as pradedančius lietuvių proletarinius rašy 
tojus, padėdam as svyruojantiem s, buržuazijos v iešp atav i
mo sąlygom is kuriantiem s rašytojam s p riartėti prie darbo
žmonių, V. K apsukas savo literatū rin ėje k ritikoje m okė
juos arčiau pažinti gyvenim o tikrovę jo revoliuciniam e
vystym esi, tobulinti savo literatūrinį m eistriškum ą, v isa
m e savo darbe kūrybiškai vadovautis Kom unistų partijos
nurodym ais,
m arksizm o-leninizm o m okslu, nes tik tas
m okslas padės jiem s sukurti idėjiškai ir m eniškai v e rtin 
gų kūrinių.
REVOLIUCINIO JUDĖJIMO ISTORIJOS TYRINĖTOJAS
N ep ap rastai reikšm ingą m okslinį darbą V. K apsukas atli
ko tyrinėdam as Lietuvos darbininkų revoliucinio judėjim o
istoriją.
Svarbiausias V. Kapsuko m okslo tiriam asis istorinis
v eikalas y ra jo knyga „Pirm oji Lietuvos proletarinė re 
vo liu cija ir T arybų valdžia", išėjusi dviem leidim ais (1934
ir 1958 m.). J ą autorius rašė kruopščiai rinkdam as m e
džiagą, apie 10 m etų. K nygos skyriuje „Lietuvos Kom u
nistų partijos gimimas" V. K apsukas įtikinam ai atsklei
džia revoliucinės ir oportunistinės srovių buvim ą Lietuvos
socialdem okratijoje, politinį oportunistų b an k ro tą ir n u 
šviečia sukūrim ą Lietuvos Kom unistų partijos, k uri p a 
veldėjo geriausias Lietuvos darbininkų judėjim o revoliu
cines tradicijas. V. K apsukas pirm asis išsam iai, laiky57

dam asis
m arksistinių,-lenininių
pozicijų,
išnagrinėjo
1918— 1919 m. revoliucijos L ietuvoje proletarinį pobūdį,
atskleidė jos varom ąsias jėgas, pateikė didingą kovos už
T arybų valdžią Lietuvoje vaizdą. Ši V. Kapsuko knyga
buvo pirm asis rim tas smūgis buržuazinėm s nacionalisti
nėm s koncepcijom s, iškraipančiom s 1918— 1919 m. rev o 
liucinių įvykių esmę ir prasm ę. Buvo prad ėta rašyti ir
an tro ji šios knygos dalis, pasakojanti apie 1919 m. a tlik 
tus T arybų valdžios darbus, apie vykusį krašte pilietinį
karą. V. K apsukas rengė spaudai Lietuvos ir B altaru
sijos TSR 1918— 1919 m. dokum entų rinkinį, kurį buvo
num ačiusi paskelbti baltarusių ir lietuvių kalbom is Bal
tarusijos TSR M okslų A k a d e m ija 112. Deja, m irtis su tru k 
dė autoriui baigti šį vertingą darbą.
Žymus yra V. Kapsuko darbas, skirtas K. Požėlos,
J. G reifenbergerio, K. Giedrio ir R. Čarno revoliucinės
veiklos ir žuvim o aplinkybėm s nušviesti. Šie savo m etu
atskirom is brošiūrom is paskelbti rašiniai y ra išspausdinti
1950 m. išėjusioje V. Kapsuko knygoje „Keturiem s sušau
dytiem s kom unistam s atm inti", taip pat jo Raštų 11 tom e
(p. 583— 663). Būdingas šių V. Kapsuko biografinių d arbų
bruožas y ra tas, kad juose pateikiam a daug žinių apie
darbininkų organizacijų veiklą apskritai.
T yrinėjantys Lietuvos darbininkų judėjim o istoriją ras.
daug reikšm ingos m edžiagos V. K apsuko knygoje „Lie
tuvos darbininkės ir poniulės", pasirodžiusioje 1928 m.
Brukline (JAV). A tskiros šios knygos dalys buvo p a ra 
šytos d ar prieš Pirm ąjį pasaulinį karą. J a u tada V. K ap
sukas atskleidė klasinius Lietuvos m oterų judėjim o p rieš
taravim us. K nygoje jis pateikia daug konkrečių faktų,
kaip m oterys darbininkės įsitraukė į revoliucinę kovą,
į kom unistinį judėjim ą, kiek daug jos padirbėjo drauge
su v yrais darbininkais aktyviai dalyvaudam os klasinėje
kovoje.
Revoliucinio darbo žmonių judėjim o istorijos k lau si
m am s y ra skirti tokie V. Kapsuko m okslo tiriam ieji d a r
bai kaip „Didysis Lietuvos k areivių sukilim as" (išleista
Sm olenske 1924 m.) 113, „Pirm oji Gegužės nepriklausom o
je Lietuvoje (1919— 1929 m.)" (Tilžė, 1929 m.), „Lietuvos
profesinės sąjungos" (Smolenskas, 1920 m.) I14, „Trum pa
Lietuvos socialdem okratų partijos istorija" (pirma dalis
išleista Petrograde 1918 m., an tra — Sm olenske 1920 m.) 115
ir kiti veikalai, pirm ą k a rtą plačiau nag rin ėjan ty s šiuos
svarbius klausimus.
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M okslo tiriam ojo pobūdžio y ra V. K apsuko m onogra
fija „Lietuva", išleista rusų kalba M askvoje 1931 m. ta 
rybinių k nygų serijo je „M ūsų kaim ynai". Siame darbe
gausu žinių apie buržuazinės Lietuvos ekonom inę ir po
litinę padėtį, apie Lietuvos visuom eninę santvarką, poli
tines partijas, revoliucinį darbo žmonių judėjim ą.
V. K apsukas vienas iš pirm ųjų lietuvių kalba popu
liarino m arksistinės filosofijos, ypač istorinio m aterializ
mo, teiginius. Jo straipsniai filosofiniais klausim ais buvo
spausdinam i d ar 1907— 1908 m. „Ž arijoje", o vėliau k i
tuose periodiniuose leidiniuose. A tskirom is brošiūrom is
yra išėję jo filosofiniai darbai: „Ekonominio plėtojim osi
keliai" (Voronežas, 1918 m.), „Šeim yna seniau, dabar ir
ateityje" (Filadelfija, 1917 m.), „Bažnyčios atskyrim as nuo
valstybės" (Petrogradas, 1918 m.) ir kt.
Daug m okslo tiriam ojo pobūdžio rašinių, ypač rev o 
liucinio darbininkų judėjim o, Lietuvos K om unistų p a rti
jo s istorijos klausim ais, V. K apsukas paskelbė kom unisti
n ė je p e rio d ik o je — „K om unare“, „K ibirkštyje", „Komu
niste", „Priekale", istoriniuose žurnaluose „P roletarskaja
revoliucija", „Z pola w alki" ir kt.
V. K apsukas rengėsi p arašyti plačią m onografiją apie
buržuazinę Lietuvą, norėdam as parodyti buržuazinės Lie
tuvos valstybės klasinį pobūdį, buržuazinių ir sm ulkia
buržuazinių p artijų antiliaudinę veiklą ginant išnaudo
to jų klasių interesus. Šio darbo buvo p arašy ta apie 200
puslapių, bet, deja, V. K apsukas jo nespėjo užbaigti.
K nyga „Buržuazinė Lietuva" išleista po autoriaus m ir
ties 11°.
D irbdam as publicistinį, m okslo tiriam ąjį a r praktinį
p artinį darbą, V. K apsukas nenuilstam ai propagavo tau tų
draugystės, proletarinio internacionalizm o idėjas, atk a k 
liai kovojo su buržuazine nacionalistine ir klerikaline
ideologija. Šiai ideologijai dem askuoti V. K apsukas p a 
rašė knygutes „Kaip kunigai rūpinasi darbininkais?" (iš
leista Filadelfijoje 1917 m., V o ro n e ž e — 1918 m., Smo
le n s k e — 1920 m.), „K rikščionys dem okratai ir darbinin
kai" (Smolenskas, 1919 m.), „Krikščionys dem okratai ir
žemė" (Smolenskas, 1920 m.), „Kunigai ir caro valdžia"
(išleista V oroneže 1918 m. ir Sm olenske-— 1920 m.), „Len
kų budelių naguose" (išleista rusų kalba Sm olenske
1920 m.) ir kt. A ntiklerikaliniai V. Kapsuko raštai su
telkti knygoje „V eidm ainių darbai", išleistoje po a u to 
riaus m irties U7.
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PROLETARINIO INTERNACIONALIZMO IDĖJŲ
SKLEIDĖJAS
Giliai neapkęsdam as tiek socialinės, tiek nacionalinės p rie 
spaudos, V. K apsukas anksti suprato, kokią žalą lietuvių
tautos išsivadavim o kovai daro buržuaziniai veikėjai, reform istai ir nacionalistai darbininkų judėjim e, skelbdam i
buržuazinę nacionalistinę ideologiją, nacionalinį atsiribo
jim ą, kurstydam i lietuvių tautos nepasitikėjim ą rusų
tauta. V. K apsukas buvo tarp tų pirm ų jų Lietuvos revoliu
cionierių, kurie teisingai suprato proletarinio internacio
nalizm o reikšm ę darbo žmonių išsivadavim ui, revoliuci
nės rusų darbininkų klasės istorinę m isiją, jos v adovau
jan tį vaidm enį kovoje prieš carizm ą ir Rusijos buržuaziją.
„N egali būti,— rašė jis,— Lietuvos išvadavim o be Rusi
jos išvadavim o, be caro valdžios nuvertim o" u8. V. K ap
sukas visada buvo už tv irtą Lietuvos darbo žmonių są ju n 
gą ir draugystę su revoliuciniu Rusijos proletariatu, su
rusų liaudim i ko v o je prieš bendrą priešą — Rusijos ir
Lietuvos dvarininkus ir buržuaziją, kovoje už šviesesnę
socialistinę ateitį, už visuom enę be išnaudotojų klasių.
V. Kapsuko publicistiniam s ir istoriniam s raštam s yra
būdingas lengvas, gyvas stilius, aistringas kovingum as,
griežtas darbo žm onių priešus dem askuojantis tonas. Rem 
dam asis konkrečiais istoriniais faktais, V. K apsukas de
m askavo lietuvių ir kitų buržuazinių nacionalistų antiliaudiškum ą, jų ilgam etį tarnavim ą carizm ui, kaizeriniam s
okupantam s, o vėliau kitiem s V akarų Europos ir J A V
im perialistam s — visom s tom s reakcinėm s jėgom s, k u rių
padedam a Lietuvos buržuazija tikėjosi p ratęsti savo iš
naudotojišką gyvenim ą.
N epaprastai rūpestingai V. K apsukas auklėjo jau n u o 
sius partinius kadrus. Jis dėstė V ak arų tautinių m ažum ų
kom unistiniam e universitete, T arp tau tin ėje Lenino m okyk
loje M askvoje, k u r m okėsi nem aža Lietuvos revoliucinio
judėjim o dalyvių, o vėliau dirbo įvairiuose socializmo
kūrim o baruose. D ėstydam as Lietuvos Kom unistų p a rti
jos istoriją ir kitus dalykus, V. K apsukas m okė Lietuvos
revoliucionierius gerai perim ti bolševikų partijos istorinį
patyrim ą ir kūrybiškai jį taik y ti konkrečiom is Lietuvos
gyvenim o sąlygomis, m okė saugoti m arksistinės-lenininės
teorijos grynum ą, kovoti su „kairiaisiais" ir dešiniaisiais
nukrypėliais partijos gretose.
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Lietuvos kom unistai prisim ena V. K apsuką kaip n e 
paprasto darbštum o žmogų, kaip nuoširdų ir k a rtu p rin
cipingą draugą, kuris Kom unistų partijos ir visuom eninius
reikalus visuom et kėlė aukščiau už savo asm eninius in 
teresus.
V. K apsukas buvo labai ja u tru s savo kovos draugam s
ir bendradarbiam s. Jis visada rasdavo laiko jiem s padėti,
pasirūpinti jų buitiniais reikalais, parem ti juos sunkesnę
valandą. Šios V. Kapsuko, k aip partinio darbuotojo, kaip
k ovotojo ir žmogaus, asm eninės ypatybės ir dabar turi
didelę au k lėjam ąją reikšmę.
MIRTIS IR ATM INIM O ĮAMŽINIMAS
Įtem ptas darbas, dar caro kalėjim uose gauta plaučių džio
v a ir širdies liga anksti pakirto V. Kapsuko sveikatą.
Susirgęs difteritine angina, jis m irė M askvoje 1935 m.
vasario 17 d. VKP(b) CK ir K om unistų Internacionalo
V ykdom asis K om itetas nekrologuose V incą K apsuką api
būdino k aip žymų Lietuvos revoliucinio judėjim o v e i
kėją, vieną iš Lietuvos K om unistų partijos k ū rėjų ir v a 
dovų, kaip ilgam etį nenuilstam ą tarptautinio kom unistinio
judėjim o darbuotoją.
T ūkstančiai M askvos d arbininkų ir tarnautojų, Lietu
vos ir k itų šalių politinių em igrantų susirinko laidotuvių
dieną, 1935 m. vasario 19-ąją, atiduoti V. Kapsukui
paskutinę pagarbą. Jo k arstą nešė artim i kovos ir bendro
darbo draugai: G. D im itravas, O. K ūsinenas, D. M anuilskis, J. Jaroslavskis, Z. A ngarietis, A. Sniečkus ir kiti.
V elionies palaikai buvo sudeginti krem atorium e, o urna
su pelenais įm ūryta M askvos N ovodevičės kapinių sie
noje.
Lietuvos Kom unistų partijos C entro K om itetas savo
pranešim e apie V. K apsuko m irtį rašė, kad „Lietuvos
K om unistų p a rtija ir visi Lietuvos darbo žmonės neteko
vieno geriausių, nenuilstančių ko v o to jų už darbininkų
klasės reikalus, dėl kom unizm o, neteko savo organizato
riaus ir vadovo" ,!9. LKP C entro K om itetas ragino p a rti
jos narius ir visus darbo žmones „imti pavyzdį iš drg.
Kapsuko, kuris visas savo jėgas, visą savo revoliucinę
energ iją atidavė proletarinei revoliucijai L ietuvoje ir v i
sam e pasaulyje. V isų m ūsų pareiga su didžiausiu pasi61

ryžim u tęsti tą darbą, dėl kurio dirbo ir kovojo drg.
M ickevičius-K apsukas, kad greičiau pasiektum e
m ūsų
bendrą tikslą — kom unizm ą" 12°.
Istorinis V. K apsuko nuopelnas yra tas, kad jis vienas
iš pirm ųjų m ūsų k rašte pradėjo skleisti m arksizm o-leni
nizmo idėjas ir tuo padėjo brandinti jėgas, praskynusias
Lietuvos darbo žmonėms kelią į šviesesnę ateitį. V K ap
sukas buvo vienas iš aktyviausių Lietuvos Kom unistų
partijos organizatorių ir vadovų. Kaip tik ši partija, v a 
dovaudam asi m arksizm o-leninizm o m okslu, įprasm ino Lie
tuvos darbininkų ir valstiečių išsivadavim o judėjim ą ko
voje prieš išnaudotojišką kapitalistinę santvarką, už Ta
rybų valdžią.
A tkūrus L ietuvoje T arybų valdžią, prad ėta rinkti ir
publikuoti V. Kapsuko literatūrinį palikim ą, skelbti p e
riodinėje spaudoje straipsnius, nušviečiančius jo visuo
m eninę, revoliucinę ir m okslinę veiklą. Dar 1941 m. LTSR
valstybinė leidykla K aune išleido m asiniu tiražu V. K ap
suko raštus „Kazys Giedrys" ir „Rapolas Čarnas", o ra 
šytojų žurnalas „Raštai" (ats. redaktorius P. Cvirka) p a 
skelbė platų R. Šarm aičio straipsnį „V incas K apsukas —
revoliucionierius ir spaudos darbuotojas".
Po A ntrojo pasaulinio karo V. Kapsuko literatūrinį
palikim ą rinko, tv ark ė ir publikavo daugiausia Partijos
istorijos instituto prie LKP CK m oksliniai bendradarbiai.
V. Kapsuko raštai apie K. Požėlą, J. G reifenbergerį,
K. Giedrį ir R. Čarną, jų nužudym ą buvo surinkti ir p a 
skelbti 1950 m. leidinyje „Keturiem s sušaudytiem s kom u
nistam s atm inti". Serijoje „M okinio biblioteka" V alstybi
nė grožinės literatūros leidykla keliais leidim ais 1951 —
1960 m. išleido V. Kapsuko apsakym us ir atsiminim us,
paim tus iš jo knygos „Caro kalėjim uos". Iš šių leidinių
Lietuvos m oksleiviai susipažino su rašytojo V. Kapsuko
grožine kūryba.
Stam biausias V. Kapsuko kaip istoriko veikalas „Pir
m oji Lietuvos proletarinė revoliucija ir T arybų valdžia"
buvo išleistas V ilniuje 1958 m. (spaudai parengė G. Zim a
nas). Pirm asis šios knygos .leidimas išėjo 1934 m. Č ika
goje prieš pat V. Kapsuko m irtį. Iš autoriaus rankraščio
knygą išleido A m erikos lietuvių darbininkų literatūros,
d raugija „Vilnies" laikraščio spaustuvėje.
D augiau kaip dvidešim t kruopštaus darbo m etų V. K ap
suko literatūrinio palikim o rinkim ui, tvarkym ui ir publi
kavim ui paskyrė Partijos istorijos instituto prie LKP CK
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d irektoriaus pavaduotojas Rokas M aliukevičius. V adovau
dam asis chronologiniu principu, jis sudarė, parengė p asta
bas ir parašė beveik visų dvylikos V. K apsuko rinktinių
raštų tom ų pratarm es, pateikdam as kiekvienam e tome
įdėtų autoriaus raštų charakteristiką. „Vagos" leidykla
1960— 1978 m. juos išleido. Tokios išsamios visuom eni
ninko raštų publikacijos n eturi nė viena tarybinė res
publika. V. Kapsuko raštus literatūros istorijos ir lite
ratūrinės kritikos klausim ais R. M aliukevičius sutelkė rin 
kin y je „A pie literatūrą". Šiuo veikalu „Vagos" leidykla
1980 m. pradėjo leisti lietuvių literatūros kn y g ų seriją
„Kritikos biblioteka". Gaila, kad ankstyva R. M aliukevi
čiaus m irtis neleido jam parašyti užsibrėžto m okslo tiria 
m ojo darbo „Vincas K apsukas — Lietuvos ir tarptautinio
darbininkų judėjim o veikėjas". Ši tem a d ar laukia savo
tyrinėtojo.
V. K apsukas nespėjo baigti rašęs m okslo tiriam ąjį
veikalą, skirtą tautininkų valdom ai Lietuvai. A utorius sa
vo darbą buvo pavadinęs „Fašistinė Lietuva". K adangi
šiam e darbe V. K apsukas analizuoja Lietuvos ekonom inę
ir politinę padėtį ne tik fašistinės, bet ir buržuazinės p a r
lam entinės diktatūros m etais, Partijos istorijos institutas
prie LKP CK, rengdam as autoriaus rankraštį spaudai, k n y 
gą pavadino „Buržuazinė Lietuva" (Vilnius, 1961 m., 184 p.,
redaktoriai G. Feigelsonas ir B. V aitkevičius).
Dar vienas V. K apsuko darbas, nepaskelbtas jam gy
vam esant, yra jo rašinys „Karolis Požėla". P artijos is
torijos institutas prie LKP CK jį paskelbė kny g o je „Ka
rolis Požėla. Raštai" (Vilnius, 1966 m., p. 9—69).
A r buvo daugiau neskelbtų V. Kapsuko raštų-— dabar
sunku pasakyti, nes jo asm ens archyvas Didžiojo T ėvy
nės karo pradžioje žuvo.
Lietuvių tau ta garbingai įam žino šviesų V. Kapsuko
vardą. Šiandien jo v ard u pavadinta nem aža Lietuvos k ol
ūkių, daug m iestų gatvių, spaustuvė Kaune, žvejybinis
laivas ir kt. 1955 m. balandžio mėn. V. Kapsuko vardas
buvo suteiktas V ilniaus valstybiniam universitetui, o M a
rijam polės m iestas buvo pavadintas K apsuku. 1958 m.
Kaune, Istorijos m uziejaus sodelyje, buvo atidengtas bron
zinis V. Kapsuko biustas. M inint T arybų Lietuvos 20ąsias m etines, M askvos N ovodevičės kapinėse 1960 m.
liepos 12 d. buvo atidengtas V. Kapsuko antkapinis p a
m inklas, po kuriuo buvo užm ūryta ir urna su jo palaikų
pelenais. V. Kapsuko 100-ųjų gimimo m etinių proga jo
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v ard u pavadintam e m ieste 1980 m. balandžio 4 d. buvo
atidengtas jam skirtas skulptūrinis biustas, kurį sukūrė
skulptorius’ J. N arušis (architektas H. Smila). Lietuvių
tautos pagarbą ir m eilę ištikim am sūnui, didžiam k o v o 
to jui už jos laim ę prim ena didingas 1962 m. p astatytas
V. Kapsuko pam inklas V ilniuje, prie Dailės m uziejaus.
J į sukūrė skulptorius P. V aivada (architektas E. Tamoševičius). M inint V ilniaus universiteto 400 m etų sukaktį,
1979 m. rugsėjo 20 d. sostinės Saulėtekio alėjo je buvo
atidengta skulptūrinė kom pozicija „V. Leninas ir V. K ap
sukas". J ą sukūrė LTSR liaudies dailininkas skulptorius
pro f. K. Bogdanas ir architektas H. Bogdanas. Tai buvo
LKP C entro K om iteto ir respublikos vyriausybės dovana
universitetui.
V. Kapsuko vardas brangus ne tik T arybų Lietuvos
darbo žmonėms. J į prisim ena visi, kam teko drauge d a 
lyvauti bendram e revoliuciniam e darbe. „Prisim enant jį,—
rašo savo 1953 m. kovo 6 d. laiške aktyvus Spalio re 
voliucijos dalyvis, senas bolševikas G rigorijus Petrovskis,— m ane visada apim a kilniausi jausm ai, susiję su jo —
draugo M ickevičiaus-K apsuko — atsidavim u Lenino p a r
tijos reikalui, kom unizm o reikalui, ir kyla noras m atyti
visus tarybinius žmones tokius p at tvirtus, koks tvirtas
kom unistas buvo V. M ickevičius-K apsukas. Gerbiu šv ie
sų V. M ickevičiaus-K apsuko atm inim ą. Jo paveikslas n ie 
k a d a neišnyks iš atm inties tų, kurie buvo susiję su juo
kovoje už T arybų valdžią, už kom unizm ą" 121.
Gausiu V. Kapsuko literatūriniu palikim u, kuris įeina
į lietuvių tautos socialistinės kultūros aukso fondą, šian 
dien plačiai naudojasi T arybų Lietuvos kultūros ir m okslo
darbuotojai, jis yra idėjinis kom unizm o k ū rėjų ginklas.
1960
V . KAPSUKO RASTAI, IŠLEISTI ATSKIRAIS LEIDINIAIS

1901— 1935 m.
1. Kaip augina lietuvius gimnazijose: M okintinių tėvam s dovanėlė.—

[Tilžė], 1901.— 8 p.-— A ut. nenurodytas.
2. „Vaina" M askolijos su Ja p o n ija = D e r Russisch—Japanische Krieg /
Parašė V. Kapsukas; „Draugo" organizacija.— Tilžė, 1904.— 17 p.
3. Kokia mums reikalinga valdžia / Parašė V . Kapsukas; Lietuvos so
cialdem okratų partija.— Londonas [Bitėnai], 1905.— 34 p.
4. N au jas v ėjas papūtė: iš „Draugo" № . 3.— [Bitėnai], 1905.— 8 p.—■
Parašas: Gandras.
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5. P irm ieji revoliucijos žingsniai: A tsp. iš „Draugo" N r. 4.— [Bitėnai],
1905,— 20 p.
6. Salin caro valdžia! = Fort m it dem Carismus! / Parašė V. Kapsu
kas; „Draugo" organizacija.— Ž eneva [Bitėnai], 1905.—■16 p.
7. A iris Džonas ir baduolių darbininkai / Sutaisė V. Kapsukas.— V.,
1906 (V.: A. Sirkino sp.).— 16 p.— („Naujosios gadynės" išleid.;
N r. 8).
8. Darbo diena / Parašė V. Kapsukas.— V., 1906 (V.: „Vilniaus ži
n ių ” sp.).— 50 p.—-(„A teities" išleid.; N r. 3).— Virš. antr.: Sutrumpinkim darbo laiką!
9. K okie reikalingi įstatym ai darbininkam s apsergėti / Parašė V. Kap
sukas.— V., 1906 (V.: A. Sirkino sp.).— 48 p.—-(„Naujosios gady
nės" išleid.; Nr. 6).
10. Salin caro valdžia! / Lietuvos socialdem okratų partija.— 2-asis papild.
leid.-— Londonas [Bitėnai], 1906.— 16 p.
11. Lietuvių m oterų darbininkių draugijos uždaviniai ir įstatai: V. Kap
suko prakalba Bellshillėj 1915 m. rugsėjo 19 d.— Bellshill, 1916
(Bellshill: „Rankpelnio" sp.).— 27 p.— (Britanijos lietuvių moterų
darbininkių d-ja; Nr. 1).
12. Jono Biliūno biografija.— Philadelphia: „Kovos" spauda, 1917.—
127 p.— (Lietuvių darbininkų literatūros d-jos leid.; N r. 2).
13. Kaip kunigai rūpinasi darbininkais? / Parašė V. Kapsukas.— Phila
delphia: „Kovos" spauda, [1917].— 32 p.— (Liet. socialistų s-gos Ame
rikoje leid.; Nr. 24).
14.
Tas pat.— 2-oji laida.— Philadelphia: „Kovos" spauda, 1917.—
32 p.— (Liet. socialistų s-gos A m erikos leid.; Nr. 25).
15. K unigai ir revoliucija.—Philadelphia, 1917.— 32 p.— (Liet. socialis
tų s-gos A m erikoje leid.; N r. 25).
16.
Tas pat.— 2-oji laida.— Philadelphia, 1917.— 31 p.— (Lietuvos
socialistų s-gos A m erikoje leid.; N r. 25).
17. Šeimyna seniau, dabar ir ateityje / Parašė V. Kapsukas.— Philadel
phia: „Kovos“ spauda, 1917.— 47 p.— (Lietuvių m oterų progresyvio
susivienijim o leid.; Nr. 4).
18. Bažnyčios atskyrim as nuo valstybės / Rusijos socialdem okratų dar
bininkų partija.— Petrapilis (Leningradas): Lietuvių sekcijų Centro
biuras, 1918 (Petrapilis: „Rabočeje delo" sp.).— 16 p.— (Darbininko
knygynėlis; Nr. 11).
19. Ekonominio plėtojimosi keliai.—-V oronežas, 1918 (Voronežas: Lie
tuvos reikalų kom. sp.).— 27 p.— (Lietuvos reikalų kom. kultūros
ir švietimo sk.; Nr. 60).— Prieš antr. aut.: V. K.
20.
Tas pat, antr.: Bruožai iš politinės ekonomijos.— [2-asis leid.].—
K., 1921 (K.: Š. Neum ano sp.).— 24 p.— (Koop. b-vė „Šviesa";
Nr. 6).— Prieš antr. aut.: B. R.
21. Kaip kunigai rūpinasi darbininkais? / Rusijos KP(b).— [3-asis leid.].—
V oronežas: Lietuvių sekcijų C entro biuras, 1918 (Voronežas: Lietu
vos reikalų kom. sp.).— 29 p.— (Darbininko knygynėlis; N r. 13).
22.
Tas pat / Rusijos KP. Lietuvos ir Baltarusijos KP.— [4-asds,
papild. leid.— Smolenskas]: Lietuvos ir Baltarusijos KP CK, 1920.—32 p.— (Komunisto knygynėlis; N r. 24).
23. K unigai ir caro valdžia / Rusijos KP(b).— [3-asis leid.].— V orone
žas: Lietuvių sekcijų C entro biuras, 1918 (Voronežas: Lietuvos rei
kalų kom. sp.).— 44 p.— (Darbininko knygynėlis; N r. 15).
5 Užsak. N r. 3499
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Tas pat / Rusijos KP(b). Lietuvos ir Baltarusijos KP.— [4-asis,
papild. leid.—Sm olenskas]: Lietuvos ir Baltarusijos KP CK, 1920.—
32 p.— (Komunisto knygynėlis; N r. 47).
25. Lietuvių m oterų judėjim as ir klasių kova.— [Petrapilis (Leningra
das): Rusijos KP Lietuvių sekcijų C entro biuras, 1918].— A prašyta
pagal šaltinius.
26. Lietuvos Bresto taikos tarybos.—-V oronežas, 1918 (Voronežas: Lie
tuvos reikalų kom isariato sp.).—- 40, XXIII p .— (Lietuvos reikalų
kom. kultūros ir švietimo sk.; N r. 78).-—-Prieš antr. aut.: V. M ickevičius-Kapsukas.
27. Lietuvos „gelbėtojai" karo m etu.— V oronežas, 1918 (Voronežas: Lie
tuvos reikalų kom isariato sp.).— 69 p.— (Lietuvos reikalų kom. kul
tūros ir švietimo sk.; N r. 4).
28—29. Trum pa Lietuvos socialdem okratų partijos istorija.— Petrapilis;
Smolenskas, 1918— 1920.
D. 1. (1896— 1905) / Rusijos SDDP.— Petrapilis: Lietuvių sekcijų
C entro biuras, 1918.— 29 p.— (Darbininko knygynėlis; N r. 5).
D. 2. (1906— 1914) / Rusijos KP. Lietuvos ir Baltarusijos KP.—
[Smolenskas]: Lietuvos ir Baltarusijos KP CK, 1920.— 96 p.— (Ko
munisto knygynėlis; Nr. 27).
30. Lietuvių social-patriotai: Str. rinkinys / Z. A ngarietis, V. Kapsukas
ir kt.— Voronežas, 1918.— 57 p., įsk. virš.— (Lietuvos reikalų kom.
kultūros ir švietimo sk.; N r. 80).
31. Tautų klausim as ir lietuviai bolševikai: [Str. rinkinys] / Z. A ngarie
tis, V. Kapsukas ir kt.— Voronežas, 1918 (Voronežas: Lietuvos rei
kalų kom. sp.).— 63 p.— (Lietuvos reikalų kom. kultūros ir švieti
mo sk.; N r. 69).
32. Krikščionys dem okratai ir darbininkai / Rusijos KP. Lietuvos ir
Baltarusijos KP.— [Smolenskas]: Lietuvos ir Baltarusijos KP CK,
1919.— 16 p.— (Komunisto knygynėlis; Nr. 7).
33. Steigiamasis susirinkim as ar T arybų valdžia / Rusijos KP. Lietuvos
ir Baltarusijos KP.— [Smolenskas]: Lietuvos ir Baltarusijos KP CK,
1919.— 14 p.— (Komunisto knygynėlis; N r. 4).
34. Šnipų lizdai: [Apie komunistų ir darbininkų kovą su žvalgyba b ur
žuazinėje Lietuvoje],— B. v.:
[Lietuvos ir Baltarusijos KP CK,
1919].— 2 p.
35. K rikščionys dem okratai ir žemė / Rusijos KP. Lietuvos ir Baltarusi
jos KP.— [Smolenskas]:
Lietuvos ir Baltarusijos KP CK, 1920.—
24 p.-— (Komunisto knygynėlis; Nr. 28).
36. Lietuvos profesinės sąjungos / Rusijos KP. Lietuvos ir Baltarusijos
KP.— [Smolenskas]: Lietuvos ir Baltarusijos KP CK, 1920.— 30 p.—
(Komunisto knygynėlis; N r. 42).
37. V eidm ainių darbai / Rusijos KP. Lietuvos ir Baltarusijos KP.—
[Smolenskas]: Lietuvos ir Baltarusijos KP CK, 1920.— 13 p.— (Ko
munisto knygynėlis; N r. 23).
38. В когтях польских палачей: [Впечатления узников польских

застенков / Российская КП (б).— Смоленск]: ЦК КП Литвы и
Белоруссии, 1920.— 32 с.— (КП Литвы и Белоруссии; № 18).—
Перед загл. авт.: В. Мицкевич-Капсукас.
39. M ūsų darbo trūkum ai: (Laiškas draugam s): [Apie revoliucinę situa
ciją Lietuvoje, V ilnijoje ir Lietuvos KP organizacijų artim iausi už
daviniai.— K.: Lietuvos KP CB, 1921].— 4 p.— Parašas: V . M ickevičius-Kapsukas.— Teksto gale: Kaukazas.— Išsp. šapirogr.
40. Pranešimas apie T retįjį Lietuvos Komunistų partijos suvažiavim ą /
Sutaisė V. Kapsukas; Lietuvos KP. Komunistų Internacionalo sek
cija.— [Smolenskas], 1922.— 46 p.
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41. Sodžiaus darbininkai ir Lietuvos buožės.— Šiauliai, 1922 (Šiauliai:
Savičiaus ir Šumkausko sp.).— 66 p.— (Šiaulių m. darbininkų prof
sąjungos leid.; N r. 1).— Prieš antr. aut.: B. D.
42. D idysis Lietuvos kareivių sukilimas Panem unėje 1920 m. vasario
22—23 d. / Parašė Revoliucijos Kareivis; LKP.— [Smolenskas]: Ka
reivių tiesa, 1924 (Smolenskas: LKP CK sp.).— 39 p.
43. Darbininkų ligos kasos; Lietuvos darbininkų draudim o ligoje įsta
tym as / B. Solovjovas ir Senas Darbininkas ĮV. Kapsukas]; V ersta
iš rusų k.— 2-oji laida.— K., 1926.— 40 p.— (Koop. b-vės „Vilnies"
leid.; N r. 1).
44. Фашистский переворот в Литве: Приложение: Биографии пер
вых ж ертв белого террора в Л итве — К. П ожелы, И. Грейфенбергера, К. Гедриса и Р. Черного / М О П Р.— М.: И зд. ЦК
М О ПР СССР, 1927,— 32 с.
4.'). Lietuvos darbininkės ir poniulės / Parašė V. Kapsukas.— Brooklyn,
[1928].— 152 p.— (Lietuvių darbininkių
susivienijim o
.Amerikoje
leid.; Nr. 12).
46. Caro kalėjim uos: Užrašai ir atsim inim ai / V. M ickevičius-K apsukas.—•
Brooklyn: „Laisvės" spauda, 1929.— 322 p.— (Amerikos lietuvių dar
bininkų lit. d-jos leid.; Nr. 27).
47. Keturių teismo kom edija ir paskutinės valandos / Spaudai parengė
V. Kapsukas.— Tilžė: [LKP CK], 1929 (Tilžė: O. v. M auderodės
sp.).— 36 p.
48. Pirm oji gegužės nepriklausom oje Lietuvoje, (1919— 1929) / Sutaisė
V. Kapsukas.— Tilžė: [LKP CK], 1929 (Tilžė: O. v. M auderodės
sp.).— 79 p.
49. Rapolas Čarnas: Fašistų budelių nužudytas 1926 m. gruod. 27 d. /
Parašė V . Kapsukas.— Tilžė: Lietuvos KJS CK, [1930].— 15 p.—A ntr. lape leid. v.: Kaunas.
50. Kazys Giedrys: Fašistų budelių nužudytas 1926 m. gruod. 27 d.:
[1891— 1926. Biografija]. J Parašė V. Kapsukas.— [Berlynas: LKP
CK], 1931.— 27 p.
61. Л итва. — M.; Л .: Московский рабочий, 1931.— 64 c.— (Н аш и со
седи) .
52. K ovokim už Klaipėdos krašto apsisprendimo ir laisvo atsiskyrim o
nuo Lietuvos teisę! / Parašė V. Kapsukas.— [Tilžė]: LKP CK,
1932,— 56 p.
53. Pirmoji Lietuvos proletarinė revoliucija ir sovietų valdžia.—■Chicago: „Vilnies" spauda, 1934.— 240 p.— (Amerikos lietuvių darbinin
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Zigmas
Angarietis
( 18 8 2 —

19 4 0 )

Į Lietuvos darbininkų revoliucinio judėjim o istoriją g ar
bingą puslapį y ra įrašęs Zigmas A leksa-A ngarietis. Tai
buvo vienas iš pirm ųjų Lietuvos K om unistų partijos o r
ganizatorių ir ilgam ečių jos vadovų, visą savo gy v en i
mą paskyręs p artinei veiklai, Lietuvos K om unistų p a rti
jos kovai už šviesesnę gim tojo krašto liaudies ateitį.
Zigmas A leksa-A ngarietis gimė 1882 m. birželio 1(13) d.
V ilkaviškio apskrities A lvito valsčiaus (dabar V ilkaviš
kio raj.) O belupių kaim o pasiturinčių valstiečių šeim oje.
M okėsi M arijam polės gim nazijoje, v ė lia u —■V aršuvos v e 
terinarijos institute. Tačiau pasirinkto darbo pagal spe
cialybę Z. A leksa nedirbo, o nuo jau n y stės dienų a tsi
dėjo visuom eninei revoliucinei veiklai.
Savo autobiografiniuose užrašuose Z. A leksa prisim e
na, kad, turėdam as 15 m etų, jis aptiko savo dėdės, gy
dytojo Juliaus A leksos bibliotekoje F. Engelso v eikalą
„Šeimos, privatinės nuosavybės ir valstybės kilm ė". K ny
ga padarė jam didelį įspūdį, padėjo kritiškai v ertinti tai,
kas buvo dėstom a gim nazijoje istorijos ir kitose pam o
kose.
1912 m. laiške Ju n g tin ių A m erikos V alstijų Lietuvių
socialistų sąjungos nariui J. Jasulevičiui Z. A leksa rašė:
„Prie socializmo p rad ėjau linkti apie 1898— 1899 m. .. .So70

cialistu likau 1901 m. Iki to laiko jokio socialistiško rašto
nubuvau m atęs, išskyrus M arkso ir Engelso. Tenai radau
savo pasaulėžvalgai pam atus"
Taigi m arksizm o povei
kis jaunam Z. A leksai buvo neabejotinas.
M okydam asis V aršuvoje, Z. A leksa dalyvavo revoliu
cinėje Studentų veikloje, Gegužės pirm osios dem onstraci
joje, padėjo leisti nelegalią socialistinę spaudą. Išnaudo
tojų klasių im perialistinių siekim ų sukurstytas R usijos—•
Jap o n ijd s karas dar labiau paskatino opozicines darbo
žmonių nuotaikas. V ienoje iš an tikarinių dem onstracijų
V aršuvoje 1904 m. lapkričio m ėn. Z. A leksa buvo suim tas,
įkalintas įr iš instituto pašalintas.
1905— 1907 METŲ REVOLIUCIJOS DALYVIS
Rusijos visuom eninės raidos pažangos interesai reikalavo
panaikinti patvaldinę santvarką, likviduoti
dvarininkų
viešpatavim ą, nuv ersti carinį režimą, stabdantį šalies g a
m ybinių jėg ų kilim ą. Pirm oji liaudies revoliucija pradėjo
spręsti šiuos pribrendusius uždavinius.
Paleistas už užstatą iš kalėjim o, Z. A leksa apsigyve
no tėv išk ėje ir čia n etru k u s įsitraukė į revoliucinę kovą.
1905 m. visuotinio spalio streiko dienom is Z. A leksa k a l
ba m itinge Suvalkų K alvarijoje, ragindam as darbininkus
ir valstiečius tęsti ko v ą dėl caro valdžios nuvertim o.
Savo autobiografijoje, paskelbtoje straipsnių ir atsi
m inim ų k n y goje ,,Zigmas A ngarietis", jis prisim ena, kad
po to, kai 1906 m. jo tėv as Jo n a s A leksa, norėdam as
nuslopinti savo 300 h a ūkio, buvusio netoli K alvarijos,
d arbininkų streiką, p akvietė policiją, „kilo konfliktas tarp
m anęs ir policijos viršininko, kuris atvedė dragūnus. Po
šio įvykio n u tariau su tėv u n u tra u k ti ryšius ir palikti jo
namus. Išvykau į V iln ių 1' 2. Tada Z. A ngarietis, p ro leta
rinio revoliucinio judėjim o veikėjas, nutraukė santykius
sn savo buržuazine šeima.
1906 m. įstojęs į Lietuvos socialdem okratų partiją,
Z. A leksa dirbo V ilniuje, organizavo darbininkų strei
kus, pasireiškė k aip partijos revoliucinės krypties v e i
kėjas, aktyvus kovotojas su oportunizm u ir nacionalizm u.
Jis buvo vadinam osios V ilniaus opozicijos, susidariusios
LSDP V ilniaus organizacijoje, dalyvis, priklausė internacionalistinių partijos elem entų sudarytai autonom istų gru
pei, sim patizuojančiai bolševikų kovos taktikai. Z. Alek71

sa pasisakė prieš blokavim ąsi su liberalais II V alstybės
dūm os rinkim uose, stojo už Lietuvos socialdem okratų p a r
tijos susivienijim ą su Rusijos socialdem okratų darbinin
k ų partija.
1907 m. pavasarį pasiųstas partiniam darbui į P ane
vėžį, Z. A leksa padėjo vietinei LSDP organizacijai išplėsti
darbą tarp žemės ūkio darbininkų.
Kaip Panevėžio organizacijos delegatas Z. A leksa d a 
lyvavo 1907 m. rugpjūčio mėn. įvykusiam e Lietuvos so
cialdem okratų partijos V II suvažiavim e K rokuvoje. T arp
suvažiavim o delegatų v y rav o autonom istai. Suvažiavim as
pripažino, kad LSDP ir RSDDP susivienijim as yra galim as
ir reikalingas, priėm ė abiejų p a rtijų susivienijim o sąly 
gas, panašias į tas, kuriom is Latvijos socialdem okratija
1906 m. susivienijo su RSDDP. Suvažiavim as išrinko
autonom istus Z. A leksą, P. E idukevičių LSDP CK nariais.
Socialdem okratinių jėg ų susivienijim o šalininkų p er
galė LSDP VII suvažiavim e buvo stam bus separatistų
pralaim ėjim as visos Lietuvos darbininkų judėjim e. N ors
dėl revoliucinių LSDP v eik ėjų areštų reakcijos m etais,
dėl laisvėje likusių oportunistų pasipriešinim o LSDP n e 
susijungė su RSDDP, b et bolševikinės darbininkų v ie n y 
bės visos Rusijos m astu idėjos nesulaikom ai skynė sau
kelią. 1905— 1907 m. revoliucijos, klasių kovos patyrim as
m okė, kad carizm as y ra bendras v isų R usijos tau tų p rie 
šas, todėl išsivaduoti iš bet kokios socialinės ir n aciona
linės priespaudos engiam ų tautų darbo žmonės galės tik
eidam i drauge su rusų darbininkų klase, kaip a k ty v ia u 
sia kovotoja prieš carizmą. „Penktieji m etai suvienijo
visų Rusijos n acijų d a rb in in k u s" 3,— rašė 1914 m. V. Le
ninas.
PRIEŠ LIKVIDATORIUS
Pirmosios buržuazinės dem okratinės revoliucijos p rala i
m ėjim as, žiaurūs Stolypino reakcijos persekiojim ai šalies
socialdem okratiniam e judėjim e pagim dė likvidatorystės
srovę. N em aža dalis LSDP vadovų taip p at ėm ė apleisti
partinį darbą, propaguoti m intį, k ad susiklosčiusiom is są
lygomis esąs galim as tik ram us k u ltū rin is darbas.
Z. A leksa stojo prieš likvidatorius. 1908— 1909 m. jis
M arijam polėje leido pogrindinį laikraštį „D arbininkų žo
dis", nelegalius atsišaukim us. 1908 m. Z. A leksa įsteigė
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S u v alk ijo je legalią „Savitarpinės pašalpos darbininkų
drau g iją", kuri tu rė jo padėti socialdem okratam s plėsti
darbą ta rp žemės ūkio darbininkų.
R eakcijos m etais „D arbininkų žodžio" puslapiuose
Z. A lek sa skelbė pro letariato pasitikėjim ą savo jėgom is,
rūpinosi partinio darbo ateitim i. „K adangi proletariato
skaitlius vis auga,— rašė Z. A leksa,— kadangi tuom spė
kos jo vis didinasi,— ta i galų gale darbininkai viršų p a 
ims ir nuvers jiem s n etikusį surėdym ą. A rtinasi valanda,
kad a darbininkai paim s valdžią į savo rankas, k a d a įvyks
socializm as" 4. Pranešdam as apie įvykusią RSDDP V k o n 
ferenciją, laikraštis pažym ėjo konferencijos nutarim ą, k u 
riuo nurodom a C entro K om itetui im tis tolesnių žygių Lon
dono suvažiavim o pageidavim ui dėl LSDP susivienijim o
su RSDDP įv y k d y ti5.
1909 m. birželio 10 d. Z. A leksa buvo suim tas M ari
jam polėje su nelegalios
socialdem okratinės literatūros
ryšuliu. V aršuvos teism o rūm ai 1911 m. rugsėjo 28 (spa
lio 11) d. už socialdem okratinę veiklą nuteisė jį 4 m e
lams katorgos d a rb ų 6.
K alinam as Pskovo kalėjim e, Z. A leksa n e p a liau ja rū
pintis partinio darbo reikalais. Jis rašo antilikvidatoriškus laiškus, sveikina socialdem okratus, nenutraukusius
partinio darbo, ir p a ta ria jiem s: „Būtinai turi pasirodyti
slapti periodiški arba neperiodiški raštai (lenk. ir liet.).
A tėjo ja u laikas". Jis klausia LSDP CK vadovus: a r jau
susidėta su RSDDP? „Jei ne, tai kodėl? K ada susidės?
Laikas būtų" 7.
Sį Z. A leksos laiškelį, parašy tą ant arbatžolių p aketė
lio skiautės, išsaugojo Filom ena G rincevičiūtė, prieš Pir
m ąjį pasaulinį k arą dirbusi politinių kalinių šelpim o darbą.
R eikia stebėtis Z. A leksos ištverm e ir darbštum u. Įvai
riuose caro kalėjim uose ir trem tyje prie A ngaros upės
(Jenisejaus gubernijos Pinčiugos valsčiaus J a rk ų kaim e,
ku r buvo apgyvendintas policijos priežiūroje 1915 m. rug
pjūčio mėn.) Z. A leksa praleido daugiau k a ip 7 m etus,
o Pskovo kalėjim e pusę m etų vaikščiojo su grandinėm is
ant kojų. N epaisydam as sunkių kalinim o ir buities są 
lygų, Z. A leksa daug rašė, savo kūrinius siuntė į JA V
pažangiųjų lietuvių spaudą. Pasirašinėjo jis dažniausiai
Z. A ngariečio slapyvardžiu, kuris ir liko jo a n trą ja p a
varde. Petras Naudžius, vienas iš pažangaus laikraščio
„Laisvė" įkū rėjų , dirbęs laik rašty je iki 1913 m., prisim e73

na: „Ypač įstrigo atm intin A ngariečio rankraščiai, k u 
riuos jis siuntė iš kalėjim o. Jie būdavo sunkiai įsk aito 
mi, parašyti an t laikraščių skiaučių, an t vyniojam o po
pieriaus" 8.
RYŠIAI SU BOLŠEVIKAIS
G yvendam as Sibire, Z. A ngarietis užmezgė ryšius su bol
ševikais, pradėjo susipažinti su jų literatūra, 1917 m.
pradžioje dirbo M inusinsko pogrindinėje bolševikų o rg a
nizacijoje k a rtu su Je le n a Stasova ir kitais bolševikų
veikėjais. Savo to m eto straipsniuose, paskelbtuose „R ank
pelnyje", „Socialdem okrate", „K ovoje", „N aujojoje gady
nėje", Z. A ngarietis populiarino bolševikų pažiūras im 
perialistinio karo klausim u, pažym ėdam as, kad „pakeiti
m as dabartinio im perialistinio karo į pilietinį k a rą —vienatiniai tikras p roletarų obalsis". D ar 1915 m. rugsėjo
m ėn. Z. A ngarietis parašė straipsnį „A ntrasis Internacio
nalas m iręs", k urį V. K apsukas paskelbė 1915 m. gruo
džio m ėn. „Socialdem okrate". „A ntrasis Internacionalas
m iręs ir n e v e rta jo gaivinti,— rašė Z. A ngarietis.— Jo
vietoj teg y v u o ja Trečiasis, tikrai pro letarų in ternaciona
las" 9. Šį Z. A ngariečio straipsnį V. K apsukas pasiuntė
bolševikų partijos centrinio organo „Social-dem okrat" re 
dakcijai, kurios vadovas buvo V. Leninas. Lydim ajam e
raštelyje 1915 m. spalio 26 d. V. K apsukas pažym ėjo:
„Siunčiam ą straipsnį mums atsiuntė lietuvių ir rusų kalba
iš Sibiro tik ką išėjęs į laisvę draugas, kuris atliko 4-ių
m etų katorgą už priklausym ą LSDP. Įdom u pažym ėti,
kad jis dar nesuspėjo gauti nė vieno nelegalaus social
dem okratinio leidinio ir jokių sm ulkesnių žinių apie tai,
kas dedasi socialdem okratiniam e pasaulyje. Čia drg. A n 
garietis (pseudonimas) išdėsto pažiūras, kurios yra ben d 
ros daugeliui draugų Rusijoje, esančių kalėjim e ir ištrė 
mime. A nksčiau, d a r iš Pskovo katorgos centralo, jis
rašė apie dviejų srovių kovą socialistų eilėse. Su nacio
nalistais prieita iki ryšių nutraukim o" 10.
Lietuvos revoliucinių socialdem okratų V. Kapsuko,
Z. A ngariečio pasisakym ai aktualiais darbininkų ju d ė ji
mo klausim ais padėjo orientuotis daugeliui em igracijoje
gyvenančių lietuvių darbininkų socialistų. V ieni jų, 1917 m.
grįžę į revoliucinę Rusiją, aktyviai dalyvavo kovoje dėl
Spalio revoliucijos pergalės, gynė jo s laim ėjim us pilie
tinio karo frontuose. Kiti, likę gyventi A nglijoje ir Ju n g 74

tinėse A m erikos V alstijose, dalyvavo čia K om unistų p a r
tijų vadovaujam ų organizacijų veikloje, p ad ėjo skleisti
m arksizm o-leninizm o idėjas kapitalistinėse šalyse.
SPALIO REVOLIUCIJOS DALYVIS
Grįžęs po V asario revoliucijos iš Sibiro į Petrogradą,
Z. A ngarietis ėmė dirbti bolševikų partijos Petrogrado
organizacijoje. V ėliau, 1921 m. partijos valym o m etu
M askvoje, jam buvo pripažintas partinis stažas nuo
1906 m., t. y. nuo to laiko, kai jis ėmė dirbti Lietuvos
socialdem okratų partijos kairiajam e sparne " .
P etrograde Z. A ngarietis tu o jau įsitraukė į vietos lie
tuvių bolševikų organizacijos veiklą. Jo vadovaujam i
Petrogrado Lietuvių rajono bolševikai sustiprino kovą su
oportunistiniais elem entais: buvo nutrau k ti Lietuvių ra 
jono kom iteto ryšiai su buržuazinėm is organizacijom is,
kai k u rie oportunistai — Č. Petraškevičius, J. Glemža —
buvo izoliuoti nuo rajono organizacijos, kiti, kaip V. Po
žėla, patys pasitraukė iš partijos.
S varbų vaidm enį telk ian t evakuotus Pirm ojo pasau
linio karo pradžioje Lietuvos darbininkus apie bolševikų
p a rtiją suvaidino Z. A ngariečio, o vėliau ir V. Kapsuko
redaguojam a „Tiesa". J i populiarino bolševikų partijos
nutarim us, aiškino partijo s politiką ir tak tik ą kov o jan t
už buržuazinės dem okratinės revoliucijos peraugim ą į so
cialistinę revoliuciją, už T arybų valdžią. „Tiesa" p ro p a
gavo proletarinio internacionalizm o idėjas, kėlė aikštėn
buržuazinių ir sm ulkiaburžuazinių lietuvių p a rtijų v ad o 
vų m ėginim us atitrau k ti evakuotus Lietuvos gyventojus
nuo bendros kovos su visos Rusijos darbo žm onėm is dėl
socialistinės revoliucijos pergalės.
Bolševikų partijos Lietuvių rajono organizacija 1917 m.
balandžio 6 d. išrinko Z. A ngarietį savo atstovu į p a rti
jos Petrogrado kom itetą. Kaip Petrogrado bolševikų or
ganizacijos konferencijos išrinktas delegatas (su p ataria
m uoju balsu) Z. A ngarietis dalyvavo partijos V I suvažia
vime. „Tiesa" paskelbė pagrindines suvažiavim o priim tas
rezoliucijas, kuriose buvo nubrėžtas lenininis kursas —
rengti darbininkus ir varginguosius valstiečius ginkluo
tam sukilimui, kad b ūtų n u v ersta kontrrevoliucinės b u r
žuazijos valdžia ir iškovota proletariato diktatūra. Šiuos
nutarim us Z. A ngarietis populiarino darbo žm onių susi
rinkimuose, skelbė savo straipsniuose „Tiesoje".
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Z. A ngarietis tiesiogiai dalyvavo ko v o je dėl Spalio
revoliucijos pergalės. Petrogrado karinio revoliucinio k o 
m iteto pavedim u jis organizavo Pavlo ir V ladim iro karo
m okyklų k ariūnų sukilimo num alšinim ą 12, padėjo išaiš
k inti įmonėse, prekių sandėliuose, geležinkelio stotyse
esančias popieriaus atsargas, k ad jo s b ū tų panaudotos
revoliucijos, T arybų valdžios reikalam s 13.
Tarybinės vyriausybės 1917 m. gruodžio 8 d. n u ta ri
m u buvo sudarytas Lietuvos reikalų kom isariatas. Kom i
saru buvo paskirtas V. Kapsukas, p av aduotoju — Z. A n 
garietis. Lietuvos reikalų kom isariato, kaip ir kitų n a 
cionalinių kom isariatų, veikusių T autybių reikalų liaudies
kom isariato sudėtyje, svarbiausias uždavinys buvo stip 
rinti T arybų valdžią, skleisti šios valdžios idėjas tarp e v a 
kuotų lietuvių, kovoti su reakcine buržuazine ideologija,
plėsti V okietijos im perialistų okupuotoje L ietuvoje re 
voliucinę kovą, nacionalinio išsivadavim o judėjim ą.
1918 m. kovo m ėn. Lietuvos reikalų kom isariatas pasiun
tė savo Spaudos ir švietim o skyriaus v e d ė ją Z. A ngarietį į V oronežą organizuoti kom unistinės literatūros lei
dimą. N acionalizuota Lietuvių spaustuvė buvo p aversta
Lietuvos reikalų kom isariato spaustuve. J o je kom isariato
Spaudos ir švietim o skyrius 1918 m. V oroneže išleido
apie 70 knygučių, tarp jų pirm uosius V. Lenino raštus
atskirais leidiniais 14. Kom isariato iniciatyva T arybų v al
džios organai likvidavo V oroneže įsikūrusią V yriausiąją
lietuvių tarybą Rusijoje, kurią buržuaziniai veik ėjai su
kūrė kontrrevoliuciniais tikslais.
KOVOJE DĖL LIETUVOS KOMUNISTŲ
PARTIJOS SUKŪRIMO
Dar Spalio revoliucijos išvakarėse bolševikų partijos C en t
ro Kom iteto 1917 m. spalio 10(23) d. nutarim u sudarytas
Lietuvių sekcijų laikinasis C entro biuras vadovavo visam
lietuvių bolševikų propagandiniam ir agitaciniam darbui,
leido savo spaudos organus: „Tiesą", o nuo 1918 m. b a 
landžio m ėn.— Z. A ngariečio V oroneže redaguojam ą „Ko
m unistą".
Po Spalio revoliucijos prasidėjus T arybų šalies ir V o
kietijos derybom s dėl taikos pasirašym o, atsivėrė p e rs
pek ty v a evakuotiem s Lietuvos gyventojam s grįžti į gim 
tąsias vietas. V ienas iš pirm ųjų Z. A ngariečio rūpesčių
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naujom is sąlygom is buvo sukurti L ietuvoje kom unistinę
organizaciją. J a u 1917 m. gruodžio 2(15) d. „Tiesoje"
Z. A ngarietis paskelbė straipsnį „Prie naujo darbo", k u 
riam e rašė: „Reikės pasirūpinti, kad Lietuvoje su sitv ar
k y tų revoliucinių socialdem okratų organizacija. Sį darbą
turės atlikti RSDDP nariai, kurie sugrįš į Lietuvą, eidam i
išvien su Lietuvos revoliuciniais socialdem okratais".
Po Bresto taikos pasirašym o Lietuvos Kom unistų p a r
tijos sukūrim o uždavinys pasidarė dar aktualesnis. K rašte
stiprėjo nepasitenkinim as okupaciniu režimu. Spalio re 
voliucijos veikiam i, darbo žmonės vis ryžtingiau siekė
nuv ersti buržuazijos viešpatavim ą. 1918 m. gegužės 26—
27 d. M askvoje įvykusi RKP(b) lietuvių sekcijų antroji
konferencija, kurios darbe dalyvavo ir Z. A ngarietis, p ri
ėm ė rezoliuciją „Darbas L ietuvoje". J i iškėlė tokius grįž
tančių į vokiečių okupuotą Lietuvą kom unistų uždavi
nius: „Rusijos Kom unistų partijos (bolševikų) lietuvių
sekcijų nariai, k artu su k itais Kom unistų partijo s nariais,
persikėlusiais iš Rusijos į Lietuvą, ir Lietuvos revoliuci
niais socialdem okratais sudaro Lietuvos kom unistų orga
nizaciją, kuri v ad ovau tų revoliuciniam Lietuvos darbinin
kų darbui, priim dam a pam atinius dėsnius Rusijos Kom u
nistų partijo s (bolševikų) program os ir taktikos" 15.
Lietuvių sekcijų C entro biuro vadovai V. K apsukas ir
Z. A ngarietis ragino Lietuvos kom unistus galutinai atsi
riboti nuo oportunistinių elem entų, kovoti dėl kuriam os
kom unistinės organizacijos idėjinio švarum o. Kovos su
buržuazine ideologija klausim ai, Lietuvos K om unistų p a r
tijos sukūrim o keliai buvo svarstom i Lietuvių sekcijų
C entro biuro posėdžiuose, kom unistinėje lietuvių spau
doje.
Bendromis Lietuvos revoliucinių socialdem okratų ir su
grįžusių iš evakuacijos lietuvių bolševikų pastangom is
1918 m. įvairiose Lietuvos vietose buvo sukurtos nele
galios kom unistinės organizacijos. P. E idukevičiaus ini
ciatyva jo s susivienijo pirm ajam e Lietuvos Kom unistų
partijos suvažiavim e, kuris įvyko 1918 m. spalio 1—3 d.
V ilniuje.
Susikūrusi idėjiniais-teoriniais bei organizaciniais
m arksizm o-leninizm o pagrindais, Lietuvos K om unistų p a r
tija buvo naujo tipo darbininkų klasės p artija, išreiškianti
darbininkų ir valstiečių interesus, visos Lietuvos liaudies
interesus.
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1918 m. lapkričio mėn. pabaigoje V. K apsukas ir Z. Angarietis atvyko į V ilnių dirbti partinio darbo. Gruodžio
7 d. jie buvo kooptuoti į LKP C entro K om itetą ir buvo
jo vad o v au jan ty s nariai iki p at m irties.
LIETUVOS LAIKINOSIOS REVOLIUCINES
VYRIAUSYBES NARYS
Subrendus revoliucinei situacijai, ypač po 1918 m. Lap
kričio buržuazinės dem okratinės revoliucijos V o kietijo
je, k u r buvo n u v e rsta kaizerio valdžia, vokiečių okupuo
tuose kraštuose d a r labiau išsiplėtė išsivadavim o ju d ė ji
mas, prasidėjo tiesioginė ko v a dėl T arybų valdžios.
Kom unistų vadovaujam i, V ilniaus, Kauno, Šiaulių, P a
nevėžio ir kitų vietų darbininkai rinko Tarybas, kurios
ėm ė valdžią į savo rankas. Gruodžio 8 d. partijos C entro
K om iteto posėdyje V ilniaus darbininkų klube buvo su
dary ta Lietuvos Laikinoji revoliucinė darbininkų ir vals
tiečių vyriausybė, kurios pirm ininku buvo paskirtas
V. M ickevičius-K apsukas, o nariais Z. A leksa-A ngarietis,
K. Cichovskis, A. Jakševičius ir kt. J ie pasirašė Laiki
nosios revoliucinės vyriausybės m anifestą, paskelbusį T a
rybų valdžią visoje Lietuvoje.
M anifesto autoriai pabrėžė, kad, kurdam i T arybų Lie
tuvą, „mes ateityj eisime ranka rankon su T arybų Rusija
ir su visom is kitom is šalimis, einančiom is socialistinės re 
voliucijos keliu" 1б. J ie vadovavosi proletarinio in te rn a 
cionalizmo, visų socialistinių šalių klasinio solidarum o
principais.
Geležinkelio darbininkų išrinktas V ilniaus D arbininkų
atstovų tarybos nariu, Z. A ngarietis stengėsi paversti šią
T arybą kovingu darbo žmonių valdžios organu, v y k d a n 
čiu Laikinosios revoliucinės vyriausybės užduotis. 1919 m.
pradžioje Z. A ngarietis dirbo T arybų Lietuvos vidaus rei
kalų liaudies kom isaru, buvo išrinktas respublikos C entro
V ykdom ojo K om iteto nariu, redagavo partijos centrinį
organą „Kom unistas". Dideli yra jo nuopelnai stiprinant
Lietuvos T arybų valdžios organus, k o v o jan t prieš kontrrevoliucijos išpuolius.
V ykdydam i agrarinę politiką, T arybų Lietuvos v a d o 
vai, tarp jų ir Z. A ngarietis, 1919 m. nepakankam ai v e r
tino darbininkų ir valstiečių sąjungos reikšm ę kov o je
dėl socialistinės revoliucijos pergalės. Ši klaida pasireiš78

kė atsisakym u išdalyti Lietuvos bežem iam s ir m ažaže
m iams dalį d v arininkų žemės, suteikti vidutiniam s v als
tiečiam s rinkim ines teises sudarant tarybinius organus.
Lenininės agrarinės politikos teisingum as ja u buvo p a 
tikrintas Spalio revoliucijos m etu. Šio patyrim o reikšm ę
Lietuvos kom unistai suvokė tik kiek vėliau. Z. A n g arie
tis ja u 1919 m. v asarą savo laiške Lietuvos ir Baltarusi
jos K om unistų partijos C entro K om itetui rašė, jog Lietu
vos kom unistai turi p arodyti žemės ūkio darbininkam s,
„kad m es ne prieš žem ių dalijim ą, jei žemės ūkio d a r
bininkai m ato tam e savo laim ę" 17. Tačiau ištaisyti p ad a
rytų klaidų neleido užsienio interventai, kurie drauge su
vietos buržuazijos kontrrevoliucinėm is karinėm is dalimis
1919 m. nuslopino T arybų valdžią Lietuvoje.
LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS
ATSTOVAS KOMINTERNE
N uo 1921 m. Z. A ngarietis dirbo Lietuvos Kom unistų
partijos atstovu prie K om intem o V ykdom ojo Kom iteto
M askvoje. K artu jis buvo vad o v au jan tis Lietuvos Kom u
nistų partijo s C entro K om iteto darbuotojas, nuo 1923 m.
pradžios — LKP CK Politinio biuro narys ir dažniausiai
jo sekretorius.
LKP atstovybėje telkėsi visa inform acija apie p a rti
jos v eik lą pogrindyje. Tą inform aciją įvairiais keliais
siuntinėjo LKP CK S ekretoriato nariai, rajo n ų kom itetų
sekretoriai, dirbantys pogrindinį darbą buržuazinėje Lie
tuvoje. Z. A ngarietis rašė daug laiškų, d irektyvinių n u 
rodym ų partijo s veikėjam s. Jis tv ark ė ir LKP archyvą,
kurio m edžiaga dabar saugom a Partijos istorijos institute
prie LKP CK.
Z. A ngarietis padėjo parengti LKP II—IV suvažiavi
m ų (1919— 1924), II—V konferencijų (1919— 1933) ir dau
gelio LKP CK plenum ų nutarim us, rezoliucijas. Beveik
visuose šiuose partijos forum uose jis darė pranešim us,
dalyvavo diskusijose partinio darbo klausim ais.
K aip LKP delegatas, Z. A ngarietis dalyvavo Kom u
nistų Internacionalo III—VII kongresuose (1921— 1935).
K om interno V—VII kongresai buvo išrinkę jį Internacio
nalinės kontrolės kom isijos nariu, o 1926— 1935 m. jis
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buvo tos kom isijos sekretorius. Šiame poste Z. A ngarietis ryžtingai kovojo dėl tarptautinio kom unistinio ju d ė 
jim o vienybės.
A tstovaudam as Lietuvos Kom unistų p artijai, Z. A ngarietis, kaip delegatas su sprendžiam ojo balso teise, d aly 
vavo RKP(b) VIII (1919) ir X (1921) suvažiavim uose. K a i p
delegatas su patariam ojo balso teise Z. A ngarietis daly
vavo bolševikų partijos VI—VII (1917— 1918) ir XII—XVII
(1923— 1934) suvažiavim uose, visada rėm ė generalinę p a r
tijos liniją kovoje su trockininkais ir dešiniaisiais n u k ry 
pėliais. Partinių organų nurodym u Z. A ngarietis kaip p ra 
nešėjas m asiniuose darbo žmonių susirinkim uose aiškino
partijos politiką šalies vidaus ir tarp tau tin iais klausim ais.
Ilgam etėje Z. A ngariečio partin ėje veikloje svarbi v ie 
ta tenka p artinių k adrų auklėjim ui. Jis dėstė V a k a rų
tautinių m ažum ų kom unistinio universiteto ir T arp tau ti
nės Lenino m okyklos lietuvių sektoriuose dažniausiai Lie
tuvos Kom unistų partijos istoriją, partin ę statybą. Šias
m okyklas baigė nem aža Lietuvos K om unistų p artijos a k 
tyvistų.
UŽ SOCIALISTINĘ LIETUVĄ
Z. A ngarietis tv irta i tik ėjo socialistine savo gim tojo k ra š 
to ateitim i. Tačiau socializm as L ietuvoje galėjo laim ėti
tik po to, kai p atys jos darbininkai ir valstiečiai, v a d o 
vaujam i Kom unistų partijos, įvykdys socialistinę rev o 
liuciją. Kad šis tikslas būtų pasiektas, Z. A ngarietis n e 
nuilstam ai m okė kom unistus geriau suvokti m arksizm oleninizmo m okslą, perim ti bolševikų partijo s patyrim ą.
Populiarindam as Kom interno V ykdom ojo Kom iteto iš
plėstinio plenum o tezes, Z. A ngarietis 1925 m. straipsnyje
„LKP ir bolševizacija" rašė: Lietuvos Kom unistų p a rtija
privalo „įtem pti visas savo jėgas darbininkų daugum os
užkariavim ui. K artu ji turi m okyti darbininkus žiūrėti į
valstiečius kaip į sąjungininkus, be ku rių negali būti
proletarinės revoliucijos laim ėjim o Lietuvoje" 18.
Kaip įžvalgiai Z. A ngarietis num atė artim iausius Lie
tuvos politinius įvykius! Savo veikale „Lietuvos K om u
nistų partijos darbas [Kominterno] VII kongreso nutarim ų
šviesoje" Z. A ngarietis 1935 m. rugsėjo mėn. rašė: „De
m okratiškai išrinktas seim as L ietuvoje gali būti sušauk
tas tik revoliucinės kovos eigoje. Tiesa, fašistai, pam atę
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vis k y lan tį revoliucinį ju d ėjim ą ir išsigandę revoliucijos,
gali pad ary ti nuolaidų ir sušaukti falsifikuotą seim ą ir net
įsileisti į valdžią kadem us ir dešiniuosius liaudininkus,
kad tie gelbėtų fašistus nuo revoliucijos. Tokia fašistų
nuolaida gali laikinai suturėti revoliucinės kovos p lėti
mąsi, bet ji neišgelbės fašistų nuo revoliucijos, ir tokia
nuolaida, jei ji įvyktų, b ū tų dalinis revoliucinės kovos
laim ėjim as. A iškus dalykas, kad darbininkai ir v alstie
čiai tuo daliniu laim ėjim u nepasitenkins" 19.
N epraėjo ir m etai nuo šių žodžių parašym o, o fašistų
valdžia 1936 m. organizavo falsifikuoto seim o sušaukim ą.
Praėjo dar tre je ta s m etų, ir tautininkai p akvietė krikščio
nių dem okratų ir dešiniųjų liaudininkų atstovus į savo
vyriausybę. Kaip ir num atė Z. A ngarietis, šios priem onės
neišgelbėjo fašistų nuo 1940 m. revoliucijos.
N agrinėdam as Suvalkijos valstiečių streiko sukeltą si
tuaciją, Z. A ngarietis 1935 m. rugsėjo 11 d. laiške LKP
CK Sekretoriatui ragino Kom unistų p a rtiją „plačiai m esti
šūkį: „Šalin fašistų valdžią!" ir populiarinti Liaudies v y 
riausybės šūkį" 20. N et 1940 m. Liaudies vyriausybės p a 
vadinim as buvo suform uluotas Lietuvos K om unistų p a rti
jos veikėjo 1935 m. rašte!
K nygutėje „Ką K om unistų p a rtija padarys, k ad a Lie
tu v o je bus T arybų valdžia" (Berlynas, 1932 m.) Z. A n
garietis su įkvėpim u rašė: „Sugriausim e fašistinę Lietuvą,
išnaudotojų Lietuvą, v argo ir skurdo Lietuvą ir vieton
jos įkursim e n au ją Lietuvą, darbo žmonių Lietuvą, darbi
ninkų ir darbo valstiečių gerovės Lietuvą" 21.
Šį Z. A ngariečio priesaką Kom unistų partijo s v ad o v au 
jam i Lietuvos darbo žmonės, rem dam iesi visos T arybų
šalies param a, įvykdė.
V aisingas kūrybinis Z. A ngariečio darbas buvo n e ti
kėtai nutrauktas. A sm enybės kulto sąlygom is 1938 m. k o 
vo 27 d. jis buvo represuotas ir 1940 m. gegužės 22 d.
M askvoje žuvo.
K om unistų p a rtija pasirūpino, kad garbingas Z. A n
gariečio vardas nebūtų užm irštas. Pagal LKP CK 1955 m.
surinktus dokum entus ir partinio darbo draugų atsilie
pimus Z. A ngariečio byla, kaip jis ir pageidavo priešm ir
tiniam e 1940 m. balandžio 13 d. laiške, buvo tarybiniam e
teism e 1956 m. sausio 18 d. peržiūrėta ir jis buvo reabi
lituotas. Partinių organų nutarim u 1956 m. sausio 21 d.
jis po m irties buvo grąžintas į partiją.
(» Užsak. N r. 3499
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ŽYMUS PUBLICISTAS IR ISTORIKAS

t

Savo pogrindinio veikim o laikotarpiu Lietuvos Kom unis
tų p artija n e tu rė jo kito tokio produktyvaus publicisto,
koks buvo Z. A ngarietis. Partijos istorijos institute prie
LKP CK d ab ar saugom i 48 m ašinraščio tom ai (po 200—300 p.) jo raštų, surinktų iš įvairios periodikos ir k itų
spaudos leidinių. Į šį rinkinį dar n eįeina daug jo laiškų,
saugom ų Partiniam e archyve.
Z. A ngarietis buvo žurnalų „K om unistas" (1918— 1932),
„Kibirkštis" (1924— 1926), „Balsas" (1928— 1933), „Partijos
darbas" (1931— 1933) redaktorius.
Jo straipsnių gausu
„Tiesoje", taip p at savo m etu legaliai ėjusiuose LKP p e
riodiniuose leidiniuose „D arbininkų atstovas", „Skardas",
„Vilnis" (visi 1926 m.) ir kituose.
G ausioje Z. A ngariečio publicistikoje randam e jo raš
tų politikos, ekonom ikos, istorijos, filosofijos, literatūros
kritikos klausim ais. Jis atliko svarbų darbą, populiarin
dam as m arksizm o-leninizm o teoriją, m okydam as LKP n a 
rius taikyti bolševikų partijo s patyrim ą konkrečiom is Lie
tuvos gyvenim o sąlygom is, kovodam as su buržuazine
ideologija. Savo raštais jis, kaip ir V. Kapsukas, žym iai
praturtino lietuvių visuom eninės m inties raidos istoriją.
Visuom enės m okslų atstovai, tyrinėdam i visuom eninės
m inties raidą L ietuvoje iki 1940 m., visada stengsis susi
pažinti su V. Kapsuko ir Z. A ngariečio raštais. Tai ne
atsitiktinis dalykas, nes tiek V. K apsukas, tiek Z. A n g a
rietis buvo pirm ieji m arksistiniai Lietuvos visuom eninio
gyvenim o reiškinių vertintojai, aistringai kovoję su b u r
žuazine nacionalistine ir socialreform istine ideologija.
Iš visuom enės m okslų Z. A ngarietis daugiausia yra
padirbėjęs Lietuvos istorijos tyrim o srityje. Domėjosi jis
feodalinės Lietuvos istorijos klausim ais, pateikė 1863 m.
Lietuvos valstiečių sukilimo vertinim ą. D augiausia dėm e
sio Z. A ngarietis skyrė Lietuvos darbininkų revoliucinio
judėjim o ir Lietuvos Kom unistų partijo s istorijos k la u 
simams. Jo raštai šiais klausim ais tu ri n eabejotiną išlie
k am ąją vertę.
Didžiausias paskelbtas Z. A ngariečio istorinis darbas
yra „Lietuvos revoliucinio judėjim o ir darbininkų kovos
istorija", kurios du tom ai išėjo Sm olenske 1921 m. A u
torius rengėsi d a rb ą pratęsti ir išleisti d a r du šios isto 
rijos tomus, bet sum anym as nebuvo įvykdytas.
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Pirm am e „Lietuvos revoliucinio judėjim o ir d arbininkų
kovos istorijos" tom e (232 p.) aprašom i revoliuciniai įv y 
kiai iki 1896 m. Būdinga y ra tai, kad, priešingai buržua
ziniams Lietuvos istorijos tyrinėtojam s, visaip idealiza
vusiem s praeitį, Z. A ngarietis savo darbe stengėsi atskleis
ti klasinius prieštaravim us, klasių kovą, vykusią Lietuvoje
liek feodalizmo, tiek kapitalizm o laikotarpiais. A utorius
pirm asis iš Lietuvos istorikų surinko ir paskelbė daug
laktų apie Lietuvos valstiečių sukilim us prieš dvarininkus
feodalus, prieš jų interesų gynėjus kunigaikščius ir k a 
ralius.
Buržuaziniai Lietuvos istorijos ty rinėtojai apsiriboda
vo siaurais vietinio gyvenim o rėm ais, o Z. A ngarietis
savo isto rijo je parodo glaudų Lietuvoje vykusių revoliu
cinių kovų ryšį su tokiais p at revoliuciniais judėjim ais
Rusijoje ir Lenkijoje. Jo taik y tas Lietuvos visuom eninio
gyvenim o reiškinių tyrim o m etodas buvo tikrai m okslinis
m arksistinis m etodas, ypač jei atsim insim e, kad visos šios
Irys šalys XIX a. buvo vienoje Rusijos im perijoje.
A n tras „Lietuvos revoliucinio judėjim o ir darbininkų
kovos istorijos" tom as (460 p.) apim a laikotarpį nuo 1896
iki 1907 m. Jam e y ra gausu žinių apie L ietuvoje veik u 
sias socialdem okratines organizacijas, jų tak tik ą ko v o je
su carizm u ir kapitalistais. Šiame tom e yra paskelbta
nem aža duom enų apie revoliucinės ir oportunistinės sro
vių ko v ą Lietuvos socialdem okratijoje, apie revoliucinių
socialdem okratų stiprėjim ą ir jų kovą su nacionalistais
'darbininkų judėjim e, už visų revoliucinių Lietuvos d ar
bininkų klasės jėgų sutelkim ą, už susijungim ą su Rusi
jos socialdem okratų darbininkų p a rtija bendrai kovai
prieš caro valdžią, už socializmą.
Prie stam besnių Z. A ngariečio darbų iš Lietuvos d a r
bininkų judėjim o istorijos priklauso jo knyga „A ntrosios
Lietuvos socialdem okratų partijos darbai ir m okslas“, iš
ėjusi Sm olenske 1925 m. (88 p.). Šiame darbe autorius
apžvelgia tą kelią, kurį nuėjo oportunistinė Lietuvos so
cialdem okratų partijos srovė. Šios srovės veikėjai, Stolypino reakcijos m etais tap ę likvidatoriais, 1919— 1921 m.
atgaivina savo organizaciją ir sukuria, Z. A ngariečio žo
džiais, a n trą ją Lietuvos socialdem okratų p artiją, atvirai
bendradarbiaujančią su Lietuvos buržuazija ir k a rtu v eid 
m ainingai besidangstančią m arksizm o, n et ir proletariato
diktatūros idėjom is. Z. A ngarietis savo knygoje parodo,
kad šios antrosios LSDP vadovai atsisako m arksizm o m oks
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lo, išsižada klasių kovos, proletarinės revoliucijos teo ri
jo s ir praktikos, iškraipo m arksistinę proletariato d ik ta 
tūros sąvoką, pradeda taikstyti m aterializm ą su idealiz
m u, socializmą su religija, vis glaudžiau bendradarbiauja
su buržuazija. A utorius konstatuoja,
kad LSDP virto
sm ulkiaburžuazine, antirevoliucine p artija, atvira buržua
zijos agentūra Lietuvos darbininkų judėjim e.
1926 m. įvykiam s Lietuvoje nušviesti Z. A ngarietis
paskyrė net k etu ris stam besnius istorinius darbus. Ju o se
pagrįsta Lietuvos Kom unistų partijos tak tik a rinkim uose
į buržuazinės Lietuvos trečiąjį seim ą („Rinkimai į 3-jį
seim ą ir m ūsų partijos taktika", Sm olenskas, 1926 m,,
79 p.), išryškintas klasių kovos paaštrėjim as („1926 m etų
streikai Lietuvoje", Sm olenskas, 1926 m., 79 p.), atskleista
antiliaudinė sm ulkiaburžuazinių p a rtijų vyriausybės po
litika, nuolaidžiavusi fašistam s ir privedusi prie fašistinio
perversm o L ietuvoje
(„Liaudininkų ir socialdem okratų
valdžios darbai", Tilžė, 1928 m., 32 p.), nušviestos fašis
tinio perversm o priežastys ir padariniai Lietuvos d arbi
ninkų revoliuciniam judėjim ui („Fašistinis perversm as ir
kom unarų sušaudym as Lietuvoje", M askva, 1927 m., 64 p.,
rusų k.). Visi šie darbai y ra svarbus indėlis nušviečiant
1926 m. įvykius Lietuvoje.
Savo darbuose Z. A ngarietis paskelbė nem aža istori
nių dokum entų ir faktų, kuriuos buržuaziniai nacionalis
tai uoliai slėpė nuo visuom enės. Rem dam asis jais, Z. A n 
garietis dem askavo buržuazinių v e ik ė jų m ėginim ą dangs
tytis visos lietuvių tautos interesų gynėjais. Jis parodė,
kad buržuaziniai nacionalistai gina visų pirm a lietuvių
buržuazijos išnaudotojiškus reikalus, o kovoje su Lietuvos
d arbo žmonių revoliuciniu judėjim u, su pirm ąja d arbinin
k ų ir valstiečių valstybe — T arybų S ąjunga — jie ištikim ai
tarn a u ja V akarų im perialistam s, eina su jais į sandėrius,
pažeidžiančius gyvybiškus lietuvių tautos laisvės ir n e 
priklausom ybės interesus.
D ar 1918 m. V oroneže pasirodė Z. A ngariečio kn y g u 
tė „Tėvynės gelbėtojų žygiai" (48 p.). J o je parodom i lie
tuvių buržuazinių nacionalistų V oroneže sukurtos V y riau 
siosios lietuvių tarybos Rusijoje prieš Spalio revoliuciją
nukreipti darbai, jos pastangos neleisti grįžti iš e v a k u a 
cijos į Lietuvą revoliucingai nusiteikusiem s darbininkam s,
valstiečiam s ir inteligentam s, n et tiesioginė param a k a i
zerinės V okietijos okupaciniam s valdžios organam s k o 
voje su plintančiu revoliuciniu ju d ėjim u Lietuvoje.
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B rošiūroje „Iš Lietuvos diplom atijos paslapčių, arb a
Parsidavėliai, kurie dirba im perialistų naudai", išėju sio je
Berlyne 1932 m., Z. A ngarietis pateikia daug faktų apie
lietuvių ir lenkų buržuazinių nacionalistų ben d rad arb ia
vimą k a re prieš tarybinę R audonąją A rm iją (Lenkijos ir
Lietuvos kariuom enių vadovybės susitarim as 1919 m. bir
želio 12 d. pradėti bendrą žygį prieš R audonąją A rm iją,
kad greičiau b ū tų paim tas D augpilis ir kt.). Panašių k o n k 
rečių istorinių faktų nem aža y ra paskelbta Z. A ngariečio
brošiūrose „A r jie kov o to jai dėl Lietuvos n ep riklauso
m ybės?", išėjusioje Tilžėje 1928 m., „Žodis kareiviam s",
išėjusioje taip pat Tilžėje 1929 m., ir kitose.
Ypač vertingas y ra Z. A ngariečio darbas, atliktas ty 
rinėjant Lietuvos K om unistų partijos istoriją. Būdamas
vienas iš Lietuvos Kom unistų partijos organizatorių ir v a 
dovų, Z. A ngarietis gerai žinojo partijos vystym osi išta
kas, jos susikūrim o aplinkybes, partijos veiklą p er du
pirm uosius jos gyvavim o dešim tm ečius.
Pirm iesiem s Lietuvos K om unistų partijo s kūrim osi
žingsniam s pažinti svarbią reikšm ę turi Z. A ngariečio p a
rengti dokum entų ir m edžiagos rinkiniai „Lietuviai bol
ševikai R usijoje 1917 m etais" (Voronežas, 1918 m., 129 p.)
ir „Pirm ieji Lietuvos bolševikai. M edžiaga Lietuvos Ko
m unistų partijos istorijai. I dalis" (Smolenskas, 1921 m.,
39 p.). LKP istorijos klausim ai liečiam i Z. A ngariečio
darbuose „Partijos krizės klausim u" (Smolenskas, 1921 m.,
29 p.), „Kas tie Lietuvos kom unistai ir ko jie nori?“ (Smo
lenskas, 1926 m., 40 p.), d augelyje jo straipsnių, paskelbtų
„Kom uniste", „Balse", „Priekale" ir kituose periodiniuose
leidiniuose.
Stam biausias apibendrinantis Z. A ngariečio darbas iš
LKP istorijos y ra jo 1934— 1935 m. parašyta ir hektografu
padauginta 828 m ašinraščio puslapių „Lietuvos Kom unis
tų partijo s istorija", apim anti laikotarpį nuo XIX a. p a 
baigos iki 1935 m. Penktasis šios LKP istorijos skyrius —
„Lietuvos Kom unistų partijo s įsikūrim as ir 1918— 1919 m.
proletarinė revoliucija L ietuvoje"— Partijos istorijos in
stituto prie LKP CK y ra paskelbtas atsk ira knyga.
Savo darbus iš Lietuvos istorijos Z. A ngarietis rašė
daugiausia ne Lietuvoje, ne visada turėdam as po ran k a
būtinus istorinius šaltinius. Šiandien, skaitydam i Z. A n
gariečio istorinius veikalus, rasim e ir su b jektyvių api
bendrinim ų, ir teiginių, kuriuos reikia v ertinti kritiškai.
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N ors Z. A ngariečio istoriniuose darbuose y ra trū k u 
m ų, jo indėlis į lietuvių m arksistinę istoriografiją yra
didžiulis. Tai buvo vienas iš pirm ųjų Lietuvos istorikų
m arksistų, kurio istoriniai raštai visada buvo aštrus id ė
jinis ginklas kovoje su buržuazine ideologija. Z. A n g a
riečio raštai savo aktualum u, id ėjiniu kryptingum u ir šian
dien yra pavyzdys T arybų Lietuvos istorikam s.
Z. ANGARIEČIO LITERATŪRINIS PALIKIMAS
Didžiulis yra Z. A ngariečio literatūrinis palikim as. V ien
atskirais leidiniais iki 1940 m. yra išėję 147 jo parašytos
knygos ir knygelės, iš jų filosofinių raštų ir bendrojo
lavinim osi leidinių — 22, apie darbo žmonių padėtį b u r
žuazinėje L ie tu v o je — 15, kovos su buržuazine ir sm ul
kiaburžuazine ideologija klausim ais — 37, Lietuvos Kom u
nistų partijos veiklos klausim ais — 28, Lietuvos istorijos,
darbininkų judėjim o ir Lietuvos K om unistų partijos isto 
rijos klausim ais — 45. D augybė jo straipsnių išspausdinta
kom unistinėje periodikoje. Visas šis Z. A ngariečio lite
ratūrinis palikim as lietuvių visuom eninės-politinės m inties
istorijoje, m arksizm o-leninizm o idėjų plitim o Lietuvoje
istorijoje užima reikšm ingą vietą.
Rengdam as savo darbus spaudai, Z. A ngarietis atsi
žvelgdavo į konkrečias istorines aplinkybes, kuriom is tie
raštai galėjo pasirodyti. J ie buvo skiriam i Lietuvos darbo
žmonėms. Skaityti juos galima buvo tik paslapčiom is.
Tai ir lėmė Z. A ngariečio raštų turinį, apim tį ir form atą —
jie buvo leidžiam i dažniausiai nedidelėm is brošiūrom is,
k a d lengviau b ūtų gabenti, paslėpti.
Ilgus m etus carizm o ir buržuazijos valdom oje Lietu
voje apskritai nebuvo sąlygų m arksistiniam s raštam s leis
ti, nes tie raštai gynė darbo žmonių reikalus, o caro, b u r
žuazijos valdžia gynė išnaudotojų reikalus. Todėl pirm uo
sius savo raštus Z. A ngarietis siuntė į Jungtines A m e
rikos V alstijas, kad jie būtų išleisti atskirom is knygutėm is
užsienyje, kad nors ir nedideliais kiekiais gabenam i p a 
siektų Lietuvą. 1909— 1917 m. Ju n gtinėse A m erikos V als
tijose išėjo 13 Z. A ngariečio darbų, p arašytų daugiausia
Suvalkų ir Pskovo kalėjim uose, k u r autorius caro v a l
džios buvo įkalintas už savo revoliucinę veiklą.
Turėdam as kalėjim o sąlygom is tik labai ribotą m ark 
sistinės literatūros pasirinkim ą, nugalėdam as įvairius ka86

įėjim o režimo sunkum us, Z. A ngarietis ja u to ląikotarpio
savo darbuose populiarino m arksistinės filosofijos, isto 
rinio m aterializm o klausim us („A teities surėdym as", Fi
ladelfija, 1909 m.; „M aterialistiškasis istorijos
su p rati
m as", Bostonas, 1913 m.)- Tuo m etu jis n agrinėjo lietuvių
liaudies dainų tem atiką („Šeim yniškas lietuvių gyvenim as
Juškevičiaus dainose", Bostonas, 1911 m.), populiarino
gam tos m okslo žinias („Kur m ūsų bočiai gyveno", Bosto
nas, 1912 m.; „Lietuva sušals. Buvusioji ledų gadynė, a r 
ba Žm onių praeitis bei ateitis", Bruklinas, 1915 m.), iš
ateistinių pozicijų nag rin ėjo kaliniam s brukam os skaityti
biblijos turinį („M oterų padėjim as ir lytiškas klausim as
evangelijoj bei apaštalų raštu o se“, Bostonas, 1913 m.;
„K rikščionių m okslas ir darbininkai", Filadelfija, 1917 m.).
Po Spalio revoliucijos susidarė geresnės sąlygos m ark 
sistiniam s raštam s lietuvių kalba publikuoti. Leidybiniu
darbu tuo m etu užsiėm ė bolševikų partijos Lietuvių sek
cijų C entro biuras Petrograde, o paskui Lietuvos reikalų
kom isariato Kultūros ir švietim o skyrius V oroneže. 1917—1918 m. atskirais leidiniais pasirodė 20 Z. A ngariečio
darbų.
D irbdam as 1918 m. Lietuvos reikalų kom isariato a t
stovu V oroneže, vadovaudam as jo leidybiniam darbui,
Z. A ngarietis organizuoja K. M arkso, F. Engelso ir V. Le
nino raštų vertim ą į lietuvių kalbą. 1918 m. V oroneže
išeina K. M arkso ir F. Engelso „Kom unistų partijo s m a
nifestas", išverčiam a į lietuvių kalbą F. Engelso knyga
„Šeimos, privatinės nuosavybės ir valstybės kilm ė". Tais
m etais pasirodo pirm asis lietuvių kalba atsk iru leidiniu
V. Lenino veikalas „Laiškas A m erikos darbininkam s". Be
to, išleidžiam as straipsnių rinkinys apie proletarinės re 
voliucijos vadą, darbininkų ir valstiečių valstybės įk ū rėją
„Drg. N. Leninas (V. I. U ljanovas)", kuriam e išspausdin
tas Z. A ngariečio straipsnis „D arbininkų vadas" 22.
Tuo p at laikotarpiu pasirodo Z. A ngariečio d ar 1912 m.
Suvalkų kalėjim e parašytas darbas „Filosofiniai-istorinių
pažiūrų keliai ir K. M arksas" (Voronežas, 1918 m.), p a 
k artotiniu leidiniu išeina „M aterialistinis istorijos supralimas" (Voronežas, 1918 m.),
kuriuose jis populiarina
m arksizm o klasikų pažiūras visuom enės vystym osi dės
ningum ų klausim ais. K nygutėje „Im perializm as ir jo p e r
galėjim as" (Voronežas, 1918 m.) Z. A ngarietis, sekdam as
V. Leninu, kritik u o ja socialšovinistus
F. Šeidem aną,
A. Potresovą, centristus K. Kautskį, L. M artovą, nes „jie
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tru k d o dabar Europos darbininkų revoliucijai, jie tokiu
būdu padeda V okietijos im perialistam s sm augti Rusijos
re v o liu c iją " 23. 1917 m. lietuvių kalba pasirodė knygutė
(rM ūsų partijos ir jų reikalavim ai", Z. A ngariečio p a ra 
šy ta „pagal Leniną" 24.
Bolševikų partijos pažiūras į im perialistinį k arą Z. A n
garietis populiarina savo darbe „D arbininkai ir karas"
(Voronežas, 1918 m.), kurio nem aža dalis buvo p arašyta
dar 1916 m. Kovai su klerikaline ideologija Z. A ngarietis
p askyrė savo darbus „D arbininkai ir bažnyčia", „Kryžei
vių karai" (visi jie pasirodė 1918 m. Voroneže).
Bręstantys revoliuciniai įvykiai L ietuvoje 1918 m. rei
k alav o leisti daugiau m arksistinės literatūros, kad galim a
b ū tų patenkinti didėjančią darbo žm onių kom unistinės
literatūros paklausą, kad galima būtų atsakyti į a k tu a 
lius gyvenim o iškeltus klausim us. Taip atsirado straipsnių
rinkinys „Brangumas. M aisto stoka. Spekuliacija" (Voro
nežas, 1918 m.), kuriam e buvo išspausdintas V. Lenino
laiškas Petrogrado darbininkam s „A pie badą", taip pat
Z. A ngariečio, V. Kapsuko ir k itų autorių laikraštinių
straipsnių rinkiniai „Liaudininkai", „Lietuvių socialpatriotai", „Tautų klausim as ir lietuviai bolševikai".
Spalio revoliucijos bangom s p lintant į V akarus,
1918 m. pabaigoje prasidėjus m ūsų k rašte proletarinei
revoliucijai, darbo žm onių pastangom is buvo sukurta T a
rybų Lietuvos respublika. Kom unistinės literatūros leidi
m o darbas tada buvo sutelktas V ilniuje. Čia pradėjo
e iti „Kom unistas", vėliau, 1919 m.,— „Tiesa", „M lot",
„Švietim o reikalai" ir k ita periodinė spauda. Švietimo
liaudies kom isariato sistem oje buvo p radėtas organizuoti
taip pat knygų leidim as. Deja, 1919 m. balandžio mėn.
užsienio interventam s įsiveržus į V ilnių, leidybinis darbas
buvo nutrauktas. N etrukus, gegužės m ėn., „Kom unistas"
buvo pradėtas leisti D augpilyje, o rugsėjo m ėn. perkeltas
į Smolenską. „Kom unisto" redaktorium i tuo m etu dirbo
Z. A ngarietis.
N uo 1919 m. rudens iki 1928 m. LKP CK leidykla
veikė Smolenske. Be „Kom unisto", čia ėjo LKJS CK o r
ganas „D arbininkų jaunim as" (1923— 1928), LKP CK žur
nalas „Kibirkštis" (1924— 1926), taip p at „Tiesa" (1924 m.
liepa— 1926 m. sausis) bei „K areivių tiesa" (1923 m. b a
landis— 1924 m. birželis). Ypač didelį darbą Sm olenske
veikusi leidykla atliko leisdam a m arksistines
knygas.
Z. A ngariečio v adovaujam oje leidykloje įvairiu laiku dir
se

bo A ntanas Sniečkus, Stasys Eimutis, Feliksas V aišnoras,
Ju o zas V itas, Liudvikas Žaldaris (Jaunius) ir kiti Lietuvos
kom unistai.
LKP CK nutarim u Sm olenske 1925— 1928 m. buvo iš
leista 18 V. Lenino raštų rin k in ių 25. Ju o s išv ertė į lietu
vių kalbą daugiausia J. Šepetys, o suredagavo ir dvylikai
rinkinių įvadus parašė Z. A ngarietis.
Sm olenske veikusi leidykla „Komunisto knygynėlio"
ir Lietuvos darbininkų spaudos draugijos leidinių serijose
išleido 36 Z. A ngariečio knygas ir brošiūras.
Daug dėm esio šiuo laikotarpiu Z. A ngarietis skyrė ko
vos už T arybų valdžią 1918— 1919 m. patyrim ui apibend
rinti. K nygelėse „D arbininkų kovos pradžia dėl valdžios
L ietuvoje" (1919 m.), „V ilniaus D arbininkų
taryba"
(1920 m. išėjo lietuvių, rusų ir lenkų kalbom is), „Lauko
d arbininkų kom itetai Lietuvoj" (1920 m.), „Lauko d a r
bininkai ir T arybų valdžia L ietuvoj" (1920 m.) ir kitose
Z. A ngarietis plačiai atskleidžia vykusią k rašte klasių
kovą, parodo aplinkybes, kuriom is buvo su d ary ta T arybų
Lietuvos respublikos v yriausybė ir V ilniaus D arbininkų
taryba, išryškina jų kovą su okupantais vokiečiais, pilsudskininkų interv en cija ir vidaus k o ntrrevoliucija dėl
darbo žm onių valdžios-—-T arybų valdžios įtvirtinim o.
K eletą darbų Z. A ngarietis paskyrė žemės ūkio d a r
bininkų padėčiai buržuazijos valdom oje L ietuvoje n u 
šviesti. K nygutėse „Lauko darbininkai ir klerikalai"
(1919 m.), „Lauko darbininkai baltojoj L ietuvoj" (1920 m.),
„Lauko darbininkų uždaviniai" (1920 m.) ir kitose Z. A n 
garietis parodo, kad buržuazinė valdžia gina d v arininkų
ir buožių interesus, kad socialistinės revoliucijos išgąs
dinti klerikalai, m eilindam iesi prie darbininkų ir žadėda
m i žemės duoti, tik apgaudinėja bežem ius ir m ažažem ius,
kad lauko darbininkų uždavinys y ra „organizuotis, stoti
į d arbininkų [profesinės] sąjungos eiles, k u r ji yra, kurti
n au jas sąjungas, k u r jų nėra, papildyti darbininkų kom u
nistų partijo s eiles, sudaryti brolišką m iesto ir lauko d a r
bininkų šeim yną, p atrau k ti prie savęs m ažažem ius" 26.
Kad būtų lengviau išspausdintą literatū rą p ristaty ti
Lietuvos skaitytojam s, LKP CK 1927 m. n u tarė leidybinį
darb ą pam ažu p erkelti į V okietiją. Iš pradžių K araliau
čiuje buvo leidžiam as laikraštis „M ūsų balsas", kurio
1927— 1928 m. išėjo 7 num eriai. Po to V ok ietijo je pradėjo
eiti ir kiti LKP ir LKJS periodiniai leidiniai, k aip antai
„Balsas" (1928— 1933), „Kom unistas" (1928— 1932), „Par
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tijos darbas" (1931— 1933), „D arbininkų jaunim as" (1931—
1933). Be to, buvo išleista apie 80 knygelių, iš jų 1928—
1932 m. išėjo 29 Z. A ngariečio knygelės. Leidybinį d a r
bą V okietijoje, LKP CK vadovaujam i, įv airiu laiku dirbo
Pranas V ilūnas, Bronius Pušinis, Elena Pušinienė, A le k 
sandras Guzevičius, B onaventūras Pauliukevičius, l a k a s
M eskupas ir kiti.
Iš pradžių litera tū ra buvo spausdinam a daugiausia Til
žėje. Susekus tai, Lietuvos žvalgyba vis labiau ėm ė šį
darbą trukdyti, persekioti literatūros leidėjus ir kom unis
tinius knygnešius, pradėjo juos skųsti vokiečių policijai,
kuri pagal buržuazinių V okietijos ir Lietuvos vy riau sy 
bių susitarim ą 1929 m. pareikalavo, k ad Lietuvos poli
tiniai em igrantai apleistų Rytprūsius. L iteratūros leidim ą
teko perkelti į Berlyną, nors dalis brošiūrų iki p at 1932 m .
buvo leidžiam a taip pat Tilžėje ir K araliaučiuje.
V okietijoje leistus savo darbus Z. A ngarietis sk iria
žemės ūkio darbininkam s, bedarbiam s, sezoniniam s m e
lioracijos darbininkam s, buržuazinės kariuom enės k a re i
viam s, Telšių—K retingos geležinkelio statybos darbinin
kams, valstiečių varguom enei ir kt. Šiuose darbuose
gausu duom enų ap ie darbo žmonių išnaudojim ą buržuazi
n ė je Lietuvoje. A utorius savo knygutėse įrodinėja, kad
darbo žmonės savo padėtį pagerinti galės tik kovos keliu,
K om unistų partijos vadovaujam i.
D idėjant naujo im perialistinio k aro grėsm ei, Z. A n 
garietis išleido knygeles „Kam k aras reikalingas?" (Tilžė,
1930 m.), „Ko jie taip pasiutusiai staugia?" (Tilžė, 1930 m.),
„Šalin im perialistų ruošiam a skerdynė!" (Tilžė, 1932 m.),
„Rusų baltagvardiečiai ir karo provokavim as (Gorgulovo
provokacija)" (Berlynas, 1932 m.) ir kt., kuriose dem as
kavo im perialistų spendžiam as antitarybines pinkles, ra 
gino darbo žmones kovoti su karo k u rsty to jais ir jų rė 
m ėjais iš Lietuvos fašistų tarpo.
Įsigalėjus V okietijoje hitlerininkam s fašistams, LKP
leidyklos darbas 1933 m. gegužės m ėn. Berlyne buvo n u 
trauktas. Todėl leidybinį darbą teko plėsti giliam e p o grin
dyje pačioje Lietuvoje. N uo 1934 m. K aune pogrindinėje
spaustuvėje atnaujinam as „Tiesos" leidim as. V ietoj „Dar
bininkų jaunim o" pradeda eiti K aune „D arbininkų ir v als
tiečių jaunim as" (1934— 1940). V ėliau pasirodo „Partijos
darbas" (1936— 1938), „Propagandistas" (1937— 1939) ir k i
ti periodiniai leidiniai. Išleisti didesnes knygeles p a rtin ė 
se „Kibirkšties", „Kovos", „Spartako" spaustuvėse buvo
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ypač sudėtinga dėl pogrindinės technikos prim ityvum o.
Dėl to 1934— 1938 m. pasirodė tik 7 Z. A ngariečio nedi
delės apim ties darbai, padauginti pogrindinėse spaustu
vėse. Tai Z. A ngariečio knygelė „A pie trockistus"
(1934 m.), „Lietuvos K om unistų partijos darbas VII [Kom interno] kongreso tarim ų šviesoje" (1935 m.), „Bendru
frontu prieš fašizmą (Drg. A ngariečio kalba, pasakyta
K om interno 7-tam kongrese)" (1935 m.), „Liaudininkų p a r
tijos nariam s" (1936 m.), „Kas kovojo dėl Lietuvos n e p ri
klausom ybės" (1938 m.) ir kt.
Daugelis Z. A ngariečio darbų buvo skiriam a kaip m o
kym o priem onė partinių m okyklų lietuvių sektorių k lau 
sytojam s.
Dar 1921 m. pradžioje M askvoje pradėjo veik ti partinė-tarybinė m okykla, tų pačių m etų pabaigoje p e rtv a r
k y ta į V ak arų tautinių m ažum ų kom unistinį universitetą.
Siame u n iv ersitete m okslas truko trejus, vėliau ketverius
m etus. Lietuvių sektoriaus studentam s buvo skaitom as
Lietuvos Kom unistų partijo s istorijos kursas. J į skaitė
V. K apsukas, Z. A ngarietis ir kiti dėstytojai. Kad studen
tai tu rė tų iš ko m okytis, Z. A ngarietis parašė „Lietuvos
K om unistų partijos istoriją", kurios 10 skyrių rankraščio
teisėm is 1935 m. buvo padauginti rotatorium i 40—67 egz.
tiražu.
N uo 1927 m. rudens po k eletą LKP narių ėm ė m oky
tis T arp tau tin ėje Lenino m okykloje prie K om unistų In
ternacionalo V ykdom ojo K om iteto M askvoje. Iš pradžių
šios m okyklos pagrindinį kursą studentai išeidavo per
trejus m etus. Šią m okyklą baigė Ignas Gaška, Kazys
Preikšas, Petras P ajarskis ir kt. V ėliau šioje m okykloje
v eik ė vienerių m etų kursas, kurį baigė M otiejus Sumauskas, Juozas M ickevičius, M arija C hodosaitė ir kt. Nuo
1932 iki 1936 m. m okykloje veikė lietuvių sektorius,
kuriam e devynių m ėnesių — vienerių m etų kursą baigdadavo po 12— 15 LKP narių, atvykusių iš Lietuvos. Sekto
riuje m okyklą įvairiu m etu baigė Karolis Petrikas, A delė
Siaučiūnaitė, Feliksas Bieliauskas, Jo n as V ildžiūnas, J u o 
zas G rigalavičius ir kiti LKP darbuotojai. G reta LKP is
torijos ir k itų dalykų, šio sektoriaus studentam s buvo
dėstom a taip pat partinė statyba, p ritaikyta konkrečiom s
LKP veiklos sąlygom s. Kaip m okym o priem onę studen
tams Z. A ngarietis parašė k eletą darbų, 1934 m. p ad au 
gintų rotatorium i m aždaug po 30 egz. Taip atsirado Z. A n 
gariečio darbai „M okslas apie p artiją", „Partijos ku o p e
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lės ir jų darbas m asėse", „M asinis darbas ir vadovavim as
kovai", „Kova prieš k a rą ir darbas kariuom enėje", „M ūsų
darbas kaim e", „LKP ir profsąjungų darbas", „Darbas tarp
bedarbių". Juose gausu praktinių autoriaus patarim ų dėl
Lietuvos Kom unistų partijos darbo pogrindžio sąlygom is,
p ateik ta daug pavyzdžių iš T arybų Sąjungos K om unistų
partijo s ir Lietuvos Kom unistų partijo s istorijos.
Nem aža Z. A ngariečio straipsnių paskelbta k o lek ty v i
niuose rinkiniuose, kuriuos LKP leidyklos išleido 1918—
1921 m. V oroneže ir Smolenske. Yra jo straipsnių, p a 
skelbtų Ju n g tin ių A m erikos V alstijų pažangiųjų lietuvių
leidiniuose. A ntai Z. A ngariečio straipsnis „Bruožai iš
Lietuvos Kom unistų partijos istorijos" paskelbtas leidi
n y je „D arbininkų kalendorius 1925 m etam s" (Čikaga,
p. 87—98).
Dar didesnę Z. A ngariečio literatūrinio palikim o dalį
sudaro jo straipsniai, išspausdinti „Tiesoje", „Kom uniste",
„K ibirkštyje", „Balse" ir daugelyje k itų periodinių leidi
nių. A ntai „Balse" (1928— 1933) paskelbti jo straipsniai
sudaro per 2000 m ašinraščio lapų, „K ibirkštyje" ir „Prie
kale" jo paskelbtų straipsnių apim tis v iršija 1000 m ašin
raščio lapų ir t. t. N em aža periodikoje paskelbtų Z. A n 
gariečio straipsnių d ar neišaiškinta, kadangi jie autoriaus
buvo nepasirašyti arba pažym ėti rečiau pasitaikančiais
jo pseudonim ais, kriptonim ais. Labiausiai žinomi Z. A n 
gariečio slapyvardžiai y ra šie: A lksnis, J. Beržas, M. Ber
žas, M ykolas Bevardis, Degučių A ntanas, K. K alnėnas,
A. Kibirkštietis, L. A ntanas, Lietuvos bolševikas, Senas
Partietis, Senas Pažįstam as, Z. A. ir k t.27
G erokas pluoštas Z. A ngariečio rašinių, baigtų ir neuž
baigtų, tebeguli rankraščiuose. Šie rankraščiai, taip p a t
daug Z. A ngariečio laiškų saugom i P artijos istorijos in 
stituto prie LKP CK partiniam e archyve.
N e viskas iš Z. A ngariečio literatūrinio palikim o šian
dien turi išliekam osios vertės. Tačiau istorikam s specia
listam s ir tokie žym ių revoliucinio judėjim o veikėjų raš
tai yra žinotini.
M ūsų krašto revoliucinio judėjim o bei visuom eninės
m inties istorijos tyrin ėto jai — istorikai, ekonom istai ir fi
lo so fa i— ja u prad ėjo sm ulkiau nag rin ėti
V. K apsuko,
Z. A ngariečio ir k itų Lietuvos revoliucinio judėjim o žy
m ių veikėjų literatūrinį palikim ą. Kad tas darbas sėk
m ingiau vyktų, y ra tikslinga paskelbti lig šiol išaiškintus
Z. A ngariečio darbus, išleistus atskirais leidiniais.
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ATMINIMO ĮAMŽINIMAS
T arybų Lietuvos visuom enė, K om unistų p a rtija su p ag ar
ba m ini Z. A ngarietį, visą savo sąm oningą gyvenim ą p a 
au kojusį kovai už darbininkų klasės, visos darbo liaudies
išvadavim ą iš socialinės priespaudos.
LKP CK sekretorius A. Sniečkus iš LKP IX suvažia
vim o tribūnos 1956 m. sausio 24 d. pirm ą k a rtą pranešė,
jog tary b in iai organai išty rė Z. A ngariečio teism o bylą,
išnagrinėjo iškeltus jam kaltinim us ir nustatė, k ad jie yra
nepagrįsti, k ad Z. A ngarietis y ra reabilituotas ir po m ir
ties grąžintas į partiją. Suvažiavim o dalyviai šią žinią
sutiko p lo jim a is28. Nuo 1956 m. tarybinė spauda ėmė
m inėti Z. A ngariečio gimimo sukaktis, m okslininkai rašyti
apie jo literatūrinį palikim ą.
LKP CK pasirūpino ir Z. A ngariečio atm inim o įam ži
nim u. 1958 m. gruodžio 2 d. Lietuvos TSR M inistrų T ary 
bos nutarim u Šakių v idurinei m okyklai buvo suteiktas
Zigmo A ngariečio vardas 29. V ilniaus, Panevėžio ir K al
v arijo s m iestų vykdom ieji kom itetai tuo p at m etu p a v a 
dino gatves Z. A ngariečio vardu.
1960 m. spalio m ėn. atplaukęs iš N ikolajevo laivų sta
tyklos n a u ja s žvejybos traleris-šaldytuvas K laipėdoje b u 
vo pavadintas Zigmo A ngariečio v a r d u 30. Lapkričio mėn.
jis išplaukė į savo pirm ąjį reisą31.
Z. A ngariečio gim tojo O belupių kaim o sodybos jau
seniai y ra išnykusios. Po Didžiojo Tėvynės karo ku rian t
V ilkaviškio rajone kolūkius, O belupių kaim o žem ės įėjo
į Uosių kolūkį. 1968 m. kolūkiečiai savo kolūkį p av ad i
no Z. A ngariečio vardu. K olūkio pirm ininkas V acys Mik u tėn as gerai tv ark ė ūkį, turėjusį apie 2000 ha žemių.
Jo pastangom is Čyčkų g y v en v ietėje (6 km nuo V ilkaviš
kio, 2 km nuo Alvito) 1972 m. birželio 24 d. buvo a ti
dengtas Z. A ngariečio biustas-pam inklas. Biustą iš akm ens
sukūrė skulptorius V ladas Pleškūnas 32. Stam binant ūkius,
1980 m. gruodžio 19 d. Z. A ngariečio kolūkis buvo p ri
jungtas prie Salom ėjos N ėries kolūkio 33.
M inint Z. A ngariečio gimimo 90-ąsias m etines, V il
n iu je 1972 m. lapkričio 30 d. prie LKP CK Politinio šv ie
timo nam ų buvo atidengtas pam inklas Z. A ngariečiui.
Pam inklą sukūrė skulptorius A. A m braziūnas (architektai
G. B aravykas ir J. M a k a riū n a s)34.
1973 m. birželio 23 d. K apsuke prie Liudo Giros g at
vėje esančio nam o Nr. 22, k u r 1909 m. nelegaliai gyveno
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Z. A ngarietis, buvo p ritv irtin ta m em orialinė lenta su už
rašu: „Šiuose nam uose 1908— 1909 m. buvo leidžiam as
socialdem okratų laikraštis „D arbininkų žodis", kurį re 
dagavo Zigmas A ngarietis" 35.
1982 m. birželio m ėn. V ilniuje buvo iškilm ingai pažy
m ėtos Z. A ngariečio gimimo 100-osios m etinės. Jo atm i
nim ui pagerbti Partijos istorijos institutas prie LKP CK
parengė, o „M inties" leidykla išleido straipsnių ir atsi
m inim ų rinkinį „Zigmas A ngarietis" (sudarytojas R. Č e
pas).
1982
Z. ANGARIEČIO r a š t a i , iš l e is t i a t s k i r a i s l e i d i n ia is
1909— 1938 m.
1. A m erikos valstiečiai / Pagal K autski parašė M ykolas Bevardis.—M ainersvilė: J. M. Jasulevičiaus spauda, 1909.— 16 p.
2. A teities surėdym as / Pagal A. Bėbelį parašė Z. A leksa.— Filadel
fija: „K ovosi spauda, 1909.— 46 p.— (Lietuvių socialistų s-ga;
Nr. 9).
3. D arbininkai ir inteligentija / Parašė Z. A .— M ainersvilė: J . M. J a 
sulevičiaus spauda, 1910.— 10 p.
4. Šeimyniškas lietuvių gyvenim as Juškevičiaus dainose / Parašė
Z. A leksa.— Bostonas: „K eleivio“ spauda, 1911.— 118 p., 2 p o rtr.
lap.— Virš. antr.: Lietuvių šeimynų istorija Juškevičiaus dainose.
5. K ur mūsų bočiai gyveno? / Parašė Zigmontas A leksa.— Bostonas:
„Keleivio" spauda, 1912.— 76 p.
6. Stabm eldiška Lietuva: Iš artim os praeities / Parašė Z. Aleksa.'—Bostonas: „Keleivio" spauda, 1912.— 32 p.
7. Žemė ir žmogus / Pagal E. Rėkliu parašė Z. A leksa.— Bostonas:
„Keleivio" spauda, 1912.— 63 p.
8. Išvirkščias mokslas arba kaip atsirado kalbos: Prie K. Būgos „Aistiški studijai" / Z. A leksa.— Bostonas: „Keleivio" spauda, 1913.—
28 p.
9. M aterialistiškasis istorijos supratim as: Lapeliai iš proletariškosios
filosofijos / M edžiaga iš Greilicho; Parašė Zigmontas Aleksa.'—Bostonas: „Keleivio" spauda, 1913.— 83 p.
10. M oterų padėjim as ir lytiškas klausim as evangelijoj bei apaštalų
raštuose / Z. A leksa.— Bostonas: „Laisvės" spauda, 1913.— 60 p.
11. K ur gi tas viskas nyksta? / Pagal K. K autskj parašė Z. A leksa.—Bostonas: „Keleivio" spauda, 1914.— 28 p.
12. Lietuva sušals: Buvusioji ledų gadynė arba žmonių praeitis bei
ateitis.— Bruklinas: „Laisvės" spauda, 1915.— 58 p.
13. Krikščionių mokslas ir darbininkai bei nuosavybės klausim as ir
v erg ija evangelijoj bei apaštalų laiškuose / Parašė Z. A leksa.—
[Filadelfija, 1917].— 31 p.— (Lietuvių socialistų s-ga; N r. 27).
14. M ūsų partijos ir jų reikalavim ai / Pagal V. Leniną parašė Z. A.-—
Petrapilis: [RSDDP] Petrapilio lietuvių rajonas, 1917.— 15 p.— (Dar
bininko knygynėlis; № . 2).— Aut. nenurodytas.
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15. A narchistai: [Str. rinkinys] / Z. A. ir kt.— Voronežas, 1918.—•
28 p.— (Lietuvos reikalų kom. K ultūros ir švietimo sk.; N r. 64).
16. Brangumas; M aisto stoka; Spekuliacija: Str. rinkinys / Z. A ngarietis, N. Leninas ir kt.— Voronežas, 1918.— 33 p.— (Lietuvos reikalų
kom. Kultūros ir švietimo sk.; N r. 67).
17. D arbininkai ir bažnyčia.— V oronežas, 1918.— 20 p.— (Lietuvos rei
kalų kom. Kultūros ir švietim o sk.; Nr. 9).
18. D arbininkai ir karas.— V oronežas, 1918.— 36 p.— (Lietuvos reikalų
kom. K ultūros ir švietimo sk.; Nr. 73).
19. Filosofiniai-istorinių pažiūrų keliai ir K. M arksas / Pagal G. K rau
zę parašė Z. A.— V oronežas, 1918.— 54 p.— (Lietuvos reikalų kom.
Kultūros ir švietimo sk.; N r. 15).
20. Im perializm as ir jo pergalėjim as.— Voronežas, 1918.— 31 p.— (Lie
tuvos reikalų kom. Kultūros ir švietimo sk.; Nr. 10).
21. Kam žemė turi priklausyti? •— V oronežas, 1918.— 18 p.— (Lietuvos
reikalų kom. Kultūros ir švietimo sk.; N r. 81).
22. Ko
nori socialdem okratai
bolševikai? / RSDDP.— Petrapilis:
RSDDP(b) Lietuvių sekcijų C entro biuras, 1918.— 16 p.— (Darbinin
ko knygynėlis; N r. 9).
23. K ryžeivių karai / Z. A .— Voronežas, 1918.— 35 p.— (Lietuvos rei
kalų kom. Kultūros ir švietimo sk.; N r. 14).
24. Laukų darbininkai ir žemė.— Voronežas, 1918.— 24 p.— (Lietuvos
reikalų kom. Kultūros ir švietimo sk.; Nr. 3).
25. Liaudininkai: Str. rinkinys / Z. А., V. К. [V. Kapsukas] ir kt.—
V oronežas, 1918.— 53 p.— (Lietuvos reikalų kom. K ultūros ir švie
timo sk.; Nr. 74).
26. Lietuviai bolševikai Rusijoj (1917 metais) / RKP(b)/— Voronežas:
RKP Lietuvių sekcijų C entro biuras, 1918.— 130 p.— (Darbininko
knygynėlis; N r. 16).
27. Lietuvių social-patriotai: Str. rinkinys / Z. A ngarietis, V. Kapsu
kas ir kt.— Voronežas, 1918.— 57 p.— (Lietuvos reikalų kom. Kul
tūros ir švietimo sk.; N r. 80).
28. M aterialistinis istorijos supratim as / M edžiaga iš Greilicho; Parašė
Z. A .— 2-asis leid.— V oronežas, 1918.— 31 p.— (Lietuvos reikalų
kom. Kultūros ir švietimo sk.; N r. 63).
29. N epriklausom ybė ir Lietuvos darbininkai / RKP(b).— Petrapilis:
Lietuvių sekcijų C entro biuras, 1918.— 32 p.— (Darbininko kny
gynėlis; Nr. 12).
30. Политический обзор по Сувалкской губ. за 1903— 1904 гг.:

(Жандармские архивы) / Сост. и авт. вступ. статьи 3. Ангаретис.— Воронеж, 1918.— 63 с.— (Комиссариат по литов, делам;
№ 62).
31. Политический обзор по Сувалкской губ. за 1909 г. / Ред. 3. А.
[3. Ангаретис].— Воронеж, 1918.— 32 с.— (Комиссариат по ли
тов. делам; № 56).
32—33. Tautų klausim as / M edžiaga iš K. Kautskio.— Voronežas,
1918.— (Lietuvos reikalų kom. Kultūros ir švietimo sk. .. .).
D. L— 66 p.— (. .. N r. 19).
D. 2 . - 4 6 p.— (. .. N r. 20).
34. T autų klausimas ir lietuviai bolševikai: [Str. rinkinys] / Z. A nga
rietis, V. Kapsukas ir k t.— Voronežas, 1918.— 63 p.— (Lietuvos
reikalų kom. Kultūros ir švietimo sk.; N r. 69).
35. „Tėvynės gelbėtojų" žygiai. V okietijos koštuvas: (Vyriausios Lie
tuvių tarybos Rusijoj darbai).— Voronežas, 1918.— 48 p.— (Lietu
vos reikalų kom. K ultūros ir švietimo sk.; Nr. 79).
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36. Žemės klausim as Lietuvoj.— Voronežas, 1918.— 31 p.— (Lietuvos
reikalų kom. K ultūros ir švietimo sk.; Nr. 70).
37. Žmonės ir dievai žmones valgo.— Voronežas, 1918.— 15 p.— (Lie
tuvos reikalų kom. Kultūros ir švietimo sk.; Nr. 76).
38. D arbininkų kovos pradžia dėl valdžios Lietuvoj / RKP. Lietuvos
ir Baltarusijos KP.— [Smolenskas]: Lietuvos ir Baltarusijos KP CK.—•
1919.— 16 p.— (Komunisto knygynėlis; Nr. 6).
39. Instrukcijos apie valsčiaus Tarybų perrinkim us / Z. Aleksa-Angarietis, J . O panskis.— V.: Lietuvos ir Baltarusijos vidaus reikalų
liaudies kom., 1919.— 11 p.— Aut. nurodyti kn. gale.
40. Lauko darbininkai ir klerikalai / RKP. Lietuvos ir Baltarusijos KP.—[Smolenskas]: Lietuvos ir Baltarusijos KP CK, 1919.— 16 p.— (Ko
munisto knygynėlis; Nr. 2).
41. V isa valdžia Taryboms ir Spalių revoliucija / RKP. Lietuvos ir
Baltarusijos KP.— [Smolenskas]: Lietuvos ir Baltarusijos KP CK,
1919. — 16 p.— (Komunisto knygynėlis; Nr. 5).
42. Инструкция по организации рабоче-крестьянской городской и
сельской охраны.— В.: Н ар. комиссариат по внутр. делам, 1919.
— 20 с.— Авт. указан в конце книги.
43. Buožės neduos žemės / RKP. Lietuvos ir Baltarusijos KP.— [Smo
lenskas] : Lietuvos ir Baltarusijos KP CK, 1920.— 16 p.— (Komu
nisto knygynėlis; Nr. 25).
44.
Tas pat / Lietuvos ir Baltarusijos KP.—• 2-asis leid.— [Smolens
kas]: Lietuvos ir Baltarusijos KP CK, 1920.— 16 p.— (Komunisto
knygynėlis; N r. 58).
45. Ką padarys darbininkų, mažažemių ir kareivių Sovietų valdžia Lie
tuvoj.— [V.], 1920.— [4 p.].— Be antr. lapo ir virš.
46. Lauko darbininkai baltojoj Lietuvoj / RKP. Lietuvos ir Baltarusi
jos KP.— [Smolenskas]: Lietuvos ir Baltarusijos KP CK, 1920.—
64 p.— (Komunisto knygynėlis; Nr. 31).
47. Lauko darbininkai ir Tarybų valdžia Lietuvoje / RKP. Lietuvos ir
Baltarusijos KP.— [Smolenskas] : Lietuvos ir Baltarusijos KP CK,
1920, -— 63 p.— (Komunisto knygynėlis; Nr. 16).
48. Lauko darbininkų kom itetai Lietuvoj / Lietuvos ir Baltarusijos
KP.— [Smolenskas] : Lietuvos ir Baltarusijos KP CK, 1920.— 38 p.—
(Komunisto knygynėlis; Nr. 26).
49. Lauko darbininkų uždaviniai / RKP. Lietuvos ir B altarusijos KP.—
[Smolenskas] : Lietuvos ir Baltarusijos KP CK, 1920.— 16 p.— (Ko
munisto knygynėlis; Nr. 14).
50. Lietuvos buožių valstybė / RKP. Lietuvos ir Baltarusijos KP.—
[Smolenskas] : Lietuvos ir Baltarusijos KP CK, 1920.— 46 p.— (Ko
munisto knygynėlis; N r. 20).
51. M ūsų buožių pirm takūnai : Ū kininkai ir bernai / RKP. Lietuvos
ir Baltarusijos KP.— [Smolenskas] : Lietuvos ir Baltarusijos KP CK,
1920.— 24 p.— (Komunisto knygynėlis; N r. 36).
52. Paryžiaus Komuna / RKP. Lietuvos ir' Baltarusijos KP.— [Smolens
kas] : Lietuvos ir Baltarusijos KP CK, 1920.— 32 p.— (Komunisto
knygynėlis; N r. 21).
53. V ilniaus darbininkų taryba / RKP(b). Lietuvos ir Baltarusijos KP.—
[Smolenskas] : Lietuvos ir Baltarusijos KP CK, 1920.— 24 p.— (Ko
munisto knygynėlis; N r. 37).
54. Žemės klausimo rišimas Tarybų Lietuvoj / RKP. Lietuvos ir Bal
tarusijos KP.— [Smolenskas] : Lietuvos ir
Baltarusijos KP CK,
1920.— 32 p.— (Komunisto knygynėlis; N r. 29).
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55 W alka o ziemię w okupacji polskiej.— [Smolenskas] : CK KP LiB,
1920. — 32 s.— (Komunistyczna p a rtja Litwy i Bialej Rusi; N r. 3).—
Lenk.
56. VVilenska Rada D elegatow Robotniczych.— [Smolenskas], 1920.—
35 s.— (Komuniztyczna p a rtja Litwy i Bialej Rusi; N r. 6).— Lenk.

57. Борьба за землю в польской оккупации.— Смоленск, Г920.—
20 с.— (КП Литвы и Белоруссии; № 4).
58. Виленский Совет рабочих депутатов.— [Смоленск], 1920.— 32 с.
— (КП Литвы и Белоруссии; № 10).
59. Как поступить с землей в Белоруссии.— [Смоленск], 1920.—
22 с.— (К П Литвы и Белоруссии; № 13).
60. Buožės ir jų šeim yna Žem aitės raštuose / LKP.— [Smolenskas],
1921. — 20 p.— (Komunisto knygynėlis; N r. 104).
61. Ekonom inė ir politinė padėtis Lietuvoj / LKP.— [Smolenskas],
1921.— 35 p.— (Komunisto knygynėlis; Nr. 100).
62. Judošių maišelis:
Provokatoriai / Z. A.; LKP.— Smolenskas,
1921.— 40 p.—• (Komunisto knygynėlis; Nr. 48).
63. K om unisto lavinimosi knygynėlis: [Bibliografija] / LKP.— [Smo
lenskas], 1921.— 24 p.— (Komunisto knygynėlis; N r. 95).
64. K rikščionių-dem okratų
mokslas / LKP.— [Smolenskas], 1921.—
27 p.— (Komunisto knygynėlis; Nr. 99).
65— 66. Lietuvos revoliucinio judėjim o ir darbininkų kovos istorija /
LKP.— [Smolenskas], 1921.— (Komunisto knygynėlis; Nr. . . .).
T. 1. Partijos istorija iki 1896 m.— 232 p.— (. . . Nr. 112).
T. 2. Partijos istorija nuo 1896 iki 1907m.— 460 p.— (.. . N r. 116).

67. Литовские большевики в период мировой войны.— [Смоленск],
1921,— 24 с.
68. „Nepriklausom os" Lietuvos kareivis / LKP.— [K.]: „K areivių tie
sos" red., 1921.— 8 p.— A ut. nurodytas kn. gale.— Be antr. lapo
ir virš.
69. Partijos krizio klausimu. / LKP.— [Smolenskas, 1921].— 79 p.—
(Komunisto knygynėlis; Nr. 114).
70. P irm ieji Lietuvos bolševikai: (M edžiaga Lietuvos Komunistų p arti
jo s istorijai). D. 1 / LKP.—- [Smolenskas], 1921.— 39 p.— (Komu
nisto knygynėlis; N r. 107).
71. Ponų ir bagočių tikyba / LKP.— [Smolenskas], 1921,— 32 p.— (Ko
munisto knygynėlis; Nr. 50).
72. „Sietyno” byla 1897—8 m etais: Policijos departam ento apžvalga
1897? m. T. 21 ',/ Sudaryt, ir slr. „Iš buožių kovos” ‘aut. Z. A.
[Z. A ngarietis]; Lietuvos KP; V ert. iš Tusų k.— [Smolenskas],
1921. — 11 p.— (Komunisto knygynėlis; Nr. 101).
73. K as tie Lietuvos socialdem okratai? / [Parašė S. P.Į.— Šiauliai,
1922, — 16 p.
74. N audotojų tikyba / A. Pašešupis.— K., 1922.— 32 p.— (Koop. b-vė
„Šviesa"; N r. 21).
75. N epriklausom os Lietuvos kalėjim uose arba Baltojo teroro aukos.—
Bruklinas, 1922.— 64 p.— (Amerikos lietuvių darbininkų literatū 
ros d-ja; N r. 11).
O
76. A ntrosios Lietuvos socialdem okratų partijos darbai ir mokslas /
M. Beržas.— [Smolenskas], 1925.— 88 p.— (Lietuvos darbininkų spau
dos d-ja; N r. 1).— Virš. leid. v.: Kaunas.
77. D ievas ir vaikai: Skaitymai m ūsų jaunim ui / M. Beržas.—• [Smo
lenskas], 1925.— 21 p.— (Lietuvos darbininkų spaudos d-ja; N r. 2).—
Virš. leid. v.: Kaunas.
7 U žsak. N r. 3499
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78. Kas tie Lietuvos komunistai ir ko jie n o ri? — [Smolenskas], 1926.—40 p.— (Lietuvos darbininkų spaudos d-ja; N r. 4).— Aut. nurodytas
kn. gale.— A ntr. lape leid. v.: Kaunas.
79. Rinkimai į 3-jį seimą ir mūsų partijos taktika / Lietuvos bolše
vikas; LKP.— [Smolenskas], 1926.— 79 p.
80. „Tautos vadas" A. Smetona, jo sėbrai ir darbai / Parašė K. K al
nėnas.— [Smolenskas]: V yriausias k-tas kovai prieš fašizmą, 1927.—
46 p.— A ntr. lape leid. v.: Kaunas.
81. Tas pat.— 2-asis leid. / Parašė K. Kalnėnas.— [Smolenskas]: V y
riausias k-tas kovai prieš fašizmą, 1928.— 48 p.— Antr. lape leid.
v.: Kaunas.
82. Фашистский переворот и расстрел коммунаров в Литве: (Что
должны знать рабочие и крестьяне о фашистском перевороте
в Л итве).— М.; Л.: Госиздат, 1927.— 64 с.: иортр.
83. Fašistiše iberkereniš in Lite un cešisung fun komunisto = [Fašisti
nis perversm as Lietuvoje ir keturių kom unistų sušaudymas].'— Pa
nevėžys: Lietuvos KP Panevėžio raj. k-tas, 1927.— Parašyta ranka.
A prašyta pagal šaltinius.— Žyd.
84. N auja Lietuvos fašistų provokacija.— [K.: Lietuvos KP CK, 1927].—•
[4] p.
85. A r jie kovotojai dėl Lietuvos nepriklausom ybės? / K. Kalnėnas.'—•
Tilžė, 1928.— 24 p.— (Lietuvos darbininkų spaudos d-ja; N r. 10).
86. Liaudininkų ir socialdem okratų valdžios darbai.— Tilžė, 1928.—
32 p.— (Lietuvos darbininkų spaudos d-ja; N r. 9).
87. N uvainikuoti didvyriai: (Apie Pajaujį ir jo sėbrus). Paskirta liau
dininkams ir jų šalininkams / K. Kalnėnas.—- [Smolenskas], 1928.—
28 p.— (Lietuvos darbininkų spaudos d-ja; N r. 8).
88. 1926 m etų streikai Lietuvoj.— [Smolenskas], 1928.— 80 p.— (Lietu
vos darbininkų spaudos d-ja; Nr. 7).
89. Žodis kareiviam s.— Tilžė, 1929.— 20 p.— (Lietuvos darbininkų spau
dos d-ja; N r. 13).
90. Bedarbiai fašistų Lietuvoj ir jų kova.— [Tilžė], 1930.— 59 p.
91. Buožių darbininkai ir jų kova / M. B.— [Tilžė, 1930].— 16 p.—
Antr. lape leid. v.: Kaunas.
92. Devynius kailius lupa: Telšių—K retingos gelžkelio statybos d ar
bininkams.— [Tilžė]: Lietuvos KP CK, 1930.— 30 p.
93. Kam karas reikalingas? / M. B.— [Tilžė]: Lietuvos KP CK, 1930.—
32 p.
94. Ko jie taip pasiutusiai staugia? (Ir jie k arą kursto) / Z. A.— [Til
žė]: Lietuvos KP CK, 1930 (K.: sp. „Spartakas") /.— 22 p.— A ntr.
lape leid. v.: Kaunas.
95. Lauko darbininkai ir jų vargai / M. B.— [Tilžė], 1930.— 27 p.—
A ntr. lape leid. v.: Klaipėda.
96. Lietuvos raudonoji pagalba.— [Tilžė], 1930,-— 31 p.-— A ut. nenu
rodytas.
97. O rganizaciniu klausim u.— [Tilžė]: Komunistas, [1930].— 15 p.— Aut.
nurodytas kn. gale.
98. Pasakojim ai darbininkam s.— [Karaliaučius, 1930].— 12 p.— Kn. gale
aut,: M. B.— A ntr. lape leid. v.: Kaunas.
99. Revoliuciniai darbininkai j Komunistų partiją.— [Tilžėj: LKP CK,
1930.-— 24 p.
100. Zimagorai: Ravakasiai, jų bėdos ir vargai / M. B.— [Tilžė], 1930.—
20 p.— A ntr. lape leid. v.: Kaunas.
101. Žodis kaim o biednuom enei / Parašė M. B.— [Karaliaučius], 1930.—
30 p.— A ntr. lape leid. v.: Klaipėda.
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102. Bedarbiai, organizuokitės ir kovokit! — [Berlynas], 1931.— 31 p.
103. Dėl kokių reikalavim ų Lietuvos Komunistų p artija šaukia į kovą
darbininkus ir darbo valstiečius / LKP (Kominterno sekcija).—
B. v.: LKP CK, 1931.— 12 p.— Aut. nenurodytas.
104. Į kovą prieš naudotojų puolimą ant lauko darbininkų! Į kovą dėl
lauko darbininkų reikalavim ų! / LKP (Kominterno sekcija).— B. v.,
1931.— 20 p.— Aut. nenurodytas.
105. K apitalizm as ir darbininkų klesa: Lavinimosi rateliam s / Pagal Keržencevą.— [Berlynas], 1931.— 24 p.
106. Komunistai ir revoliuciniai darbininkai fašistų teisme. D. 1.— [Ber
lynas]: LKP CK, 1931.— 55 p.— Aut. nenurodytas.
107. Lietuva ir karo ruošimas prieš Sovietų Sąjungą / Parašė D. A.;
LKP (Kominterno sekcija).— [Berlynas]: Lietuvos KP CK, 1931,—
16 p.
108. Lietuvos šventieji ir jos apaštalai / Parašė Bedievis.— Tilžė, 1931,—
35 p.
109. Partijos kuopelės ir ju darbas / LKP (Kominterno sekcija).— [Ber
lynas]: LKP CK, 1931,— 15 p.
110. Rinkimai į ligonių kasų tarybas, socialfašistų veikim as ir tolim es
nė mūsų kova / Parašė Z. A ngarietis.— [Berlynas], 1931.— 28 p.
111. Į kovą kaimo darbininkai! / Parašė Z. A ngarietis.— [Berlynas]: LKP
CK, 1932,— 16 p.
112. Iš Lietuvos diplom atijos paslapčių arba Parsidavėliai, k u rie dirba
im perialistų naudai / Spaudai paruošė R. T.— [Tilžė], 1932.— 40 p.
113. Ką Kom unistų p artija padarys, kada Lietuvoj bus Sovietų valdžia.—
[Berlynas]: LKP CK, 1932,— 24 p.
114. Liaudininkai ir socialdem okratai padeda žvalgybos provokacijoj:
Prie karo kurstym o prieš Sovietų Sąjungą / Parašė R. T.— [Tilžė],
1932 — 28 p.
115. Lietuvos žvalgyba: (Medžiaga iš žvalgybininko Ikso dienyno ir iš
archyvų) / Spaudai paruošė R. T.-— [Berlynas], 1932,— 95 p.
116. Rusų baltagvardiečiai ir karo provokavim as: (Gorgulovo provoka
cija) / M edžiagą surinko R. T.— [Berlynas], 1932.— 44 p.: iliustr.
117. Spalių revoliucijos keliais: 15-os m etų sukaktuvėm s / M. B.— [Ber
lynas], 1932.— 32 p.
IIU. Salin im perialistų ruošiam a skerdynė! — [Tilžė]: LKP CK, 1932.—
24 p.— A ut. nenurodytas.
119. A pie trockistus / Parašė A .— [K.]: LKP CK, 1934,— 8 p.
120. Darbas tarp bedarbių.— [M], 1934.— 17 lap — Aut. nenurodytas.—•
Be antr. lapo ir virš.— Išsp. rotat.
121 123. K ova prieš karą ir darbas kariuom enėje.— [M., 1934].— Aut.
nenurodytas.— Be antr. lapo ir virš.— Išsp. rotat.
D. 1. Kova prieš im perialistinius karus.— 22 lap.
D. 2. Karo pavojaus aštrėjim as ir mūsų kova.— 14 lap.
D. 3. Darbas kariuom enėje.— 14 lap.
124. LKP ir pofsąjungų darbas.— [M., 1934].— 37 lap.— Aut. nenurody
tas.— Be antr. lapo ir virš.— Bibliogr. išnašose ir lap. 23, 36,— Išsp.
rotat.
12'i Masinis darbas ir vadovavim as kovai.— [MV, 1934].— 56 p.— Aut.
nenurodytas.—- Be antr. lapo ir virš.— Bibliogr.: p. 55 (8 pavad.).—
Išsp. rotat.
I.'ii M okslas apie partijas.— [M., 1934].— 32 p.— Bibliogr.: p. 31 (8
pavad.).— Išsp. rotat.
177 Musų darbas kaim e.— [M., 1934].— 24 p.— Aut. nenurodytas.— Be
antr. lapo ir virš.— Išsp. rotat.
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128. Partijos kuopelės ir jų darbas masėse. D. 1—2.— (M., 1934].—
39 p.— Be antr. lapo ir virš.— Išsp. rotat.
129. K as tai y ra bolševikų partija?: Lavinimosi rateliam s (I pamoka).—
[K., 1935].— 5 lap.— Aut. nenurodytas.— Be antr. lapo ir virš.— Išsp.
stiklogr.
130. Lietuvos Komunistų partijos darbas VII kongreso tarim ų šviesoje.—
[K.], 1935.— 16 p.— Be antr. lapo ir virš.— Aut. nurodytas teksto
gale.
131— 140. Lietuvos Komunistų partijos istorija.— [M. /: V akarų tautinių
mažumų kom unistinis univ., 1935].'— Rankraščio
teisėmis.— Be
antr. lapo ir virš.— Išsp. stiklogr.
Sk. 1. Iki 1905 m etų revoliucijos.— [1], 153 p.
Sk. 2. 1905— 1906 m etų revoliucija Lietuvoj.— 76 p.
Sk. 3. Reakcijos m etas ir n aujas darbininkų judėjim o pakili
mas.— 61 p.
Sk. 4. Im perialistinio karo m etai ir kova už naujo tipo p artiją
Lietuvoje.— 62 p.
Sk. 5. Lietuvos Komunistų partijos įsikūrim as ir proletarinė re 
voliucija Lietuvoje.— 193 p.
Sk. 6. R eakcijos įsigalėjimas ir kriz.is partijoje. 54 p.— Padaugin
ta rašom ąja mašinėle.
Sk. 7. D alinės kapitalizmo stabilizacijos pradžios laikai (1923—
1924 m.) — 39 p.
Sk. 8. D arbininkų judėjim o pakilim as (1925— 1926 m.).— 61 p.
Sk. 9. Partijos darbas fašistinės diktatūros laikais: (Laikai iki
ekonominio k riz io — 1927— 1930 m.).— 75 p.
Sk. 10. Partijos darbas fašistinės diktatūros sąlygomis: (Ekono
minio krizio la ik a i— 1931— 1935 m.).— 55 p.
141. Be kovos su reakciniais socialdem okratų vadais bendras frontas
nebus sudarytas / LKP (Kominterno sekcija).— K.: LKP CK, 1936.—
[4] P142. Bendru frontu prieš fašizmą: Drg. A ngariečio kalba, pasakyta Ko
m interno 7-tam kongrese / LKP (Kominterno sekcija).— [K.], 1936.—
[4] p.— Be antr. lapo ir virš.
143. Liaudininkų partijos nariam s.— [K., 1936].— 8 p.— Be antr. lapo
ir virš.
144. Trocklstal ir zinovjeviečiai nudardėjo iki fašizmo.— [K.], 1936.—
6 p.— Be antr. lapo ir virš.
145. A pie LKJS darbo pakeitim ą: [Apie kom jaunuolių darbo formas
Lietuvoje.— K.: LKJS CK, 1937].— 2 lap.— Išsp. rotat. Def.
146. A pie 1863 m etų sukilim ą Lietuvoj.— [K.], 1938.—-5 p.— Padauginta
rašom ąja mašinėle.
147. Kas kovojo dėl Lietuvos nepriklausom ybės? — [K., 1938],— 5 p.—
Be antr. lapo ir virš.— Išsp. rotat.
Z. ANGARIEČIO RASTAI, IŠLEISTI ATSKIRAIS LEIDINIAIS

1962—1972 m.
148. LKP įsikūrimas ir proletarinė revoliucija Lietuvoje, (1918— 1919 m.) /
Red. komis.: E. Dirvelė, B. V aitkevičius (ats. red.); Partijos isto
rijos inst. prie LKP CK — M arksizmo-leninizmo inst. prie TSKP CK
fil.— V.: Valst. polit. ir moksl. lit. 1-kla, 1962.— 148 p.
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149. Už liaudies veiksm ų vienybę / Redkol.: M. Burokevičius (ats. red.),

V. K ancevičius, B. V aitkevičius; Partijos istorijos inst. prie LKP
CK— M arksizmo-leninizmo inst. prie TSKP CK fil.— V.; Mintis,
1968,— 380 p.
150. A grarinis klausim as Lietuvoje / Redkol.: R. Šarm aitis (ats. red.),
V. Kancevičius (sudaryt ), M. Tamošiūnas; Partijos istorijos inst.
prie LKP CK — Marksizmo-leninizmo inst. prie TSKP CK fil.— V.:
M intis, 1972.— 491 p.: portr., 4 iliustr. lap.
RASTAI APIE Z. ANGARIETĮ
151. Cesnavičius V . Ekonominės Z. A ngariečio pažiūros.— V.; Mintis,
1976,— 184 p.
152. Zigmas A ngarietis: [Straipsnių ir atsim inimų rinkinys] / Partijos
istorijos inst. prie LKP CK — M arksizmo-leninizmo inst. prie TSKP
CK fil.; Sudaryt. R. Čepas; A ts. red. R. Šarmaitis.— V.: Mintis,
1982.— 277 p., 9 iliustr. lap.

/

Feliksas
Bieliauskas
(1914—

19 8 5 )

Revoliucinio judėjim o ir Didžiojo Tėvynės karo dalyvis,
aktyvus socializmo kūrim o T arybų L ietuvoje veikėjas, a t
sakingas partinis ir tarybinis darbuotojas Feliksas Bie
liauskas buvo plačiai žinomas visoje respublikoje.
Feliksas Bieliauskas gimė 1914 m. vasario 13 d. Šakių
apskrities G riškabūdžio valsčiaus (dabar Šakių raj.) Mažiškės kaim o m ažažem ių valstiečių Ju rg io Bieliausko ir
M arcelės B altrušaitytės-B ieliauskienės šeim oje !. 1921—
1925 m. m okėsi ir baigė Ja n k ų pradžios m okyklą. Toliau
leisti m okytis sūnų tėv ai nepajėgė: m ieste reikėjo sam 
dyti butą, duoti išlaikym ą, m okėti už m okslą gim nazi
joje, o visam tam lėšų šeim a n etu rėjo . Feliksui teko
m okytis savarankiškai. 1951 m. vasario 26 d. rašytoje a u 
tobiografijoje F. Bieliauskas nurodo: „1933 m etais išlai
kiau egzam inus už gim nazijos 7 klases ir už 8-ąją klasę,
išskyrus užsienio kalbą" 2.
Buržuazinės santvarkos m etais Feliksas pažino ir žem
dirbio, ir darbininko dalią. Jis plušo tėvo ūkyje, statė
kaim uose valstiečiam s trobesius, dirbo m iško darbus. Bet
uždarbis buvo m enkas. Jaunuolis n u tarė vykti į m iestą
ir įsigyti specialybę. 1932 m. Feliksas apsigyveno Kaim e
ir dirbdam as baldų dirbtuvėse m okėsi staliaus amato.
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PAŽINTIS SU DARBO JAUNIMO SĄJUNGA
I no m etu kapitalistinį pasaulį k rėtė ekonom inė krizė, k u 
ri palietė ir Lietuvą. F abrikantai uždarinėjo įm ones arba
mažino jose gam ybą. Daug darbininkų atsidūrė bedarbių
gretose. Skurdo ir darbo valstiečiai, nes pasaulinėje rin 
koje krito m aisto p roduktų kainos. V alstiečių gam inius
pusvelčiui supirkinėjo m onopolistiniai susivienijim ai, fa
šistų valdžios rem iam os bendrovės „M aistas", „Pienocent
ras" ir „Lietūkis". Didėjo darbo žmonių skurdas, augo
nepasitenkinim as esam a santvarka, ryškėjo revoliucinės
nuotaikos.
Siekdam i užkirsti kelią revoliucinių id ėjų plitim ui d a r
bininkų jaunim o gretose, Lietuvos reakcionieriai sustipuno antikom unistinę propagandą buržuazinėje periodiko
je, bažnyčių sakyklose. Susitarę su valdžios pareigūnais,
klerikalai 1932 m. vasario 5 d. K aune įkūrė specialią or
g a n iz a c iją — Lietuvos darbo jaunim o sąjungą. K lerikalų
siuvyklos v e ik ė jai Kazys A m brazaitis, kunigas Kazimierus Rankelė, kanauninkas Fabijonas Kemėšis, advokatas
•I. K atilius savo paskaitose, vienuoliai pranciškonai p a 
m oksluose, panaudodam i ne tik antikom unistinę, bet ir
m itikapitalistinę dem agogiją, sąjungos nariam s prad ėjo
įrodinėti, jog buržuazinėje visuom enėje n ėra klasių, n ėra
išnaudotojų ir išnaudojam ųjų, „nes visus juos ju n g ia garbingasai K ūrėjo pašaukim as" dirbti, kad „šventas darbas
visus ju n g ia į v ien ą dirbančių brolių še im ą !"3 Kad fabri
kantai gali klestėti ir savo tu rtu s didinti tik išnaudodam i
ių įm onėse dirbančius „brolius" darbininkus,— apie tai
krikščioniškojo socializmo propaguotojai stengėsi neužsi
minti.
T autininkų valdžios pareigūnai, žinodami, k ad p rae i
tyje klerikalų sukurtos šv. Juozapo darbininkų, šv. Zitos
tarnaičių draugijos, Darbo federacija suteikė nem aža p a 
slaugų Lietuvos buržuazijai, visaip rėm ė Darbo jaunim o
sąjungos vadovų pastangas p atrau k ti savo pusėn d arb i
ninkų jaunim ą. Tačiau k etv irtajam e dešim tm etyje padėtis
buvo ja u gerokai pasikeitusi. Daugelis Lietuvos d arbinin
ką ja u buvo išėję Didžiosios Spalio socialistinės revoliu
cijos, 1918— 1919 m. proletarinės revoliucijos L ietuvoje
m okyklą. K rašte veikė pogrindinės Lietuvos Kom unistų
partijos ir kom jaunim o organizacijos, kurios dirbo aiški
nam ąjį darbą tarp darbininkų jaunim o, dem askavo rea k 
cionierių skleidžiam us antitarybinius šmeižtus apie p a 
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dėtį T arybų šalyje. G erokai sustiprėjęs buvo ir klasinis
darbininkų jaunim o sąm oningum as. Be to, p a rtijo j ir kom 
jaunim o organai sąm oningai siuntė į Darbo jaunim o są
jungos draugoves kom unistus ir kom jaunuolius dirbti aiš
kinam ojo darbo, įtraukti jų narius į streikų kovą prieš
išnaudotojus.
Tokia partijos tak tik a daug rūpesčių sukėlė tau tin in 
kam s ir K atalikų veikim o centro vadovam s: Darbo ja u n i
mo sąjungos vietinės draugovės ėm ė krikti, dalis jų n a 
rių įsitraukė į antifašistinę kovą. Todėl tautininkų v y ria u 
sybės vidaus reikalų m inistras J. Č aplikas 1936 m. gruo
džio 23 d. Darbo jaunim o sąjungą uždarė, nes, jo žodžiais,
„Sąjunga p astaruoju laiku savo veikim e paėm ė k itą lin k 
mę, negu jos įstatai buvo nubrėžę" 4.
N orėdam as dirbti visuom eninį darbą, F. Bieliauskas
1932 m. spalio m ėn. įstojo į Lietuvos darbo jaunim o są
jungą, n et buvo išrinktas šios organizacijos Kauno m iesto
Žaliakalnio draugovės valdybos sekretorium i. Savo
1934 m. rugsėjo m ėn. rašytoje autobiografijoje F. Bie
liauskas prisim ena: „Eidavau į C entro V aldybos šau k ia
mus draugovių valdybų posėdžius. S tebėdavau [Darbo ja u 
nim o sąjungos] vad ų pažiūrą į darbininkų kovą. Su savo
draugovės vald y b a aiškindavom ės atskirai. Prieidavom e
išvadą, kad m ūsų vadai m ulkintojai. J ų tikslas atitrau k ti
darbo m ases nuo tikros kovos. Ta linkm e dirbau ir tarp e
savo draugovės narių. Stengiausi p ak elti tarp darbininkų
jaunim o klasinį revoliucinį susipratim ą. Tuo m etu susi
pažinau su kairiaisiais revoliuciniais darbininkais. Tai b u 
vo 1933 m. vasarą. J ie m an padėjo konkrečiais n u ro d y 
m ais dėl darbo Lietuvos darbo jaunim o
s ą ju n g o je ...
1933 m. spalio 1 d. pasisakiau viešai prieš K. A m brazai
čio kalbą, ku rio je jis šmeižė T SR S"5. Dėl tokio kritinio
pasisakym o F. Bieliauską 1933 m. spalio m ėn. iš Darbo
jaunim o sąjungos pašalino kaip kom unistą. D evyniolika
m etis jaunuolis pradėjo suprasti, kad, no rin t kovoti už
darbo jaunim o reikalus, reikia eiti k itu keliu.
KOMUNISTŲ PARTIJOS GRETOSE
Tarp n au jų F. Bieliausko draugų buvo ir kom unistų. Jiem s
rekom endavus, F. Bieliauskas 1933 m. gruodžio m ėn. K au
ne buvo priim tas į pogrindinės Lietuvos Kom unistų p a r
tijos g r e ta s 6.
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K aip partijo s n ary s F. Bieliauskas platino kom unistinę
literatūrą, dirbo propagandinį darb ą ta rp darbininkų ir
valstiečių.
M inėdam a K. M arkso m irties 50-ąsias m etines, Lietu
vos K om unistų p a rtija sugebėjo pusiau legaliai išleisti
kai k u rias m arksizm o teo riją populiarinančias knygeles.
Trumpu pavadinim u „Trys šaltin iai“ K aune buvo išspaus
dintas V. Lenino veik alas „Trys m arksizm o šaltiniai ir
trys jo sudėtinės dalys", J. Stalino „A pie leninizm o p a
grindus" 1. N ors cenzūra šiuos leidinius konfiskavo, bet
dalį tiražo darbininkai išgelbėjo. K nygelės pateko į p ati
kimas rankas ir buvo K om unistų partijos n arių išplatin
tos. J a s skaitė ir F. Bieliauskas. Tai užfiksuota saugum o
d epartam ente pradėtoje jo sekim o byloje.
Įdom u pažym ėti, jo g K auno stalius F. Bieliauskas dar
1934 m. skleidė darbininkam s leninines socialistinės re 
voliucijos teorijos idėjas, aiškino, kad im perializm as yra
paskutinė kapitalizm o vystym osi stadija, po kurios įvyks
socialistinė revoliucija ir darbo žmonės pasieks savo so
cialinį išsivadavim ą. Žvalgybos agento 1934 m. sausio
29 d. pranešim e visa tai buvo išreikšta tokiais žodžiais:
F. Bieliauskas kalbėjęs, k a d „fašizmas y ra pask utinė k a 
pitalistinės valstybės sa n tv a rk a prieš raudonąją revoliu
c iją “ 8.
N epaisant visų buržuazinės reakcijos pastangų a p 
šm eižti kom unizmo ideologiją, m arksizm o-leninizm o m oks
lo idėjos plito ir jom s p ritardavo pažangūs darbo žmonių
sluoksniai.
Buržuazinės Lietuvos m iestuose ir kaim uose buvo daug
bedarbių. Dalis jų darbo ieškoti em igruodavo į užsienio
šalis. Kiti — neturėdam i galim ybės išvažiuoti, Kom unistų
partijos organizuojam i, rengdavo dem onstracijas su šū 
kiu „Darbo ir duonos!“, reikalaudavo, kad savivaldybės
telktų bedarbius prie v iešų jų m iesto aplinkos tvarkym o
darbų. V iešųjų darbų darbininkam s buvo m okam as labai
mažas darbo užm okestis, iš jo bedarbių šeimos n egalė
davo pragyventi.
Lietuvos K om unistų p a rtija 1934 m. pradžioje ragino
Kauno v iešųjų d arbų darbininkus į kovą, k ad jiem s būtų
padidintas darbo užm okestis, suteikta pašalpa m alkom is.
Žvalgyba iš savo ag en tų sužinojo, kad F. Bieliauskas p a 
deda organizuoti darbininkų streiką ir dem onstraciją.
1934 m. vasario 14 d. jis buvo sulaikytas ir tardom as.
K adangi jo k ių įkalčių žvalgybininkai nerado, F. Bieliaus
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kas buvo perduotas nubausti adm inistracine tvarka. K au
no m iesto ir apskrities karo kom endantas vasario 17 d.
nuoaude j į „ u ž Kurstym ą vienos visuom enės dalies prieš
kitą" 9 du m ėnesius kalėti. Iš viso vasario m ėnesį adm i
nistracine tv ark a k aro kom endantas K aune nubaudė 16
darbininkų. Bausmę F. Bieliauskas atliko Kauno IX forto
kalėjim e.
M arksizm as-leninizm as moko, kad buržuazinėje visuo
m enėje yra dvi pagrindinės klasės: gam ybos priem onių
savininkai fabrikantai, kapitalistai — išnaudotojai ir d a r
b in in k a i— išnaudojam ieji. Tarp jų v yksta nuolatinė k o 
va. Kom unistas F. Bieliauskas buvo vienas iš darbininkų
klasės organizatorių, jis atvirai ragino darbininkus p rie
šintis išnaudojim ui. O štai 1934 m. K auno m iesto ir a p 
skrities karo kom endantas pulkininkas leitenantas Pranas
Saladžius nedrįsdavo atvirai pasakyti, kad jis gina b u r
žuazijos interesus. F abrikantas a r statybos rangovas iš
kviesdavo policiją, kuri rim bais m ušdavo ir suim inėdavo
dem onstruojančius darbininkus. K om endantui tai nebuvo
vienos visuom enės dalies kurstym as prieš kitą. Fabrikan
tas niekada nebuvo traukiam as atsakom ybėn. Tokiais a t
vejais kalti būdavo tik darbininkai ir jų interesų gynėjai
kom unistai — jie būdavo baudžiam i „už vienos visuom e
nės dalies kurstym ą prieš k itą “. Taip buržuazijos tarn a i
slėpė savo atv irą tarnavim ą išnaudotojam s.
Dirbdam as nelegalioje Kom unistų partijo je, F. Bieliaus
kas buvo kuopelės sekretorius, kom unistinės literatūros
tarp kuopelės n a rių skirstytojas l0. V ykdė jis ir kitas p a r
tijos užduotis. 1934 m. pavasarį F. Bieliauskas priklausė
legaliai Lietuvos darbininkų ir tarn a u to jų suvienytai prof
sąjungai, buvo išrinktas į stalių frakcijos v ad o v au jan tį
organą. Tačiau tau tin in k ų vyriausybė, vykdydam a h itle 
rinės V okietijos pavyzdžiu visuom eninio gyvenim o fašizacijos politiką, 1934 m. gegužės 24 d. visas darbininkų
profsąjungas uždarė. Kom unistų p a rtija skatino d arbinin
kus nesitaikstyti su jų elem entarių teisių užgniaužim u,
ragino rengti protesto streikus prieš profsąjungų užda
rymą. Partinės organizacijos pavedim u F. Bieliauskas
1934 m. kalbėjo dviejuose darbininkų m itinguose, aiškin
dam as fašistų valdžios priem onių antidarbininkišką p o 
būdį n .
Siekdam a tu rėti nors kokią legalią galim ybę dirbti su
darbininkais, Lietuvos Kom unistų p a rtija 1934 m. b a la n 
džio 20 d. įkūrė Lietuvių darbininkų švietim o draugiją.
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N aujos organizacijas įstatus parengė A leksandras Šimanas ir Feliksas Bieliauskas. Ju o s suredaguoti p a d ė j o a d 
vokatas V ladas Požėla. O rganizacijos įstatus pasirašė n e 
partiniai darbininkai H enrikas M edišauskas, Ju o zas Lau
rinkus, Kazys M arčiulionis, A dom as K rištaponis, Stasys
M otiejūnas. Kauno m iesto ir apskrities viršininkas d rau 
giją įregistravo 12. 1934 m. lapkričio m ėn. ji tu rė jo apie
150 narių. D raugijos vadovybė, kom unistų patariam a, ren 
gė darbininkam s paskaitas politinėm is temomis, plėtė anIi fašistinę veiklą. G yvavo ši d rau g ija neilgai. Žvalgybos
agentūros ved ėjas K aune 1934 m. spalio 6 d. savo v y 
resnybei pranešė, kad Lietuvių darbininkų švietim o d rau 
gija „yra grynai kom unistų partijos padaras", o politinės
policijos departam ento direktorius A ugustinas Povilaitis
pasirūpino, kad ji 1935 m. b ū tų uždaryta ’3.
A tvykdam as į tėviškę, F. Bieliauskas atveždavo iš K au
no kom unistinės literatūros ir platindavo ją valstiečiam s.
1934 m. pavasarį ir v a sarą Šakių apskrities darbo žmonės
gavo iš jo paskaityti V. Lenino knygutę „Trys šaltiniai",
J. Stalino „Apie leninizm o pagrindus", kai kuriuos nu-įnorius laikraščių „Tiesa“, „Revoliucinis darbininkas",
„Bado p riešas“, a tsiša u k im ų 14. Sužinojęs apie tai, vienas
iš žvalgybos viršininkų an t agento pranešim o 1934 m.
gegužės 4 d. parašė rezoliuciją: „Tinkam ai susitvarkyti
su Bieliausku. M atyti, y ra aršus kom unistas" 15.
„N orint susitvarkyti", reikėjo rasti įkalčių. Žinodama,
kad Lietuvos K om unistų p a rtija rugpjūčio 1 d.— antim ilitaristinės dienos proga-— organizuos kam paniją ir aiš
kins darbo žmonėms apie im perialistų rengiam ą n au ją
grobikišką karą, žvalgyba pasiuntė savo valdininkus p a 
d ary ti F. Bieliausko tėv išk ė je kratą. 1934 m. liepos 30 d.
kratos m etu Bieliauskų nam uose — J a n k ų valsčiaus Dam
ba vos kaim e buvo rastos dvi raudonos vėliavos, kuriose
buvo įrašyti antim ilitaristiniai šūkiai: „Šalin im perialislinį karą! T egyvuoja rugpjūčio 1 d.— T arptautinė prole
tariato prieškarinė diena! Šalin brolžudiškas karas! LKP“,
.1. Stalino k n y g u tė „A pie leninizm o pagrindus". Buvo su 
imtas Feliksas, jo broliai V ladas ir V ytautas. Bevežant
suim tuosius į Kauną, F. Bieliauskas iš J a n k ų valsčiaus
daboklės nak tį pabėgo ir slapstėsi pas pažįstam us v a ls
tiečius 1б.
107

Į PARTINĘ MOKYKLĄ
P raėjo nem aža laiko, kol besislapstantis F. Bieliauskas su 
sisiekė su Kauno partine organizacija. Tuo m etu buvo
renkam i kandidatai T arptautinės Lenino m okyklos n au jai
lietuvių sektoriaus laidai. Sužinojęs, ko k io je p adėtyje a t
sidūrė partijos aktyvistas F. Bieliauskas, LKP CK Sekre
toriatas n u tarė pasiųsti jį m okytis į partinę m okyklą.
Rugsėjo 16 d. jis apleido Lietuvą Zarasų rajone, pėsčias
pro Daugpilį pasiekė Latvijos—T arybų Sąjungos pasienį,
nak tį perėjo sieną ir rugsėjo 20 d. atsidūrė T arybų ša 
lyje 17.
A tvykęs į M askvą, F. Bieliauskas užėjo pas LKP a t
stovą prie K om interno V ykdom ojo K om iteto Zigmą A ngarietį. Šis sm ulkiai išklausinėjo apie K auno partinės o r
ganizacijos veiklą, apie pabėgim o iš J a n k ų valsčiaus d a 
boklės aplinkybes, sulygino F. Bieliausko inform aciją su
duom enim is iš k itų šaltinių. Įsitikinęs, k ad F. Bieliauskas
pasakoja teisybę, Z. A ngarietis rekom endavo m okyklos
m andatų kom isijai priim ti jį į T arptautinę Lenino m o
kyklą.
N uo 1934 m. spalio 1 d. F. Bieliauskas — T arptautinės
Lenino m okyklos klausytojas. M okėsi jis kaip Jo n as Filinas lietuvių sektoriuje, kurio v ed ėjas buvo Juozas G are
lis. Paskaitas m okykloje skaitė Z. A ngarietis, A. Snieč
kus, J. Kunigėlis, K. A ndžijevskis ir kiti dėstytojai. J ie
gerai vertino savo auklėtinio sugebėjim us. A pibūdinda
m as F. Bieliauską, politinės ekonom ijos dėstytojas K. A n
džijevskis 1935 m. sausio 13 d. rašė: „Sparčiai pažengė
į priekį ir pagal pažangum ą grupėje užėm ė pirm ąją v ie 
tą" 18. Išleisdam as baigusį m okyklą F. Bieliauską, lietuvių
sektoriaus ved ėjas J. G arelis 1935 m. birželio 20 d. rašė:
„Spartuolis. A ktyvus, gabus draugas. M okykloje gerai
pažengė į priekį ir žada toliau a u g ti.. . Savikritiškas. Su
draugais sugyvena gerai. D arbe orientuojasi sav aran k iš
kai" 19.
VALSTIEČIŲ STREIKO ORGANIZATORIUS.
KOMJAUNIMO AKTYVISTAS
Grįžęs į Lietuvą, F. Bieliauskas nuo 1935 m. vasaros d ir
bo LKP Kauno rajono kom iteto sekretorium i darbui k a i
me. Tuo m etu prasidėjo Suvalkijos valstiečių streikas.
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V alstiečiai reikalavo, kad m onopolistinės bendrovės
„M aistas", „Pienocentras", „Lietūkis" padidintų kainas už
joms pristatom us bekonus, pieną, grūdus,
atsisakinėjo
vežti į K auną m aisto produktus. Kom unistų p a rtija p a 
siuntė F. Bieliauską ir kitus savo aktyvistus padėti v ie
tiniam s kom unistam s organizuoti valstiečių streikus, n u 
k reipti jų veiksm us m asinės antifašistinės kovos keliu.
F. Bieliauskas lankėsi Prienų, taip pat K auno apskrities
valsčiuose — R audonėje, V eliuonoje, Seredžiuje, Č ekiškė
je, Lapėse. Jis organizavo partinio aktyvo susirinkim us,
padėjo valsčių kom unistam s suvokti valstiečių reik alav i
mus, telk ti juos po antifašistinio liaudies fronto vėliava.
Tai buvo K om intem o VII kongreso (1935 m. liepa— rug
pjūtis) iškeltų uždavinių vykdym as.
Prasidėjus Suvalkijos valstiečių streikui, F. Bieliaus
kas LKP Kauno rajono kom iteto v ard u 1935 m. rugpjūčio
m ėn. parašė atsišaukim ą „Remkim valstiečių streiką!"
„20-tą rugpjūčio,— skelbė atsišaukim as,— valstiečiai p a 
skelbė streiką Suvalkijoje, dalinai D zūkijoje, kuris išsi
plėtė iki Kauno. V alstiečiai neveža savo p roduktų į m ies
tą parduoti, reikalaudam i pakelti jų produktų kainas,
panaikinti skolas ir m okesčius, kurie sunkiai slegia juos,
reik alau ja sustabdyti varžytynes. Visi K auno darbininkai
ir darbo žmonės turi palaikyti valstiečių streiką ir jų rei
kalavim us, nes visi kapitalistai, fabrikantai, visokie sin
dikatai, m onopolijos išnaudoja visus darbo žmones". A t
sišaukime' buvo aiškinam a, kad „Pienocentras" valstie
čiams už litrą pieno m oka 5 centus, o m ieste tą patį
litrą parduoda po 15—20 centų. „Lietūkis"— už 50 kg
rugių m oka 3 litus, o iš jų iškeptą ju o d ą duoną m ieste
p a rd av in ėja po 12 litų 20.
Kitam e LKP Kauno rajono kom iteto 1935 m. ru g p jū 
čio 22 d. atsišaukim e F. Bieliauskas išdėstė tokius strei
kuojančių valstiečių reikalavim us: „Dvigubai pak elti k a i
nas valstiečių parduodam iem s p ro d u k ta m s..., ne pakeliant
pragyvenim o kainų m iestų darbo žmonėms. Panaikinti
m okesčius biedniokam s, pusiau sum ažinti visiem s k i
lioms. . . Kad valstiečiai būtų paliuosuoti nuo visų skolų
m okėjim o a r bent m okėjim as b ūtų atidėtas ne m ažiau
kaip 5 m etam s be nuošim čių. P anaikint valstiečių turto
pardavim ą iš varžytynių" 21.
A tslungant valstiečių streikui, partijos ak tyvistą
F. Bieliauską LKP CK S ekretoriatas pasiuntė dirbti kom 
jaunim o darbą. Jis buvo kooptuotas į LKJS CK narius,
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nuo 1935 m. spalio m ėn. dirbo LKJS CK instruktorium i,
lankė kom jaunim o organizacijas Panevėžyje, Rokiškyje,
B iržuose22 ir instruktavo jas, k aip reikia dirbti Kom u
nistinio Jaunim o Internacionalo VI kongreso (1935 m.
rugsėjis) nutarim ų dvasia.
A rtėja n t Spalio revoliucijos m etinėm s, F. Bieliauskas
LKJS C entro K om iteto v ardu parengė atsišaukim ą „M inė
kim e 18-tas Spalio revoliucijos sukaktuves — lapkričio
7-ją!", kuriam e rašė: „ ...p la č ia s Lietuvos jaunim o m a
ses m es kviečiam e pam inėti lapkričio 7-ją dieną 18-kos
m etų Spalio revoliucijos sukaktuves plačiais pasitarim ais,
m itingais, pasilinksm inim ais, nes tai džiaugsm o šventė,
ir ryšium su tuo pasirinkti kelią, ved an tį jaunim ą į švie
sų rytojų,— kovos kelią už duoną, laisvę, m okslą, už
socializmą, prieš skurdą, karą, prieš fašiz m ą "23.
Lietuvos LKJS C entro K om itetas pavedė F. Bieliaus
kui redaguoti nelegalų laikraštį „D arbininkų ir v alstie
čių jaunim as" 2i. Išleidus porą laikraščio num erių, F. Bie
liauskas 1935 m. gruodžio 5 d. K aune buvo suim tas. K ra
tos m etu rado LKJS Kauno rajono kom iteto 1935 m. lap 
kričio 23 d. paren g tą ataskaitą, ku rio je atsispindėjo, jog
K auno rajone y ra 270, o Kauno m ieste — 220 k o m jau 
nuolių. Prie surastos kaltinam osios m edžiagos žvalgyba
priju n g ė ir F. Bieliausko 1934 m. liepos 30 d. pabėgim o
iš J a n k ų valsčiaus daboklės bylą. A peliaciniai rūm ai bylą
sprendė 1936 m. rugsėjo 3 d. ir nuteisė F. Bieliauską 8
m etus k a lė ti25.
Prasidėjo įkyrus kalėjim o režimo slogutis. Kalinio v i
zitinėje k o rtelėje buvo užrašyta: „F. Bieliauskas. Bausmės
pradžia 1936 m. rugsėjo 3 d., bausm ės pabaiga — 1944 m.
rugsėjo 3 d .“ K iek sąlygos leido, F. Bieliauskas vadovavo
kalinių politinio lavinim osi būreliam s. 1937 m. pradžioje
jis buvo pervežtas į Šiaulių kalėjim ą. 1938— 1940 m. čia
redagavo Šiaulių kalėjim o politinių kalinių rankraštinį
žurnalą „K olektyvistas", rašinėjo į jį straipsnius 26.
KOM JAUNIM O CENTRO KOMITETO
SEKRETORIUS
Žlugus fašistiniam režimui, Liaudies vyriausybės p o tv ar
kiu F. Bieliauskas k a rtu su kitais politiniais kaliniais
1940 m. birželio 20 d. buvo paleistas iš Šiaulių kalėjim o.
Jis tuoj pat įsitraukė į socialistinės Lietuvos kūrim o d a r
bą. P artija pasiuntė jį dirbti LKJS C entro Kom iteto pir
ito

m uoju sekretorium i. 1940 m. birželio 24 d. m asiniam e
m itinge K aune Ž aliakalnyje buvo reikalaujam a, k ad būtų
legalizuota Lietuvos K om unistų partija. Lietuvos jaunim o
v ard u jam e kalbėjo F. Bieliauskas 27.
V ienas iš svarbiausių kom jaunim o vadovų rūpesčių b u 
vo Lietuvos K om unistinės Jaunim o Sąjungos legalizavi
mas. Pagal veikusius 1940 m. įstatym us F. Bieliauskas
drauge su kom jaunuoliais M ira Bordonaite, poetais V ladu
M ozūriūnu, V iktoru V alaičiu, iš viso 12 Sąjungos stei
gėjų, pateikė vidaus reikalų m inistrui dokum entus, p ra 
šydam i leisti Sąjungai veikti. Gavęs dokum entus, vidaus
reikalų m inistro pavaduotojas rašytojas A leksandras Guzevičius an t prašym o užrašė rezoliuciją: „Leidžiu. A. Guzevičius, už vidaus reikalų m inistrą" 28. Tai ir buvo LKJS
legalizavim o dokum entas.
F. Bieliauskas, M. Bordonaite, neseniai paleista iš Di
m itravo priverčiam ojo darbo stovyklos, form avo kom 
jaunim o organus K aune ir V ilniuje, apskrityse ir valsčiuo
se, organizavo kom jaunim o spaudos leidim ą. N uo liepos
4 d. iki spalio 12 d. F. Bieliauskas pasirašinėjo „Kom
jaunim o tiesos" atsakinguoju redaktorium i. 1940 m. spa
lio 13 d. „Kom jaunim o tiesa" paskelbė pranešim ą: „LKJS
CK biuro nutarim u Eduardas M ieželaitis
patv irtin tas
LKJS CK ir Kauno m iesto kom iteto organo „Kom jaunim o
tiesa" redaktorium ". N uo to laiko jis ir redagavo „Kom
jaunim o tiesą".
Svarbus Lietuvos kom jaunim o gyvenim o įvykis buvo
VLKJS C entro Kom iteto 1940 m. spalio 18 d. nutarim as
priim ti Lietuvos, kaip ir k itų Pabaltijo respublikų, kom 
jaunim o organizacijas į VLKJS sudėtį. N uo tos dienos
mūsų k rašto kom jaunim o organizacija ėm ė vad in tis Lie
tuvos Lenino Kom unistine Jaunim o Sąjunga. J a i buvo
pareikštas didelis pasitikėjim as, buvo pripažinti LKJS n u o 
pelnai k o v o je už darbo jaunim o socialinį išsivadavim ą
pogrindžio m etais. LLKJS ėm ė tvark y tis pagal VLKJS
įstatus, dalyvauti visoje šalyje vykstančiuose socializmo
kūrim o darbuose. K okią reikšm ę šis įvykis tu rėjo Lietuvos
kom jaunim o organizacijos veiklai, kokie nau ji uždaviniai
jai iškilo, kaip tu rėjo būti tvarkom as kom jaunim o n arių
bilietų parengim as ir jų įteikim as,— visa tai F. Bieliaus
kas išdėstė savo pranešim e Kauno m iesto kom jaunuolių
susirinkim e 1940 m. lapkričio 27 d.29
A tsižvelgdam as į pasikeitusią padėtį, LKP(b) CK biuras
1940 m. lapkričio 12 d. patvirtino šios sudėties Lietuvos
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Lenino Kom unistinės Jaunim o Sąjungos C entro Kom iteto
biurą: Feliksas Bieliauskas (I sekretorius), M ira Bordonaitė (II sekretorė), Feliksas Gladutis (m okyklų ir darbo su
pionieriais sekretorius), Izraelis Ickovičius (kadrų skyriaus
vedėjas), Stasys Perm inąs (valstiečių jaunim o skyriaus
vedėjas), Eduardas M ieželaitis („Kom jaunim o tiesos" re 
daktorius), A natolijus Cistovas (LLKJS K auno m iesto k o 
m iteto se k re to riu s)30.
Didelį Lietuvos kom jaunim o vaidm enį kuriant respub
likoje socializm ą pabrėžė ir tas faktas, kad LLKJS pir
m asis sekretorius F. Bieliauskas 1941 m. sausio 12 d. buvo
išrinktas TSRS A ukščiausiosios T arybos deputatu. Dar
1940 m. F. Bieliauskas buvo kooptuotas į LKP C K 31, o
LKP(b) V suvažiavim as 1941 m. v a sary je išrinko jį
LKP(b) CK nariu 32.
Legaliomis sąlygom is kom jaunim o organizacija sp a r
čiai augo. Išėjusi iš pogrindžio kom jaunim o organizacija
tu rėjo apie 1000 narių, o Didžiojo Tėvynės karo išv a 
karėse Lietuvoje ja u buvo daugiau kaip 15 tūkstančių
kom jaunuolių 33.
Sunkius išm ėginim us Lietuvos kom jaunim ui teko p a 
tirti prasidėjus fašistinės V okietijos agresijai prieš T ary
bų šalį. A pie 13 tūkstančių Lietuvos kom jaunuolių n e 
spėjo evakuotis į šalies gilumą. Daug kom jaunim o a k 
tyvistų hitlerininkai suėm ė ir sušaudė. Kitus kalino, iš jų
tyčiojosi, vertė d aryti šm eižikiškus antitarybinius pareiš
kimus, siuntė darbam s į V okietiją.
Iš 2200 ev akuotų kom jaunuolių LLKJS CK parinkdavo
kandidatus į partizanų m okyklas. Čia išėję apm okym ą,
jie vykdavo partizanauti į priešų užgrobtą terito riją.
Kelios dešim tys Lietuvos kom jaunuolių 1941 m. gruodyje
dalyvavo ginant M askvą nuo fašistų. 1941 m. spalio 10 d.
M askvoje buvo išleistas pirm as kom jaunim o CK atsi
šaukim as „Lietuvos jaunim e!", raginantis Lietuvos ja u 
nuolius įsitraukti į visos liaudies kovą prieš fašistinius
grobikus. A tsišaukim ą parašė F. Bieliauskas 34.
1942 m. M askvoje įvyko du p er rad iją transliuoti lie
tuvių tautos atstovų m itingai. Lietuvos LKJS C entro Ko
m iteto vardu juose pasisakė F. Bieliauskas. „Mes k v ie 
čiam e,— kalbėjo m itinge F. Bieliauskas,— visą Lietuvos
jaunuom enę be tautybės, lyties, religijos ir socialinės p a 
dėties skirtum o, susijungti ir stiprinti k o v ą prieš oku p an 
tus. V ienybėje — galybė. M es kviečiam e vienybėn visus
tikruosius Lietuvos p a trio tu s!" 35
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T arybų Sąjungos ir V okietijos frontuose vyko įn ir
tingi m ūšiai. K iekvienos tarybinės respublikos gyv en to jai
jautė pareigą teikti frontui visokeriopą param ą. LKP(b)
CK pastangom is ir iniciatyva buvo sukurta R audonosios
A rm ijos 16-oji lietuviškoji šaulių divizija, okupuotam e
krašte plėtėsi partizaninė kova.
DIVIZIJOS POLITINIO SKYRIAUS VIRSlNĮNKAS
A pie pirm osios LKP(b) CK operatyvinės grupės, pasiųstos
į okupuotą Lietuvą 1942 m. kovo mėn., likim ą žinių n e 
buvo (tik vėliau paaiškėjo, kad šios grupės vadovas Icikas M eskupas-A dom as su savo kovos draugais kovo 13 d.
po atk ak lių kautynių su hitlerininkų sam diniais žuvo Bir
žų rajone). Teko organizuoti n a u ją operaty v in ę grupę.
Jo s vadovu buvo num atytas M. Šum auskas. 1942 m. lie
pos m ėn. partijos nurodym u LLKJS CK pirm asis sek re
torius F. Bieliauskas savo pareigas perd av ė Juozui G ri
galavičiui ir liepos 7 d. atv y k o į 16-ąją lietu v išk ąją šau
lių d iv iz iją 36. Jo s politinio skyriaus viršininkas M. Šu
m auskas buvo atšauktas iš divizijos LKP(b) CK žinion,
o n a u ju politinio skyriaus viršininku, LKP(b) CK rek o 
m endavus, 1942 m. liepos 16 d. paskirtas F. Bieliauskas.
Jis p raėjo su divizija nuo Gorkio srities pro Tūlą iki
fronto linijos, 1943 m. dalyvavo m ūšiuose Oriolo žem ėje.
Po 1943 m. liepos m ėn. k a u ty n ių Briansko fronto v a 
dovybė, kurios žinioje tuo m etu buvo lietuviškoji divi
zija, pasiuntė F. Bieliauską į aukštuosius karin in k ų tobu
linim osi kursus M askvos srityje. M okslas tru k o iki
1944 m. balandžio m ėn. Per tą laiką padėtis fronte gero
kai pasikeitė. Lietuvos KP (b) CK ėm ė telkti partinius ir
tarybinius darbuotojus, k urie galėtų pradėti dirbti grįžę
į išvaduotą T arybų Lietuvą. VLKJS CK prašym u F. Bie
liauskas buvo grąžintas į M askvą. Jis toliau dirbo LLKJS
CK pirm uoju sekretorium i ir Lietuvos partizaninio ju d ė 
jim o štabo viršininko A. Sniečkaus p a d ė jė ju kom jaunim o
reikalam s 37.
R audonajai A rm ijai 1944 m. liepos m ėn. išvadavus
Vilnių, F. Bieliauskas k a rtu su kitais partiniais ir ta ry 
biniais aktyvistais atvyko į Lietuvą. V yko kom jaunim o
organų atkuriam asis darbas, n a u jų Raudonosios A rm ijos
karinių dalių form avim as. Rugsėjo mėn. jis buvo pasiųs
tas į ką tik sukurtą Raudonosios A rm ijos 50-ąją d ivi
II U žsak. N r. 3499
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ziją, suform uotą daugiausia iš Lietuvos jaunim o. F. Bie
liauskui buvo suteiktas papulkininkio karinis laipsnis, jis
paskirtas divizijos vado pavaduotoju ir jos politinio sk y 
riaus v irš in in k u 38. Divizijos politiniai darbuotojai ir jos
dalių vadai padėjo daug pastangų, kad n a u ją jį R audono
sios A rm ijos junginį paverstų drausm ingu kovos vienetu.
ATSAKINGAME PARTINIAME DARBE
Po hitlerinės V okietijos besąlyginės kapituliacijos 1945 m.
gegužės mėn. F. Bieliauskas iš Raudonosios A rm ijos bu
vo demobilizuotas. J į paskyrė LKP(b) K auno m iesto k o 
m iteto sekretorium i propagandos ir agitacijos reikalam s 39.
G reta aiškinam ojo propagandinio darbo, jam teko padėti
organizuoti okupantų susprogdintų Kauno m iesto pram o
nės ir kom unalinio ūkio įm onių atkūrim ą.
Po m etų, 1946 m. balandžio 25 d., F. Bieliauskas ski
riam as LKP(b) V ilniaus m iesto kom iteto an tru o ju sek re
torium i. LKP(b) VI suvažiavim as 1949 m. išrinko F. Bie
liauską LKP(b) CK nariu 40. 1950 m. birželio m ėn. LKP(b)
V ilniaus m iesto kom iteto plenum as išrinko jį m iesto kom i
teto pirm uoju se k re to riu m i41. LTSR A ukščiausiosios T ary 
bos sesija 1951 m. v asary je išrinko F. Bieliauską LTSR
A ukščiausiosios Tarybos pirm ininku. LKP(b) CK plenum as,
įvykęs 1951 m. lapkričio 15— 17 d., F. Bieliauską išrenka
LKP CK sekretorium i finansų ir prekybos reikalam s; LKP
V ilniaus srities kom iteto plenum as 1952 m. rugsėjo
13 d.— srities kom iteto pirm uoju sekretorium i. Likvida
vus T arybų Lietuvos adm inistracinį suskirstym ą į sritis,
LKP CK plenum as 1953 m. birželio 13 d. išrinko F. Bie
liauską LKP CK partinių, profsąjunginių ir kom jaunim o
organų skyriaus vedėju, kuriuo jis dirbo iki 1954 m. b a
landžio 20 d., o po to k urį laiką buvo Lietuvos TSR M i
n istrų Tarybos pirm ininko pavaduotojas.
K ylant šalies kultūriniam lygiui, po J. Stalino m irties
v y k d a n t partinio ir valstybinio ap arato reorganizaciją,
buvo nuspręsta, k ad atsakingas pareigas eiti būtų sk i
riam i žmonės, tu rį aukštąjį išsilavinim ą. Todėl LKP CK
biuras 1954 m. [birželio 2 d. n u tarė rekom enduoti F. Bie
liauską A ukštosios partinės m okyklos prie TSKP CK
klausytoju. Nuo 1954 m. rugsėjo 1 d. iki 1957 щ. ru g 
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pjūčio m ėn. jis m okėsi ir sėkm ingai baigė A u k štąją p ar
tinę m o kyklą prie TSKP CK, įgijo aukštojo m okslo b ai
gimo diplom ą.
Po m okyklos baigim o F. Bieliauskas k eletą m ėnesių
buvo LKP CK kadrinių darb u o to jų rezerve. 1958 m. sau
sio 22 d. LKP V ilniaus m iesto kom iteto plenum as išrinko
jį LKP V ilniaus m iesto kom iteto pirm uoju sekretorium i.
Juo dirbo iki 1963 m. gruodžio 4 d.42
SPAUDOS KOMITETO PIRMININKAS.
ARCHYVŲ VALDYBOS VIRŠININKAS
1964 m. pradžioje F. Bieliauskas perėjo į tarybinį darbą.
Lietuvos TSR A ukščiausiosios Tarybos Prezidium as savo
įsaku paskyrė jį Lietuvos TSR M inistrų Tarybos V alsty
binio spaudos kom iteto p irm in in k u 43, o 1973 m. birželio
6 d.— A rchyvų valdybos prie LTSR M inistrų Tarybos
viršininku 44.
F. Bieliausko vadovaujam as V alstybinis spaudos k o 
m itetas pradėjo leisti lietuviškas tarybines enciklopedi
jas. Pirm oji iš jų buvo M ažoji lietuviškoji tarybinė
enciklopedija, išleista 1966— 1971 m. V yriausioji enciklo
pedijų redakcija sutelkė šim tus m okslo darb u o to jų k ū ry 
biniam, inform aciniam ir m okslo laim ėjim ų populiarini
mo darbui. F. Bieliausko 1966 m. birželio 18 d. p otvarkiu
sudaryta ir akadem iko K. K orsako v adovaujam a Litu
anistinės bibliotekos redakcinė kom isija pradėjo vykdyti
LKP CK sekretoriaus A. Sniečkaus iškeltą užduotį — iš
leisti lietuvių tautos pažangų kultūrinį palikim ą atsp in 
dinčią biblioteką. Iki 1985 m. išėjo jau 25 šios bibliote
kos tomai. Per F. Bieliausko darbo V alstybinio spaudos
kom iteto vadovo poste dešim tm etį respublikos leidyklos
išleido šim tus ir tūkstančius pavadinim ų grožinės, poli
tinės ir m okslinės literatūros knygų. Daugelis tų leidinių
pažym ėti sąjunginėm is ir respublikinėm is prem ijom is tiek
už turinį, tiek už apipavidalinim ą.
D irbdam as A rchyvų valdybos viršininku, F. Bieliaus
kas daug pastangų padėjo, kad būtų pag erin ta respubli
kos archyvų saugyklų būklė. Jis išrūpino valstybinius
asignavim us parengti pro jek tu s ir p astatyti n a u ja s do
kum entų saugyklas. Respublikos archyvistai dėkingi
F. Bieliauskui, kad naujuose pastatuose įsikūrė Lietuvos
TSR valstybinis kino-foto-fono archyvas, Lietuvos TSR
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centrinis valstybinis archyvas, taip pat Kauno, Kapsuko,
Panevėžio ir kiti zoniniai archyvai, k ad respublikiniai
archyvai buvo aprū p in ti būtina dokum entų saugojim o,
kopijavim o ir dauginim o m odernia ap aratūra, kad a rc h y 
v ų m edžiaga būtų plačiau naudojam a m okslo tiriam ajam e,
istorinių žinių populiarinim o darbe.
LITERATORINIS DARBAS
Dirbdam as įvairiapusį visuom eninį organizacinį darbą,
F. Bieliauskas ak ty v iai dalyvavo ir kūry b in ėje žurnalis
tin ė je veikloje. V ilniaus valstybinio V. Kapsuko u n iv er
siteto absolventė bibliografė D. Jan u lev ičiū tė 1965 m.
parengė diplom inį darbą „Feliksas Bieliauskas", kuriam e
užregistravo 205 F. Bieliausko 1934-— 1964 m. parašytus
straipsnius, o to paties universiteto studentė B. Siudikaitė kursiniam e darbe papildom ai užregistravo 118 F. Bie
liausko 1965— 1976 m. p arašytų straipsnių. V isus šiuos
duom enis studentėm s surinkti padėjo konsultuodam as jas
pats F. B ieliauskas45. Jis rašė spaudoje ir 1977— 1985 m.
Partijos istorijos instituto prie LKP CK bibliografė V. Sušinskienė užregistravo apie 40 šiuo laikotarpiu F. Bie
liausko paskelbtų darbų.
Pogrindinės veiklos m etais F. Bieliauskas savo rašinius
pasirašinėjo slapyvardžiais ir slapyraidėm is F., I. Filinas,
Jonas, Paukštis, Gretė, Z anavykas (rankraštiniam e Šiau
lių kalėjim o politinių kalinių žurnale), P. Širvys — žur
n ale „M ūsų jaunim as", o tary b in ėje pokario m etų spau
d o j e — savo pavarde. Jo straipsnių y ra paskelbta res
publikinėje („Tiesa", „Kom jaunimo tiesa", „V alstiečių
laikraštis", „Kom unistas", „M okslas ir gyvenim as", „Kul
tūros barai"), sąjunginėje („Pravda", ,Izvestija", „Partijn a ja žizn") periodikoje, iš viso apie 70 laikraščių ir
žurnalų.
Publicistinės F. Bieliausko veiklos tem atika gana įv a i
ri. Jis rašė apie V ilniaus m iesto partinės organizacijos
darb ą atk u rian t m iesto pram onę, jo s ideologinę veiklą,
n agrinėjo respublikos leidyklų leidybinį darbą, rašė recenzij as apie išleistas knygas — A. Gudaičio-Guzevičiaus
rom aną „Sąmokslas", P. Štaro m okslinę studiją „Partiza
ninis judėjim as Lietuvoje Didžiojo Tėvynės karo m etais".
Periodikoje paskelbta nem aža jo atsim inim ų apie kom 
jaunim o veiklą pogrindžio m etais, apie revoliucinio j u 
dėjim o veikėjus M. Bordonaitę, K. Didžiulį, P. Glovacką,
J . Garelį, A. Sniečkų, J. Vildžiūną, P. Zibertą, J. Zinkų,
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apie kultūros veikėjus S. K rasauską, B. P ranskų ir kt.
A stuoni F. Bieliausko darbai y ra išleisti atskirais lei
diniais. Ju o se išryškėjo autoriaus tyrin ėto jo istoriko ta 
lentas. Tris dokum entines apybraižas jis paskyrė savo
bendražygių veiklai nušviesti. Tai knygos „Karolis Pet
rikas" (1973 m.), „Juozas B artašiūnas" (1977 m.), „A rti
lerijos generolas" (Jonas Žiburkus; 1982 m.). Paskutinis
F. Bieliausko darbas „Liaudies žygdarbis nem irtingas"
(1985 m.) y ra skirtas tarybinės liaudies pergalei prieš
fašistinę V okietiją pažym ėti. Ja m e gausu istorinių žinių
apie Raudonosios A rm ijos 16-ąją lietuviškąją šaulių di
viziją, jos k autynes frontuose, apie visos T arybų šalies
G inkluotųjų P ajėgų įnašą į fašizmo ir reakcijos jėg ų su
triuškinim ą A ntrajam e pasauliniam e kare.
D irbdam as A rchyvų valdybos viršininku, F. Bieliaus
kas rūpestingai redagavo archyvistų parengtus dokum en
tų rinkinius. J o pastangom is p asp artėjo archyvinių do
kum entų rinkinių publikavim as.
Jis buvo vyriausiasis
redaktorius dokum entų rinkinio „Klerikalizm as ir k a ta li
kų bažnyčia buržuazinėje Lietuvoje" (1978 m.), a tsak in 
gasis redaktorius pirm osios dokum entinių apybraižų k n y 
gos „Lietuviai — Spalio revoliucijos ir pilietinio k aro d a 
lyviai" (1976 m.).
*

*

*

V ykdam as į įvairias kom andiruotes,
išvažiuodam as
kaip turistas, F. Bieliauskas 1958— 1981 m. y ra lankęsis
dešim tyje užsienio šalių. Liaudies dem okratijosi šalyse
F. Bieliauskas dalijosi su vietos kom unistais socializmo
kūrim o patyrim u T arybų Lietuvoje ir visoje T arybų ša 
lyje, p ats plėtė savo žinias apie užsienio šalių darbo
žmonių gyvenim ą.
K aip aktyvus Didžiojo Tėvynės karo ir socializmo k ū 
rimo dalyvis F. Bieliauskas buvo apdovanotas Lenino'
ordinu, Tėvynės karo II laipsnio, keturiais Darbo raudo
nosios vėliavos ordinais, penkiais m edaliais.
Už ilgam etę revoliucinę ir visuom eninę politinę v e ik 
lą, už nuopelnus ugdant nacionalinę k u ltū rą ryšium su
gimimo 50-osiomis m etinėm is F. Bieliauskui buvo suteik
tas Lietuvos TSR nusipelniusio kultūros veik ėjo garbės
vardas 46.
K aip partijos ir kom jaunim o aktyvistas F. Bieliauskas
1940— 1976 m. buvo išrinktas LKP CK nariu, o CK ple
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num ai 1958— 1964 m. buvo išrinkę jį ir CK Biuro nariu.
LKP XVIII suvažiavim e 1981 m. F. Bieliauskas buvo iš
rinktas LKP Revizijos kom isijos n ariu 47.
Du kartus-— 1941— 1946 m. ir 1954— 1958 m.— F. Bie
liauskas buvo išrinktas TSRS A ukščiausiosios Tarybos d e
putatu. Lietuvos TSR A ukščiausiosios Tarybos dep u tatu
jis buvo išrinktas 1947— 1955 m. ir 1959— 1985 m.
1985 m. vasarą F. Bieliauskas sunkiai susirgo. Dėl li
gos buvo išleistas į p e n s iją 48. Insulto priepuoliui pasi
kartojus, F. Bieliauskas 1985 m. lapkričio 13 d. V ilniuje
m irė 49.
Šimtai vilniečių, partijos ir kom jaunim o aktyvistų a t
vyko į V ilniaus A ntakalnio kapinių m em orialą. A tsisvei
kinim o su velioniu kalbas pasakė LKP CK, LLKJS CK,
revoliucinio judėjim o veteranų, LKP Šakių rajono kom i
teto atstovai, pažym ėdam i, kad visą savo sąm oningą gy
venim ą F. Bieliauskas paskyrė Lietuvos liaudies kovai už
šviesesnę ateitį, už socialistinės Lietuvos suklestėjim ą.
1986
F. BIELIAUSKO DARBAI, IŠLEISTI ATSKIRAIS LEIDINIAIS
1940—1985 m.
1. Pranešim as apie Lietuvos Komunistinės Jaunim o Sąjungos priėmimą
į V isasąjunginę Lenino Komunistinę Jaunim o Sąjungą Kauno miesto
kom jaunuolių susirinkim e 1940 m. lapkričio 27 d.— B. v.: LLKJS CK,
b. m.— 60 p.
2. K ą atnešė hitlerininkai Lietuvos jaunim ui.— M.: LTSR valst. 1-kla,
1943.— 24 p.
3. Lietuvi jaunuoli! Visas jėgas kovai prieš vokiškuosius okupantus!:
Lietuvos LKJS CK sekretoriaus F. Bieliausko kalba, pasakyta per
Maskvos radiją, 1943 m. liepos 18 d.— M.: LLKJS CK, 1943.— 8 p.
4. N akties žiburiai: Dok. apybraiža apie Kauno pogrindį 1941— 1943 m.—•
V.: V aga, 1970.— 277 p.— Bendraaut. S. Filipavičius.
5. Karolis Petrikas: [Dok. apybraiža].— V.: Mintis, 1973.— 96 p.
6. Juozas Bartašiūnas; [Dok. apybraiža],— V.: Mintis, 1977.— 72 p.,
8 iliustr. lap.
7. A rtilerijos generolas: [Dok. apybraiža apie J. Žiburkų],— V.: M intis,
1982.— 117 p., 116 iliustr. lap.— (Juos išugdė partija).
.8. Liaudies žygdarbis nem irtingas.— V.: Mokslas, 1985.— 164 p.

Karolis
Didžiulis
( 18 9 4 —

19 5 8 )

Lietuvos Kom unistų p a rtija išauklėjo visą p lejad ą rev o 
liucionierių, kurie nenuilstam ai nešė darbo žm onėm s
m arksizm o-leninizm o idėjas, m obilizavo juos į ko v ą prieš
išnaudotojišką buržuazinę santvarką, už teisingesnės, so
cialistinės santvarkos sukūrim ą. Tarp tokių revoliucio
nierių žymi vieta tenka K aroliui Didžiuliui.
Karolis Didžiulis (iki 1940 m.— Grosmanas) gimė
1894 m. liepos 7 d. Šiaulių apskrities K ruopių valsčiaus
(dabar Šiaulių raj.) M andeikių kaim e k K. Didžiulio tėv a i
valdė 37 ha ūkį, bet, besibylinėdam i su dvarin in k u dėl
žemės, sm arkiai prasiskolino ir buvo priversti ūkį išnuo
moti. Šeimos padėtis pasunkėjo dėl ankstyvos m otinos
A. K rastinaitės-G rosm anienės m irties 1905 m. Todėl, b ai
gęs vos tris pradžios m okyklos klases, jaunasis Karolis
turėjo išeiti pas buožes piem enauti, o vėliau — bernauti.
LATVIJOS SOCIALDEMOKRATIJOJE
Skurdo vejam as, Karolis 1912 m. pavasarį išvažiuoja į
Rygą ir apie m etus laiko dirba uosto m uitinėje kroviku,
o nuo 1913 m. gegužės m ėn.— O to Erbo m etalo apdirbi
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m o fabrike. Čia jis susipažino su klasiniu požiūriu susi
pratusiais darbininkais, įsitraukė į k o v ą su išnaudoto
jais ir caro valdžia. 1913 m. kilus Rygos uosto darbininkų
k ro v ik ų streikui, K. Didžiulis gavo latvių socialdem okratų
pavedim ą išplatinti streikuojantiem s darbininkam s p a rti
niu s atsišaukim us. „Rygos uosto darbininkų streikas m a
n o gyvenim e paliko gilius pėdsakus,— rašo savo atsim i
nim uose K. Didžiulis,— tai buvo m ano sąm oningo gyve
nim o kelio pradžia" 2.
Užmezgęs ryšius su revoliucinio judėjim o dalyviais,
K. Didžiulis įsitraukė į ak ty v ią visuom eninę veiklą, kuri
skatino jį toliau lavintis, plėtė akiratį. D alyvaudam as
socialdem okratų organizuotoje legalioje latvių darbinin
kų švietim o draugijoje, K. Didžiulis brendo kaip revoliu
cionierius. Jis lankėsi nelegaliose sueigose, skirtose Ge
gužės pirm osios šventei ir kitiem s žymiems darbininkų
judėjim o įvykiam s pam inėti. 1913 m. buvo priim tas į Lat
v ijo s so c iald em o k ratiją3. K. Didžiulis dalyvavo organi
zuojant darbininkų m itingus, streikus, dem onstraciją Le
nos aukso kasyklų darbininkų sušaudym o sukakčiai p a 
m inėti.
Prasidėjus Pirm ajam pasauliniam karui, K. Didžiulis
n etek o fabrike darbo ir 1914 m. spalio m ėn. sugrįžo į gim 
tinę, ku r dirbo tėvo ūkyje. Ryšiai su Rygos socialdem ok
ratinio judėjim o dalyviais nutrūko.
Slogią kaizerinės okupacijos m eto atm osferą Lietuvoje
ėmė pam ažu nuskaidrinti ateinančios džiugios darbo žmo
nėm s žinios iš Rytų. Spalio revoliucijos pergalė R usijoje
įkvėpė ir okupacijos ju n g ą nešusius Lietuvos d arbinin
k u s bei valstiečius im tis vis ryžtingesnio pasipriešinim o
veiksm ų. Padažnėjo okupantų žandarų ir jų sam dinių —
buožių seniūnų užpuolim ų. Į kovą prieš kaizerinius o k u 
pantus telkėsi jaunim as. Liaudies nepasitenkinim o augim ą
form avo ir kreipė į ryžtingos kovos kelią besikuriančios
Lietuvos Kom unistų partijos organizacijos. Spalio rev o 
liucijos idėjų veikiam a, liaudies ko v a prieš kaizerinius
okupantus susiliejo su darbininkų ir valstiečių k o v a prieš
buržuazinę santvarką, už T arybų valdžią m ūsų krašte.
1918— 1919 METŲ REVOLIUCIJOS DALYVIS
J a u 1918 m. vasarą K. Didžiulis, p rad ėjęs dirbti sta ty b i
ninku, m iško kirtėju , im a dalyvauti Ž agarėje Spalio re 
voliucijos dalyvių sukurtam e jaunim o būrelyje. Po Lap
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kričio revoliucijos V o k ietijoje būrelio nariai propagavo
K om unistų partijos šūkius dėl ok u p an tų išvijim o ir T a
rybų valdžios organų sukūrim o, padėjo nuginkluoti v o 
kiečių žandarus, organizuoti m asinius darbo žm onių m i
tingus ir eisenas prieš kaizerinius okupantus ir prieš jų
rem iam us buržuazinius klerikalinius p arap ijų kom itetus.
K om unistų partijos vadovaujam as Šiaulių darbininkų
ginkluotas būrys 1919 m. sausio 8 d. n ak tį nuginklavo
vok iečių įgulą. R ytojaus dieną į Šiaulius atvykęs K. Di
džiulis susitiko su partin ės organizacijos vadovais, gavo
in stru k cijų dėl T arybų valdžios organų kūrim o valsčiuje.
N etrukus Šakynoje, K. Didžiulio ir jo draugų iniciatyva,
buržuazinis valsčiaus kom itetas buvo išvaikytas, o jo v ie 
ton išrinkta valsčiaus D arbininkų atstovų tary b a iš d a r
bininkų, valstiečių ir kaim o varguom enės. D arbininkų ta 
ryba išrinko K. Didžiulį Šakynos valsčiaus m ilicijos v ir
šininku 4. Jo pastangom is buvo organizuotas apie 30 k a i
m o varguolių ginkluotas būrys D arbininkų tary b ai ginti.
V alsčiaus D arbininkų tary b a išdalijo varguom enei v o k ie
čių oku p an tų paliktus grūdus, padėjo ja i įsigyti m alkų.
T ačiau T arybų valdžia Šakynoje neilgai gyvavo.
1919 m. pradžioje in te rv en tų vokiečių geležinė divizija,
pasinaudojusi jaunos T arybų respublikos k arin iu silpnu
m u, užėm ė daugelį T arybų Lietuvos rajonų. V asario p a 
baigoje buvo likviduota ir Šakynos valsčiaus D arbininkų
taryba. K. Didžiuliui teko slapstytis nuo kontrrevoliucio
nierių persekiojim o.
D ar teb ev y k stan t k rašte pilietiniam karui, in terv en tų
ir buržuazinių nacionalistų užim tuose T arybų Lietuvos
rajonuose ėmė telktis buvę tarybiniai darbuotojai, Lietu
v o s Kom unistų partijo s nariai, ku rti pogrindines partines
organizacijas. K. Didžiulis dalyvavo tokiuose pogrindinin
k ų pasitarim uose. 1919 m. birželio 13 d. į Jo n išk į atvyko
Lietuvos KP C entro K om iteto pasiųstas partiniam darbui
Feliksas N orvydas. K. Didžiulis susisiekė su F. N orvydu,
buvo priim tas į Kom unistų partiją. LKP Joniškio parajonio konferencija išrinko K. Didžiulį parajonio kom i
teto nariu, o kom itetas — savo sekretorium i.
Joniškio
p a ra jo n y je ir prasidėjo K. Didžiulio — partinio d arbuoto
jo profesionalo — ilgam etis pogrindinis darbas. D raugai
parodė didelį pasitikėjim ą jaunam revoliucionieriui, ir
K om unistų partijos Šiaulių rajono ko n feren cija 1920 m.
balandžio m ėn. išrinko jį rajono kom iteto n a r i u 5.
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PARTINIS DARBUOTOJAS PROFESIONALAS
Sąžiningą K. Didžiulio darbą gerai vertino ir partinė v a 
dovybė Kaune. Kai prireikė patikim o žm ogaus vadovauti
Lietuvos KP C entro K om iteto pogrindinės literatūros san
dėliui ir transportui, šis darbas buvo p atikėtas K. Didžiu
liui. A pie m etus laiko — nuo 1921 m. rugsėjo m ėn. iki
1922 m. rugsėjo m ėn.— K. Didžiulis, vadovaujam as K a
rolio Požėlos ir kitų LKP CK narių, sėkm ingai organizavo
legalios ir nelegalios partinės literatūros išvežiojim ą po
visą Lietuvą. Tai buvo LKP CK leidyklos iš Sm olensko
atsiunčiam as ,,K om unistas" ir įvairios knygos bei bro
šiūros, nelegaliai pogrindinėje spaustuvėje K aune spaus
dinta „Tiesa", „Jaunasis kom unistas", atsišaukim ai, le
galiai leisti „Šviesos" bendrovės leidiniai-knygutės, laik
raščiai „D arbininkų pagalba", „Pradžia", „Žarija", „Dar
bininkų vienybė" ir kt. K artu K. Didžiulis vykdė ir kitas
partijo s užduotis.
Buržuazinė žvalgyba akylai sekė K om unistų partijos
veiklą. 1922 m. rugsėjo 7 d. K. Didžiulis, m ėginantis n u 
vežti iš Kauno į V ilkaviškį kom unistinę literatūrą, buvo
geležinkelio stotyje sulaikytas. K adangi k rato s m etu jo
lagam ine buvo rasti tik legaliai išleisti la ik ra šč ia i— „M ū
sų atstovas" (101 egz.), „Žarija", t. y. literatūra, skirta
kuopininkų rinkim inei kam panijai rinkim uose į pirm ąjį
Lietuvos seimą,— teism inės bylos negalim a buvo suda
ry ti 6; Kauno m iesto ir apskrities karo kom endanto spa
lio 16 d. nutarim u K. Didžiulis buvo uždarytas visam
karo padėties m etru į koncentracijos stovyklą, įrengtą
K auno priem iestyje A u kštojoje Fredoje, o vėliau p e r
keltą į V fortą (oficialiai ji d ar buvo vadinam a II k aro
belaisvių stovykla). Laisvę jis atgavo tik 1923 m. rug
sėjo 3 d., likvidavus stovyklą 7.
Lietuvos Kom unistų partijos C entro K om itetas nuolat
rūpinosi kelti partijo s n arių teorinį lygį, politinį išsila
vinim ą. O rganizuoti pačioje Lietuvoje sistem ingą partijos
n arių m okym ą buvo labai sunku — tru k d ė žvalgyba. To
dėl partijos nutarim u K. Didžiulis buvo pasiųstas m oky
tis į T arybų S ąjungoje veikusią partinę m okyklą. P atik
rinus egzam inų m etu išsilavinim o lygį, K. Didžiulis 1923 m.
lapkričio 14 d. Karlo Kalnino pavarde buvo priim tas į
V akarų tautinių m ažum ų kom unistinio universiteto a n trą
kursą. U niversitete dėstė V. K apsukas,
Z. A ngarietis,
R. Rasikas, B. Pranskus-Zalionis ir kiti dėstytojai, gerai
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žinoję Lietuvos sąlygas,— o tai buvo ypač v e rtin g a ren 
giantis partiniam darbui Lietuvoje. U niversitete K. Didžiu
lis įgijo susistem intų m arksizm o-leninizm o teorijos, poli
tinės ekonom ijos, K om unistų partijos istorijos žinių. Čia
jis nuo 1924 m. pradėjo bendradarbiauti spaudoje — įgijo
publicistinio darbo įgūdžių.
Baigęs universitetą, K. Didžiulis 1925 m. rugpjūčio mėn.
grįžo į Lietuvą ir buvo pasiųstas dirbti LKP CK atsak in 
guoju organizatorium i į Panevėžio rajoną. Čia jis buvo
išrinktas LKP Panevėžio rajono kom iteto n ariu ir sėkm in
gai vadovavo rajono partinei organizacijai buvusiose Pa
nevėžio, Rokiškio, Utenos, Zarasų apskrityse. Kaip P ane
vėžio rajono partinės organizacijos delegatas jis d a ly v a 
vo 1926 m. sausio m ėn. įvykusioje K aune LKP III k o n 
ferencijoje 8.
Po rinkim ų į trečiąjį seim ą K, Didžiulis 1926 m. ge
gužės m ėn. buvo perkeltas dirbti į Šiaulių rajoną LKP ČK
atsak in g u o ju organizatorium i.
Jo vadovaujam a rajono
p artinė organizacija sėkm ingai dirbo profsąjungose, o rg a
nizavo įspūdingą T arptautinės jaunim o antim ilitaristinės
dienos m inėjim ą, kuriam e pranešim ą padarė K. Požėla,
Spalio revoliucijos d e v in tų jų m etinių m inėjim ą ir kt.
Įvykus fašistiniam valstybės perversm ui, LKP ir LKJS
Šiaulių rajono kom itetai vieni iš pirm ųjų
Lietuvoje
1926 m. gruodžio 17 d. išleido atsišaukim ą, kviečiantį
darbo žmones į ryžtingą priešinim ąsi sm urtininkam s fa
šistams. „Draugai darbininkai ir kareiviai! — skelbė a tsi
šaukim as.— Kova dabar tiktai prasideda. N ereikia n u 
leisti rankas. O rganizuokite savo būrius, ginkluokitės!
D raugai kareiviai! J ū s ų rankose ginklai. N ukreipkite
juos prieš kruvinus fašistus! Ženkite petys į petį su k o 
v ojančiais darbininkais ir valstiečiais ir pad ary k ite fa
šizmui galą.
Į kovą bendru frontu prieš fašistus" 9.
A tsišaukim as, kurį p arengiant dalyvavo K. Didžiulis,
teisingai v ertino perversm o m etu susidariusią padėtį, n u 
rodė darbo žmonėms teisingą išeitį.
Sm urtu užgrobę valdžią, fašistai tautininkai ir k rik š
čionys dem okratai pirm uosius savo smūgius sudavė Lie
tuvos Kom unistų p a rtija i ir kitom s revoliucinėm s d arb i
ninkų organizacijom s. J a u pirm om is po perversm o v a 
landom is buvo suim ti ir 1926 m. gruodžio 27 d. sušaudyti
vad o v au jan ty s LKP CK d arbuotojai Karolis Požėla ir J u o 
zas G reifenbergeris. Kai kurie kiti CK nariai atsidūrė
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kalėjim e. Iškilo reikalas papildyti C entro K om iteto su d ėtį
n aujais nariais. LKP CK 1927 m. sausio 6 d. plepum e į
C entro K om itetą buvo kooptuotas K. Didžiulis 10 ir kiti
partiniai darbuotojai. LKP CK toliau leido savo organą
„Tiesa", atsišaukim us, užsienyje buvo leidžiam as „Komu
nistas", „M ūsų balsas" ir kita literatūra.

LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS
CENTRO KOMITETO SEKRETORIUS
A tvykęs 1927 m. vasario 14 d. į Kauną, K. Didžiulis ėm ė
dirbti LKP CK sekretorium i. P artijai tuo m etu buvo iškilę
didžiuliai uždaviniai: atkurti fašistinio teroro sudaužytas
partines ir kom jaunim o organizacijas, jų vadovaujančius
organus, antifašistinio fronto pagrindais plėsti liaudies
kovą prieš fašistinę diktatūrą, organizuoti darbininkų ir
valstiečių kovą prieš padažnėjusius išnaudotojų puolim us
ir kt. Tie uždaviniai galėjo b ūti sėkm ingai išspręsti tik
esant stipriai Lietuvos Kom unistų partijai.
Kom unistų partijai svarbu buvo teisingai įvertinti e i
nam ąjį m om entą, nubrėžti išplaukiančius iš to vertinim o
partijos uždavinius. Pirm iausia reikėjo gerai išanalizuoti,
kas yra fašistų valdžia, kokių klasių interesam s ji a tsto 
vauja?
D arydam as pranešim ą LKP C entro K om iteto plenum e,
įvykusiam e K aune 1927 m. balandžio 7 d., K. Didžiulis,
apžvelgęs krašto ekonom inę ir vidaus padėtį, padarė iš
vadą, kad fašistai „grobikišku būdu visą sunkum ų naštą
perkelia ant darbininkų ir valstiečių sprando, proteguo
dam i stam biąją buržuaziją tie k m ieste, tie k kaim e, p a 
keldam i aukštus m uitus įvežam om s prekėm s ir sustab
dydam i žemės reform ą, n e t grąžindam i kai kuriem s
dvarininkam s ja u pradėtus parceliuoti dvarus (Serebriakovienės V ilijam p o lėje )... N orėdam i užsitikrinti sau a te i
čiai šalies valdym ą, fašistai nuo faktinės, bet d a r prideng
tos parlam entarizm o skraiste, diktatūros ein a prie a tv i
ros fašistinės diktatūros. Tam tikslui jie rengiasi keisti
konstituciją, rinkim ų tv ark ą ir visą eilę įstatym ų" n .
Taigi dar 1927 m. pavasarį Lietuvos K om unistų p a rtija
aiškiai nurodė, k ad po fašistinio valstybės perversm o su
daryta valdžia gina stam biosios m iesto ir kaim o buržua
zijos interesus, naik in a n et buržuazinę žemės reform ą,
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grąžina dvarininkam s išparceliavim ui skirtas žemes, lik 
v id u o ja buržuazinį parlam entarizm ą. Iš tik rų jų n etrukus
fašistų valdžia išvaikė 1926 m. išrinktą trečiąjį seimą,
po m etų išleido n a u ją sufašistintą konstituciją, o po p o 
ros m etų padidino stam bių žem valdžių ūkius iki 150 h e k 
tarų. Išryškėjo ir d ar vienas tautininkų valdžios politi
k ai būdingas b ru o ž a s — m onopolinių susivienijim ų, sin
d ik atų rėm imas.
1927 m. buvo veiklaus LKP organizacinio darbo m e
tai: vyko LKP CK plenum ai, aktyvo pasitarim ai, partinės
konferencijos rajonuose ir parajoniuose, buvo renkam i
deleg atai į LKP V suvažiavim ą. Visame šiam e organiza
ciniam e darbe aktyviai dalyvavo K. Didžiulis.
Pakeliui į LKP V suvažiavim ą, n u m aty tą
sušaukti
M askvoje, keletas d eleg atų buvo suimti. V ietoj suvažia
vim o 1927 m. rugsėjo 10— spalio 1 d. įvyko LKP IV
konferencija suvažiavim o teisėmis. J i posėdžiavo M ask
voje, S adovaja K udrinskajos g. 9 (dabar V isuom enės
m okslų akadem ijos pastatas). K onferencijoje K. Didžiulis
daly v av o k aip Panevėžio rajono partinės organizacijos
delegatas. Jis (slapyvardžiu N arbutas, Kadagis) konfe
ren cijo je pirm ininkavo keletui posėdžių, padarė praneši
m ą „Darbas profsąjungose''. LKP IV konferencija išrinko
n a u ją LKP C entro K om itetą iš 11 narių. Išrinkti buvo
V. K apsukas, Z. A ngarietis, A. Sniečkus, K. Didžiulis,
E. Bilevičius, I. Gaška, J. Stim burys ir kt.
Po konferencijos įvykęs LKP CK plenum as išrinko
C entro K om iteto Politinį biurą ir S ekretoriatą 12. Ir į v ie
no, ir į kito partinio organo sudėtį buvo įtrau k tas K. Di
džiulis. Be to, jis buvo išrinktas į „Kom unisto" ir „M ūsų
balso" redakcines kom isijas.
Grįžęs po konferencijos į Kauną, K. Didžiulis toliau
intensyviai dirbo kaip LKP CK sekretorius, stengdam asis
įgyvendinti konferencijos priim tus nutarim us. A ukštas,
atletiško kūno sudėjim o, rusvų akių, nešiojęs trum pą ju o 
dą barzdelę K. Didžiulis visa savo išvaizda d arė didelį
įspūdį revoliucionieriam s pogrindininkam s. Visi, kurie jį
pažinojo, v ertino K. Didžiulio nuoširdum ą ir k a rtu didelį
reiklum ą sau ir kitiem s kovos draugam s. T arp pogrindi
ninkų jis tu rėjo didelį autoritetą.
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KALĖJIME
N etrukus aktyvus revoliucinis K. Didžiulio darbas buvo
nutrauktas. 1928 m. sausio 1 1 d . žvalgyba padarė Kaune,
Žaliosios g. 34, k ra tą ir, suradusi daug partinės korespon
dencijos, kom unistinės literatūros, suėm ė buto g y v entoją
A n taną Ram bauską ,3. Po poros savaičių žvalgyba išaiš
kino, kad A. Ram bausko pavarde nuo policijos slėpėsi
K. Didžiulis, Kom unistų p a rtijo je žinom as slapyvardžiais
Liudas ir Kipras. Išpūsdam a savo nuopelnus, žvalgyba p a 
skelbė spaudoje pranešim ą, kad suim tasis po Spalio re 
voliucijos T arybų R usijoje buvęs žymus kom isaras. Tai
buvo netiesa. K. Didžiulis R usijoje tuo m etu visai neg y 
veno.
Kokia buvo LKP CK sekretoriaus K. Didžiulio įkliuvim o priežastis? Tik gerokai po Didžiojo Tėvynės karo
Lietuvos TSR centriniam e valstybiniam e archyve buvo
surasti duom enys, kad 1927— 1928 m. Kaune, Jo n av o s g.
III tako nam e N r. 2, buvusio LKP konspiracinio buto šei
m ininkai buvo žvalgybos agentai. J ie p u santrų m etų p ra 
nešinėjo žvalgybai apie tam e bute vykusius LKP CK
Sekretoriato ir kitus posėdžius, juose priim am us n u ta 
rimus, sudarė galim ybę žvalgybos sekliam s nu staty ti po
sėdžių dalyvių nelegalius gyvenam uosius butus, iš jų ir
K. Didžiulio nelegalų butą. Kom unistų p a rtija ryšius su
šio LKP konspiracinio buto šeim ininkais Pranu ir M are
Raišučiais nu trau k ė d ar 1928 m.
Dirbtinai sujungusi k eletą suim tų kom unistų ir kom 
jaunuolių bylų, žvalgyba sudarė vieną bylą, kuri buvo
perduota spręsti Kauno apygardos teism ui. Tarp p a tra u k 
tų teism o atsakom ybėn asm enų, be K. Didžiulio, buvo
A. M ickevičius, V. N arvydaitė, V. Joneikis, J. Vicas,
R. G eraitė ir kt., iš viso 15 žmonių.
Padėtis buržuazinės Lietuvos kalėjim uose po fašisti
nio perversm o politiniam s kaliniam s darėsi vis sunkesnė.
Fašistai savo politinius priešininkus norėjo palaužti fi
ziškai, suardyti politinių kalinių vienybę, dem oralizuoti
juos, kad, išėję į laisvę, jie daugiau n ebedalyvautų re 
voliuciniam e judėjim e.
A tsidūręs Kauno kalėjim e, K. Didžiulis tapo vienu iš
politinių kalinių kolektyvo kom iteto ir partinio kom iteto
vadovų. Jo inform aciniuose laiškuose (slapyvardžiai Ro
bertas, Edvardas) LKP C entro Kom itetui y ra gausu žinių
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apie politinių kalinių padėtį, apie žvalgybos agentų p ro 
vo k acin ę veiklą kovoje prieš revoliucinį judėjim ą.
1927 m. tarp K auno kalėjim o politinių kalinių susidarė
opozicinė grupuotė „K olektyvo aktyvas", nesutikusi kai
kuriais einam ojo m om ento vertinim o ir partijos veiklos
klausim ais su LKP CK vadovybe. Tai sukėlė p a rtijo je ir
ta rp politinių kalinių sm arkių diskusijų, sunkino krizinę
padėtį, atsiradusią p a rtijo je po fašistinio valstybės p er
versm o. O pozicinė grupuotė kliudė Kom unistų p artijai
stiprinti savo gretas, m obilizuoti darbo žmones kovai
prieš fašistinę diktatūrą. K. Didžiulis aistringai kovojo
prieš „K olektyvo aktyvo" opozicinę grupuotę, stiprino
politinių kalinių drausm ingum ą ir vienybę. P artijoje, ra 
šė K. Didžiulis 1928 m. „Kom unisto" Nr. 5,— „neįm ano
m a kovoti prieš krizinę padėtį, neko vo j an t su Kauno
kalėjim o „K olektyvo aktyvo" m okslu" u . Partijos p astan 
gomis „K olektyvo aktyvo" grupuotės pažiūros buvo su
kritikuotos, partijos vien y b ė sustiprėjo.
Fašistų puolim as prieš politinius kalinius sukėlė
1929 m. sausio m ėn. Kauno kalėjim o politinių kalinių
bado streiką, kuris truko 8 paras — nuo sausio 26 d. iki
v asario 2 d. K. Didžiulis dalyvavo šiam e politinių kalinių
bado streike ir buvo vienas iš jo organizatorių. Nors
badavim as ir neatnešė apčiuopiam ų rezultatų, bet p ad e
m onstravo politinių kalinių vienybę, priv ertė fašistus la 
biau atsižvelgti į jų reikalavim us.
Kovai su fašistine d ik ta tū ra kom unistai panaudojo ir
svarstom as bylas teism e. Fašistai visaip šmeižė Kom unis
tų p artiją, o dem askuoti juos, atrem ti iškeltus jų kaltin i
m us pogrindyje dirbę kom unistai jo kių legalių galim ybių
neturėjo.
Teisiam as 1929 m. gegužės 7 d. Kauno apygardos teis
m e K. Didžiulis savo paskutiniam e žodyje pareiškė: „Sa
vo žodyje čia aš nė k iek nem anau savęs teisinti; tai lai
k au bereikalingu, nes savo kom unistinio veikim o n e la i
k au nusikaltim u. Kad aš esu dabar čia n ev a kaltinam ųjų
suole, tai tik todėl, kad esu nelaisvėn pakliuvęs pas d a r
bininkų klasės priešus ir laikau save belaisviu, o ne p ra 
sikaltėliu" 15.
Toliau savo kalboje teism o m etu K. Didžiulis, rem da
m asis bylos m edžiaga, atskleidė, kad buržuazinėje Lietu
voje n ė ra spaudos laisvės, nes už m arksistinės-lenininės
literatūros laikym ą ir skaitym ą žmonės y ra sodinam i į
kalėjim ą, kad fašistinės diktatūros m etu padidėjo d arb i
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ninku organizacijų persekiojim as, visų darbo žmonių iš
naudojim as, kad fašistai žiauriai susidoroja su darb in in 
kų klasės veikėjais, kaip tai jie padarė nužudydam i K. Po
žėlą, J. G reifenbergerį ir kt., kad fašistiniai reakcionieriai
neleidžia laisvai švęsti net visam e pasaulyje m inimos Ge
gužės pirm osios šventės. N uolat teism o pirm ininko p e r
traukiam as ir trukdom as, K. Didžiulis teism ą prieš Kom u
nistų p a rtiją pav ertė teism u prieš fašizmą. Ano m eto
sąlygom is, fašistinio teroro sąlygom is, toks pasisakym as
buvo tolygus žygdarbiui, reikalavusiam revoliucinės d rą 
sos ir pasiaukojim o. Jo kalba teism e buvo paskelbta
1929 m. liepos 10 d. „Balse", Nr. 13, p. 611— 614.
Kauno apygardos teism as nuteisė K. Didžiulį 8 m etus
kalėti. V yriausiasis tribunolas 1929 m. spalio 19 d. p a
tvirtino apygardos teism o nuosprendį. Tik pritaikius
1928 m. am nestijos įstatym ą, bausm ė K. Didžiuliui buvo
sum ažinta iki 4 m etų 16.
Politinių kalinių terorizavim as vis sm arkėjo. Tai atsi
spindi ir K. Didžiulio laiškuose-korespondencijose iš k a 
lėjim ų, išspausdintose kom unistinėje spaudoje. 1930 m.
sausio 21 d. K. Didžiulį su grupe k itų politinių kalinių
iš Kauno kalėjim o pervežė į IX forto kalėjim ą, k u r bu
vo ypač sunkios kalinim o sąlygos. K aip elgėsi IX forto
kalėjim o prižiūrėtojai su politiniais kaliniais, m aty ti iš
šios K. Didžiulio korespondencijos, išspausdintos 1931 m.
„Balso" Nr. 2, k urioje jis m ini ir pats save: „Tada v ien u
akim irksniu buvo sučiuptas K. G rosm anas ir jėg a ištem p
tas į koridorių. K oridoriuje jį sm arkiai apkum ščiavo ir
kojom is apspardė. Sm ūgiu į sprandą jis buvo apsvaigin
tas, sugriuvo ir už k o jų per laiptus buvo nutem ptas į
apatinius urvus, k u r buvo laikom as izoliuotas" 11.
Pervežtas į Šiaulių kalėjim ą, K. Didžiulis dalyvavo
1931 m. sausio mėn. įvykusiam e visos Lietuvos politinių
kalinių bado streike. Tai buvo protestas prieš nuolatinį
politinių kalinių terorizavim ą. 8— 10 dienų badavo K au
no, Šiaulių, Ukm ergės, Panevėžio kalėjim ų ir V arnių k o n 
centracijos stovyklos politiniai kaliniai. Badavim as susi
laukė plataus atgarsio tiek ta rp Lietuvos, tiek tarp už
sienio darbo žmonių, padem onstravo Lietuvos revoliucio
nierių vienybę.
Sėdėdam as kalėjim uose, K. Didžiulis, kiek leido sąly
gos, lavinosi, skaitė įvairiais būdais slaptai kalėjim e gau
nam ą m arksistinę literatūrą, padėjo savo draugam s. Po
litinių kalinių lavinim uisi 1931 m. gruodžio m ėn. Šiaulių
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kalėjim e buvo pradėtas leisti ran k a perrašinėjam as žur
nalas „K olektyvistas". B endradarbiaudam i šiam e sąsiuvi
nio form ato žurnale, kurio apim tis siekė apie 60— 100 p.,
o tiražas — 1—2 egz., politiniai kaliniai m okėsi žurnalisti
nio darbo. Įgytas patyrim as pasirodė labai naudingas ypač
nuo 1940 m .r kai daugeliui iš jų teko dirbti tary b in ėje
spaudoje. K. Didžiulis taip pat buvo vienas iš „Kolektyvisto" bendradarbių ir redkolegijos narių.
VĖL PARTINIS DARBUOTOJAS PROFESIONALAS
Iškalėjęs 5 m etus ir 8 m ėnesius, K. Didžiulis 1933 m.
spalio 19 d. išėjo iš Šiaulių kalėjim o į laisvę. Ž valgyba
tu o ja u pat pasiuntė savo agentą, kuris uoliai registravo,
k u r K. Didžiulis vaikščiojo, su kuo kalbėjo. Tik m ėnesiui
praslinkus, K. Didžiulis Šiauliuose v ėl suim am as ir a p 
skrities k aro kom endanto lapkričio 24 d. adm inistracine
tv ark a nubaudžiam as 3 m ėnesius kalėti 18 už m ėginim ą
„sutvarkyti ir sustiprinti išard y tą LKP Šiaulių rajkom ą".
Paleistas iš Šiaulių kalėjim o 1934 m. vasario 27 d.,
K. Didžiulis išvažiuoja į K auną ir čia n etrukus įsitraukia
į ak ty v ų partinį darbą. Jis kooptuojam as į LKP CK Sek
retoriatą, organizuoja profsąjunginį ir kitą m asinį darbą.
R engiant eilinį LKP CK plenum ą, į M askvą išvyko
grupė atsakingų partinių darbuotojų. T arp jų buvo ir
K. Didžiulis. Į M askvą jis atv y k o 1934 m. rugsėjo 1 d.
Plenum e, įvykusiam e 1934 m. rugsėjo 25— 28 d., K. Di
džiulis padarė pranešim ą „N elegalių profsąjungų darbas,
kova dėl profsąjungų laisvės ir darbas fašistinėse prof
sąjungose", ak ty v iai dalyvavo diskusijose 19 n a g rin ė ja n t
ekonom inės krizės L ietuvoje klausim us, svarstant p a rti
nio darbo Klaipėdos krašte ir kitus klausim us. Įsigalėjus
V o k ietijoje hitlerinei diktatūrai, LKP spaudos leidim as
Berlyne buvo nutrauktas, nustojo ėję „Kom unistas", „Bal
sas" ir k iti periodiniai leidiniai. K. Didžiulis LKP CK p le
num e kėlė uždavinį „sutvarkyti teoretinio organo leidi
mą". Tuo m etu buvo rengiam as K om interno VII kongre
sas. LKP CK plenum as num atė K. Didžiulį LKP delegatu
į VII kongresą, tačiau, kongresą atidėjus, 1935 m. sausio
2 d. jis išvyko į L ietuvą ir vėl įsitraukė į pogrindinį p a r
tinį darbą.
Dirbdam as LKP CK Sekretoriate Kaune, LKP CK inst
ruktorium i Suvalkijoje, K. Didžiulis (slap. Klimas) rašė
plačias inform acijas partinio darbo klausim ais, korespon
'I Užsak. N r. 3499
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dencijas pogrindinei spaudai. V isa tai padėjo p artinei
vadovybei geriau pažinti padėtį, duoti kry p tį p artinei
veiklai. K. Didžiulis vienas iš pirm ųjų pateikė žinių apie
1935 m. kilusį Suvalkijos valstiečių antifašistinį ju d ė ji
mą, apie Kom unistų partijos darbą valstiečių neram um ų
apim tuose rajonuose, apie partijos priem ones valstiečių
kovai plėsti visoje Lietuvoje. J is pirm asis plačiau įv e r
tino valstiečių streiką, pabrėždam as Lietuvos Kom unistų
partijos atlikto darbo reikšmę. „Reikia pasakyti,— rašė
K. Didžiulis savo 1935 m. rugsėjo 15 d. laiške,—-kad,
nepaisant visų m ūsų darbo trūkum ų, m ūsų atitrūkim o
parengiam ajam e streiko darbe, žym ų vaidm enį suvaidino
m ūsų įsijungim as į valstiečių kovą. V alstiečiai tai aiškiai
pam atė ir suprato. M ūsų literatū ra darė didelę įtaką, m ū
sų literatū ra buvo gaudyte gaudom a" 20.
N uolat slapstydam asis nuo žvalgybos persekiojim ų,
K. Didžiulis dažnai k eitė savo gyvenam ąsias vietas. Taip
elgtis vertė jį ir instruktoriaus darbas. Jis lankė partines
organizacijas V ilkaviškio, M arijam polės, A lytaus rajo n u o 
se, darė jose pranešim us, skaitė ak ty v u i paskaitas, vykdė
LKP CK pavedim us kituose rajonuose.
Žvalgybininkai dažnai suim davo K. Didžiulį, bet p a 
tyręs konspiratorius neturėdavo jokios
„kaltinam osios
m edžiagos", ir dėl to jie negalėjo sudaryti jam bylą ir
perduoti teism ui. Užtat K. Didžiulis, k aip ir daugelis k itų
kom unistų ir kom jaunuolių, buvo baudžiam as adm inistra
cine tvarka, be jo k ių dokum entinių įrodym ų, vien pagal
žvalgybos inform acinius raštus. Suim tas K aune 1936 m.
sausio 9 d., jis buvo nubaustas 3 savaites kalėti. Kitą
k a rtą jis buvo suim tas Šiauliuose ir apskrities kom endan
to 1936 m. lapkričio 27 d. nutarim u nubaustas 3 m ėn e
sius kalėti. Kai 1— 3 m ėnesių adm inistracinės bausm ės,
skiriam os antifašistam s, žvalgybai pasirodė per mažos, ji
pasiekė, kad fašistinis seim as priim tų įstatym ą dėl p ri
verčiam ojo darbo stovyklos įsteigim o. 1937 m. rudenį
tokia stovykla pradėjo veikti D im itrave (Kretingos aps.),
o 1940 m. pradžioje — Pabradėje. Į šias stovyklas kom u
nistai ir kom jaunuoliai buvo trem iam i ja u iki 12 m ėnesių.
Išnagrinėti n au ju s partijos uždavinius dėl didėjančio
fašistinės Lenkijos ir hitlerinės agresijos prieš Lietuvą
pavojaus, priim ti n aujus LKP įstatus buvo sušauktas eili
nis LKP CK plenum as. Jis įvyko 1937 m. gruodžio 31 d.—
1938 m. sausio 1 d. K ulautuvos vasarnam yje prie Kauno.
Plenum e dalyvavo ir K. D idžiulis21.
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Grįžęs iš plenum o, K. Didžiulis populiarino jo n u ta ri
mus vietinėse partinėse organizacijose. A rchyviniai do
kum entai atskleidžia tokį faktą: 1938 m. vasario 24 d.
A lytaus valsčiaus Likiškėlių kaim e įvykusiam e LKP A ly 
taus rajono kom iteto posėdyje K. Didžiulis padarė dvi
valandas trukusį pranešim ą apie Lietuvos tarp tau tin ę p a 
dėlį ir plenum o iškeltus partinėm s organizacijom s užda
vinius.
Partijos n arių politinio išsilavinim o lygiui kelti k e t
virtojo dešim tm ečio pabaigoje K aune buvo leidžiam a daž
niausiai rotatorium i padauginta literatū ra m arksizm o-le
ninizmo teorijos klausim ais: G. Dim itrovo straipsniai apie
Iичniro darbininkų ir antifašistinio liaudies fronto sudalymą, Z. A ngariečio raštai iš LKP istorijos, 1937— 1939 m.
buvo leidžiam as specialus LKP CK neperiodinis leidinys
„Propagandistas", kuriam e buvo propaguojam os m arksizino-leninizmo teorijos žinios, T arybų Sąjungos laim ėjim ai
kuriant socializmą. Tuo pačiu tikslu rajonuose buvo rentUtimi politinio lavinim osi kursai partiniam aktyvui. Anbil 1938 m. birželio 12— 22 d. K. Didžiulis surengė AlyImis m iške A lytaus apskrities kom jaunuoliam s ir kom u
nistams kursus, kuriuose pats skaitė paskaitas. J ų klausė
’ I asm enys.
I'II l VERČIAMOJ O DARBO STOVYKLOJE
Žvalgyba per savo agentus sekė K. Didžiulio partin ę v e ik 
lą Ir siekė užkirsti ja i kelią. „Prieš G rosm aną K arolį su 
daryti bylą teism ui bus sunku,— rašė 1938 m. žvalgybos
Alytaus rajono viršininkas.— K adangi jis važinėja visoje
Suvalkijoje ir y ra gana žalingas, m anyčiau, k ad prie
In ogos v e rtė tų jį suim ti ir p ad ary ti kvotą", o po to „pra
lyti kom endantą pasiųsti jį į priv erčiam ų jų d arbų sto
vyklą" 22.
Proga netrukus atsirado. Ž valgyba susekė, kad partiuii| kursų organizatorius g y vena neprisiregistravęs vasarvli'lėje prie A lytaus. 1938 m. birželio 23 d. K. Didžiulis
buvo suim tas ir A lytaus apskrities k aro kom endanto lie|мш I d. nutarim u išsiųstas vieneriem s m etam s į Dim itravii priverčiam ojo darbo s to v y k lą 23, k u r kaliniai buvo
vi u i1Imni prim ityviais įrankiais skaldyti akm enis. Po m etų
į Kibintas iš stovyklos, K. Didžiubs porą m ėnesių Lietuvos
liaudies pagalbos sąjungos lėšomis gydėsi Birštone, o po
i" vii ėm ė dirbti LKP instruktorium i Suvalkijoje.
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Tuo m etu tarp tau tin ė padėtis vis labiau kom plika
vosi. H itlerinė V okietija, užpuolusi Lenkiją, pradėjo A n t
rąjį pasaulinį karą. Darėsi aišku, kad anksčiau a r vėliau
tarp tau tin ių reakcinių sluoksnių rem iam a hitlerinė V o
k ietija pradės n a u ją žygį, šį k a rtą prieš T arybų Sąjungą.
Siekdam a apginti savo valstybės interesus ir padėti
Pabaltijo tautom s kovoje prieš gresiančią hitlerinę a g re 
siją, T arybų Sąjungos vyriausybė pasiūlė Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos šalims sudaryti su TSRS savitarpio p ag al
bos sutartis. Liaudies m asių spiriam a, buržuazinė Lietuvos
vyriausybė 1939 m. spalio 10 d. pasirašė su T arybų Są
ju n g a savitarpio pagalbos sutartį, pagal kurią Lietuvos
terito rijo je buvo išdėstytos nedidelės tarybinės k a riu o 
m enės įgulos galim ai hitlerinei ag resijai sėkm ingiau a t
rem ti. Tuo pačiu susitarim u T arybų S ąjunga perdavė Lie
tuvai V ilnių ir V ilniaus kraštą, tarybinės kariuom enės
užim tą išvaduojant iš okupacijos jungo V akarų U krainos
ir V akarų B altarusijos žemes.
Lietuvos darbo žmonės karštai rėm ė taikingą T arybų
Sąjungos politiką. J ie nuoširdžiai dėkojo T arybų šaliai
už ilgam ečių lietuvių tautos nacionalinių lūkesčių išsi
pildym ą-— sostinės V ilniaus sugrąžinim ą. Didėjo Lietuvos
darbo žmonių sim patijos T arybų Sąjungai, kilo jų rev o 
liucinės nuotaikos. Tai kėlė reakcinių Lietuvos buržuazi
jos sluoksnių įniršį. Buržuazija b ijojo n etek ti savo k la 
sinio išnaudotojiško viešpatavim o. K ylantį revoliucinį j u 
dėjim ą fašistai n u tarė slopinti represijom is. Prasidėjo m a 
siniai Lietuvos Kom unistų partijos, kom jaunim o veik ėjų
ir k itų antifašistų areštai ir trėm im ai. 1939 m. spalio 14 d.
K aune buvo suim tas ir K. Didžiulis. K auno apskrities v ir
šininko spalio 16 d. n u ta rim u 24 jis buvo ištrem tas 12
m ėnesių į Dim itravo, o 1940 m. pradžioje perkeltas į P ab
radės priverčiam ojo d arbo stovyklą.
N uvertus L ietuvoje fašistinę d iktatūrą, sudaryta n a u 
ja Liaudies vyriausybė n u tarė paleisti politinius kalinius.
1940 m. birželio 18 d. atsivėrė Pabradės stovyklos v a rta i
ir K. Didžiuliui. Taip baigėsi ilgam etis K. Didžiulio po
grindinio partinio darbo laikotarpis, iš kurio apie 9 m e
tus jis praleido buržuazinės Lietuvos kalėjim uose ir k o n 
centracijos stovyklose, o 10 m etų dirbo kaip rev o liu 
cionierius profesionalas.
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TARYBŲ LIETUVOS KŪRĖJŲ GRETOSE
K. ii p ir kiti Lietuvos K om unistų partijos nariai, K. Didžiu
lis veikliai dalyvavo istoriniuose 1940 m. vasaros įvy
kiuose. Tik k ą paleistą iš priverčiam ojo darbo stovyklos
K. Didžiulį Lietuvos Liaudies vyriausybė paskyrė savo
įgaliotiniu V ilniaus m iestui ir k raštui m inistro teisėmis,
lie p o s 14— 15 d. vykusiuose rinkim uose K. Didžiulis bu
vo vieningai išrinktas Liaudies seim o atstovu.
Pirm ieji susirinkusio Liaudies seimo įstatym iniai a k 
lai buvo priim tos deklaracijos dėl T arybų valdžios p a 
likei bimo L ietuvoje ir Lietuvos T arybų Socialistinės Res
publikos sukūrim o, dėl T arybų Lietuvos įstojim o į TSRS
midėtį sąjunginės respublikos teisėmis, dėl visos žemės
nacionalizavim o ir dvarininkų bei dalies buožių žemių
perdavim o valstiečiam s, dėl bankų ir stam biosios pram o
nės įm onių nacionalizavim o ir perdavim o darbininkų ir
valstiečių valstybės žinion. K. Didžiulis aktyviai d a ly v a 
vo organizuojant Liaudies seim o darbą. V ėliau atitin k a 
mais tarybinės vyriausybės aktais buvo nacionalizuotos
stam bios prekybos įmonės, tran sp o rto priem onės, stam 
bus namai, privatinės ligoninės, kino teatrai, viešbučiai
Ii kita p rivatinė kapitalistinė nuosavybė.
Liaudies seimo su d ary ta 20 atstovų Įgaliotoji kom i
sija, kurios sudėtyje buvo K. Didžiulis, atvykusi į M ask
vą, 1940 m. rugpjūčio 3 d. įteikė Liaudies seimo deklaiar iją, k u ria T arybų L ietuva prašėsi priim am a į T arybų
A i jungos sudėtį. TSRS A ukščiausioji T aryba tą dieną
Iu iėmė įstatym ą dėl T arybų Lietuvos priėm im o į TSRS
sudėtį. Susirinkęs K aune rugpjūčio 24—25 d. nepaprasloįoje sesijo je Liaudies seim as, K. Didžiulio pateiktu
pasiūlymu, n u tarė pasivadinti Lietuvos TSR Laikinąja
A ukščiausiąja Taryba. T oje p at sesijoje buvo priim ta
I Irtu vos TSR K onstitucija, sudarytas Lietuvos TSR Aukš■tausiosios T arybos Prezidium as ir Liaudies K om isarų TaIVbu. Lietuvos TSR Laikinosios A ukščiausiosios Tarybos
l’ii'/.idiumo pirm ininku buvo išrinktas Ju stas Paleckis, jo
pavaduotojais-— Karolis Didžiulis ir Domas R o čiu s25.
Panaikinus Liaudies vyriausybės įgaliotinio V ilniaus
įniršiui ir kraštui pareigas, K. Didžiulis 1940 m. ru g p jū 
ti! i mėn. perėjo dirbti į LKP C entro K om itetą žem ės ūkio
T yrinus vedėju. Tuo p at m etu jis dirbo V alstybinės ženi* • kom isijos pirm ininko pavaduotoju. P artija patikėjo
l Didžiuliui vieną iš svarbiausių d arbų — tiesiogiai v a
133

dovauti tarybinei žemės reform ai. V ykdant šią reform ą,
į valstybinį žem ės fondą buvo paim ta daugiau kaip 600
tūkstančių h e k ta rų dvarininkų, buožių ir kitos žemės, iš
kurios apie 400 tūkstančių h ek tarų buvo perduota beže
m iams ir m ažažem iam s valstiečiam s.
Kaip M arijam polės apskrities partinės organizacijos
delegatas K. Didžiulis dalyvavo 1941 m. vasario 5—9 d.
įvykusiam e K aune LKP(b) V suvažiavim e. Suvažiavim as
išklausė LKP(b) CK sekretoriaus A. Sniečkaus ataskaitinį
pranešim ą apie respublikos partinės organizacijos a tlik tą
darbą v y k d an t k rašte socialistinius pertvarkym us ir p ri
ėmė rezoliuciją, nubrėžusią tolesnius partinės organiza
cijos uždavinius ku rian t socialistinę visuom enę. K. Di
džiulis suvažiavim e kalbėjo apie įvykdytą žemės reform ą,
kėlė konkrečius žemės ūkio d arbuotojų uždavinius re n 
giantis pavasario sėjai, dėstė Kom unistų partijos požiūrį
į žemės ūkio kolektyvizaciją Lietuvoje. Suvažiavim as iš
rinko K. Didžiulį LKP(b) CK nariu.
H itlerinei V okietijai užpuolus T arybų šalį, K. Didžiu
lis evakavosi į Penzą. N uo 1941 m. rugpjūčio m ėn. jis
dirbo Penzos srities gyvulių paruošų kontoros viršininko
pavaduotoju. Tų pačių m etų gruodžio m ėn. buvo p ask ir
tas Lietuvos KP C entro Kom iteto ir Lietuvos TSR Liaudies
Kom isarų Tarybos įgaliotiniu evakuotų Lietuvos gy v en 
tojų reikalam s Penzos srityje. N uo 1943 m. birželio m ėn.,
apie m etus laiko, K. Didžiulis dirbo LKP CK p artiniu
organizatorium i
Pereslavlyje, k u r buvo sutelkti Lietu
vos TSR valstybinių m eno ansam blių darbuotojai.
Tarybinei A rm ijai išvadavus T arybų Lietuvos sostinę
Vilnių, K. Didžiulis 1944 m. liepos mėn. ėmė dirbti Lie
tuvos TSR A ukščiausiosios Tarybos Prezidium o pirm inin
ko pavaduotoju. Tuo p at m etu jis dirbo R espublikinėje
žemės kom isijoje, k uri padėjo likviduoti hitlerinės o k u 
pacijos padarinius žemės ūkio srityje, toliau vy k d ė ta 
rybinę žemės reform ą. Įsteigus V ilniuje R espublikinę p a r
tinę m okyklą prie LKP CK, K. Didžiulis kurį laiką dėstė
jo je TSKP istoriją, tarybinę statybą.
Nuo 1947 m. iki savo m irties K. Didžiulis dirbo Lie
tuvos TSR A ukščiausiojo teism o pirm ininku, atiduoda
m as visas savo jėgas ir gyvenim o patyrim ą socialistinio
teisėtum o stiprinim o reikalam s.
Pokario laikotarpiu Lietuvos K om unistų partijos VI—
X suvažiavim ai išrinko K. Didžiulį LKP CK nariu. D arbo
žmonės du kartus (1954 ir 1958 m.) išrinko jį TSRS A ukš134

liuisiosios Tarybos ir tris k a rtu s (1947, 1951 ir 1955 m.) —
I ,Iri u vos TSR A ukščiausiosios Tarybos deputatu. Kaip
I KI* CK n ary s ir A ukščiausiosios T arybos deputatas K. Di
li /.ii i lis visada palaikė glaudžius ryšius su darbo žm onė
mis, dažnai lankydavosi įvairiuose rajonuose su pranenmuiis apie Kom unistų partijo s ir tarybinės vyriausybės
atliekam us darbus.
Už įžym ius nuopelnus d a ly v au jan t revoliuciniam e ju 
dinim e, ko v o je dėl T arybų valdžios L ietuvoje ir ak ty v ų
dalyvavim ą socializmo kūrim e tarybinė vyriausybė a p 
dovanojo K. Didžiulį dviem Lenino ir dviem Darbo rau 
donosios vėliavos ordinais bei m edaliu „Už šaunų darbą
1941— 1945 m etų D idžiajam e Tėvynės kare".
Sunkios gyvenim o sąlygos pogrindinio partinio darbo
ii ilgalaikio kalinim o m etais, įtem ptas darbas pokariniu
laikotarpiu anksti pakirto K. Didžiulio sveikatą. J is m irė
1959 m. gegužės 24 d.26 D augybės darbo žmonių p aly 
di I.iš, K. Didžiulis buvo iškilm ingai palaidotas V ilniaus
A nlakalnio kapinėse, k u r surado am žiną poilsį daugelis
nusipelniusių liaudžiai respublikos žmonių.
i

ATMINIMO PAGERBIMAS. LITERATŪRINIS
PALIKIMAS
Pagerbiant velionio atm inim ą, respublikos vyriausybės
m įtarim u, Karolio Didžiulio v a rd u y ra pavadintos V il
nimis, Šiaulių ir Panevėžio gatvės, jo v ard as suteiktas
Šiaulių politechnikum ui ir Ž agarės vidurinei m okyklai.
Valionio atm inim ui įam žinti 1963 m. išleistas K. Didžiulio
nlHiminimų ir rinktinių jo raštų leidinys „Už liaudies
Inlinų" 27.
T arybų Lietuvos 29-ųjų m etinių proga V ilniuje, V il
niaus g. 9/2, buvo atid en g ta m em orialinė len ta su u žra
šu: „Siame nam e 1947— 1957 m. gyveno ilgam etis rev o 
liucinio judėjim o L ietuvoje dalyvis Karolis D idžiulis"28.
tuo pat m etu Kaune, buvusioje Žaliosios g. 34 (dabar
Stepo Žuko g. 36), buvo atidengta m em orialinė len ta su
u/.iušu: „Šiame nam e 1927— 1928 m. gyveno Lietuvos Ko
m unistų partijos C entro K om iteto sekretorius Karolis Di
džiulis".
Pagerbdam i savo kraštietį, Šiaulių rajono Šakynos taivlunio ūkio darbuotojai centrinėje gy v en v ietėje prie
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m okyklos atidengė pam inklinį akm enį, kuriam e iškalti
žodžiai: „M ūsų žem iečiui įžym iam revoliucionieriui K a
roliui Didžiuliui" 29.
N ors ir nebūdam as iš profesijos žurnalistas, o daugiau
partijos ir T arybų valstybės veikėjas, K. Didžiulis y ra
palikęs nem ažos v ertės literatūrinį palikim ą. J o laiškai
ir partinio darbo ataskaitos, rašytos pogrindžio laikais ir
saugom os Partijos istorijos instituto prie LKP CK p a r
tiniam e archyve, šiandien y ra svarbus partijos istorijos
šaltinis. Dalis šios m edžiagos y ra pirm ą k a rtą paskelbta
knygoje „Už liaudies laim ę". P ogrindinėje Lietuvos Ko
m unistų partijos s p a u d o je — „Tiesoje", „Kom uniste", „Bal
se", taip pat tarybinio laikotarpio periodikoje y ra paskelb
tas gerokas pluoštas K. Didžiulio korespondencijų, straip s
nių, atsiminim ų. N uo 1940 m. K. Didžiulis savo rašinius
daugiausia pasirašinėjo oficialia pavarde, o pogrindžio
laikų spaudoje — įvairiais slapyvardžiais ir kriptonim ais,
kaip antai: K. N arbutas, Nežinom as, N-as, N-s, Liudas,
L., Eduardas, Edvardas, Ed., E., Ivanas, J., Robertas, Rob.,
R., Klimas, Kipras, Kadagis, K., K orespondentas, Iksas.
Paskelbti K. Didžiulio knygoje atsim inim ai ir raštai
nušviečia daugelį Lietuvos Kom unistų partijo s istorijos
klausim ų, atskleidžia m ažai kam žinom us partijo s veiklos
faktus ir tuo būdu papildo Lietuvos istorijos šaltinius.
Tarybinio laikotarpio K. Didžiulio publicistikoje atsispin
di socializmo kūrim o, naujos visuom enės auklėjim o Lie
tu v o je klausim ai. Gausiai p ratu rtin ta netolim os p rae i
ties istoriniais faktais ši publicistika išryškina savo m eto
socializmo kūrim o uždavinius ir dėl to taip p at tu ri p a 
žintinės reikšmės.
K. Didžiulis buvo vienas iš seniausių Lietuvos K om u
nistų partijos darbuotojų. Nuo p at 1919 m. dirbdam as
p a rtijo je vad o v au jan tį darbą, K. Didžiulis subrendo pats
kaip m arksistas-leninietis ir daug prisidėjo prie LKP g re
tų auklėjim o ištikim ybės darbininkų klasės, proletarinio
internacionalizm o ir socializmo reikalui dvasia. K. Didžiu
lis buvo vienas iš tų LKP v e ik ė jų profesionalų, kurie
visą savo gyvenim ą paskyrė K om unistų p artijai, visada
partijos, visuom eninius reikalus kėlė aukščiau už savo
asm eninius interesus. Kad Lietuvos K om unistų
p a rtija
ištverm ingai pakėlė visus buržuazinio persekiojim o, fašis
tinio teroro sunkum us, aukštai iškėlusi nenuilstam ai nešė
partiškum o vėliavą, skiepydam a tau tų draugystę, p ro leta
rinį solidarum ą su pirm ąja socializmo šalimi •— T arybų
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Sąjunga, su kovojančiais dėl savo išsivadavim o k itų šaIi 4 darbo žmonėmis, y ra didelis K. Didžiulio ir panašių
I jį v e ik ė jų nuopelnas. K aip tik m arksizm o-leninizm o
Idėjų dvasia išauklėta K om unistų p a rtija atvedė Lietu
vos darbo žmones į lem iam ą pergalę kov o je prieš buržua
ziją, užtikrino lietuvių tautos įstojim ą į socialinės pažan
gos kelią, broliškoje tary b in ių tau tų šeim oje a tv ė rė jai
šviesias kom unistinės visuom enės sukūrim o perspektyvas.
K. Didžiulio, ištikim o didžiosios T arybų Sąjungos Ko
m unistų partijo s nario gyvenim as ir visuom eninė veikla
yra įkvepiantis tarnavim o liaudžiai pavyzdys m ūsų ja u 
najai kom unizm o k ū rėjų kartai.
10 6 2

Juozas
Dumša
( 18 8 1—

19 3 6 )

V ienas iš seniausių Lietuvos revoliucinio darbininkų ju 
dėjim o dalyvių, ak ty v ių Lietuvos K om unistų partijos k ū 
rėjų buvo Juozas Dumša. Savo revoliucinę veiklą jis p ra 
dėjo dar 1905 m. Rygos lietuvių darbininkų gretose. Prieš
Pirm ąjį pasaulinį im perialistinį k a rą R ygoje gyveno d au 
giau kaip 35 tūkstančiai lietuvių darbininkų. D augiausia
tai buvo kaim o varguoliai, kuriuos skurdas atvijo į Bal
tijos p a jū ry je beaugantį pram onės m iestą darbo ieškoti.
Juozas Dumša gimė 1881 m. vasario 12 d. Šiaulių a p 
skrities Šeduvos valsčiaus (dabar Radviliškio raj.) Pa
ežerių kaim o žemės ūkio darbininkų šeim oje L T urėda
m as 10 m etų, Juozas pradėjo piem enauti pas pasiturin
čius valstiečius, vėliau dirbo žemės ūkio darbininku.
Sulaukęs 18 m etų, jis išvyko į Rygą ir 1898— 1915 m.
dirbo įvairiose įm onėse. V okietijos kariuom enei p ria rtė 
ju s prie Rygos, J. Dum ša k a rtu su daugeliu k itų d arbinin
kų evakavosi į P etrogradą ir 1915— 1918 m. dirbo ginklų
fabrike „A rsenalas".
REVOLIUCINĖ VEIKLA RYGOJE
1905 m. sausio m ėn. J. Dumša įstojo į Rygos socialdem ok
ratų o rg a n iz a c iją 2. Buvo aktyvus 1905— 1907 m. revoliu
cijos Rygoje veikėjas, darbininkų kovos būrio dalyvis.
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1006 m. liepos m ėn. L atvijos socialdem okratų darbininkų
p artija susijungė su Rusijos socialdem okratų darbininkų
p artija ir pasivadino Latvių krašto so c ia ld em o k ra tija 3.
LSDP Rygos organizacija 1907 m. taip p at prisidėjo prie
Latvių k rašto socialdem okratijos, kaip v ietinės terito ri
nės organizacijos. Lietuvių socialdem okratai buvo a tsto 
vaujam i Latvių krašto socialdem okratijos Rygos komilute, m iesto rajonų kom itetuose. Lietuvių socialdem okialų atstovu nuo 1906 m. dažnai buvo renkam as J . Dumša.
Kartu jis dirbo lietuvių socialdem okratų ag itatorių b ū re
lyje, buvo Lietuvių kultūros centro, veikusio prie p a r
ojus Rygos kom iteto, narys, nuo 1909 iki 1915 m. dirbo
Lietuvių propagandistų kolegijoje.
P artijos nurodym u J. Dumša padėjo suorganizuoti lieItivių revoliucinių socialdem okratų R ygoje
pogrindinę
■puustuvę, k urioje buvo dauginam i socialdem okratiniai
atsišaukim ai lietuvių kalba, spausdinam as 1909— 1911 m.
hektografuotas laikraštis „Pirmyn!" 4 J. Dumša padėjo
įkurti Rygos lietuvių darbininkų blaivybės d raugiją „Giediu". J i v eik ė 1910— 1915 m., tu rėjo apie 160 narių. Per
ją revoliuciniai socialdem okratai dirbo platų kultūrinio
■vielinio darbą, organizavo paskaitas, rengė vaidinim us,
leido darbininkam s skirtus kalendorius. J. Dumšos ir kitų
partijos n arių pastangom is buvo įkurtas kooperatyvas,
kuris 1913— 1914 m. leido pravdistinės k rypties savaitlašlį „Vilnis".
Revoliucinė J . Dumšos veikla atkreipė Lifliandijos guhernijos žandarų dėmesį. 1909 m. gruodžio 13 d. R ygoje
p.s buvo suim tas ir 2 m ėnesius kalintas centriniam e gu
bernijos kalėjim e. J į kaltino priklausius Latvių krašto
Nociaidemokratijos Rygos organizacijai. Suim ti buvo ir
kili partijos Rygos kom iteto nariai. M edžiagos bylai su 
daryti nepakako, todėl J. Dumša ir kiti suim tieji 1910 m.
vasario 12 d. iš kalėjim o buvo paleisti 5.
IŠTRĖMIME
Dėjęs į laisvę, J. Dumša tęsė revoliucinę veiklą. 1911 m.
ingpjūčio 14 d. Rygos revoliuciniai socialdem okratai orąanizavo nelegalią darbininkų sueigą Esenhofo m iške (da
bai M adliena, Uogrės rajone). Sužinoję apie darbininkų
ueigos vietą, žandarai surengė gaudynes. Buvo sulaikyti
'H žmonės, tarp jų ir O svaldo fabriko darbininkas J. Dum139

ša. Pranešdam i apie suim tąjį duom enis, žandarai infor
m avo savo viršininkus, kad šis y ra veiklus lietuvių so
cialdem okratų būrelio narys, tu ri partinius slapyvardžius
Osipas, L ie tu v is6. Žandarai iš savo ag en tų stengėsi su
rinkti apie J. Dum šą visus jiem s reikiam us papildom us
duom enis. Rugsėjo 17 d. pranešim e Lifliandijos guberna
toriui žandarų v ald y b a rašė: J. Dumša „dalyvauja su 
sirinkim uose, rajono konferencijose, pirm ininkauja susi
rinkim uose, y ra renkam as legaliose draugijose į social
dem okratų frakcijų biurą, renkam as į propagandistų k o 
legiją, yra žymus ir veiklus Lietuvių kultūros centro
narys" 7.
Lifliandijos gubernatorius inform avo apie lietuvių d a r
bininkų sueigos bylą vidaus reikalų m inistrą. Policijos d e
partam entas 1911 m. spalio 24 d. pranešė Lifliandijos
gubernatoriui, kad vidaus reikalų m inistras nurodė J. Dum 
šą išsiųsti į Vologdos guberniją dvejiem s m etam s polici
jos priežiūron. Ištrėm im as ir policijos priežiūra prasideda
nuo 1911 m. spalio 10 d.8
Iš kalėjim o į trem ties vietą Ja re n sk e J. Dumša buvo
pristatytas 1912 m. sausio 16 d. Po kurio laiko, liepos
pradžioje, jį išsiuntė į V elikij Ustiugo m iestelį. Švenčiant
carų Rom anovų dinastijos 300 m etų sukaktį, buvo p a 
skelbta am nestija. Rem iantis ja, iškalėjusiam ištrėm im e
ir kalėjim uose 21 m ėnesį J. Dumšai bausm ė buvo tre č 
daliu sumažinta, ir 1913 m. kovo 7 d. jis ja u galėjo išvykti

i Rygą9.
A tvykęs į Rygą, J. Dumša tęsė revoliucinę veiklą,
padėjo leisti savaitraštį „Vilnis", o prasidėjus Pirm ajam
pasauliniam karui, vedė antim ilitaristinę propagandą. Kai
vokiečių okupantų kariuom enė p ria rtė jo prie Rygos, 12osios arm ijos štabo viršininkas 1915 m. rugpjūčio 18 d.
pareikalavo iš gubernijos žandarų valdybos pristatyti po
litiškai nepatikim ų asm enų sąrašą. Į šį sąrašą pateko ir
J. Dumša, gyvenęs Rygoje, Derpto g. 82, bt. 2. Ja m grėsė
suėm im as10.Tačiau J. Dumša tuo m etu ja u buvo evakavęsis iš Rygos į P etrogradą ir dirbo „A rsenalo" ginklų
gam ykloje. Ž andarai jo nesurado.
SPALIO REVOLIUCIJOS DALYVIS
Dirbdam as Petrograde, J. Dumša padėjo sukurti bolševi
kų partijos Lietuvių rajono organizaciją. 1916 m. lap k ri
čio 21 d. Petrogrado lietuvių revoliucinių socialdem okra
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tų konferencija, n utarusi įk u rti Lietuvių rajoną, išrinko
rajono kom itetą. J o nariai buvo J. Dumša, J. Janonis
ir k t.u Už Lietuvių rajono glaudžius ryšius su bolševikų
partijos Petrogrado kom itetu ryžtingai pasisakė ypač
J. Dumša. Partinės organizacijos nutarim u d ar 1916 m.
iš Rygos O lga L enkaitienė atvežė pogrindinės lietuvių
•spaustuvės šriftą. Petrograde jis buvo saugom as J. Dumšos bute.
Po V asario revoliucijos J. Dumša 1917 m. balandžio
i d. buvo perrin k tas n a riu į bolševikų partijo s Lietuvių
rajono kom itetą l2.
1917 m. J. Dumša buvo ak tyvus revoliucinių įvykių
Petrograde dalyvis. V asario revoliucijos m etu jis su d ar
bininkų kovos būriais saugojo nuo juodašim čių pogrom ų
fabrikus ir darbininkų kvartalus. Spalio revoliucijos m etu
kaip P etrogrado V yborgo rajono raudonosios gvardijos
būrio k o votojas jis dalyvavo raudongvardiečių kovos
veiksm uose 13.
Kai kaizerinės V okietijos kariuom enė, sulaužiusi Bresl.o sudarytą paliaubų sutartį, 1918 m. ėmė pulti ir okupuoti
Ukrainos žemes, K om unistų p a rtija siuntė rau d o n g v ar
diečių būrius ginti tarybines žemes nuo interventų. Kaip
eilinis raudongvardietis J. Dumša k a rtu su kitais buvo
Išvykęs iš Petrogrado ir fronte nuo C harkovo iki Caricyiio dalyvavo žygyje prieš interventus, padėjo C harkovo
lietuvių bolševikų organizacijai ak tyvinti kovą su kontrievoliucija I4.
Po RSDDP(b) VI suvažiavim o Petrogrado organizaci
nis Lietuvių rajonas buvo likviduotas, jo nariai įsiliejo
I bendras partijos organizacijas. Kad rusų kalbos nem o
kantys partijo s nariai lietuviai galėtų aktyviai dalyvauti
organizacijos veikloje, prie įmonių, p arajonių ir rajonų
partinių kom itetų buvo sudarytos lietuvių sekcijos.
1917 m. rugsėjo 10 d. Petrogrado organizacijos lietuvių
susirinkim e buvo sudarytas vad o v au jan tis lietu v ių bol
ševikų centras visai Rusijai. Jis pasivadino Laikinuoju
USDDP(b) lietuvių sekcijų C entro biuru. G reta V. K apsu
ko ir Z. A ngariečio, C entro biuro n ariu buvo išrinktas
u J. Dumša. 1917 m. spalio 10(23) d. RSDDP(b) CK posė
dyje J. Sverdlovo pasiūlym u ši Laikinojo RSDDP(b) lie
pi vių sekcijų C entro biuro sudėtis buvo patvirtinta. C ent
ui biuras padėjo sutelkti visos šalies lietuvius revoliuci
nius darbininkus apie bolševikų partiją, įtrau k ti juos į
kovą už Spalio revoliucijos pergalę. 1918 m. sausio 5—8
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(18—21) d. Petrograde įvykusi pirm oji RSDDP(b) lietuvių
sekcijų atstovų konferencija išrinko nuolatinį RSDDP(b)
lietuvių sekcijų C entro biurą. J o n ariu buvo išrinktas
ir J. Dumša 15.
Į POGRINDĮ
B ręstant kaizerinės V okietijos okupuotuose kraštuose re 
voliucinei situacijai, Kom unistų p a rtija rūpinosi, k ad ir
Lietuvos pogrindyje dirbtų daugiau ištikim ų partijos v e i
kėjų. RKP(b) lietuvių sekcijų C entro biuras 1918 m. rug
pjūčio 29 d. n u tarė pasiųsti J. Dumšą į okupuotą L ietuvą
pogrindiniam partiniam d a r b u i16. V ykdydam as užduotį,
J. Dumša 1918 m. rugsėjo 9 d. atv y k o į Sebežą prie Lat
vijos s ie n o s 17 ir, padedam as p asien y je dirbusio Juozo
O panskio, iškeliavo į Lietuvą.
Sugrįžęs iš Rusijos, J. Dumša apsistojo Šiauliuose ir
tapo vadovaujančiu partijos d arbuotoju Šiaulių, Raseinių
ir Telšių apskrityse. Į LKP pirm ąjį suvažiavim ą jis n e 
galėjo nuvykti, nes, Domo Budino duom enimis, buvo su 
sirgęs. Šiaulių partinei organizacijai suvažiavim e a tsto 
vavo m okytojas Simonas Grybas. Jis ir buvo išrinktas
į pirm ąjį LKP CK. Po suvažiavim o buvo organizuoja
mos rajo n ų partinės konferencijos. Šiaulių rajono partinė
konferencija įvyko 1918 m. lapkričio 1 d. „Skalsos" v al
gykloje 18. Išrinkus rajono kom itetą, J. Dumša tapo p a r
tijos rajono kom iteto pirm ininku. Gruodžio 18 d. įvyko
Šiaulių D arbininkų atstovų tarybos rinkim ai. Daugum ą
v ietų tary b o je gavo kom unistai. Įkūrus 1919 m. sausio
1 d. Liaudies nam uose tarybą, jos vykdom ojo kom iteto
pirm ininku buvo išrinktas J. Dumša, jo pavaduotoju —
K. Požėla 19.
Tačiau įtv irtin ti Tarybos valdžią Šiauliuose galim a b u 
vo tik likvidavus vokiečių okupantų įgulą. K om unistų
partijos nurodym u Feliksas Baltušis-Žem aitis suorganizavo
darbininkų kovos būrį. 1919 m. sausio 8 d. naktį jo v a 
dovaujam as būrys apsupo vokiečių „etapo kom endan
tūrą", geležinkelio stotį. O kupantai pasidavė be p asip rie
šinimo. Buvo nuginkluota apie 70 vokiečių žandarų ir
kareivių, paim ta v ien a patranka, du kulkosvaidžiai, daug
šautuvų, keletas autom obilių, garvežių, vagonų, sprogs
tam osios m edžiagos sandėlis29. O kupantų kareiviam s buvo
leista grįžti į V okietiją plentu pėstiem s.
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Iš Šiaulių darbininkų ginkluoto būrio netru k u s išaugo
Žem aičių raudonarm iečių pulkas, kuris po trum po apm o
kymo buvo pasiųstas prieš pradėjusius fronte puolim ą
vokiečius in terv en tu s ir lietuvių buržuazijos sukurtas k a 
rines dalis. G eriau ginkluoti ir didesnį kovos patyrim ą
Inrintys in terv en tai F. Baltušio-Žem aičio
vadovaujam ą
Žem aičių raudonarm iečių pulką ties Luoke sum ušė ir k o 
vo 10 d. užėm ė Šiaulius. T raukdam iesi su m ūšiais, T arybų
valdžios gynėjai rugpjūčio 25 d. buvo priversti apleisti
Lietuvos teritoriją.
N ors ir sunkus buvo 1919 m. pradžioje susisiekim as
tarp Šiaulių ir V ilniaus, J. Dumša, kaip Šiaulių D arbininkų
tarybos pirm ininkas, tu rė jo dalyvauti respublikiniuose
к 'ilginiuose. 1919 m. vasario 18—20 d. V ilniuje įvyko
pirm asis Lietuvos D arbininkų, bežemių, m ažažem ių valsIit'čių ir raudonarm iečių atstovų (tarybų suvažiavim as.
.1. Dumša buvo išrinktas į suvažiavim o prezidium ą. Bai
giam ajam e suvažiavim o posėdyje buvo išrinktas Lietuvos
I )arbininkų, bežemių, m ažažem ių ir raudonarm iečių atHtovų tary b ų C entro V ykdom asis Kom itetas. T arp 50 iš
rinktų Kom iteto n a rių buvo ir J. D u m ša21. Jungtiniam e
Lietuvos ir B altarusijos T arybų C entro V ykdom ųjų Ko
m itetų 1919 m. vasario 27 d. posėdyje buvo n u ta rta su 
jungti abi respublikas į v ien ą Lietuvos ir Baltarusijos
T arybų Socialistinę Respubliką, sudaryti ju n g tin ės res
publikos Liaudies K om isarų Tarybą. Jo s pirm ininku buvo
išrinktas V incas Kapsukas.
1919 m. kovo 4—6 d. V ilniuje įvyko Lietuvos Kom u
nistų partijo s ir B altarusijos Kom unistų partijos II (JungImis) suvažiavim as. T arp suvažiavim o išrinktų kandidatų
j CK narius buvo ir J. D u m ša22. Suvažiavim as išrinko
delegatus į RKP(b) VIII suvažiavim ą. J. Dumša buvo iš
rinktas delegatu su p atariam uoju b a ls u 23. T ačiau dėl su 
sidariusios kritinės padėties fronte jis į suvažiavim ą M ask
voje neišvyko, o pradėjo rengtis perėjim ui į pogrindinį
darbą.
S uaktyvėjus in terv en tų kariniam s veiksm am s fronte,
L Dumša negrįžo ir į Šiaulius. Savo 1928 m. kovo 7 d.
autobiografijoje jis rašo: „Pralaim ėjus T arybų valdžiai
Lietuvoje, pasilikau pogrindiniam darbui kaip Lietuvos
n Hallarusijos KP CK įgaliotinis ir v a d o v av au partiniam
darbui Panevėžio ir Zarasų a p s k rity s e " 24. A psistojo jis
biržuose ir, naudodam asis M iškinio slapyvardžiu, palaikė
lyšlus su pogrindinėm is organizacijom is, veikusiom is R y
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tų Lietuvos rajonuose. 1919 m. spalio 19— 20 d. įvyko
Panevėžio rajono p artinė konferencija, k u rio je buvo kons
tatuota, kad „organizacija atg y ja ir darbas sparčiai eina
į priekį" 25. K onferencija išrinko rajono kom itetą iš 5 n a 
rių, Partijos rajono kom iteto pirm ininku buvo išrinktas
J. Dumša, sekretore — E ugenija J a n k ū n a itė 26. Sudarius
K aune 1919 m. rugpjūčio 15 d. v ad o v au jan tį partijos o r
g a n ą — C entro
biurą, į jo narius buvo kooptuotas ir
J. Dumša 27. C entro biuro sekretorium i dirb o A leksandras
Jakševičius.
Žvalgybos funkcijas tuo m etu vy k d ė buržuazinės k a 
riuom enės generalinio štabo atitinkam as skyrius. Siame
skyriuje ir jo vietiniuose organuose apskrityse dirbo n e 
m aža buvusių carinės ochrankos darbuotojų, kurie padėjo
Lietuvos buržuazijai slopinti revoliucinį judėjim ą, kovoti
su kom unistiniu pogrindžiu. Į generalinio štabo k o n tr
žvalgybos skyriaus akiratį netrukus pateko ir J. Dumša.
BURŽUAZIJOS KALĖJIMUOSE
Žurnalo „Kom unistas" 1920 m. gegužės 9 d. Nr. 124 buvo
paskelbta žinutė: „Šiaulių kalėjim e sėdi d. Dumša, are š
tuotas kovo mėn. v id uryje" (p. 12). U tenos žvalgų punkto
viršininkas 1920 m. balandžio 28 d. pranešė generalinio
štabo žvalgybos skyriui, k ad punkte tardom as kom unis
tas J. D um ša28. Tas pats žvalgų punkto viršininkas
1920 m. rugpjūčio 14 d. pranešė U tenos taikos teisėjui,
k ad J. Dumša laikom as 3-iosios divizijos karo lauko teis
m o ž in io je 29. M at U tenos taikos teisėjas buvo gavęs iš
Kauno kalėjim ų departam ento direktoriaus 1920 m. lie
pos 29 d. telegram ą: „Laikomas U tenos kalėjim e Juozas
Dumša reikia išduoti bolševikam s. Susižinojus su žval
gybos punkto viršininku, kuo greičiausiai atsiųskite Dumšą į Kauno kalėjim ą" 30.
Susidoroti su J. Dumša Lietuvos žvalgybai 1920 m.
nepavyko. Pagal 1920 m. liepos 12 d. M askvoje p asira
šytos Lietuvos ir T arybų Rusijos taikos sutarties XV
straipsnį abiejų šalių vyriausybės pasižadėjo: „R atifika
vusios šią sutartį, Lietuvos vyriausybė atleidžia Rusijos
piliečiam s ir optuojantiem s Rusijos pilietybę, o Rusijos
vyriausybė — Lietuvos piliečiam s ir optuojantiem s Lietu
vos pilietybę tiek civiliniam s, tiek kariniam s visų politi
n ių ir disciplininių bylų bausmes. J e ig u tų bylų reikalu
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dar n ė ra p ad ary ta nusprendim o, tai jo s panaikinam os. ..
Tuo pačiu žygiu abi susitariančios šalys atleidžia ir sa 
viem s piliečiam s bausm es už darbus, p adarytus prieš šios
sutarties ratifikavim ą antrosios šalies naudai" 31. Sutartis
buvo ratifikuota 1920 m. rugpjūčio 6 d., o įsigaliojo tų
pačių m etų spalio 14 d. M askvoje pasikeitus ratifikavim o
raštais.
Taigi Lietuvos buržuazinė vyriausybė, laikydam asi lie
pos 12 d. pasirašytos taikos sutarties, tu rėjo nutrau k ti
prieš J . Dumšą baudžiam ąją bylą — jis optavo T arybų
Rusijos pilietybę.
K ada gi J. Dumša buvo paleistas iš kalėjim o? Partijos
istorijos instituto prie LKP CK bendradarbis surado Smo
lensko srities partiniam e arch y v e Sm olensko gubernijos
kom iteto fonde (f. 3, ap. 3, b. 44, 1. 90) J. Dumišos už
pildytą an k etą ir registracijos kortelę, k urioje parašyta,
kad jis iš Lietuvos išvažiavo 1920 m. rugsėjo 25 d.32
Kaip rodo archyviniai duom enys, Lietuvos žvalgyba
dar k eletą m etų dom ėjosi, k u r yra J . Dumša. A ntai ge
neralinio štabo žvalgybos skyrius 1923 m. gegužės 15 d.
išsiuntinėjo žvalgybos rajo n ų vedėjam s tokio turinio rašlą: „Įsakau im tis griežtų priem onių suradim ui žem iau iš
vardintų asm enų, kaltinam ų prigulėjim u prie bolševikųkom unistų o rg an iz ac ijo s.. . 4) Dumša, kurio kilim o vieta
nežinoma, slap. „M iškinis". Suradus pristatyti į kontržvalgų dalį" 33.
SOCIALIZMO KORIMO BARUOSE
Kurį laiką 1920— 1921 m. J. Dumša dirbo T arybų Rusi|os -L atvijos pasienyje, Sebeže, padėdam as gabenti Smo
lenske LKP CK leidžiam ą „Kom unistą", įvairias kom u
nistines knygeles. Ši liiteratūra buvo nelegaliai platinam a
buržuazinėje Lietuvoje. 1922 m. jis išvyko į M askvos
gubernijos V oskresensko apskrities
Lamišino tarybinį
ukj. 1923 m. buvo išrinktas į V oskresensko apskrities p a r
imi kom itetą, dirbo organizacinio skyriaus vedėju, apskilties kom iteto įgaliotiniu tarybinių ūkių reikalam s.
Senu partijos n ariu susidom ėjo VKP(b) CK R eikalų v a l
dyba. Į Partijos istorijos instituto prie LKP CK užklausi
mą TSKP CK R eikalų valdybos sekretoriatas 1962 m. lie
pus 12 d. atsakė, kad Juozas Dumša, gimęs 1881 m., parlljos n ary s nuo 1905 m., dirbo VKP(b) CK ap a ra te nuo
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1925 m. spalio 26 d. iki 1927 m. birželio 27 d.— klubo
prie VKP(b) CK sekretoriato vedėju, o nuo 1927 m. bir
želio 28 d. iki 1928 m. liepos 6 d.— liftin in k u 34. Po to
iki 1929 m. vasario 9 d. jis buvo ap arato sargybinis, v ė 
liau m edžiotojų sąjungos ūkio darbuotojas.
1928 m. buvo organizuojam a senų bolševikų ir rev o 
liucijos v e te ran ų draugija. Į ją buvo priim tas ir J. Dumša. Teigiamus atsiliepim us apie J. Dumšos revoliucinę v e ik 
lą pateikė bendražygiai partijos nariai nuo 1905 m. Ju rg is
Rem eika, Juozas Ozarskis, Stanislovas Turla. Pastarasis
savo atsiliepim e rašė: „Josifas Ivanovičius Dumša — fab
riko darbininkas, nepriekaištingai doras proletaras, visiš
kai revoliucijai atsidavęs žmogus, labai drausm ingas ir
nuoseklus kom unistas,
visada ak ty v u s partietis, m oka
orientuotis sudėtingose aplinkybėse, rodo iniciatyvą ir su
m anum ą darbe, m oka pripažinti savo klaidą ir nepaisant
savo mažo raštingum o y ra neblogas agitatorius ir geras
organizatorius,— tokie jo teigiam i bruožai. V iena iš te i
giam ų jo savybių — kuklum as'135.
REPRESAVIMAS
Peržiūrėdam i V ologdos gubernijos žandarų valdybos do
kum entus, V alstybinio archyvo darb u o to jai 1929 m. su
rado užrašus, kad Josifas Ivanovičius Dumša 1912 m. g e
gužės 17 d. žandarų buvo užverbuotas teikti žinias apie
politinių trem tinių nuotaikas Jarenske, tu rėjo slapyvardį
P ervyj. A dm inistraciniai organai 1929 m. kovo 28 d. re 
presavo J. Dumšą. Tardom as balandžio 1 d. jis aiškino:
„Pateikti m an dokum entai, iš kurių m atyti, kad aš būda
m as ištrem tas į J a re n sk ą buvau provokatorium , y ra n e 
teisingi. K ategoriškai pareiškiu, kad ištrem tas į Ja re n sk ą
provokatorium aš nebuvau. Slapyvardžio „Pervyj" aš n e 
tu rėjau . Kai buvau ištrem tas į Jaren sk ą, m an netgi n ie 
k as iš žandarm erijos valdininkų nepasiūlė būti p rovoka
torium i. Persiuntus m ane [nuo 1912 m. liepos mėn.] į Velikij U stiugą žandarų rotm istras siūlė m an, kaip jis iš
sireiškė, būti „inform atorium " apie trem tinių gyvenim ą,
b et aš kategoriškai atsisakiau. A pie tai, kad m an buvo
pasiūlyta būti „inform atorium i", aš pasak o jau ištrem tie
siems, tarp jų draugui S,, Moliui. Tokius pasiūlym us būti
„inform atorium i" rotm istras davė daugeliui tre m tin ių " 36.
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Išklausiusi adm inistracinių organų tardytojo pranešim ą,
Partinė tre ju k ė gegužės 10 d. pašalino J. Dumšą iš p a rti
jos 37. Turėdam as galvoje, jo g adm inistracinių organų ta r 
dytojas nenustatė, k ad J. Dumša ką nors b ū tų išdavęs,
Ypatingasis pasitarim as gegužės 17 d. n u tarė jį iš k a lė ji
mo paleisti, bet išsiųsti trejiem s m etam s iš M a sk v o s38.
G yvendam as Tūloje, J. Dum ša savo 1932 m. birželio 6 d.
pareiškim e CKK partinei kolegijai vėl rašė: „Provokato
rium aš n ebuvau ir nebuvau sutikęs juo būti" 39.
Leisdam as savo knygą „Pirm oji Lietuvos proletarinė
revoliucija ir Sovietų v aldžia“ (Čikaga, 1934 m., pirm as
leidimas), V. K apsukas paskelbė K. Požėlos straipsnį „Šiau
lių m iesto proletariato kova dėl Sovietų valdžios" (p. 162—
172), kuriam e buvo aprašy ta ir J. Dumšos veikla 1918—
1919 m. Šiaulių rajone. Prie šio straipsnio V. K apsukas
pridėjo 49-ąją pastabą: „M iškinis-Dumša, senas Rygos
darbininkas; vėliau, bū n an t jam TSRS, paaiškėjo, k ad jis
prieš k a rą pakliuvęs trėm im an Vologdos gubernijon, su
liko tarn a u ti caro ochrankoj; bet kad jis b ū tų k ą nors
išdavęs, n ė ra davinių. Dėl to buvo p asitenkinta jo iš
m etim u iš VKP(b)" 40.
lt ЕАВШТ AVIMAS
Rinkdamas m edžiagą „Lietuvos Kom unistų partijo s istoi ijos apybraižai", Partijos istorijos institutas prie LKP CK
dar 1962 m. pradėjo tirti, koks y ra 1918— 1919 m. rev o 
liucinių įvykių dalyvio J. Dumšos likimas. Buvo išaiškinla, k u r M askvoje gyvena jo žm ona ir duktė. Į Instituto
užklausim ą V ladim iro srities Kiržačio rajono
civilinės
m etrikacijos archyvas atsiuntė pažymą, kad Josifas Ivauovičius Dumša m irė 1936 m. liepos 29 d. K irž a č y je 41.
Respublikos adm inistraciniai organai padėjo gauti J . Dum
šos teism o bylą, partiniai organai — jo pašalinim o iš parIIjos bylą. Instituto darbuotojas kalbėjosi su J. Dumšos
bendražygiais V iktoru Brigmanu, O lga Lenkaitiene, Kazi
ui ieru M azurkevičium i, užrašė jų atsim inim us. Seni p a r
tijos nariai prisim inė J. Dumšos pasakojim us, k ad ištrė 
mime m ėgęs išgerti ochrankos valdininkas žandarų ro t
m istras jam siūlęs būti inform atorium i, bet jis atsisakęs.
Padaręs J . Dumšos bylų dokum entų nuorašus, Institiilns pasiuntė juos Lietuvos TSR prok u ratū rai su šiuo
1964 m. liepos 17 d. lydim uoju raštu:
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„Siunčiame Dumšos Josifo Ivanovičiaus (1881— 1936)
bylos duom enis ir prašom e papildom ai ištirti m edžiagą,
kurios pagrindu jis buvo represuotas.
J. Dumša, VKP(b) n ary s nuo 1905 m., buvo suim tas
M askvoje 1929 m. kovo 28 d. ir apkaltintas, k ad jis
1912 m. sutikęs būti caro ochrankos agentu. R epresuotas
jis buvo ryšium su tuo, kad valstybiniam e archyve buvo
rastas ochrankos rotm istro Plato raštelis, jog J. Dumša
n e v a sutikęs būti ochrankos inform atorium apie politi
n ių trem tinių nuotaikas Vologdos gub. Jaren sk o m ieste
lyje, ku r jis 1911 m. buvo ištrem tas iš Rygos m iesto kaip
socialdem okratinio judėjim o dalyvis. Tardym o m etu
1929 m. šis faktas nebuvo įrodytas, pats J. Dumša savo
parodym uose iškeltus jam kaltinim us taip pat neigė. Savo
pareiškim e VKP(b) CK P artkolegijai J. Dumša 1932 m.
birželio 6 d. vėl rašo, kad „aš provokatorium nebuvau
ir nebuvau sutikęs juo būti". OGPU bendradarbio drg.
Genkino, pažym os autoriaus, teigim ą, k ad J. Dumša buvo
provokatorius, pranešinėjo apie trem tinių veiklą naudoda
m asis slapyvardžiu „Pervyj", n ep atv irtin a teismo byloje
esantieji dokum entai. M atyti, tuo ir paaiškinam as Y pa
tingojo pasitarim o 1929 m. gegužės 17 d. nutarim as p a
leisti J. Dumšą iš kalėjim o.
1929 m. tard y to jai neišaiškino klausim o, kaip atsirado
aukščiau m inėtas rotm istro Plato raštelis, neužrašė tuo
klausim u pačio J. Dumšos parodym ų. Tuo tarpu J. Dum
šos draugai, rem dam iesi jo žodžiais, tvirtina, kad rotm ist
ras Platas parengė suklastotą dokum entą, kad gautų
savo reikalam s tam tikrą pinigų sumą. T arybiniai adm i
nistraciniai organai patikėjo ochrankos rotm istro popie
rėliui, bet atsisakė tikėti aktyvaus partijo s nario nuo
1905 m. parodym ais. J. Dumša, nors ir buvo paleistas iš
kalėjim o, bet buvo išsiųstas iš M askvos adm inistracine
tv ark a, pašalintas iš partijos.
O bjektyvūs duom enys n ep atv irtin a versijos, kad
J . Dumša tarnavo ochrankoje. A pie tai kalba tokie fak
tai. 1914 m. pradžioje Rygos m ieste J. Dumšos bute, kaip
tv irtin a V. Brigmanas, tam tik rą laiką gyveno pabėgęs
iš Sibiro trem ties V. S. M ickevičius-K apsukas (1880—
1935), žymus Lietuvos revoliucinio judėjim o dalyvis. J e i
gu J. Dumša būtų buvęs ochrankos inform atorium , tai
jis tu rėjo galim ybę išduoti V. S. M ickevičių-K apsuką ir
o ch ran k a tu rėtų galim ybę jį sekti, bet k urioje v ieto je jį
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suimti. Tuo tarpu V. S. M ickevičius-K apsukas pro Lieluvą, V o k ietiją nekliudom as išvažiavo į K rokuvą (AustroVengriją).
1916 m. rudenį iš Rygos O lga Lenkaitienė pervežė po
grindinės lietuvių bolševikų spaustuvės šriftą į P etrogra
dą. Ši spaustuvė Petrograde buvo laikom a J. Dumšos
hute. Spaustuvė neįkliuvo. Pati O. L enkaitienė po to taip
pat nebuvo represuota.
J. Dumša dirbo pogrindinį partinį darbą L ietuvoje
1918— 1920 m., vykdė eilę nelegalių pavedim ų. Jo k ių a b e 
jonių dėl jo politinio padorum o tuo m etu neiškilo (Lieluvos KP CK partarch y v o medžiaga).
Seni partijos nariai, dirbę k a rtu su J. Dumša, ir dabar
netiki, kad jis buvo provokatorius. Prašom e d ar k a rtą
ap svarstyti visas aplinkybes, p atikrinti dokum entus, p a 
pildom ai paieškoti valstybiniam e archyve, a r n ė ra kokių
nors ochrankos agento ,,Pervyj" 1912 m. pranešim ų, a p 
klausti J. Dumšos draugus, d ab ar personalinius pensi
ninkus:
1. Brigm anas V iktoras Josifovičius, gim. 1884 m., TSKP
narys nuo 1905 m.
2. Lenkaitienė O lga A ntonovna, gim. 1897 m., TSKP
narė nuo 1916 m.
3. M azurkevičius
Kazim ieras
A dolfovičius,
gim.
1894 m., TSKP narys nuo 1912 m.
4. Dum šienė M arija M ichailovna — J. Dumšos žm ona.
|l!uvo pateikti visų jų adresai V ilniuje ir M askvoje.]
Byloje praeinančių senų partijos n arių — Ju rg io Re
m eikos (1878— 1958), Juozo Ozarskio (1874— 1943), Stanis
lovo Turlos (1889— 1942) — ja u nebėra gy v ų jų ta r p e ...
Apie patikrinim o rezultatus prašom e pranešti P artijos
Istorijos institutui prie LKP CK.
P r i e d a i : bylos dokum entų nuorašai (38 la p a i)" 42.
P rokuratūros organai išsiaiškino ir 1965 m. balandžio
K) d. raštu inform avo, k ad „Dumšos Josifo Ivanovičiaus,
bu v. TSKP nario nuo 1905 m., kaltinim o byla pagal TSRS
( kmoralinio prokuroro protestą M askvos m iesto teismo
prezidium o 1965 m. kovo 25 d. nutarim u n u tra u k ta " 43.
Sužinojęs, k ad prieš J. Dumšą iškelta byla tarybinio
loismo n u traukta, Partinės kontrolės kom itetas p rie TSKP
( ’K 1968 m. sausio 24 d. J. Dumšą taip pat reabilitavo,
I, y. po m irties pripažino jam partinį stažą nuo 1905 m.44
Taip buvo ištaisyta adm inistracinių organų 1929 m. p a 
dai yla klaida, taip buvo grąžintas darbininkų judėjim o
islorijai doro revoliucionieriaus vardas.
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1971 m. liepos 23 d. ardydam i Biržų m iesto V ytauto
g. 31 nam ą, statybininkai rado po grindim is paslėptą są
siuvinį su „Bedarbio atsim inim ais". Ju o se buvo rašom a
apie revoliucinę veiklą R ygoje 1905— 1907 m., apie a u 
toriaus ištrėm im ą į Vologdos guberniją, apie trem tinių
kelionę žiem ą iš V iatkos į Jaren sk ą. Šimtus kilom etrų
trem tiniai ėjo pėsti, ap siav ę vyžom is, šlapi ir apšalę, žaiz
doti. A utorius aprašo trem tinių buitį laikydam asis konspi
racijos taisyklių, nepam inėjęs n ė vienos bendražygio pa
vardės.
Partijos istorijos institutas prie LKP CK 1973 m. gavo
iš Biržų kraštotyros m uziejaus rastų rankraščių m ašinraš
čio kopijas. Paaiškėjo, kad tai Juozo Dumšos, nelegaliai
gyvenusio 1919— 1920 m. Biržuose, V ytauto g. 31 name,
atsim inim ai45.
19 86

Pranas
Eidukevičius
( 18 6 9 —

19 2 6 )

Lietuvos darbo žmonių revoliucinio judėjim o isto rijo je
l’ranas Eidukevičius y ra žinom as kaip m ūsų k rašto d ar
bininkų judėjim o pionierius, vienas iš Lietuvos K om u
nistų partijo s ir T arybų Lietuvos kūrėjų.
Pranas Eidukevičius (partiniai slapyvardžiai Edmundas,
A ntanas Baranauskas, M arcelis, M aciejus, Butkevičius)
gimė 1869 m. rugsėjo 25 d .1 K ybartėlių kaim e, pusantro
kilom etro nuo V irbalio stoties. J o tėvas buvo geležinkelio
darbininkas. Baigęs V irbalio dviklasę m iesto m okyklą,
I Eidukevičius toliau m okėsi padedam as savo kovos draugų a rb a pats savo jėgom is lavinosi dirbdam as fabrikuose
ir sėdėdam as už revoliucinę v eik lą carinės R usijos k a 
lėjimuose.
DARBININKŲ STREIKŲ ORGANIZATORIUS
M irus tėvui, P. Eidukevičius apie m etus laiko dirbo že
mės ūkio darbus pas dvarininką Rytprūsiuose, o 1885 m.
pelnytis duonos kąsnio atv y k o į Kauną. Čia dirbo m o
kiniu brolių Tilm ansų m ašinų gam ykloje (1885— 1888), pas151

k u i Suvalo liejykloje (1888— 1889), d ar vėliau brolių Šmidtų m etalo dirbinių fabrike (1889— 1890 ir 1892— 1894).
K aune jaunasis P. Eidukevičius prad ėjo skaityti n eleg a
lią socialistinę literatūrą, dalyvavo kylančiam e Kauno
darbininkų judėjim e, padėjo organizuoti darbininkų strei
k ų kovos kasas.
Laikotarpis, k ai P. Eidukevičius pradėjo savo revoliu
cinę veiklą, buvo žiaurios caro A leksandro III politinės
reakcijos m etai, spartaus naujos išnaudotojų klasės — b u r
ž u a z ijo s— ekonom inio stiprėjim o, jos politinės įtakos k i
limo m etai. P. Eidukevičius paty rė visą caro reakcijos
siautėjim o ir kapitalistinio išnaudojim o sunkum ą.
Savo sąm oningą politinę veiklą P. Eidukevičius p ra 
dėjo tarp K auno darbininkų, susipažinęs su ištrem tais iš
kitų Rusijos m iestų darbininkų judėjim o dalyviais, gavęs
iš jų pasiskaityti revoliucinės literatūros. 1924 m. sausio
15 d. rašytoje autobiografijoje P. Eidukevičius prisim ena:
„N uo 1887 m. agitavau, kad būtų sukurtos streikų kasos
iš pradžių atskirose įmonėse, paskui atskirose pram onės
šakose vietiniu m astu" 2. Susipažinęs arčiau su m arksisti
ne literatūra, P. Eidukevičius pradėjo įsitraukti į social
dem okratinį judėjim ą, d alyvavo organizuojant K aune po
litinio lavinim osi būrelius. „Nuo 1889 m. aš ja u laikiau
sav e „Lenkų darbininkų sąjungos" n a r iu .. .3— rašė jis a u 
tobiografijoje.— Socialdem okratu aš save laikiau nuo
1893— 1894 m., kai p rad ėjau gauti literatū rą iš lenkų so
cialdem okratų partijos „Proletariat" ir Užsienio socialde
m okratų sąjungos" 4.
„Lietuvos K om unistų partijos istorijos apybraižos" p ir
m am e tome (p. 32) m inima, kad šaltkalvis P. E idukevi
čius buvo vieno iš pirm ųjų K aune darbininkų streikų
organizatorius. 1889 m. kovo m ėn. streikavo brolių Šmidtų m etalo apdirbim o gam yklos 200 darbininkų. J ie reik a 
lavo viena v alanda sutrum pinti darbo dieną ir streiką
laim ėjo.
Už revoliucinę veiklą atleistas iš brolių Šmidtų fabriko
kaip „neištikim as" ir negalėdam as K aune gauti nuolatinio
darbo, P. Eidukevičius 1895 m. rudenį išvyko į Rygą.
Čia įsidarbino šaltkalviu geležinkelio dirbtuvėse. R ygoje
jis priklausė Lietuvių darbininkų pašalpos draugijai, buvo
išrinktas tos draugijos valdybos nariu, dalyvavo ku rian t
pirm ąsias socialdem okratų organizacijas Latvijoje. Nuo
1897 m. palaikė ryšius su Lietuvos socialdem okratų p a r
tijos C entro K om itetu V ilniuje, padėjo įkurti R ygoje LSDP
o rg a n iz a c iją 5.
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1898 m. lapkričio 1 d. P. Eidukevičius buvo suim tas
R ygoje drauge su 200 trem tinių-— darbininkų judėjim o
dalyvių ir vietos revoliucinių studentų. Už priklausym ą
„socialdem okratų federaciniam kom itetui" jis buvo tre 
jiem s m etam s ištrem tas iš Rygos be teisės gyventi stam 
besniuose pram onės darbininkų centruose.
Persekiojim ai nepalaužė P. Eidukevičiaus revoliucinės
energijos. A tsidūręs 1900 m. Gardine, vėliau V olkovysko
rajone, jis vėl telkė darbininkus, organizavo nelegalių
leidinių biblioteką. Kai ji pakliuvo į policijos rankas,
P. Eidukevičius buvo suim tas ir 1901— 1902 m. kalintas
P eterburgo tardom ųjų kalėjim e. Čia, būdam as su rusų
politiniais kaliniais
revoliucionieriais, jis studijavo
K. M arkso „K apitalą", ėm ė giliau suvokti didžiąsias m ark 
sizmo m okslo idėjas 6.
1903 m. P. Eidukevičius organizavo G ardine Gegužės
pirm osios šventės m inėjim ą, gilzių m ašinų fabriko d a rb i
ninkų streiką. Už ta i jis vėl buvo suim tas ir Gardino
kalėjim e laikom as ypač sunkiom is sąlygom is. Protestuo
dam as prieš kalėjim o adm inistracijos terorą, P. Eiduke
vičius paskelbė bado streik ą ir badavo 18 p a r ų 1. P aga
liau 1904 m. sausio 7 d. jis buvo ištrem tas į O loneco
guberniją, iš k u r tų pačių m etų spalio 15 d. pabėgo ir
kurį laiką gyveno em igracijoje, V okietijoje. Grįžęs į Ru
siją, jis galėjo gyventi tik nelegaliai.
1905— 1907 METŲ REVOLIUCIJOS DALYVIS
1904 m. pabaigoje atvykęs į Vilnių, P. Eidukevičius tu o 
ja u p at pateko į prasidėjusios 1905 m. revoliucijos įvykių
sūkurį. Jis buvo vienas iš protesto streikų prieš P eter
burgo darbininkų sušaudym ą K ruvinojo sekm adienio m e
lu organizatorių Lietuvoje. J a u sausio 11 d. V ilniuje ir
Kaune prasidėjo m asiniai darbininkų protesto s tr e ik a i8.
Revoliucinė Lietuvos darbininkų kova su carizm u susilie
jo su visos Rusijos revoliucine darbo žmonių išsivadavi
mo kova.
Kurį laiką, nuo 1904 m. pabaigos iki 1906 m. p a v a 
sario, P. Eidukevičius dirbo Lenkijos socialistų p artijo je
(PPS),, buvo jos aktyvistas Lodzėje, paskui Dom brovos a n g 
lių baseine, birželio m ėnesį vadovavo Lodzės darbininkų
su k ilim u i9. Tačiau, k ai jam paaiškėjo PPS vadovybės n a 
cionalizm as, jis n u tra u k ė ryšius su PPS C entro Kom itetu.
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Grįžęs iš Lenkijos į V ilnių, P. Eidukevičius 1906 m. v a 
dovavo PPS Lietuvos organizacijos susijungim ui su Lie
tuvos socialdem okratų p a rtija ir nuo to laiko tapo Lie
tuvos socialdem okratų partijo s C entro Kom iteto nariu, k u 
riuo buvo iki pat 1918 m .10
Po 1905 m. revoliucijos įsigalėjusi reak cija sudavė
skaudžių sm ūgių Lietuvos darbo žm onių revoliuciniam
judėjim ui. P.; Eidukevičius, greta Z. A ngariečio, buvo
vienas iš nedaugelio laisvėje likusių LSDP vadovų, n e n u 
ėjusių likvidatorystės keliu. V ilniaus draugų padedam as,
jis rūpinosi išsaugoti nelegalias partin es organizacijas,
o 1908 m., užsidarius paskutiniam legaliam LSDP sa v ait
raščiui „Žarija", jis beveik vienas tais pačiais m etais
m ėgino leisti nelegalų partijos laikraštį lenkų kalba „Glos
Robotniczy" (išėjo 2 num eriai). Laikraštis buvo spausdi
nam as nelegalioje spaustuvėje, įren g to je revoliucinio ju 
dėjim o dalyvės Filom enos G rincevičiūtės bute V ilniuje.
A ntilikvidatoriškom s P. Eidukevičiaus ir jo d rau g ų
pažiūroms, be abejo, tu rėjo įtakos tuo laikotarpiu užsim ezgę glaudesni ryšiai su Rusijos bolševikais. A pie Lie
tuvos socialdem okratų ryšius su Rusijos bolševikais P. Ei
dukevičius savo atsim inim uose rašo: „1908 m etų p ab ai
goje buvau užmezgęs ryšius su RSDDP bolševikais P ary
žiuje ir pradėjom e gauti jų laikraščius ir atsišaukim us.
Kada pradėjo išeiti legalūs bolševikų laikraščiai Rusijoje,
tai m es turėjom e įsteigę tų laikraščių agentūrą. Su šių
laikraščių pagalba m es įveikėm e likvidatorius, pakėlėm e
darbininkų dvasią ir padėjom e pradžią organizacijai" u .
RYŠIAI SU V. LENINU
Kaip Lietuvos socialdem okratų p artijo s atstovas P. Eidu
kevičius palaikė ryšius ir su bolševikų v ad u V. Leninu.
Tai jis nurodo ir 1924 m. pradžioje rašy to je savo au to 
biografijoje: „Bet galutinai bolševikų politikoje apsifor
m inom tik po 1907 m ėtų, t. y. nuo to m om ento, kai buvo
užmegzti asm eniniai ryšiai s u ... rusų bolševikais (drg. Le
ninas. .. ir kt.), organizuotas bolševikų literatūros p lati
nim as Lietuvoje ir t. t., o taip p at buvo užm egzti LSDP
Užsienio biuro (Krokuvoje) ryšiai su drg. Leninu" ’2.
A pie savo asm eninius pasim atym us su Leninu P. Ei
dukevičius m inėtoje autobiografijoje rašo: „A sm eniškai
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su drg. Leninu pirm ą k a rtą susitikau 1914 m etais A u stri
jos kalėjim e, paskui Berne, grįždam as į Lietuvą, ir 1918
m etais M askvoje (Krem liuje") 13.
Sis P. Eidukevičiaus liudijim as apie Lietuvos socialde
m okratų ryšius su V. Leninu ir Rusijos bolševikais yra
ypač vertingas nušviečiant Lietuvos darbininkų klasės
revoliucinę praeitį, išsiaiškinant Lietuvos K om unistų p a r
tijos susikūrim o istoriją. P. Eidukevičius 1911 m. bolševi
kų laikraščio „Social-dem okrat" N r. 19— 20 paskelbė
straipsnį ,,Kas dedasi L ietuvoje". Jam e pasakojo apie
padėtį m ūsų krašte, apie Lietuvos socialdem okratų veiklą.
1908 m. pabaigoje ir 1909 m. pradžioje įvyko vienas
iš atkakliausių Stolypino reakcijos m etais V ilniaus odi
ninkų susirėm im ų su fabrikantais.
D arbininkai kovojo
prieš odos apdirbim o įm onių savininkų paskelbtą n u ta 
rimą sum ažinti daugiau kaip 30 proc. darbo užm okestį.
Kai d arbininkai su tuo nesutiko, įm onininkai paskelbė lo
k a u tą — išm etė į gatvę apie 1000 darbininkų. Pasipiktinę
odininkai sustreikavo. V ilniaus darbininkus parėm ė Smurgainių (Baltarusija) odininkai. L okautas-streikas užtruko
penkis su puse m ėnesio ir buvo vienas iš atkakliausių
klasinių m ūšių Stolypino reakcijos m etais visoje Rusijoje.
Lenininis laikraštis „Social-dem okrat" Nr. 2 1909 m. v a 
sario 28 d. (kovo 12 d.) rašė: „N ereikia pam iršti, kad
lik V ilniaus odininkai p ajėgė išsaugoti laisvių m etu iš
kovotas darbo sąlygas. Šiuo m om entu jie y ra pavyzdys
visiem s kitiem s darbininkam s, kaip k ovotojai už geresnį
gyvenim ą".
V ilniaus odininkų streikui 1908 m. gruodžio— 1909 m.
gegužės m ėn. vadovavo LSDP ir RSDDP organizacijos.
V ienas iš aktyviausių streiko vadovų buvo P. Eiduke
vičius. „1908 m. gruodžio m ėn. aš p rad ėjau dirbti V il
niuje odininkų profsąjungos sekretorium lokauto-streiko
m elui" 14,— prisim ena P. Eidukevičius. O dininkų profsą
jungos siunčiam as, jis trum pam laikui buvo išvykęs į Vokietiją aukų badaujantiem s streiko dalyviam s rinkti. Ka
dangi P. Eidukevičius n etu rėjo reikiam ai įform intų įg a
liojimų, jam teko per RSDDP spaudos organų redakcijas
kreiptis ir prašyti V. Lenino pagalbos.
Savo 1909 m. vasario 25 d. laiške iš Paryžiaus II In ter
nacionalo T arptautinio socialistų biuro sekretoriui K. Heism ansui B riuselyje V. Leninas rašė:
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„Gerbiamas drauge!
V ilniaus odininkai pasiuntė draugą M arcelį (P. Eidu
kevičiaus slapyvardis.— R e d . ) į užsienį surinkti pinigų
streikuojantiem s. D raugas M arcelis buvo pas drg. Lėgyną, bet drg. Lėgynas pažiūrėjo į jį su nepasitikėjim u, nes
M arcelis n eturėjo jokio liudijimo.
Aš pažįstu draugą M arcelį, ir jis m ane prašo dabar,
kad T arptautinis biuras praneštų draugui Lėgynui, jog
draugas M arcelis iš tik rų jų yra V ilniaus odininkų įgalio
tas ir kad streikuojantiesiem s surinkti pinigai turi būti
nusiųsti draugo M arcelio n u rodytu draugui Lėgynui a d 
resu.
V ilniaus odininkų sąjunga pasiųs draugui Lėgynui d a r
specialų įgaliojim ą. A š pridedu šios sąjungos an tsp au 
dą" 15.
Internacionalinę param ą V ilniaus streikuojantiem s d a r
bininkam s suteikė Peterburgo, M askvos, K ijevo ir k itų
m iestų darbininkai. Iš V okietijos profsąjungų buvo gauta
1000 m arkių, iš Prancūzijos — 500 frankų, iš A ustrijos
profsąjungų — 500 kronų. Už gautą param ą V ilniaus odi
ninkų profsąjunga 1909 m. vasario 19 ir 22 d. raštais
padėkojo klasės draugam s per lenininį laikraštį „Proletarij" 16. A pie V ilniaus odininkų streik ą rašė ir kitas bol
ševikų laikraštis — „Social-dem okrat".
1909 m. pabaigoje, Lietuvos socialdem okratų partijo s
siunčiam as, P. Eidukevičius išvyko į JA V kaip A n tan as
B aranauskas pas lietuvius darbininkus išeivius rinkti aukų
Lietuvos darbininkų judėjim o, partinės spaudos atg aiv i
nim o reikalam s, taip pat politiniam s kaliniam s remti.
Grįžęs 1910 m. pabaigoje į V ilnių ir čia legalizavęsis,
P. Eidukevičius kurį laiką dirbo statybos kontoroje, k artu
dalyvaudam as atgyjančiam e darbininkų judėjim e. V iena
iš legalių galim ybių dirbti partinį darbą buvo P. Eiduke
vičiaus pastangom is atidarytas V ilniaus D arbininkų klu
bas. N uo 1912 iki 1919 m. P. Eidukevičius su šeima, k a ip
liudija duktė A ldona Eidukevičiūtė, gyveno V ilniuje, V il
niaus g. 25 pirm am e aukšte.
Lenos įvykiai (darbininkų dem onstracijos sušaudym as
1912 m. Sibiro aukso kasyklose prie Lenos upės) ir dėl
jų R usijoje kilę m asiniai protesto streikai pasiekė ir Lie
tuvą. Į Lenos įvykius V ilniaus darbininkai atsakė stre i
kais. 1911— 1914 m. vėl atgijo streikų k o v ą V ilniuje,
Kaune, Šiauliuose. D arbininkų judėjim as plėtėsi v eik ia
m as kylančio Rusijos darbininkų judėjim o.
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1910— 1912 m. R usijoje p radėjus eiti legaliem s bolše
vikų laikraščiam s „Zvezda", „Pravda" ir kt., P. Eiduke
vičius ir jo draugai organizavo šių laikraščių platinim ą
Lietuvoje. „Pravda"
buvo platinam a V ilniuje, Kaune,
Šiauliuose, Panevėžyje.
Lenininių id ėjų veikiam i, Lietuvos revoliuciniai social
dem okratai 1912 m. su bolševikiniais šūkiais organizavo
rinkim us į IV V alstybės dūm ą, taip pat ir rinkim ų į ligo
nių k asų tarybas kam panijas. V ienas iš svarbiausių šių
kam panijų Lietuvoje organizatorių buvo P. Eidukevičius.
1912 m. rugsėjo m ėn. būdam as Šiauliuose V alstybės
dūm os rinkim ų kam panijos reikalais, P. Eidukevičius lan 
kėsi Šiaulių gim nazistų aušrininkų būrelyje. Susirinkim o
dalyvio Stasio Brašiškio liudijim u, ten jis pasakė kalbą
ir supažindino būrelio narius su kylančiu R usijoje dar
bininkų judėjim u. Jis kalbėjo apie bolševikų partijo s ir
jos vado V. Lenino organizuojantį vaidm enį tam e ju d ė ji
me, ragino m oksleivius daugiau dom ėtis m arksistine-leninine literatūra, suartėti su darbininkų judėjim u. P. Ei
dukevičiaus lankym asis giliai paveikė m oksleivius ir p a 
dėjo sąm oningesnei jų daliai (V. Rekašiui, S. Brašiškiui
ir kt.) pasukti m arksistiniu keliu.
A k tyvią pogrindinę P. Eidukevičiaus veiklą netrukus
susekė caro žvalgyba (ochranka) ir 1912 m. rudenį jį su
ėmė. C aro valdžia n u sprendė jį, k aip LSDP CK narį, p a 
laikiusį ryšius su bolševikais ir rašinėjusį bolševikų spau
d o je (straipsnį „A pie darbą Lietuvoje" laik rašty je „Prole ta rij“ P. Eidukevičius pasirašė slapyvardžiu M arcelis),
ištrem ti į A rchangelsko guberniją trejiem s m etam s. Ši
bausm ė vėliau buvo pakeista ištrėm im u tam pačiam laikui
į užsienį I7. 1913 m. vasario 25 d. P. Eidukevičius vėl iš
vyko į JA V pas lietuvių darbininkus su tom is pačiom is
partijo s užduotimis, kaip ir 1909 m. Grįždam as po m etų
atgal, jis m aždaug m ėnesį praleido Škotijoje, padėjo v ie 
tos lietuvių socialistų sąjungai propagandiniam e darbe.
A tsisveikinim o v akarienė P. Eidukevičiui-A. B aranauskui
buvo surengta 1914 m. birželio 20 d .18
Pirm asis pasaulinis k aras P. Eidukevičių užklupo p a 
keliui iš A nglijos į Lietuvą — A ustrijos G alicijoje. D rau
ge su kitais Rusijos socialdem okratais em igrantais, gy
venusiais A ustrijoje, austrų valdžios organai pasodino į
kalėjim ą ir P. Eidukevičių. N ovy Targ kalėjim e P. Eidu
kevičius susitiko su V. Leninu. Būdami vienoje kam eroje,
jiedu ilgokai kalbėjosi. Po trijų su puse m ėnesio P. Ei
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dukevičius, Lenkijos socialdem okratam s padedant, iš k a 
lėjim o buvo išvaduotas. Jis išvyko į Švęicariją ir čia,
prieš grįždam as į Lietuvą, 1915 m. Berne an trą k a rtą su 
sitiko su V. Leninu 19.
PRIEŠ KAIZERINIUS OKUPANTUS
Grįžęs 1915 m. į V ilnių dar kaizerinės okupacijos (1915—
1918) išvakarėse, P. Eidukevičius vėl įsitraukė į d arb i
ninkų judėjim ą, buvo vienas iš V ilniaus darbininkų m e
talistų, statybininkų profsąjungų vadovų, V ilniaus nele
galaus profsąjungų C entro biuro pirm ininkas.
Dėl Rusijos revoliucinių įvykių ir ypač Spalio revoliu
cijos įtakos sustiprėjo revoliucinis judėjim as ir Lietuvoje.
Prasidėjo ryškesnė diferenciacija Lietuvos socialdem ok
ratų partijoje. D ešinieji jos elem entai su S. K airiu ir
M. Biržiška priešakyje: pasuko į bendradarbiavim ą su
lietuvių buržuazija ir kaizeriniais okupantais. J ie d aly 
vavo kaizerinėje Lietuvos tary b o je ir siekė im perialistų
padedam i sukurti buržuazinę
Lietuvą. P. Eidukevičius
taip pat dalyvavo 1917 m. rugsėjo m ėn. lietuvių buržua
zinių nacionalistų V ilniuje sušauktoje su okupantų lei
dimu lietuvių konferencijoje. J i išrinko buržuazinę Lie
tu v o s tarybą. Kad pabrėžtų šios tarybos priklausom ybę
nuo V okietijos, okupacinės valdžios vadovybė V ilniuje
išdavė jos nariam s atitinkam us oficialius pažym ėjim us.
Lietuvos tary b a vis labiau aiškėjo kaip kaizerinių o k u 
pantų įrankis jų siekim am s prijungti Lietuvą prie V o 
kietijos. Tai supratęs P. Eidukevičius ir jo vadovaujam i
V ilniaus revoliuciniai socialdem okratai pareikalavo, kad
įėję į tary b ą LSDP atstovai S. K airys ir M. Biržiška ją
apleistų. Šiems atsisakius, vilniečiai
socialdem okratai
LSDP CK vardu, P. Eidukevičiui pasiūlius, pašalino S. K ai
rį ir M. Biržišką iš partijos.
K ovodam as su buržuaziniais nacionalistais, P. Eiduke
vičius stengėsi skleisti m arksizm o-leninizm o, proletarinio
internacionalizm o idėjas. 1918 m. kovo mėn. buvo p a 
žymimos Karlo M arkso gimimo 100-osios m etinės. Ta p ro 
ga P. Eidukevičius D arbininkų klube V ilniuje padarė p ra 
nešim ą, pabrėždam as, kokią reikšm ę darbininkų klasės
išsivadavim o judėjim ui tu ri K. M arkso suk u rta m okslinė
pasaulėžiūra.
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V ienas iš žym iausių P. Eidukevičiaus nuopelnų buvo
kovos dėl Lietuvos K om unistų partijos sukūrim o o rg a
nizavim as d a r kaizerinės okupacijos laikotarpiu. 1918 m.
balandžio m ėn. V ilniuje A leksandros D rabavičiūtės ini
ciatyva buvo sukurta pirm oji nelegali kom unistinė k u o 
pelė. J o je susitelkė grupė LSDP kairių jų elem entų, įsisą
m oninusių m arksizm o-leninizm o, Spalio revoliucijos idė
jas. Įveikęs savo laikinus svyravim us, gegužės m ėnesį
I Lietuvos Kom unistų partijo s kūrim o darbą įsitraukė ir
P. Eidukevičius. Tuo jis padėjo V ilniaus socialdem okralams diferencijuotis, revoliuciniam s elem entam s atsiskirti
nuo oportunistų.
1918 m. vasarą P. Eidukevičius užm ezgė ryšius su
RKP(b) lietuvių sekcijų C entro biuru M askvoje, rašė pla
čias inform acijas apie padėtį Lietuvoje. Tie laiškai buvo
spausdinam i M askvoje ėjusioje „Tiesoje". V. Kapsuko
ir Z. A ngariečio vadovaujam as C entro biuras, rem dam a
sis šiomis inform acijom is, num atė konkrečius kelius LieInvos K om unistų p a rtija i sukurti.
LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS
ORGANIZATORIŲ GRETOSE
1918 m. rugpjūčio 14 d. P. Eidukevičiaus in iciatyva V il
niuje buvo sušauktas revoliucinių socialdem okratų paši
lu rimas. Ja m e buvo n u ta rta sukurti n a u ją darbininkų k la
sės p a rtiją ir pavadinti ją Lietuvos ir B altarusijos Ko
m unistų p artija. Pasitarim o dalyviai pasivadino kuriam os
partijos Taryba, vėliau-— C entro biuru. Susikūręs V ilniu
je partijos centras netru k u s susisiekė su kitose Lietuvos
vietose susikūrusiom is kom unistinėm is organizacijom is, o r
ganizavo kom unistinės literatūros leidimą, gabenim ą ir
jos pristatym ą į vietas.
A pie partijos kūrim o darbą P. Eidukevičius, nuvykęs
rugpjūčio pabaigoje į M askvą, inform avo RKP(b) lietuvių
sekcijų C entro biurą ir gavo visišką jo pritarim ą.
Grįžęs į Vilnių, P. Eidukevičius ėmė organizuoti LKP
pirm ojo suvažiavim o sušaukim ą. J o siunčiam as partijos
kurjeris J. G lovackas atvyko į Šunskų valsčiaus Užbalių
kaim ą prie M arijam polės, k u r rugsėjo 15 d. v y k o Suval
kijos ir Panevėžio rajo n ų kom unistinių organizacijų a t
stovų konferencija. J i taip p at svarstė Kom unistų parII jos sukūrim o būdus. Sužinojusi iš J. G lovacko apie V il
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niuje veikiantį partijos centrą, konferencija pasiuntė savo
atstovus į V ilnių, k u r buvo susitarta dėl bendrų pastangų
partijos suvažiavim ui sušaukti.
1918 m. spalio 1—3 d. V ilniuje įvyko pirm asis, stei
giam asis Lietuvos Kom unistų partijos suvažiavim as.
P. Eidukevičius, greta R. Pilerio, K. Požėlos, A. Jak ševičiaus, buvo vienas iš aktyviausių šio suvažiavim o o r
ganizatorių ir vadovų. Jis parašė beveik visų pirm ojo
Lietuvos Kom unistų partijos suvažiavim o rezoliucijų pro
je k tu s 20. Suvažiavim o išrinktas 7 n arių partijos C entro
K om itetas savo pirm ajam e posėdyje išrinko P. Eiduke
vičių C entro K om iteto p irm in in k u 21.
N etrukus po pirm ojo suvažiavim o P. Eidukevičius d rau 
ge su partijos CK n ariu K onstantinu K ernovičium i išv y 
ko į okupuotų k raštų kom unistinių organizacijų atstovų
konferenciją M askvoje. K onferencija, įvykusi 1918 m.
spalio 19—24 d., priėm ė nutarim us dėl partinio darbo
išplėtim o tada d a r vokiečių okupuotuose kraštuose (Len
kijoje, Lietuvoje, B altarusijoje, L atvijoje, Estijoje, taip
pat Suom ijoje). G rįžtant iš konferencijos, P. E idukevi
čius B altarusijoje, Borisove, buvo vokiečių okupantų su
im tas. Iš kalėjim o jį išvadavo tik V okietijos Lapkričio
revoliucija, nuvertusi kaizerio valdžią.
KOVOJE UZ TARYBŲ LIETUVOS SUKŪRIMĄ
Po V okietijos Lapkričio revoliucijos, pakrikus okupantų
režimui, revoliucinis judėjim as L ietuvoje dar labiau su
stiprėjo. V isoje Lietuvoje prasidėjo tik ką susikūrusios
Kom unistų partijos vadovaujam a tiesioginė kova dėl T a
rybų valdžios. Vis dažniau ginkluoti partizanų būriai už
puldavo okupantų valdžios pareigūnus ir jų vietinius
sam dinius — buožes ir dvarininkus. V ilniaus darbininkų
kovos būriai slapta m iesto apylinkių m iškuose m okėsi v a r
toti ginklą. Šie kovos būriai buvo pirm oji ginkluota jė 
ga, kuria rėm ėsi 1918 m. lapkričio pabaigoje ir gruodžio
pradžioje išrinkta V ilniaus D arbininkų atstovų taryba.
Savo autobiografijoje P. Eidukevičius rašo: „Kovos bū
rių sudarym ui ir raudonarm iečių dalinių apginklavim ui
aš veikliai vad o v av au kaip LKP C entro Kom iteto pirm i
ninkas ir Karinio revoliucinio kom iteto narys d ar iki
[Vilniaus D arbininkų atstovų] tarybos su d a ry m o "22. Di
džiausioje M iesto salėje (dabartinės V alstybinės filhar160

m onijos salėje) 1918 m. gruodžio 15 d. į savo pirm ąjį po
sėdį susirinko V ilniaus D arbininkų atstovų taryba. 202
atstovų T aryba savo prezidium o pirm ininku išsirinko po
puliarų vilniečių darbininkų vadovą P. Eidukevičių.
K om unistų pasiūlym u V ilniaus D arbininkų atstovų ta 
ryba pasiskelbė im anti m ieste valdžią į savo rankas. G ruo
džio 18 d. V ilniaus m iesto gatvėse pasirodė keturiom is
kalbom is T arybos prezidium o pirm ininko P. Eidukevičiaus
ir sekretoriaus J. Sim elevičiaus pasirašytas skelbim as apie
šį nutarim ą.
T arybų valdžios paskelbim ą ir Lietuvos Laikinosios re
voliucinės darbininkų ir valstiečių vyriausybės, v ad o v au 
jam os V. M ickevičiaus-K apsuko, sudarym ą darbininkai ir
valstiečiai parėm ė m asiniais politiniais streikais ir dem onst
racijom is visuose stam besniuose m iestuose ir m iesteliuose.
1918 m. pabaigoje ir 1919 m. pradžioje T arybų valdžia
įsigalėjo didžiojoje Lietuvos dalyje. Visam e šiam e T arybų
Lietuvos kūrim o darbe veikliai dalyvavo P. Eidukevičius,
visą laiką dirbęs V ilniaus D arbininkų atstovų taryboje.
Sukūrus centrinius T arybų valdžios organus, P. Eidukevi
čius pirm ojo Lietuvos T arybų suvažiavim o 1919 m. v asa
rio m ėn. buvo išrinktas C entro V ykdom ojo K om iteto
nariu.
Ja u n ai T arybų Lietuvos respublikai ja u nuo pirm ųjų
dienų grėsė vidaus kontrrevoliucionieriai ir užsienio interventai. V ilniaus m ieste ir už jo ribų form avosi lenkų b u rj
žuazinių nacionalistų pilsudskininkų kovos būriai, kurie
grasino užpulsią D arbininkų tary b ą (1919 m. sausio 1 d.
jie savo ketinim ą įvykdė ir iki sausio 5 d. šeim ininkavo
m ieste). K aizeriniai okupantai ginklavo ir lietuvių buržua
zinių nacionalistų, Lietuvos tarybos kuriam us būrius, ku
rie priešinosi paskelbtos T arybų valdžios organizacinėm s
priem onėm s.
K om unistų partijos ir V. Kapsuko vadovaujam a, Lie
tuvos Laikinoji revoliucinė vyriausybė kreipėsi į T arybų
Pasijos vyriausybę, prašydam a pagalbos kovai su kontrrevoliucija. V. Lenino biografinėje k ronikoje 1918 m. gruo
džio 23 d. (ne anksčiau) y ra paskelbta žinutė: „Leninas,
gavęs iš V ilniaus Lietuvos Kom unistų partijos CK pirm i
ninko P. V. Eidukevičiaus (Butkevičiaus) laišką dėl pa
dėties m ieste ir su prašym u pagreitinti Raudonosios Arm i)os žygiavim ą į Lietuvą, parašė ant jo: „ S talin u i"23.
Raudonosios A rm ijos 5-asis V ilniaus pulkas ir kai ku
lius kitos raudonarm iečių dalys 1919 m. sausio 5 d. pasie
II m.mik. N r. 3499
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kė V ilnių ir išvijo iš m iesto lenkų legionierius, išvadavo
suim tuosius D arbininkų atstovų tarybos narius. Interventų lenkų ir vokiečių bei lietuvių buržuazijos karinės jė 
gos suaktyvino savo puolim ą 1919 m. pavasarį. Kovo m ė
nesį vokiečių geležinė divizija užėm ė Telšius, Šiaulius. Po
atkaklios kovos, trukusios nuo 1919 m. balandžio 19 iki
21 d., buržuazinės dvarininkinės Lenkijos legionai užėmė
T arybų Lietuvos sostinę Vilnių. T arybų Lietuvos v y ria u 
sybė pasitraukė į M inską, o paskui į Smolenską. D rauge
su partiniais ir tarybiniais darbuotojais pasitraukė iš V il
niaus ir P. Eidukevičius. Evakavosi jis pro Uteną. V yžuo
nų m iestelyje buržuaziniai nacionalistai surengė prieš jį
pasikėsinim ą, bet jam pavyko išsig e lb ė ti24. Partijos p av e
dim u vėliau jis dirbo tarybiniuose organuose M inske, Smo
lenske, M askvoje, buvo geležinkelių transporto įstaigų
darbuotojas.
DARBO DIDVYRIS
Nuo 1920 m. P. Eidukevičius gyveno M askvoje. 1921 m.
gegužės mėn. jis pradėjo dirbti M askvos m iesto Tarybos
juridinio skyriaus v ed ėjo pavaduotoju, dėstė V ak arų ta u 
tinių m ažum ų kom unistinio universiteto lietuvių sektoriu
je. 1922— 1923 m. buvo „Kosa" fabriko direktorius.
Dirbdam as direktorium i, P. Eidukevičius parodė daug
energijos, kad pilietinio karo m etais sugriauta įm onė b ū 
tų atk u rta ir prad ėtų sėkm ingai gam inti tad a žemės ūkiui
labai reikalingus padargus — dalgius ir kitus reikm enis.
Įmonės darbininkų 1923 m. kovo 2 d. susirinkim o n u ta ri
mu ,,Kosa" gam yklos direktoriui P. Eidukevičiui už pasi
aukojam ą darbą gam ykloje 1922— 1923 m. buvo suteiktas
Darbo didvyrio vardas ir išduotas atitinkam as atestatas 25.
1924 m. P. Eidukevičius buvo siunčiam as dirbti į TSRS
prekybos atstovybę Egipte, tačiau kom andiruotės vietos
nepasiekė — susirgo. Pakeliui V ienoje jam buvo padaryta
operacija. Pagijęs, V. Kapsuko ir Triliserio (M. M oskvino)
rekom enduotas, nuo 1924 m. lapkričio 1 d. iki 1925 m.
balandžio 16 d. jis dirbo K om interno V ykdom ojo Komi
teto aparato atsakingu darbuotoju — N elegalaus darbo k o 
m isijos se k re to riu m i26.
Kiek leido sąlygos ir sveikata, P. Eidukevičius daly
vavo visuom eniniam e gyvenim e. 1922 ir 1923 m. jis buvo
išrinktas M askvos Tarybos deputatu. 1921 m. kovo mėn.
dalyvavo RKP(b) X suvažiavim e kaip delegatas su pata162

..........
balsu (atstovavo RKP(b) CK lietuvių sekcijai) 27.
M askvos gubernijos p a rtin ėje konferencijoje 1922 m. bu' " įsl inktas gubernijos revizijos kom isijos nariu. K artkar• i"ls rašė straipsnelius laikraščiuose „Pravda", ,,Rabočaja
Mimkva".
Tačiau liga jį visiškai prikaustė prie lovos. G yveno jis
• ■i s Rozalijos ir jos v yro Jo n o Petkevičiaus prižiūrim as.
I ’inugai pradėjo rūpintis, kad jam būtų p ask irta p ersona
linė pensija. 1925 m. rugsėjo 27 d. V. K apsukas rašė P. Ei
dukevičiui: „Rodžiau Jū sų laiškus ir drg. Z. A ngariečiui.
Ji h taip p at sutinka su Jum is ir su m anim , kad
"'ik ė s k reip tis į [RKP(,b)] CK ir pasiekti visko, ko reikės
Mnų tolesniam gydym ui ir gyvavim ui" 28. 1925 m. gruod .m 7 d. Z. A ngarietis parašė archyvinę pažym ą apie.P. Ei
dukevičiaus vaidm enį Lietuvos revoliuciniam e judėjim e ir
lydim ajam e rašte RKP(b) C entro K om itetui pažym ėjo: „Se
nus Lietuvos revoliucionierius ir vienas Lietuvos KP orgau Ižu torių, o dabar RKP(b) narys drg. Eidukevičius Pranas,
Vinco s., y ra invalidas ir negali dirbti, o pastaraisiais mėui'sj.iįs nepakyla iš lovos. Drg. Pranas Eidukevičius neturi
l'iugyvenim o šaltinių. Dėl to Lietuvos KP Užsienio biuras
Lietuvos KP C entro K om iteto v a rd u prašo RKP(b) CK im 
liu visų priem onių, kad drg. Eidukevičius gautų pensiją iki
t'V vos galvos, kaip senas revoliucionierius, taip pat kad
l'ūlų patalpintas Iljičiaus vardo senų bolševikų poilsio na
muose" 29.
Pensiją P. Eidukevičius pradėjo gauti. Jis buvo gydo
mus ir prižiūrim as ligoninėje.
Pats sirgdam as ir gulėdam as ligoninėje, V. K apsukas
1921i m. vasario 4 d. padiktavo LKP atstovybės prie Kom lnlorno V ykdom ojo K om iteto darbuotojui A ntanui Sniečkui laišką „Draugui Eidukevičiui". Iš jo m atyti, kaip
V Kapsukas rūpinosi Lietuvos Kom unistų partijos istori|o s klausim ais, P. E idukevičiaus literatū rin iu
palikim u.
„Man rūpi,— rašė V. K apsukas,— bent įvertinti kaip reikinui tą darbą, kuriam Jū s visą savo gyvenim ą atidavėt.
Manau, atsižiūrėdam i į praeitį, Jū s randate, kad ne be
iciluilo buvo g y v e n ta ... Tegu kiti, jaunesnieji, tie k pa
du lies. Ir v a reikia m um s įvertinti visiškai sąm oningai
iiiOnų praeitasis kelias. .. Je i J ū s galėtum ėt bent trum pai
i mpasakoti šiam draugui, kuris šį laiškiuką įduos, a r kitam
a p i e lą kovą ir jis galėtų užrašyti, būtų labai g e r a i.. .
Gal yra pas Ju s užsilikę kokių laiškų ar šiaip kokios
medžiagos, įduokit ją m an ir neabejokit, kad aš ją tin k a 
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m ai sunaudosiu. Padiktuokit taip pat laišką A m erikos
draugam s. J ū s žinote, k ad Jū sų vardas ten ai tu ri nem aža
reikšm ės" 30.
P. Eidukevičius dar 1924 m. pradžioje parašė atsim ini
m u s — platesnę autobiografiją, kurios vienas egzem plio
rius pateko ir V. Kapsukui. J a rem dam asis, V. Kapsukas
1926 m. parašė išsam ų straipsnį „Pranas Eidukevičius
(1869-—1926 m.)". Jis buvo paskelbtas ja u po autoriaus
m irties „ P rie k a le " 31. A pie k etvirtį am žiaus tai buvo v ie 
nintelis autentiškas šaltinis apie P. Eidukevičiaus revoliu
cinę veiklą.
Sunki liga pakirto P. Eidukevičiaus sveikatą. Eidamas
57-uosius m etus, jis m irė 1926 m. kovo 7 d. M askvoje Botkino ligoninėje. V elionio palaikai buvo palaidoti Novodevičės kapinėse kovo 11 d.32 N ekrologus apie P. Eiduke
vičių išspausdino laikraštis „Pravda" 33, žurnalai „Kibirkš
tis" 34, „Predprijatije" 35 (jo redkolegijos n ary s buvo P. Ei
dukevičius), laikraštis „Laisvė" 36.
P. Eidukevičiaus laidotuvių kom isijoje dirbo A. Snieč
kus, K. Bangaitis, P. K araliūnas, D. Ulba. Jo s iniciaty
v a iš M askvos lietuvių buvo surinkta lėšų velionio kapui
sutvarkyti. 1928 m. vasario 25 d. laidotuvių kom isija p ra 
nešė, kad antk ap iu i p astatyti buvo išleista 216 rb 75 kp.
A ntkapio m em orialinėje lentoje rusų kalba užrašyta: „Re
voliucinio darbininkų judėjim o pionierius ir Lietuvos Ko
m unistų partijos organizatorius, VKP(b) narys, Pranas, V in
co s., Eidukevičius. 1869— 1926" 37.
Laidotuvių kom isija sutvarkė ir perdavė LKP CK a r
chyvui P. Eidukevičiaus literatūrinį palikim ą 38. Jis ir da
b a r saugom as P artijos istorijos instituto prie LKP CK p ar
tiniam e archyve, atskiram e fonde. 1933 m. Z. A ngarietis
buvo parengęs spaudai rankraštį „Iš Pr. Eidukevičiaus a t
sim inim ų 1906— 1912 m etais. M edžiaga LKP istorijai", ta 
čiau, dėl hitlerininkų įsigalėjim o n u trū k u s LKP leidybi
niam darbui V okietijoje, rankraštis nebuvo išspausdin
tas 39. P. Eidukevičiaus literatūrinis palikim as dar laukia
savo sudarytojo ir naujos redakcijos.
ATMINIMO PAGERBIMAS
V ieno iš seniausių Lietuvos revoliucinio darbininkų ju d ė 
jim o dalyvių P. Eidukevičiaus atm inim as y ra pagarbiai
saugom as jo gim tajam e krašte T arybų Lietuvoje. 1958 m.
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etuodžio pabaigoje K ybartų pakraštyje, ku r stovi P. Eidui ' viriaus gim tasis nam as, buvo atid en g ta m em orialinė
t nt.i su įrašu: ,,Siame nam e 1869 m. spalio m ėn. 7 d. gi
ni i n savo jau n y stę praleido įžym us revoliucionierius, vieinn. Lietuvos Kom unistų partijo s organizatorių Pranas Ei
dukevičius" 40.
V ilniuje P. Eidukevičiaus v a rd u 1949 m. buvo p a v a 
dini as odos ir avalynės kom binatas, paskui gam ybinis suiil vienijim as. M inint revoliucionieriaus 90-ąsias gimimo
Mielines, šios įm onės kiem e buvo atidengtas P. Eidukevi' imis pam inklas-biustas (skulptorius — N. P e tru lis)41.
Tarp žvejybos laivų y ra didysis žvejybos traleris-šaldyliivas „Pranas Eidukevičius". J o ekipažas sėkm ingai vykdo
gam ybines u ž d u o tis 42.
P. Eidukevičiaus gimimo 100-osios m etinės iškilm ingai
buvo pam inėtos jo v ardo odos ir avalynės susivienijim o
Inu ulėje įvykusiam e visuom enės atstovų susirinkim e. Tą
nukaktį taip p at pam inėjo respublikinė spauda, radijas ir
televizija 43. LKP I suvažiavim o nam e-m uziejuje veikė P. Ei
dukevičiui sk irta ekspozicija. TSRS ryšių m inisterija išlei
dę pašto vo k ą su P. E idukevičiaus p o rtretu (nupiešė d ai
lininkas A. Jar-K ravčenka).
Plačiai T arybų Lietuvos spaudoje 1979 m. spalio m ėn.
buvo pam inėtos P. E idukevičiaus 110-osios gimimo m ė
li пен.
Profsąjungų kultūros rūm ų (Vilnius, D aukanto g. 5) fo|i m em orialinėje lentoje, atidengtoje 1970 m., užrašyta:
Lietuvos profsąjunginio judėjim o v e ik ė jai revoliucioniei lai. .Tie didvyriškai kovojo už darbininkų klasės reikalus
mulkiais buržuazijos viešpatavim o m etais". Tarp 48 išvar•lyti) žym iausių profsąjungų v e ik ė jų y ra ir Prano Eiduke
vičiaus p a v a rd ė 44.
P Eidukevičius buvo neeilinis žmogus Lietuvos revo11m iniame darbo žm onių judėjim e. J o m eilė darbo liau
džiai, gim tajam kraštui, jo ištikim ybė Kom unistų partijai,
P vi proletarinio internacionalizm o idėjom s y ra įkvepiantis
pavyzdys visiem s kom unistam s, visiem s darbo žmonėms.
I 049

Juozas
Garelis
( 19 0 0 —

19 4 0 )

Vos 40 m etų išgyvenęs Juozas Garelis spėjo palikti neiš
dildom ą pėdsaką Lietuvos darbo žmonių išsivadavim o j u 
dėjim o istorijoje.
Juozas Garelis gimė 1900 m. birželio 16 d. M ažeikių ap
skrities Tirkšlių valsčiaus (dabar M ažeikių raj.) Pievėnų
kaim o valstiečio šeim oje. Juozas ir K otryna G areliai tu 
rėjo 3 ha žemės ūkelį '. K adangi šeim a negalėjo iš žemės
pragyventi, tėvas vertėsi kalvio am atu: kaustė arklius,
rem ontavo žemės ūkio padargus. Ja u n y stė je Juozas taip
p at dirbo kalvėje, padėjo tėvui. Ja m teko tarn au ti ir pas
turtingesnius valstiečius, atidirbti už šeim os pasiskolintą
žemės ūkio darbam s arklį, už grūdų pūdą duonai, už g a 
niavą gyvuliams.
Juozas tu rėjo du brolius ir tris seseris. Brolis Steponas
ir seserys O na ir M arija išvažiavo į JA V , gyveno D etroite
ir K alifornijoje, dalyvavo pažangiųjų lietuvių veikloje.
Brolis Jonas Pirm ojo pasaulinio k aro m etais buvo m obili
zuotas į Rusijos arm iją ir žuvo pilietiniam e kare U kraino
je. Lietuvoje pasiliko tik viena sesuo Benigna Garelytė-Piktužienė, gyvenusi Pievėnuose. Su savo seserim is Juozas
susirašinėjo. Sesuo M arija JA V išsaugojo brolio laiškus
ir padedam a K saveros Karosienės atsiuntė juos iš K alifor
nijos Partijos istorijos institutui prie LKP CK. Tie laiškai
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Ii M arijos autobiografiniai duom enys kiek p rap lėtė isto ri
ni н žinias apie Juozo jaunystę.
XX a. pradžioje Pievėnuose m okyklos nebuvo. Kalvis
luozas Garelis, norėdam as k iek pam okyti vaikus, pasam 
dė raštingą senuką ir paprašė jį savo tro b o je įrengti m o
kyklą. J ą lankė ir kaim ynų vaikai. Tačiau m okykla veikė
Ilk vienerius m etus. M okytojui susirgus, ji iširo. Prieš Pir
mąjį pasaulinį karą Juozą m okė dar vaistininkas V ytautas
( lecevičius. M atydam as vaik o sum anum ą, V. Gecevičius
'/•mįėjo jį parengti taip, kad jis galėtų įstoti į gim naziją.
IV 'iau prasidėjus Pirm ajam pasauliniam k arui ir m oky
ti ąą m obilizavus, m okslas v ėl nutrūko.
J. G arelio tėvas buvo 1905— 1907 m. revoliucijos daly
vis. Už dalyvavim ą revoliuciniuose įvykiuose jis buvo
n pi e 3 m ėnesius kalintas V ilniaus Lukiškių kalėjim e. Tėvo
posakojim ai paskatino ir Juozą anksti įsitraukti į visuomenlnį gyvenim ą. Pievėnuose dar 1918 m. veikė švietim o
draugija „Šviesa". J. Garelis buvo draugijos valdybos nai ys, dirbo bibliotekininku.
Prasidėjus 1918— 1919 m. proletarinei revoliucijai Lie
tuvoje, J. G arelis įsitraukė į kovą už T arybų valdžią. G rį
žus iš karo vaistininkas V. Gecevičius, padedam as Jo n o
Hlulskio, 1918 m. gruodžio pabaigoje sušaukė Pievėnuose
darbininkų ir m ažažem ių susirinkim ą ir pakvietė jo daly
vius stoti į K om unistų p artiją. V ienas iš pirm ųjų į K om u
ninių p a rtiją įstojo J. Garelis. Susikūrusios partinės k u o 
pelės posėdyje jis buvo išrinktas kasininku, taip pat k u o 
pelės delegatu į K om unistų partijo s Sedos p arajonio
konferenciją, įvykusią 1919 m. sausio 1 d. K onferencija
svarstė kovos už T arybų valdžią Ž em aitijoje k la u s im ą 2.
Tačiau ja u 1919 m. vasario—kovo mėn. n au jo jo gyve
ninio k ū rėju s užklupo in terv en tai vokiečiai ir jų talk in in 
kui reakcionieriai plechavičininkai. Pievėnų partinės k u o 
pelės įk ū rėjas V. G ecevičius 1919 m. kovo mėn. buvo su
pūdytas. Gelbėdam iesi nuo b a ltų jų teroro, kiti kuopelės
nnilai ėm ė slapstytis. Slėpėsi ir J. Garelis. U žlėkę raiti ple• ha v išm inkai priv ertė sergantį tėv ą pakaustyti jų a rk 
lius. Po to tėvas atgulė ir nebepakilo. M irė jis sulaukęs
•' * motų. N etrukus m irė ir m otina. J. Garelis skaudžiai
išgyveno tėv ų ir savo m okytojo V. G ecevičiaus n e te k i
mą Jo v ilty s pradėti lankyti gim naziją neišsipildė.
I. Garelis lavinosi savarankiškai: skaitė knygas, laik' i i uis. Sužinoję, kad Pievėnus pasiekia K aune leidžiam as
1 "in i mistinis legalus laikraštis „D arbininkų gyvenim as",
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T irkšlių pogrindininkai užmezgė ryšius su J. Gareliu ir
pasiūlė jam a tk u rti Pievėnų partinę kuopelę. Jis sėkm in
gai atliko pogrindininkų pavedim ą, buvo išrinktas ir
1920— 1922 m. dirbo n aujos partinės kuopelės sekretoriu
m i ir buvo LKP T irkšlių parajonio kom iteto n a ry s 3.
Ryšiams su jaunim u palaikyti J. Garelis organizavo
Pievėnų dram os būrelį ir 1919— 1922 m. jam vadovavo,
rengė vaidinim us, jaunim o pasilinksm inim o vakarėlius.
P astebėję jauno J. Garelio polinkį į m okslą, tirkšliečiai
rekom endavo partijos vadovybei pasiųsti jį m okytis į Ta
rybų Sąjungą. Tuo m etu buvo telkiam i kandidatai į V a
k arų tautinių m ažum ų kom unistinį universitetą. D rauge su
kitais J. Garelis buvo pasiųstas m okytis. Perėjusį sieną
J. Garelį tarybiniai pasieniečiai sulaikė. Kol buvo išsiaiš
kintas J. Garelio atvykim o tikslas, jam teko daugiau kaip
du m ėnesius pasėdėti Pskovo ir Petrogrado kalėjim uose.
Tik 1922 m. rugsėjo 16 d. jam buvo leista išvykti į M ask
vą, į paskyrim o vietą.
U niversiteto lietuvių sektoriuje J. G arelis (m okykloje
Juozas Norkus) m okėsi 1922— 1925 m. J o m okytojai b u 
vo V. Kapsukas, Z. A ngarietis, B. Pranskus ir kiti žinomi
partijos veikėjai. Savo laiške seseriai M arytei 1923 m. sau
sio 2 d. Juozas rašė: „M okslas m an sekasi gerai. Pirm us
tris m ėnesius užbaigiau su pagyrim u ir perkėlė į aukštes
nę grupę. M okom ės lietuvių, rusų kalbos, aritm etikos, geo
grafijos, gam tos m okslo, įvairių politinių m o k slų ... Sau
sio 1 d. universiteto salėje buvo v ak aras su lošimu, visų
tautinių chorų dainom is (lietuvių choras už visus geriau
padainavo)" 4.
Baigusiam m okslą J. Gareliui buvo išduotas pažym ėji
mas, kad jis baigė V ak arų tautinių m ažum ų kom unistinio
universiteto lietuvių sektoriaus tre jų m etų k u r s ą 5. S tu
den tų išleistuvių v ak aras įvyko 1925 m. birželio 27 d.6
Grįžusį į Lietuvą k uklų ir drausm ingą Kom unistų p a r
tijos n arį J. Garelį p a rtija pasiuntė dirbti į labai atsakin
gą darbo barą — pogrindinę Lietuvos KP C entro Kom iteto
„Spartako" spaustuvę. N uo 1925 m. spalio iki 1929 m. lap
kričio mėn. J. G arelis rinko sp austuvėje partijos pogrin
dinius laikraščius „Tiesa", „K areivių tiesa", „N aujokas",
daugelį atsišaukim ų 7, kuriuos jis, padedam as Emilijos Ši
m aitės, spausdino, o paskui išnešiodavo platintojam s. Šio
laikotarpio partiniai leidiniai buvo techniškai gerai sulau
žyti, taisyklingai iškoreguoti ir aiškiai išspausdinti. Visa
tai buvo rūpestingo J. Garelio ir E. Šim aitės darbo vaisius.
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Ino m etu ir pats J. Garelis nem aža rašė korespondencijų,
i laipsnių, atsišaukim ų, redagavo perduotus į spaustuvę
uinkraščius.
1927 m. pavasarį LKP CK organizavo n au ją pogrindinę
ipa lietuvę. J o je dirbo K laudina K rastinaitė ir Domas Ku
činskas. D irbti šioje „Kovos" spaustuvėje juos išm okė
I ( iarelis. D. K učinskas prisim ena, kaip A. Sniečkus-M atas
„supažindino m ane su M echaniku — J. Gareliu, partinės
„Spartako" spaustuvės pagrindiniu „spaustuvininku". Mei Ininikas išm okė m ane visų spausdinim o gudrybių,— jis
|uii porą m etų buvo dirbęs šį darbą. Iš karto prie M echa
niko prisirišau" 8.
Išvažiavus M. Šum auskui iš Panevėžio m okytis į p ar
tini; m okyklą, LKP CK kooptavo J. Garelį į C entro Komili'lo narius ir pasiuntė jį dirbti į Panevėžio rajoną. Nuo
1929 m. gruodžio iki 1930 m. vasario mėn. jis dirbo kaip
I KP CK instruktorius ir LKP Panevėžio rajono kom iteto
s e k re to riu s9. Tuo m etu partijo s Panevėžio rajonas apėm ė
Panevėžio, Rokiškio, Zarasų ir U tenos apskritis.
Suėm us 1930 m. balandžio m ėn. LKP CK Sekretoriato
nniius A. Sniečkų, J. K asperaitį, P. Jan k au sk ą, LKP CK
Politinis biuras 1930 m. gegužės 31 d. kooptavo J. Garelį
| LKP CK S ekretoriato narius
paskyrė jį dirbti LKP CK
profsąjungų skyriaus vedėju. 1930— 1932 m. CK Sekretoilnle jis dirbo k a rtu su Ignu Gaška, M otiejum Šum ausku,
i n/.iti Preikšu, Ilja O šerovičium i, Eliju Bilevičiumi, ir kitais
pogrindininkais. Tais m etais p a rtijai teko spręsti revoliu<Inės kovos klausim us prasidėjusios Lietuvoje ekonom inės
l i l/.ės sąlygom is, organizuoti bedarbių kovą dėl darbo ir
duonos, rinkim us į ligonių kasų tarybas. Rinkim ai vyko
1931 m. spalio m ėn. J ų m etu LKP rem iam i k a irių jų darbi
ninkų sąrašai surinko daugum ą balsų Kaune, Panevėžyje,
Iii ižuose, R okiškyje. A tstovaudam as Lietuvos kairiosiom s
profsąjungom s, J. Garelis 1930 m. liepos 15—30 d. daly
v a v o Profinterno V kongrese M a sk v o je 11. Be to, LKP CK
1930 m. gruodžio 8 d. nutarim u jam buvo pavesta vad o 
vui iii partijo s veiklai tarp kareivių, būti partijos atstovu
I I IS C entro K om itete ir Lietuvos raudonosios pagalbos
vadovybės kom unistų frakcijoje, dirbti „K areivių tiesos"
in jek cijo je.
LKP CK S ekretoriato nutarim u J. Garelis k a rtu su
i Preikšu padėjo 1931 m. įrengti n a u ją LKP CK pogrin
dini; spaustuvę „Spartakas" Kaune, Šiaulių g. 24. Jis iš
laukė jo je dirbti spaustuvės darbuotojus M ariją K aukaitę
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ir Kazį Katiną. Ši spaustuvė veikė m aždaug m etus, išlei
do „K areivių tiesą", nem aža atsišaukim ų 12.
1931
m. v asarą J. Garelis k a rtu su P etru M akeliu v y 
ko į LKP CK plenum ą, kuris buvo šaukiam as M askvoje.
A tvykusius prie Latvijos—T arybų Sąjungos sienos juodu
pastebėjo ir sulaikė Latvijos pasienio sargyba. Sulaiky
tie ji pasisakė atv y k ę į L atviją iš T arybų Sąjungos. Latvių
policija konfiskavo rastus pas sulaikytuosius pinigus, o
valdžios organų nutarim u jie buvo nubausti adm inistracine
tv a rk a 3 m ėnesius kalėti. J. Garelis ir P. M akelis bausm ę
atliko 1931 m. birželio 10— rugsėjo 9 d. Daugpilio k a lė ji
m e i3. Svetim šalius pati latvių policija ištrėm ė į T arybų Są
jungą. Čia jie dalyvavo M askvoje 1931 m. lapkričio 17—
20 d. vykusiam e LKP CK plenum e ir vėl grįžo į Lietuvą
dirbti partinio darbo.
Tačiau darbą n u tra u k ė naujas areštas. J. Garelis (Ka
zio M ekšėno pavarde) buvo suim tas 1932 m. sausio 15 d.
Kaune, Prieplaukos kranto g. 19. Byla buvo perduota K au
no apygardos teismui. Tardym o m etu ir rugsėjo 22 d.
įvykusiam e teism e J. G arelis atm etė visus fašistų jam p a
teik tu s kaltinim us. Paskutiniam e žodyje teism o m etu jis
pareiškė 14:
•— Esamos santvarkos bjaurum ą ryškiausiai galim a m a
ty ti iš dabartinės pasaulinės ekonom inės krizės. Aš m a
nau, k ad ne tie daro nusikaltim ą, kurie stengiasi tą sa n 
tv a rk ą nuversti, bet tie, kurie ją gina.
Teism as nuteisė J. Garelį 6 m etus kalėti.
Tačiau visos bausm ės jam neteko atlikti. Pasikeitus
Lietuvai ir T arybų Sąjungai politiniais kaliniais, J. G arelis
k a rtu su 24 iškeistųjų grupe 1933 m. spalio 20 d. atvyko į
M askvą. LKP CK n utarim u jis Petro Kučkos pavarde
1933— 1935 m. dirbo T arptautinės Lenino m okyklos prie
Kom unistų Internacionalo V ykdom ojo K om iteto lietuvių
sektoriaus v ertėju , paskui vedėju. J. G arelis dėstė Lietu
vos Kom unistų partijo s nariam s K om interno istoriją, daug
dirbo su sektoriaus klausytojais. M okyklos vadovybės
1935 m. išduotoje ch arakteristikoje J . G arelio darbas bu
vo taip apibūdintas: „Sektoriuje dirba labai d a u g ... Į v i
sus iškilusius studentam s klausim us duoda tikslius ir aiš
kius a tsa k y m u s.. . G rupėje dėstė K om unistų Internacio
nalo istoriją, buvo jo s k o n su lta n ta s... Drg. K učka n e 
p aprastai atsidavęs darbui draugas, visą savo laiką nuo
ryto iki nakties praleidžia sektoriuje. Dėl drg. Kučkos
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teisingo politinio vadovavim o sektoriuje tarp studentų
nebuvo n ė vienos rim tos politinės klaidos" 15.
Kylant fašizmo ir naujo pasaulinio karo grėsm ei, M ask
voje 1935 m. liepos 25—-rugpjūčio 20 d. įvyko Kom unistų
Internacionalo V II kongresas 16. J. Garelis uoliai lankė
kongreso posėdžius svečio teisėm is, gerai įsidėm ėdam as
kongreso nutarim uose paren g tą n a u ją kom unistinio ju d ė 
liau) taktiką — bendro darbininkų ir antifašistinio liaudies
I milto pagrindu išplėsti liaudies m asių kovą prieš puoInntį fašizmą, prieš im perialistų kurstom o naujo pasauli
nio karo pavojų.
įgyvendinti n a u ją tak tik ą p rak tin ėje Lietuvos K om u
nistų partijos veikloje buvo p atik ėta J. Gareliui. 1935 m.
lapkričio 29 d. jis išvyko į L ie tu v ą 17. A tvykęs į Karmą,
dirbo LKP CK S ekretoriato vadovu. Tiesioginiu J . G are
lio nurodym u LKP išplėtė darbą su antifašistine inteligenII ja, ėm ė daugiau dėm esio skirti darbui su valstiečiais.
Sutelkus pažangiųjų rašy to jų jėgas, buvo organizuotas le
galaus literatūros, m eno ir kultūros žurnalo „Literatūra"
(Kaunas, 1936 m.) leidim as. Dėl šio žurnalo leidim o su
I. G areliu konsultavosi M ichalina N avikaitė-M eškauskieni'. Realią param ą žurnalui išleisti suteikė K auno universileto profesorius V incas K rėvė-M ickevičius.
A ktyvią J . Garelio veiklą netru k u s n u trau k ė n au jas
areštas. Jis buvo suim tas 1936 m. gegužės 8 d. Kaune,
Ukm ergės pi. 27 18. K ratos m etu jo bute buvo rasta 22
kom unistiniai atsišaukim ai ir kiti leidiniai (po 1 egz.). Tuii i i nelegalios literatūros po 1 egz. m okslo reikalam s Bau
džiam ojo kodekso nuostatai nedraudė. Žvalgybos tardytojnms labai rū p ėjo įrodyti, k ad ta litera tū ra buvo laikom a
platinti. Tardom as žvalgyboje 1936 m. gegužės 21 d. J. Ga
lelis pareiškė: „Aš neprisipažįstu k altas pateik tu a p k a lti
nimu ir savo pasiteisinim ui jo k ių parodym ų neduosiu, kaip
dėl priklausym o kom unistų p artijai, taip ir dėl rastos lileiniūros". O 1936 m. birželio 20 d. surašytam e k a ltin a 
m ajam e akte prokuratūros darbuotojas šitaip perfrazavo
■uiim toj o parodym us: tardom as J. Garelis kaltas n ep risip a
žino ir paaiškino, k ad „neskaitąs nusikaltim u priklausyti
kom unistų partijai, platinti partijo s spaudą" 19. Taip buvo
nurustas pagrindas perduoti bylą teismui.
Bylą sv arsty ti buvo pavesta sm etonininkų sudarytai
naujai teism o instancijai — A peliaciniam s rūmam s. Ju o se
Puvo nagrinėjam os politinės antifašistų bylos. Teisiam as
19.16 m. rugsėjo 24 d. A peliaciniuose rūm uose J. G arelis
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į teisėjo klausim ą, a r prisipažįsta esąs kaltas, atsakė: „N e
su kaltas, nes darbas, kurį dirbau, esu įsitikinęs, ėjo Lie
tuvos liaudies gerovei" 20.
J . Garelis buvo nuteistas 8 m etus kalėti.
Sėdėdam as Kaimo, IX forto, nuo 1938 m. vasario 19 d.—
Šiaulių kalėjim uose, J. Garelis kiek galėdam as pats la 
vinosi, vadovavo politinio lavinim osi būreliam s. Jis p a
dėjo leisti politinių kalinių nelegalius rankraštinius žurna
lus „K ovotojas" (Kaune) ir „K olektyvistas“ (Šiauliuose).
Kupinas p av o jų gyvenim as, įtem ptas darbas visuom e
n ės labui anksti pakirto J. Garelio sveikatą. 1939 m. sp a
lio 28 d. laiške seseriai M arytei J. G arelis skundėsi, kad
„atm intis susilpnėjo, pradėjo m ane v arg in t galvos svaiginim o priepuoliai ir bendrai jaučiuos nesveikas/"21.
1940 m. kovo 18 d. ligonis buvo išvežtas iš Šiaulių k a 
lėjim o į Kauno kalėjim ą, bet ir čia reikiam os m edicinos
pagalbos negavo. Gegužės 21 d. jis buvo paguldytas į k a 
lėjim o ligoninę. K alėjim o adm inistracija apsiribojo tuo,
kad leido politiniam kaliniui sunkų ligonį slaugyti. 1940 m.
birželio 4 d. J. Garelis m ir ė 22. K auno kalėjim o v iršinin
kas H. Šalkauskas 1940 m. birželio 10 d. pranešė k a lė ji
m ų departam ento direktoriui, kad J. G arelis m irė nuo gal
vos sm egenų auglio (tum or c e re b ri)23.
Įvairiais laikais J. Garelis, slapstydam asis nuo žvalgy
bos pinklių, naudojosi svetim ais dokum entais. Jis gyveno
kaip Juozas N orkus, Petras Kučka, Juozas Steponaitis, Ka
zys M ekšėnas.
J. Garelio literatū rin į palikim ą sudaro jo laiškai par
tinio darbo klausim ais, taip pat straipsniai, paskelbti po
grindinės spaudos leidiniuose „Tiesa", „Balsas", „Komu
nistas", „Priekalas", J A V pažangiųjų lietuvių dienraštyje
„Laisvė". Laiškus ir straipsnius jis pasirašydavo slap y v ar
džiais Balys, M echanikas, Petras, Rudolfas, Simas, Simka,
V alys, slapyraide M-d. J. Garelio literatūrinis palikim as
dar laukia savo tyrin ėto jo ir leidėjo.
J. Garelis 1940 m. birželio 7 d. buvo palaidotas prie
Kauno esančiose G arliavos kapinėse Ja n u č ių k a im e 24.
Partijos istorijos instituto prie LKP CK vyr. m okslinis
bendradarbis P. Štaras 1949 m. gruodžio 26 d. pagal a n t
kapio užrašą kapą surado ir surašė jo vietos nustatym o
a k tą 25. V ėliau J. Garelio palaikai buvo perkelti į K auno
Šančių k arių kapines ir an t kapo 1955 m. p astaty tas a n t
kapis su užrašu: „Juozas Garelis. Lietuvos K om unistų
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I><irl ijos C entro K om iteto narys. Fašistų nukankintas K au
no kalėjim e. 1900.VI.16— 1940.VI.4" 26.
Pagerbiant nenuilstam o ko v o to jo už darbo žm onių rei
kalus atm inim ą, Lietuvos TSR M inistrų T aryba 1959 m.
kovo 14 d. n u tarė Juozo Garelio v a rd ą suteikti M ažeikių
m jono T irkšlių vidurinei m okyklai. 1960 m. gruodžio 31 d.
jo v ardas buvo suteiktas M ažeikių elektrotechnikos g a 
m y k la i27, o 1968 m. kovo 22 d.— Lietuvos gam ybinės žu
vies pram onės valdybos didžiajam žvejybos tra le r iu i28.
M ažeikių rajono kolūkis, į kurio terito riją įeina J. Ga
lelio gim tasis Pievėnų kaim as, taip pat pavadintas jo
vardu.
M ažeikių rajono organizacijų pastangom is Pievėnų k a i
liu- G arelių šeim os nam as buvo atstaty tas ir jam e įrengta
m uziejinė ekspozicija. M uziejus su ekspozicija apie J. Ga
lelio gyvenim ą ir revoliucinę veiklą buvo atidarytas
1968 m. lapkričio 15 d.29
V ilniuje ir M ažeikiuose y ra J. Garelio gatvės. R evo
liucionieriaus J. Garelio veiklą y ra aprašę savo atsim i
nimuose daugelis Lietuvos revoliucinio judėjim o dalyvių.
V isą savo sąm oningą gyvenim ą J. Garelis p askyrė Ko
m unistų p artijai, kovai už jos idealų įgyvendinim ą. Jis
visada buvo drausm ingas p artijo s karys, dirbo ten, k u r
I«irtijai buvo labiausiai reikalingas.- Rem dam asi tokiais
kilnios visuom eninės pareigos žmonėmis, koks buvo J . Ga
lelis, Lietuvos Kom unistų p a rtija pogrindžio sąlygom is a u 
go, stiprėjo ir, iškovojusi visos liaudies pasitikėjim ą, a t
vedė darbo žmones į pergalę kovoje su buržuazija.
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[ Lietuvos revoliucinio judėjim o dalyvių gretas m okytojas
Ignas Gaška atėjo kaip revoliucinės inteligentijos atsto 
vas. Spalio revoliucijos išvakarėse ir netru k u s po jos į
Kom unistų p a rtiją buvo priim ti Karolis Požėla, Baltrus M a
tusevičius, Kazys Rimša, V ladas Rekašius, Edvardas Tie
kus, A leksandras Jakševičius, Pijus G lovackas ir daugelis
kitų inteligentijos atstovų. Tai rodė, kad iš liaudies kilusi
inteligentija įsisąm onina m arksizm o-leninizm o teoriją, su 
p ran ta visuom enės vystym osi dėsningum us ir savo p rak 
tine veikla ryžtasi padėti darbininkam s ir valstiečiam s n u 
sikratyti socialinės priespaudos, išsikovoti darbo žmogaus
orum ą atitinkantį gyvenim ą. Liaudžiai ištikim ų inteligentų
param a revoliuciniam judėjim ui vaidino n epaprastai sv ar
bų vaidm enį darbo žmonių socialinio išsivadavim o kovoje.
Ignas Gaška gimė 1891 m. spalio 2 d. Biržų—Pasvalio
apskrities Žeimelio valsčiaus (dabar P akruojo raj.) Diržių
kaim o valstiečių šeim oje L M okėsi jis Žeimelio pradžios
m okykloje, o po to privačiai M intaujoje, ku r 1912 m.
pavasarį eksternu išlaikė gim nazijos k eturių klasių e g 
zaminus. M obilizuotas į caro arm iją, m okėsi K ijevo pra
porščikų m okykloje. 1915 m. dėl ligos I. G aška iš arm ijos
laikinai buvo dem obilizuotas. Grįžus į Lietuvą, gim tąjį
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kraštą okupavo kaizerinės V okietijos kariuom enė. 1916 m.
Ii.hhqs pedagoginius kursus, I. Gaška įgijo pradžios mo
li y k los m okytojo teises, m okytojavo buvusioje Joniškėlio
a p s k rity je 2.
MOKYTOJAS REVOLIUCIONIERIUS
A ktyviai revoliucinėje veik lo je m okytojas I. G aška p ra 
dėjo daly v au ti 1918 m. K artu su K aroliu Požėla jis sukūrė
pirm ąją Joniškėlio ap sk rity je Diržių— Bardiškių kaim ų k o 
m unistinę kuopelę. Pirm asis jo s posėdis įvyko Lauksodžio
pradžios m okykloje, k u rio je I. G aška m okytojavo. Dėl to
Iii kuopelė ir buvo v ad in ta Lauksodžio partin e kuopele,
los sekretorius buvo I. Gaška.
Prasidėjus L ietuvoje proletarinei revoliucijai, I. G aš
ka 1918 m. p abaigoje padėjo įk u rti T arybų valdžios o r 
ganus Ž eim elyje ir kitose Joniškėlio apskrities vietose 3.
1919 m. vasario 2—4 d. k aip Žeimelio parajonio kom unistų
delegatas jis dalyvavo V ilniuje v y kusioje LKP II konfei rac ijo j e 4.
S uaktyvėjus vokiečių in te rv en tų ir buržuazinių karinių
dalių puolim ui prieš T arybų valdžią, I. Gaška 1919 m.
kovo—liepos m ėn. vadovavo 120 tary b in ių ir p artinių d a r
buotojų partizanų kovos būriui, su ginklu rankose kovojo
au revoliucijos p rie š a is 5. N uslopinus Lietuvoje T arybų
valdžią, I. G aška tarnavo R audonojoje A rm ijoje, buvo p u l
ko partinės organizacijos sekretorius. 1919 m. jis tu rėjo
Lietuvos ir Baltarusijos Kom unistų partijo s Zarasų o rg a 
nizacijos nario bilietą Nr. 30 6.
Nuo 1920 m. balandžio m ėn. I. Gaška pogrindyje v ei
kusios K om unistų partijo s d arbuotojas U km ergėje, Kaune.
1921 m. liepos m ėn. jis legalizavosi ir ėm ė m okytojauti
Kužių pradžios m okykloje. K artu buvo LKP Šiaulių ra
li um kom iteto narys, padėjo redaguoti K om unistų parti|iis 1921— 1922 m. Šiauliuose leidžiam ą legalų laikraštį
„D arbininkų a ts to v a s " 7. Kaip Šiaulių rajono partinės o r
ganizacijos delegatas I. G aška 1921 m. spalio m ėn. buvo
nuvykęs į K araliaučių dalyvauti LKP III suvažiavim e, bet
vokiečių policija jį suėm ė ir po keliolikos dienų, t. y. a t
likus bausm ę už nelegalų atvykim ą į V okietiją, išsiuntė
i Lietuvą. Jis dalyvavo partinio aktyvo susirinkim e, kuris
nv(irstė LKP III suvažiavim o nutarim us. Pasitarim ą sušaukė
L, Požėla 1921 m. gruodžio 31 d.— 1922 m. sausio 1 d.
Kniine 8.
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KUOPININKAS
Kužių pradžios m okyklos m okytojo I. Gaškos revoliucinę
veiklą nu trau k ė 1922 m. balandžio 29 d. areštas. N etu rė
dam a įkalčių bylai sudaryti, žvalgyba laikė jį K aune kon
centracijos s to v y k lo je 9. Kai vyko rinkim ų į pirm ąjį ir
a n trą jį seimus kam panija, LKP iškėlė I. Gaškos k an d id a
tū rą į seimo narius. J is sutiko, k ad būtų renkam as k u o 
pininkų atstovu. Kai buržuazinė valdžia kuopininkus ėm ė
persekioti ir sodinti į kalėjim ą, I. Gaška iš koncentracijos
stovyklos buvo p erkeltas į Kauno sun k ių jų darbų k a lė ji
mą, prijungtas prie iškeltos kuopininkų bylos. K etverius
m etus I. Gaška, kaip ir daugelis k itų kuopininkų, kalėjo
be jokio teismo. Pagaliau 1926 m. gegužės 17 d. prasidėjo
92 kuopininkų bylos svarstym as kariuom enės teisme. J a u
buvo p raėję rinkim ai į trečiąjį seimą, kuriam e klerikalai
sm arkiai pralaim ėjo. Revoliucinio judėjim o pakilim o są
lygomis kariuom enės teism as nuolaidžiau žiūrėjo į k leri
kalų tard y to jų sudarytos bylos kaltinim us.
Gavęs žodį teism o salėje, k urioje buvo prisirinkę n e 
m ažai darbininkų ir m oksleivių, I. G aška pareiškė:
— A š — 1918 m. revoliucijos L ietuvoje dalyvis. Tada
Lietuvos darbininkai ir vargingieji valstiečiai kovojo su
vokiečių okupacija ir sav ąja d ar silpna buržuazija, tv ėrė
savo valdžią — darbininkų ir valstiečių T arybų valdžią.
Aš buvau šalininkas darbininkų ir valstiečių valdžios Lie
tuvoje. K ur pro letariatas bekovotų, kad ir kokia forma,
aš nusistatęs to je kovoje d a ly v a u ti10.
Savo paskutiniam e žodyje kuopininkų byloje I. Gaška
kalbėjo apie buržuazinės santvarkos pakeitim o socialisti
n e santvarka revoliuciniu būdu neišvengiam um ą. Jis aiš
kino:
— Istoriškai proletarinė revoliucija y ra neišvengiam a,
kaip neišvengiam ai buržuazija revoliucijos keliu turėjo
išsivaduoti iš dvarininkų feodalų jungo . . . Tai ko bijotis
ir k altinti kom unistus, kad jie siekia p e rtv ark y ti esam ą
visuom eninę san tv ark ą revoliucijos keliu? . . . K uopininkų
byla y ra reakcinės buržuazijos sm urto aktas prieš darbi
ninkų klasę. Je ig u teism as bešališkai spręs, tai turės visus
teisiam uosius pripažinti nekaltais u .
Reikėjo nem ažai revoliucinės drąsos, kad klasinio p rie
šo teism e stotum ginti proletarinės revoliucijos Lietuvoje
kovotojų, K om unistų partijos, vadovavusios tai kovai,
orum ą, teoriškai pagrįstum socialistinės revoliucijos Lietu176

voje neišvengiam um ą. I. Gaška teism o salę panaudojo
Komunistų partijos, darbininkų klasės idėjiniam s n u sista
tymams populiarinti, buržuazijos prasim anym am s apie re
voliucionierių kovos m otyvus atrem ti.
K ariuom enės teism as 1926 m. birželio 12 d. k u opinin
kų bylos dalyvius išteisino. I. G aška ir jo bendražygiai
iš kalėjim o buvo paleisti.
K om unistų p a rtija I. Gašką pasiuntė dirbti į Panevėžį.
Ten jis buvo LKP Panevėžio rajono kom iteto narys, k a i
nų jų profsąjungų valdybų s e k re to riu s 12. Kai liaudininkų
n socialdem okratų valdžia ėmė persekioti profsąjungas,
uždarė P anevėžyje veikusių profsąjungų skyrius, I. Gaška
; i ii savo kovos draugais surengė protesto m itingą. K albė
dam as 400 darbininkų susirinkim e, I. Gaška k ritikavo liau
dininkų ir socialdem okratų valdžią, sm erkė reform istinių
profsąjungų vad o v ų vykdom ą darbininke; judėjim o v ie 
nybės skaldym o politiką, ragino darbininkus susitelkti k o 
vai prieš kylančią fašizmo grėsm ę. 1. Gaška buvo vienas
iš tų K om unistų partijos veikėjų, kurie teisingai num atė
lašistinio valstybės perversm o pavojų.
I darbininkų protestus liaudininkų ir socialdem okratų
valdžia a tsak ė grupės Panevėžio profsąjungų v e ik ė jų su
ėmimu. 1926 m. lapkričio 7 d. buvo suim tas ir I. Gaška,
l ašistinio valstybės perversm o m etu jis buvo kalėjim e.
1927 m. balandžio 28— 30 d. profsąjungininkų bylą svars
tė Panevėžio apygardos teism as ir teisiam uosius dėl įro 
dym ų stokos išteisino l3.
Išėjęs iš kalėjim o, I. Gaška ėmėsi partinio darbo, nors
fašistinės žvalgybos agentai tik ir ieškojo progos vėl jį
suimti. Partijos vadovybė p atarė jam laikinai em igruoti
I T arybų šalį.
l lliTUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS
CENTRO KOMITETO NARYS
I no m etu buvo rengiam asi sušaukti LKP V suvažiavim ą,
luirls tu rė jo nubrėžti partijos darbo gaires fašistinės dikl.duros gyvavim o sąlygom is ir išrinkti n a u ją LKP CK.
I. Gaška 1927 m. rugpjūčio 24 d. atvyko į M askvą, da
lyvavo vietoj V suvažiavim o įvykusioje LKP IV konfeu ncljoje svečio teisėm is. K onferencija, k uriai Kom interiio V ykdom ojo Kom iteto nutarim u buvo suteiktos su v a
žiavimo teisės, išrinko I. Gašką LKP CK nariu, o CK pleI ' rn.unk. N r. 3499
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ruimas — LKP CK Politinio biuro n ariu 14. Beveik trejus
m etus drauge su V. K apsuku, Z. A ngariečiu, A. Snieč
kum i I. Gaška dalyvavo Politinio biuro posėdžiuose, k u r
buvo sprendžiam i aktualiausi LKP veiklos klausimai.
„Tuose Politinio biuro posėdžiuose,— pasakojo A. Snieč
kus 1971 m. spalio 5 d. m inint I. Gaškos 80-metį,— m an
didelį įspūdį darė nuosekli I. Gaškos pažiūra į problem i
nius klausimus. Politiniam e biure jis buvo tas veikėjas,
kuris visada kovojo už m ūsų partijos vadovybės gretų
vienybę, kolektyvinį vadovavim ą sunkiam pogrindiniam
p artijo s darbui" 15.
1927 m. pabaigoje LKP CK pasiuntė I. Gašką ir B. Pu
šinį į V okietiją organizuoti Lietuvos politinių em igrantų
suvažiavim o. Suvažiavim as įvyko 1928 m. sausio 22 d.
Berlyne. Į jį atv y k o 31 delegatas, atstovavęs 150 politi
n ių em igrantų, gyvenusių V okietijoje, L atvijoje, Lenki
joje, T arybų Sąjungoje. O rganizacinio biuro v ardu I. Gaš
k a pradėjo suvažiavim ą ir padarė jam e k a rtu su Stasiu M a
tulaičiu parengtą pranešim ą „Lietuvos nepriklausom ybės
gynim as nuo Lenkijos im perialistų" 16. Politinių em igran
tų suvažiavim ui vadovavo dalyvavęs jam e V. Kapsukas.
Suvažiavim o priim ti nutarim ai telkė darbo žmones į kovą
prieš fašizmą, dėl Lietuvos nepriklausom ybės išsaugojim o,
ragino daugelį antifašistų atsiriboti nuo plečkaitininkų,
nuėjusių tarnauti pilsudskininkam s.
V okietijoje I. Gaška k a rtu su kitais politiniais em ig
ran tais suorganizavo LKP CK žurnalo „Balsas“ (1928— 1933)
leidim ą. Jis iš V okietijos buvo gabenam as į Lietuvą ir
nelegaliai platinam as.
Išleidęs pirm uosius keturis „Balso" num erius, I. G aš
k a perdavė savo darbą naujam LKP CK įgaliotiniui sp au 
dos reikalam s — B. Leonui-Pušiniui ir 1928 m. kovo 14 d.
grįžo į M askvą 17. 1928— 1930 m. jis (Igno K avaliausko
pavarde) m okėsi T arptautinėje Lenino m okykloje I8.
Daugiau kaip penkerius m etus ėjęs žurnalas „Balsas"
turiniu ir m edžiagos gausum u išsiskyrė iš panašių m a
sinių partinių leidinių, kuriuos Lietuvos Kom unistų par-,
tijai pavyko išleisti buržuazijos valdym o m etais. Jis ir
dabar y ra svarbus Lietuvos darbininkų ir valstiečių re
voliucinio judėjim o istorijos šaltinis.
Tik k ą grįžęs iš V okietijos, I. G aška 1928 m. kovo 17—
balandžio 3 d. dalyvavo Profinterno (Raudonųjų profsą
jun gų Internacionalo) IV kongrese M askvoje, k aip Lie
tuvos k airių jų profsąjungų delegatas Ignas Brazys 19.
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Jis buvo taip pat svarbių LKP CK 1928— 1929 m. ple
numų dalyvis.
1930 m. balandžio 7 d. žvalgyba suėm ė K aune tris LKP
(IK Sekretoriato narius: A. Sniečkų, J. K asperaitį ir P. J a n 
kauską. R eikėjo skubiai a tk u rti LKP CK S ekretoriato
veiklą. Politinis biuras pasiuntė į K auną I. Gašką, tik ką
baigusį T arptautinę Lenino m okyklą. A tvykęs į K auną
rugpjūčio m ėnesį kaip Povilas Šukys, jis buvo LKP CK
S ekretoriato narys, vadovavo partijos propagandiniam ,
Ideologiniam darbui, suredagavo ir išleido v ien ą CK o r
gano „Tiesa" num erį. Bet n etru k u s jo darbą nutraukė
liaujas areštas: 1930 m. spalio 6 d. jis buvo suim tas ir
nuteistas 6 m etus kalėti.
1. G ašką teisė Kauno apygardos teism as 1931 m. ge
gužės 4 d. Buržuazinis liberalinis laikraštis apie tą teism ą
laše: „Teisme Gaška kaltu neprisipažino. P rokuroras V a 
lavičius savo kalboje pabrėžė, kad Gaška esąs n e eilinis
Lietuvos Kom unistų p artijos narys, bet įžymus jų veikė|us, vadas. Jis esąs inteligentas, kvalifikuotas politinio
i laibo darbininkas ir patyręs. Būdamas Tilžėj, G aška veda
savo kom unistinį „Balsą". .. G aška paskutiniu žodžiu gra
žiai p ak albėjo ir griežtai neigė prikišam us jam kaltin i
mus" 20.
A pie porą m etų K auno kalėjim o penktam e vienučių
skyriuje sėdėjom e su Ignu Gaška ir Aleksu M aginsku vie
noje kam eroje. Partinio kom iteto nutarim u 1931 m. pa
baigoje pradėjom e jo je leisti Kauno kalėjim o politinių
kalinių rankraštinį žurnalą „K ovotojas". A. M aginskas čia
parašė savo pirm uosius apsakym us, kuriuos skelbėm e „Ko
votojo" puslapiuose. N uo 1931 m. pabaigos iki 1933 m. sp a
lio mėn. išleidom e šešis žurnalo num erius. V isam e šiame
darbe I. G aška buvo geras konsultantas. Tuo pat m etu
Iis buvo ir politinių kalinių partinio kom iteto sekretorius.
LIETUVIŲ TARYBINĖS KULTŪROS UGDYTOJAS
Lietuvai ir T arybų Sąjungai pasikeitus politiniais kaliniais,
l G aška su 24 iškeistaisiais 1933 m. spalio 20 d. atvyko
I M a sk v ą 21. P artija pasiuntė jį į M inską, k u r jis 1934—•
1935 m. dirbo Baltarusijos TSR valstybinės leidyklos lie
tuvių redakcijos politiniu redaktorium i, o po to buvo per
ta'llas į M askvą ir dirbo Užsienio darbininkų leidyklos
IIHuvių sekcijos vedėju.
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I. Gaškos darbas leidyklose buvo susijęs su leidim u
lietuviškos literatūros T arybų šalies lietuviam s ko lū k ie
čiams, vadovėlių — lietuvių m okyklom s, veikusiom s T ary 
bų B altarusijoje, taip pat periodinių leidinių „Raudonasis
a rto jas" ir „Priekalas" leidim u. Šiuose leidiniuose savo
kūrinius skelbė lietuvių proletariniai rašytojai, poetai,
publicistai. V isas šio laikotarpio I. Gaškos darbas buvo
lietuvių tarybinės kultūros ugdym o, socializmo kūrim o už
davinių T arybų šalyje propagavim o darbas. Be to m eto
lietuvių tarybinės kultūros laim ėjim ų studijavim o šiandien
neapsieina nė vienas lietuvių tarybinės literatūros istori
jo s a r Lietuvos revoliucinio judėjim o istorijos tyrinėtojas.
N uo 1937 m. vasario mėn. I. Gaška m okytojavo M ask
v o je vid u rin ėje m okykloje, paskui B altarusijos TSR Boguševo rajono Dim anovos lietuvių vidurinėje m okykloje,
o ją reorganizavus — D ubrovnos rajono Bielės nepilnoje
vid u rin ėje m okykloje 22.
A sm enybės kulto laikų socialistinio teisėtum o pažeidi
m ai palietė ir I. Gašką. 1938 m. rugpjūčio 31 d. jis buvo
represuotas ir k alintas iki 1940 m. gruodžio 28 d.23 Ta
rybų Lietuvos vyriausybės, pirm iausia A. Sniečkaus, in i
ciatyva I. Gaška buvo išlaisvintas ir 1941 m. kovo 2 d.
iškviestas atvyko į K auną 24. Respublikos vadovybė kovo
19 d. paskyrė jį dirbti Lietuvos TSR valstybinės leidyklos
d ire k to riu m i25. Šioje leidykloje tada buvo sutelktas visas
respublikos leidybinis darbas.
Prasidėjus Didžiajam Tėvynės karui, I. Gaška ev ak av o 
si iš Kauno į šalies gilumą, dirbo K irovo srity je sodinin
kystės tresto valdytoju, kolūkio pirm ininku.
1942 m. liepos m ėn. M askvoje buvo atn au jin tas Lie
tuvos TSR valstybinės leidyklos darbas. I. Gaška buvo iš
kviestas į M askvą ir vėl pradėjo dirbti leidyklos d ire k 
torium i 26. Susitelkusi darbuotojų, redaktorių, leidykla
1942— 1944 m. leido lietuvių rašy to jų paren g tas knygutes,
vadovėlius m okyklom s. Iš viso 1941— 1944 m. įvairios lei
dyklos, o daugiausia LTSR valstybinė leidykla, išleido
LKP CK organą „Tiesa" (išėjo 85 nr.), savaitraštį „Tarybų
Lietuva" (79 nr.), jo priedus „Literatūra ir m enas" (19 nr.),
„Pionierius" (2 nr.), 318 atsišaukim ų, daugiau kaip 7 mln.
egzem pliorių tiražu.
G reta periodinių leidinių, rytiniuose T arybų Sąjungos
rajonuose buvo išleista 161 pavadinim o įvairių knygų ir
brošiūrų, iš kurių — 33 grožinės literatūros leidiniai. Tai
Petro Cvirkos, Salom ėjos N ėries, Liudo Giros, A ntano
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V('ne lovos, Kosto Korsako, Juozo Baltušio, Jo n o M arcin
kevičiaus, Eduardo M ieželaičio knygos 27.
I. Gaškos ir jo b endradarbių išleista litera tū ra buvo
platinam a ne tik rytiniuose T arybų šalies rajonuose e v a 
kuotiem s gyventojam s, b et ir vokiečių fašistų okupuotos
Lietuvos terito rijo je. J i p ad ėjo telkti antifašistines jėgas,
plėsti partizaninį judėjim ą, įnešė savo indėlį į tarybinės
liaudies pergalę D idžiajam e Tėvynės kare.
T arybinei A rm ijai išvadavus respublikos sostinę, I. Gaš
ka 1944 m. v asarą grįžo į V ilnių ir ėm ė tv ark y ti knygų
leidybos reikalus. N etrukus jis buvo paskirtas Lietu
vos TSR leidyklų ir poligrafijos pram onės valdybos prie
Lietuvos TSR Liaudies K om isarų Tarybos viršininku.
1949 m. sausio 27 d. iš šių pareigų jis buvo atleistas ir
Lietuvos TSR A ukščiausiosios T arybos Prezidium o 1949 m.
sausio 27 d. įsaku paskirtas Lietuvos TSR užsienio reikalų
m inistru 28.

DIPLOMATAS
Kaip TSRS delegacijos n ary s Lietuvos TSR užsienio rei
kalų m inistras I. G aška dalyvavo SNO G eneralinės A sam b
lėjos posėdžiuose. D elegacijos pavedim u 1958 m. spalio
15 d. G eneralinės A sam blėjos specialiam e politiniam e k o 
m itete jis kalbėjo dėl rasinio konflikto Pietų A frikos Są
jungoje. J o kalboje „Sm erkiam e aparteido politiką" buvo
išdėstyta T arybų Sąjungos principinė pozicija rasinės disk
rim inacijos klausim u.
— A parteido politikos pagrindas,— k albėjo I. G aška,—
nelem toji idėja, kad baltasis žmogus esąs pranašesnis už
vietos gyventojus. .. Iš 14 mln. Pietų A frikos Sąjungos
gyventojų y ra tik apie 3 mln. persikėlėlių bei em igrantų
iš Europos palikuonių, o k iti gyventojai yna negrai, m e
lisai, indai, kinai, m alajiečiai. .. Ne iš europiečių kilę
Pietų A frikos Sąjungos gyventojai patiria grubiausių for
mą rasinį diskrim inavim ą visose politinio, ekonom inio ir
kultūrinio šalies gyvenim o srityse. Tai y ra tipiška koloni
zatorių politika, nes kolonizatoriam s visi ne iš b altųjų
kilę žmonės y ra žem esnės rasės žmonės.
Spalio revoliucijos šalies gyventojai, šalies, k u r rasi
nis diskrim inavim as y ra baudžiam as įstatym u, negali su
prasti tos šalies vyriausybės, kuri šio amžiaus trečiajam e
dešim tm etyje aparteido politiką pav ertė valstybine po
li lika 29.
*

*

*
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1959 m. balandžio 25 d. I. Gaška išleidžiam as į p en 
siją. 1965 m. išėjo iš spaudos jo atsim inim ų knyga „Kovų
a u g in tin ia i,,l p aren g ta padedant F. V aišnorui. Tų pačių
m etų spalio 15 d. jam buvo suteiktas Lietuvos TSR n u 
sipelniusio kultūros v eik ėjo garbės v ard as 30.
I. G aška visuom et sąžiningai ir kruopščiai atlikdavo
jam patikėtas atsakingas pareigas. 1949— 1960 m. jis buvo
LKP CK narys, 1947— 1963 m — Lietuvos TSR A ukščiau
siosios Tarybos deputatas.
Už pasiaukojam ą revoliucinę veiklą ir ak ty v ų darbą
k u ria n t socializmą tarybinė vyriausybė apdovanojo I. Gaš
k ą dviem Lenino ordinais, Spalio revoliucijos ordinu,
dviem Darbo raudonosios vėliavos ordinais. Pakruojo ir
Pasvalio rajonų vykdom ieji kom itetai 1967 m. jam sutei
k ė rajono garbės piliečio vardą.
Dėkodam as Kom unistų partijai ir tary b in ei v y riausy
bei už pagerbim ą 80-ųjų gimimo m etinių proga, I. Gaška
1971 m. spalio 5 d. vyriausybiniam e priėm im e kalbėjo:
— Išgyvenau aštuoniasdešim t m etų. Tai buvo be galo
įdom ūs laikai. Kokie didžiuliai poslinkiai p er tą laiką įv y 
ko visam e pasaulyje! M ūsų gim toji Lietuva per tą laiką
išsivadavo iš caro, iš okupantų vokiečių jungo, iš k a p ita 
listinio išnaudojim o. Kom unistų partijos vadovaujam i, jos
darbo žmonės sukūrė socializmą. Džiaugiuosi, kad m an
teko laim ė visuose istoriniuose įvykiuose vienaip a r k i
taip dalyvauti, prisidėti prie liaudies pergalių iškovo
jim o 31.
Penkiasdešim t penkerius m etus I. G aška buvo Komu
nistų partijos narys. Ir p er visą tą laiką jis buvo gražus
partinio kuklum o ir ištikim ybės partijos siekiam s p a
vyzdys.
1973 m. balandžio 6 d. I. Gaška m irė V iln iu je 32. Pa
laidotas A ntakalnio kapinių m em oriale.
ATMINIMO ĮAMŽINIMAS
LKP C entro K om itetas ir LTSR M inistrų T aryba 1974 m.
sausio 14 d. priėm ė nutarim ą dėl I. Gaškos atm inim o
įamžinimo. V ykdant šį nutarim ą, V ilniuje, Oginskio g. 4,
atid en g ta m em orialinė lenta, kurios užrašas skelbia: „Sia
m e nam e 1969— 1973 m etais gyveno žymus revoliucinio
judėjim o L ietuvoje v eik ėjas Ignas Gaška" 33. Pakruojo ra
jono Žeimelio vidurinei m okyklai suteiktas I. Gaškos var182

d a s 34. V ilniaus m iesto Liaudies d e p u ta tų tarybos v y k d o 
mojo kom iteto 1975 m. kovo 29 d. nutarim u B endroji
gatvė pav ad in ta I. Gaškos vardu. V elionio k ap ą papuošė
gražus an tkapinis pam inklas. V yriausybės nutarim u pastalytas I. G aškos biustas P akruojo rajone, Žeim elyje.
P artijos istorijos instituto prie LKP CK vyr. m okslinis
bendradarbis J. A rvasevičius parengė, o „M inties" leid y k 
la 1981 m. išleido knygą „Ignas Gaška. Raštai", kurioje
skelbiam as jo literatūrinis palikim as. K nygoje išspausdinti
I. Gaškos atsim inim ai „K ovų augintiniai", partiniuose to 
lum uose daryti pranešim ai, straipsniai spaudoje, pradėti
skelbti nuo 1922 m., laiškai, rašyti partinio darbo klausi
mais. Savo publicistinėje ir p a rtin ėje veikloje I. Gaška
naudojosi šiais slapyvardžiais ir kriptonim ais: A ntanas,
Augustas, Berštalis, B., В-lis, -lis, Blinda, Buvęs savanoris,
Jansonas, Jašk a, Kom unistas, Liudas, Panevėžio p ro leta
ras, Tadas.
Prisim indam i Igną Gašką, jo bendražygiai, Lietuvos
Kom unistų p artija, visi respublikos darbo žmonės pažym i
jo ištikim ybę m arksizm o-leninizm o teorijai, jo pasiau k o ji
mą k o v o jan t dėl šio m okslo id ėjų įgyvendinim o gim taja
me krašte. Ignas Gaška buvo vienas iš LKP k ū rėjų ir
organizatorių, V. Kapsuko, Z. A ngariečio, K. Požėlos b en d 
ražygis, nuoseklus internacionalistas.
1 9 8 2

Mečislovas
Gedvilas
( 19 0 1—

19 8 1)

1940 m. Lietuvos darbo žmonėms n u v ertu s fašistinį reži
m ą, Kom unistų p a rtija sutelkė tūkstančius darbininkų,
valstiečių ir pažangiųjų inteligentų k u rti n aujos socialis
tin ės santvarkos. V ienas iš tokių inteligentų buvo k o 
m unistas M ečislovas Gedvilas.
M ečislovas G edvilas gimė 1901 m. gruodžio 2 d. Šiau
lių apskrities K urtuvėnų valsčiaus (dabar Šiaulių raj.) Bubių dvaro sąskaitininko šeim oje '. Dar 1905 m. revoliucijos
išvakarėse Gedvilo tėvas A leksandras, įtartas n elega
lios literatūros platinim u, Kauno gubernatoriaus įsak y 
m u tu rėjo su šeim a apleisti Lietuvą. Jis persikėlė į Rybinską (dabar A ndropovą), paskui į Pavlovską — 25 km
nuo Peterburgo. Tėvas dirbo M askvos—V entspilio—Rybinsko geležinkelio valdyboje. 1911— 1919 m. M. G edvi
las m okėsi C arskoje šė lo (dabar Puškino) gim nazijoje,
k u rią baigęs 1919—1922 m. tęsė m okslą Petrogrado tec h 
nologijos instituto M echanikos fakultete.
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Baigęs instituto tris kursus, M. G edvilas su šeim a 1922 m.
grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Šiauliuose. Buržuazinės v a l
džios pareigūnai žiūrėjo su nepasitikėjim u į atvykėlius iš
T arybų šalies. Tik po kurio laiko Gedvilam s pavyko įsi
darbinti Palangoje: tėvas ėm ė dirbti b uhalteriu „Žuvies
ir gintaro" bendrovėje, o sūnus nuo 1923 m. spalio 1 d.—
Palangos vidurinės m okyklos (progimnazijos) m okytoju.
Dėstė jis buhalteriją, algebrą, geom etriją, gim nastiką.
1926 m. lapkričio 15 d. m okyklos direktorius M atas U n
tulis m okytojo atestacijos lape užrašė: „Per 3 m etus m o
k ytojui G edvilui n ebuvau padaręs nė vienos pastabos.
G erai susipažinęs su pedagogine literatūra. D alyką m oka
aiškinti, dėl to m okinių y ra m ėgiam as. Gedvilas v ad o v au 
ja visiem s prie m okyklos vykstantiem s renginiam s (eks
kursijom s, vakarėliam s, p ask aito m s)"2.
M. G edvilas m atė V asario ir Spalio revoliucijų įvykius,
buvo didžių revoliucinių perm ainų T arybų šalies gyveni
me liudytojas. L ietuvoje p roletarinė revoliucija 1919 m.
buvo nuslopinta. Su užsienio in terv en tų param a įsigalėjusi
Lietuvos buržuazija stengėsi visom is jėgom is persekioti
revoliucinių id ėjų skleidėjus, sekti kiekvieną jų žingsnį.
1924 m. sausio mėn. m irė pasaulinio proletariato v a 
das, K om unistų partijos ir T arybų valstybės įk ū rėjas
V. Leninas. Lietuvos Kom unistų p a rtija organizavo gedu
lo m itingus, darbininkų kom unistų iniciatyva siuntė užuo
jautos laiškus T arybų šalies darbo žmonėms. Dar n e tu rė 
dam as ryšių su kom unistais, M. G edvilas organizavo Pa
langos progim nazijoje nelegalų V. Lenino m irties pam i
nėjimą. Tai padarė gilų įspūdį m okyklos m oksleiviam s,
būsimiems rašytojam s A leksandrui Guzevičiui, Jo n u i Šim
kui ir kitiem s šio m inėjim o dalyviam s 3.
P radėjęs daugiau dom ėtis politiniu šalies gyvenim u,
M. G edvilas ėm ė vis labiau įsitraukti į visuom eninę v e ik 
lą. 1925 m. jis įstojo į Laisvam anių etinę kultūros d rau 
giją, 1926— 1931 m. buvo Lietuvos valstiečių liaudininkų
sąjungos narys. „Labai greitai nusivyliau,— rašo savo a t
sim inim uose „Lemiamas posūkis" M. Gedvilas,— įsitiki
nęs, k a d to ji p a rtija iš esmės buržuazinė. Jo s vadovai v ie 
naip kalbėjo, o k itaip darė. Ypač m an nepatiko C entro
Valdybos v a d e iv ų prieštaringas elgesys. P erėjau į opozi
ciją lyderiam s, įėja u į vadinam ąjį kairių jų s p a rn ą " 4. Už
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tai liaudininkų vadovai M. Sleževičius, Z. Toliušis ir k iti
ėmė M. G edvilą bolševiku vadinti.
Kai liaudininkai ir socialdem okratai po trečiojo seim o
rinkim ų atėjo į valdžią, M. G edvilas Telšiuose ėjusiam e
laikraštyje „Žemaitis" 1926 m. rugpjūčio 16 d. paskelbė
straipsnį „Valdžia, nesnauski!", įspėdam as, kad reakciniai
valdininkai veidm ainiauja, linkę į sąmokslą. Tai buvo
įspėjim as apie gresiantį fašizmo pavojų, bet liaudininkų
ir socialdem okratų koalicinė vyriausybė tą pavojų igno
ravo. J i labiau bijojo kom unistų n eg u fašistų.
Po fašistinio valstybės perversm o pažangių piliečių p er
sekiojim as dar labiau sustiprėjo. A pie M. G edvilą žval
gyba tautininkų v yriausybę šitaip inform avo: „Palangoje
yra m okytojų profsąjungos narys, kairysis socialdem okra
tas. Kad jis p riklausytų bolševikų kom unistų organizaci
jai, žinių nėra. Yra griežtai nusistatęs prieš esam ą v y ria u 
sybę ir slaptai v e d a agitaciją. Jis seniai sekam as" 5. Gavęs
tokią inform aciją, Telšių apskrities karo kom endantas Ste
pas R usteika 1927 m. vasario 18 d. paskyrė jam policijos
priežiūrą 6.
Pažangus m okytojas buvo persekiojam as ir toliau.
Švietimo m inisterijos m okytojų cenzo tikrinim o kom isija
1927 m. liepos 26 d. nutarė, k ad M. G edvilas „nuo 1927 m.
rugpjūčio 1 d. turi būti atleistas, k aip neturįs reikalingo
m okytojo c e n z o " 7. M at M. G edvilas pateikė kom isijai
tarybinės m okyklos baigim o pažym ėjim ą, kurio buržuazi
nė valdžia nen o rėjo pripažinti. Taip geras m okytojas tap o
„netinkam as”.
Kai T auragėje 1927 m. rugsėjo 9 d. įvyko antifašisti
nis sukilimas, M. Gedvilas, nors ir nieko bendra su su
kilėliais neturėjęs, K laipėdos krašto k aro
kom endanto
1927 m. rugsėjo 22 d. nutarim u buvo išsiųstas 2 m ėne
siam s į V arnių koncentracijos s to v y k lą 8. Čia jis susipa
žino su kom unistais pogrindininkais. Pokalbiai su jais,
M. Gedvilui paliko gilų pėdsaką.
ŽURNALISTAS VISUOMENININKAS
Paleistas iš stovyklos, M. Gedvilas apsigyveno Telšiuose
ir ėmė verstis žurnalistika. Savo 1932 m. rugpjūčio 22 d.
pareiškim e Lietuvos žurnalistų sąjungos valdybai M. Ged
vilas rašė: „Žurnalisto darbą dirbu nuo 1928 m. vasario
1 d., pradėdam as bendradarbiauti sav aitrašty je „Žem ai186

lis". N uo 1928 m. rugsėjo 1 d. „Žem aitį" re d a g u o ju " a.
J is p areiškė n o rą įstoti į žurnalistų sąjungą. Ž urnalistų
sąjungos vald y b o je tuo m etu šeim ininkavo tautininkai.
V aldybos sekretorius ir k a rtu valdančiosios tau tin in k ų
sąjungos C entro valdybos generalinis sekretorius V incas
Rastenis a n t M. Gedvilo pareiškim o 1932 m. sausio 23 d.
užrašė rezoliuciją: „A tidėti". Į žurnalistų sąjungą M. G ed
vilas nebuvo priim tas.
Už opozicinės m edžiagos skelbim ą savaitraštis „Žem ai
tis" buvo uždarytas. V ietoj jo telšiečiai leido savaitraštį
„Žibintas", o 1934— 1936 m. — „Darbo žem aitis". M. G ed
vilas ir šių leidinių oficialūs redaktoriai Domas Ročius,
Danielius P etryla ne k a rtą buvo represuoti. Už antifašisti
nių žinių skelbim ą redaktorius M. Gedvilas ne v ien ą k a r
tą buvo suim tas, kalintas, baustas nuo 3 p arų iki 2 m ė
nesių kalėjim o. A rchyve išliko duom enys, k ad įvairios
adm inistracinės įstaigos 1927— 1934 m. 14 k a rtų prieš
M. G edvilą pav arto jo represijas 10.
1931 m. spalio 25 d. L ietuvoje įvyko ligonių kasų
tarybų rinkim ai. Telšių apygardos (Telšių, K retingos ir
M ažeikių apskrityse) ligonių kasos tarybos n ariu buvo
išrinktas M. G edvilas n . Tarybos nariai, tarp ku rių buvo
nem aža kairiųjų, M. G edvilą išsirinko ligonių kasos di
rektorium i 12. Šias pareigas jis ėjo 1932— 1940 m.
M. G edvilas dalyvavo ir k itų legalių d raugijų v e ik 
loje. A ntai 1930 m. lapkričio m ėn. jis p ristatė savo ran k a
rašytus Telšių laisvom s kapinėm s laikyti d raugijos įstatus.
D raugija buvo įregistruota 1931 m. gegužės 26 d. Tą p a 
čią dieną Telšiuose buvo įregistruota „Žem aičiui" rem ti
drau g ija, kurios steigėju pasirašė M. Gedvilas. N uo
1929 m. jis buvo Telšių scenos m ylėtojų draugijos „K ank
lės" valdybos narys 13. Kai „Kanklių" draugijos n arių su
sirinkim as balsų daugum a n u tarė draugiją likviduoti, o jos
tu rtą perduoti tau tin in k ų vadovaujam ai jau n alietu v ių o r
ganizacijai, prieš šį sum anym ą susirinkim e griežtai pasisa
kė M. G edvilas H.
K etvirtajam e dešim tm etyje Telšiuose veikė D. Ročiaus
v adovaujam a Lietuvos K om unistų partijos kuopelė.
1934 m. v a sarą ją aplankė LKP CK atstovas I. M eskupasAdom as. J o pasiūlym u į pogrindinę Lietuvos Kom unistų
p artiją buvo priim ti keletas ligonių kasos darbuotojų, tarp
jų M. Gedvilas, D. P etryla ir kt. N uo šio laiko M. Gedvilo
visuom eninė veikla pasidarė dar kryptingesnė. K urį lai
ką jis buvo partinės kuopelės sekretorius. 1934 m. rudenį
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vyko rinkim ai į savivaldybių tarybas. Partinės organiza
cijos pastangom is į Telšių m iesto tary b ą buvo išrinkti
kom unistai M. G edvilas ir D. Ročius. T aryboje jie gynė
darbo žmonių reikalus ir rėm ėsi darbininkų sim patijom is.
Išsiplėtus kovai dėl liaudies fronto sukūrim o, Telšių
kom unistai sum aniai panaudojo legalias veikim o form as
partijos įtakai plėsti. Telšių apygardos ligonių kasos v a l
dybos atstovai (jų buvo 17) veikė K retingos, M ažeikių ir
Telšių apskrityse, k u r buvo stam besnių įmonių. M. G ed
vilas siuntė į ligonių kasos valdybą atstovais kom unis
tus Juozą D aškauską, V alerijoną M ockų ir kitus antifašis
tus. Telšių kom unistai dirbo „Kultūros" bū rely je bei jo
dram os m ėgėjų sekcijoje, Telšių futbolo kom andoje „Že
m aitis". 1936— 1937 m. Telšiuose ir K aune buvo leidžia
m as pogrindinis laikraštis „Liaudies frontas", kuriam e
bendradarbiavo ir M. Gedvilas. K om unistai organizavo
tarybinių filmų dem onstravim ą Telšių „Šatrijos"
kino
teatre.
VALSTYBĖS VEIKĖJAS
Savo atsim inim ų kny g o je „Lemiamas posūkis" M. G edvi
las prisim ena, k ad 1940 m. birželio 17 d. LKP vadovybės
nurodym u M ichalina M eškauskienė paskam bino jam į
Telšius ir pakvietė skubiai atvykti į Kauną. A tvažiavęs
į tuom etinę Lietuvos sostinę, M. G edvilas susitiko su savo
pažįstam ais, bet „nei M. M eškauskienė, nei P. Kėžinaitis, nei J . Paleckis,— rašo autorius,— nieko aiškiai dar
negalėjo m an pasakyti. Birželio 18 dieną Lietuvos KP CK
S ekretoriato narys I. M eskupas-A dom as m an pranešė,
kad ryt, t. y. birželio 19 dieną, susitiksim e su A ntanu
Sniečkumi, ką tik paleistu iš kalėjim o" 15.
Seni pogrindininkai susitiko LKP konspiraciniam e bute
Ž aliakalnyje, Italijos g. 36. Susitikim e, be A. Sniečkaus,
dalyvavo LKP CK Sekretoriato nariai Icikas M eskupasAdom as, Chaim as Aiženas, taip pat posėdyje įtrauktas
į LKP C entro K om itetą LKP Rokiškio apskrities kom iteto
sekretorius Juozas Grigalavičius. Iš esmės įvyko LKP CK
Sekretoriato posėdis, kuriam e buvo svarstom as 1940 m.
birželio 17 d. sudarytos, Ju sto Paleckio vadovaujam os
Liaudies vyriausybės sudėties papildym o klausim as.
„A tvestas į konspiracinį butą,— rašo toliau M. G ed
vilas,— susipažinau su A n tan u Sniečkum i, kurio iki tol
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asm eniškai d a r nepažinojau. Po to prasidėjo m ūsų po k al
bis. . . M an buvo p asiūlyta užim ti Liaudies v y riau sy b ėje
vidaus reikalų m inistro pareigas" 16. Iš šio LKP CK Sek
retoriato posėdžio birželio 19 d. M. Gedvilas, lydim as
savo draugo Teodoro V olko, kurį hitlerinės okupacijos
m etais Šiauliuose gestapininkai sušaudė, atvyko į vidaus
reikalų m inisteriją. N au ją m inistrą pasitiko vicem inistras
B. G iedraitis ir kiti m inisterijos tarnautojai.
Tą pačią birželio 19 d. buvo paskelbtas Respublikos
prezidento aktas: „Pasirėm ęs Lietuvos k o n stitucija (97str.)
ir M inistrų Pirm ininko teikim u (1940 m. birželio 19 d.
Nr. 682), skiriu M ečių G edvilą vidaus reikalų m inistru".
A ktą pasirašė einąs Respublikos prezidento pareigas m i
nistras pirm ininkas J. Paleckis ir m inistro pirm ininko p a 
vaduotojas pro f. V. K rėvė-M ickevičius 17.
Pradėjęs dirbti vidaus reikalų m inistru, M. G edvilas
buvo budrus. Jis gerai žinojo, kad m inisterijoje gausu
kontrrevoliucinių elem entų, žvalgybininkų. V ienas iš bu
vusių žvalgybos tarn au to jų , o okupacijos m etais h itleri
ninkų policijos pareigūnas A lfonsas N ykštaitis vėliau,
po 18 m etų, savo laiške M. Gedvilui prisipažino: „1940 m.
rugpjūčio m ėnesį aš buvau Tam stos priim tas m inistro
kabinete, tu rė ja u ginklą, labai sv yravau — šauti a r ne,
0 po to gailėjaus, k ad ginklo prieš Tam stą kažkodėl ne
p av arto jau " 18. Priešai buvo dem oralizuoti ir neišdrįso a t
virai veikti. U žtat hitlerinės okupacijos m etais A. N ykš
taitis, tarnaudam as A lytaus policijoje, uoliai talkino ges
tapininkam s. 1942 m. balandžio 12 d. vokiečių fašistų ir
policininkų organizuotose partizanų gaudynėse M eškučiuose buvo nušautas LKP(b) A lytaus apskrities kom iteto
pirm asis sekretorius Tom as Tam ulevičius, suim ti ir žiau
riai n u k an k in ti jo tėvas ir sesuo Ona. N uo ok u p an tų ir
jų tarnų rankos žuvo ir daugiau A lytaus apskrities a n 
tifašistų.
J. Paleckio vadovaujam oje v yriausybėje M. G edvilas
kurį laiką buvo vienintelis pogrindinės Lietuvos Kom u
nistų p artijo s narys. Birželio 24 d. K aune įvyko įspūdin
gas 70 tū kstančių darbo žm onių m itingas, reikalavęs le 
galizuoti Lietuvos Kom unistų p a rtiją bei kitas darbo žmo
nių organizacijas, persekiotas fašistinio režimo m etais.
Po m itingo dem onstrantų kolonos žengė Kauno gatvėm is.
Dem onstrantus, praeinančius pro M inistrų Tarybos rūmus,
1 iaudies vyriausybės v a rd u pasveikino vidaus reikalų m i
nistras M. Gedvilas. V yriausybės v ard u jis pažadėjo im tis
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visų priem onių, k ad liaudies reikalavim ai būtų patenkinti,
ragino darbininkus, valstiečius ir in telig en tiją a k ty v ia i
prisidėti prie naujos, darbo Lietuvos kūrim o 19.
Pristačius 14 partijo s v e ik ė jų pasirašytus Lietuvos Ko
m unistų partijos įstatus (statutą), p a rtija 1940 m. birželio
25 d. buvo įregistruota. Tą pačią dieną partijos reg istra
ciją ir leidim ą viešai v eikti pasirašė vidaus reikalų m i
nistras M. G e d v ila s20. K itą dieną išėjo „Liaudies balso"
skubi laida, paskelbusi, k a d „Lietuvos K om unistų p a rtija
legalizuota!" N um eryje buvo išspausdintas LKP CK atsi
šaukim as „T egyvuoja Lietuvos Kom unistų partija!" V ie
toj „Liaudies balso" išėjusi „Tiesa", k aip LKP CK o rg a
nas, birželio 26 d. taip p at paskelbė šį atsišaukim ą.
Liepos m ėnesį M. G edvilas Telšių apygardoje (Telšių,
Kretingos, M ažeikių apskritys) buvo išrinktas Liaudies
seim o nariu. Pirm am e Liaudies seimo posėdyje revoliu
cinio judėjim o dalyvis L. A dom auskas buvo išrinktas sei
mo pirm ininku, o M. Gedvilas — pirm uoju vicepirm inin
ku. LKP CK pavedim u seim o pirm am e posėdyje 1940 m.
liepos 21 d. M. G edvilas padarė pranešim ą apie Lietuvos
valstybės santvarką. J o pasiūlym u Liaudies seim as pri
ėm ė deklaraciją dėl Lietuvos paskelbim o tary b in e res
publika 21.
Priėm us T arybų Lietuvą į TSRS sudėtį sąjunginės res
publikos teisėmis, Liaudies seim as persiform avo į pirm ojo
šaukim o Lietuvos TSR A ukščiausiąją T arybą. Jo s pirm oji
sesija 1940 m. rugpjūčio 25 d. Kaune išrinko M. Gedvilą
Lietuvos TSR Liaudies Kom isarų Tarybos pirm ininku ir
pavedė jam sudaryti pirm ąją respublikos tarybinę v y 
riausybę. Liaudies kom isarų kandidatūros buvo suderin
tos LKP C entro Kom itete. R ugpjūčio 26 d. naujosios v y 
riausybės sudėtį p atvirtino LTSR A ukščiausioji T a ry b a 22.
Visi 1940— 1941 m. socialiniai-ekonom iniai p e rtv a rk y 
m a i — T arybų valdžios aparato respublikoje suform avi
m as, stam bių pram onės, prekybos, bankų ir kredito įmo
nių nacionalizavim as, žemės ir žemės gelm ių paskelbim as
valstybės nuosavybe, dvarininkų ir buožių nusavintos že
m ės išdalijim as bežem iam s ir m ažažem iam s valstiečiam s —
buvo įvykdyti M. Gedvilui tiesiogiai vadovaujant.
Didžiojo Tėvynės k aro m etais M. Gedvilas, vyk d y d a
m as LKP(b) CK ir tarybinės vyriausybės nutarim ą, padėjo
sukurti Raudonosios A rm ijos 16-ąją lietuviškąją šaulių
diviziją, k a rtu su A. Sniečkumi, J. Paleckiu ir kitais res
publikos vyriausybės nariais buvo dažnas jos karių sve
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čias, p ad ėjo organizuoti partizanų kovą okupuotoje LieLuvos terito rijo je, rengti vadovaujančius darbuotojus įv ai
riuose kursuose išvaduotai T arybų Lietuvai.
Dar teb ev y k stan t m ūšiam s dėl V ilniaus išvadavim o,
A. Sniečkus ir M. G edvilas 1944 m. liepos 11 d. ja u buvo
prie V ilniaus ir ėm ė organizuoti tarybinės santvarkos,
liaudies ūkio ir kultūros įstaigų atkūrim o darbus išvaduo
toje nuo fašistinių o k u p an tų Lietuvos teritorijoje.
Būdam as Lietuvos TSR Liaudies K om isarų Tarybos, o
nuo 1946 m. kovo 26 d. iki 1956 m. sausio m ėn.— M inistrų
Tarybos pirm ininku, M. G edvilas atliko reikšm ingą o r
ganizacinį darbą atk u rian t k aro ir okupacijos m etais su
griautą liaudies ūkį, vyk d an t penkm ečių planuose num a
tytas pram onės įm onių ir kultūros įstaigų statybas, tel
kiant valstiečius į kolektyvinius ūkius.
Praslinkus 2 m ėnesiam s po V ilniaus išvadavim o, ta 
rybinė vyriausybė pasiūlė Lenkijos vyriausybei, taip pat
Ukrainos, Baltarusijos ir Lietuvos TSR vyriausybėm s p a 
sirašyti sutartis dėl lenkų kilm ės piliečių U krainoje, Bal
taru sijo je ir L ietuvoje ir ukrainiečių, baltarusių ir lietu 
vių kilm ės piliečių, gyvenančių L enkijoje, repatriacijos.
T arybų Lietuvos vyriausybė paskyrė delegacijos pirm inin
ku Liaudies K om isarų T arybos pirm ininką M. Gedvilą,
o delegacijos nariais — švietim o liaudies kom isarą J. Žiugž
d ą ir plano kom isijos pirm ininką J. V aišnorą. D erybos
vyko laikinojoje sostinėje Liubline, nes V aršuva buvo iš
v ad u o ta tik 1945 m. sausio 17 d. Sutartį 1944 m. rugsėjo
22 d. pasirašė Lenkijos nacionalinio išsivadavim o kom ite
to pirm ininkas E. O subka-M oravskis ir LTSR Liaudies
Kom isarų Tarybos pirm ininkas M. Gedvilas 23. Rem iantis
šia sutartim i, iš V ilniaus k rašto bei V ilniaus m iesto į Len
k iją išvažiavo tūkstančiai lenkų, o į Lietuvą atv y k o lie
tuviai, gyvenę daugiausia Seinų ir Punsko rajonuose.
Ilgus m etus, 1957— 1973 m., dirbdam as Lietuvos TSR
švietim o m inistru, M. G edvilas daug dėmesio skyrė m oks
leivių auklėjim ui m arksizm o-leninizm o idėjų dvasia, m o
k y to jų kvalifikacijos kėlimui.
1973 m. Lietuvos TSR švietim o m inisterijos d arbuoto
jai parengė įdom ų m okslinį inform acinį leidinį „Liaudies
švietim as T arybų L ietuvoje 1955— 1972 m." 24 Jam e buvo
pateikti k o n k retū s duom enys, kaip, k y lan t T arybų šalies
ekonom ikai ir kultūrai, plėtėsi galim ybės gerinti darbą
respublikos švietim o įstaigose. A ntai 1950— 1972 m. Ta
rybų L ietuvoje buvo pastatytos 302 bendrojo lavinim o
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m okyklos su 202,1 tūkst. vietų. Prie veikiančių bendrojo
lavinim o m okyklų tuo pat m etu buvo pastatyti 935 p rie
statai su 227,8 tūkst. vietų. Visiem s šiem s darbam s atlikti
T arybų valdžia išleido 151,1 mln. r u b lių 25. IV—XI klasė
se1 dirbančių m okytojų skaičius nuo 13 238 (1956 m.) p a 
didėjo iki 19 146 (1972 m.). Iš jų turinčių aukštąjį išsi
lavinim ą m okytojų skaičius nuo 3175 (24 proc.) padidėjo
iki 12 079 (63 proc.). 1957 m. pradžioje iš 23 002 m okyto
jų buvo 1665 kom unistai ir 7345 kom jaunuoliai, o 1972 m.
pradžioje — iš 29 544 m okytojų buvo 8902 kom unistai ir
7844 k o m ja u n u o lia i26. Tai ryškiai parodo Kom unistų p a r
tijos, T arybų valdžios laim ėjim us liaudies švietim o srityje.
Ju o s pasiekti padėjo ir M. Gedvilas.
M inint M. Gedvilo 60-ąsias gimimo m etines, Lietu
vos TSR A ukščiausiosios Tarybos Prezidium as suteikė jam
Lietuvos TSR nusipelniusio kultūros veik ėjo 27, o vėliau
ir Lietuvos TSR nusipelniusio m okytojo garbės vardą.
M. Gedvilas aktyviai dalyvavo šalies ir respublikos vi
suom eniniam e politiniam e gyvenim e. Jis buvo narys TSRS
delegacijos, kuri 1955 m. gegužės 14 d. pasirašė sutartį
dėl socialistinių šalių draugystės, bendradarbiavim o ir
savitarpio param os. TSKP XIX suvažiavim e (1952) M. Ged
vilas buvo išrinktas kan d id atu į TSKP CK narius 28.
N uo 1940 iki 1976 m. M. G edvilas buvo LKP CK n a 
rys, o 1940— 1956 m.— CK biuro narys.
1941— 1962 m. ir 1966— 1970 m. M. G edvilas buvo iš
rin ktas TSRS A ukščiausiosios Tarybos d ep utatu ir 1940—
1979 m.— Lietuvos TSR A ukščiausiosios Tarybos deputatu.
Už nuopelnus k u rian t respublikoje socializmą, stipri
nant tarybinę sa n tv a rk ą tarybinė v yriausybė apdovanojo
M. Gedvilą keturiais Lenino ordinais, taip pat Spalio re 
voliucijos, Tėvynės karo I ir II laipsnio, Darbo raudo
nosios vėliavos, T autų draugystės ordinais ir daugeliu
m edalių. Lenkijos Liaudies Respublikos vyriausybė 1945 m.
įteikė M. Gedvilui G riunvaldo K ryžiaus I laipsnio ordiną.
Susilpnėjus sveikatai, M. G edvilas 1972 m. rugsėjo
19 d. pasiprašė išleidžiam as į pensiją. 1973 m. vid u ry je
jam buvo p ask irta sąjunginės reikšm ės personalinė p e n 
sija, ir jis atleistas iš einam ų pareigų.
M irtis ištiko M. G edvilą 1981 m. vasario 15 d. V il
n iu je 29. Palaidotas jis A ntakalnio kapinių m em oriale, kur
ilsisi daugelio žymių respublikos v eik ėjų palaikai.
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ATMINIMO ĮAMŽINIMAS
V y k d an t respublikos vyriausybės nutarim ą dėl M ečislovo
Gedvilo atm inim o įam žin im o 30, jo v ard u p avadinta P a
langos v idurinė m okykla, taip p at Lietuvos gam ybinio
žuvies pram onės susivienijim o laivas. A nt M. Gedvilo
kapo p astatytas antkapis, o prie nam o V ilniuje, D aukan
to g. 4, kuriam e M. Gedvilas 1963— 1981 m. gyveno, įre n g 
ta m em orialinė lenta.
M. G edvilas tu rėjo gražių sum anym ų parašyti bent
tre je tą atsim inim ų knygų. Spėjo jis parengti knygą tik
apie 1940— 1945 m. įvykius. K nyga „Lemiamas posūkis" 31
y ra geras pam inklas šviesiam jos autoriaus atm inim ui.
M. G edvilo literatūrinį palikim ą tyrinėjo V ilniaus v a ls
tybinio un iversiteto studentės bibliografės Z. K om araitė
ir L. V irbickaitė. Padedant pačiam autoriui, jos parengė
jo 1926— 1977 m. rašinių bibliografiją. Paskutinių gyve
nim o m etų M. Gedvilo rašinius suregistravo E. Žvirblienė.
Bibliografų surinktais duom enimis, M. G edvilas įv airiuo
se periodiniuose leidiniuose paskelbė apie 600 straipsnių.
Buržuazijos valdym o m etais M. G edvilas savo rašinius
„Žem aityje" ir kituose leidiniuose pasirašinėjo slap y v ar
džiais ir slapyraidėm is A.B.C., Kniusis, M agas, N eponas,
Niks, Redaktorius, o tary b in ėje spaudoje— savo pavarde.
Dalis rašinių — laikraščių vedam ieji ir kiti-—-buvo p a
skelbti be autoriaus parašo.
Savo svarbiausią kūrinį ■
— atsim inim ų knygą „Lemia
m as posūkis" M. Gedvilas paskyrė bendražygių A. Snieč
kaus, I. M eskupo-A dom o ir k itų revoliucionierių atm ini
mui. Iš tik rų jų visi jie buvo lem iam o posūkio lietuvių
tautos gyvenim e 1940 m. veikėjai, T arybų Lietuvos k ū 
rėjai. K om unistas M ečislovas Gedvilas T arybų Lietuvos
k ū rėjų gretose užim a ypač reikšm ingą vietą. P asiaukoja
m a revoliucine veikla jis visiem s laikam s įrašė savo v a r
dą į lietuvių tautos istoriją.
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Juozas
Grigalavičius
{ 1913 —

1983 )

Kylu A ukštaitijos darbo žm onių revoliuciniam e judėjim e
svarbų vaidm enį ketv irtajam e dešim tm etyje suvaidino ro
kiškėnas Juozas Grigalavičius. Štai kaip jį 1931 m. rugI'jličio 25 d. apibūdino žvalgybos agentas Jo n a s Kriukelis:
,,Rokiškio kom jaunuolių dabartinis sekretorius Juozas
<Irigalavičius, apie 18 m etų amžiaus, gyvenantis R okiš
kyje, Sodnų g. 31 Nr., yra itin veiklus asmuo. D alyvau
ja m a s susirinkim uose pasižym i sum anum u bei nuodug
niu klausim ų rišimu, prie visko atsineša labai šaltai, n e 
si karščiuoja ir partijos y ra itin gerbiam as. Jisai paruošė
I*i4 d ukart tek stą R okiškyje leidžiam am laikraštukui („Dar
bininkų m intys")" '.
Žvalgybos agentas, pateikęs šią J. G rigalavičiaus chainkteristiką, neblogai orientavosi, buvo pastabus.
Kas gi iš tik rų jų buvo J. Grigalavičius, sulaukęs tokio
žvalgybos įvertinim o?
Juozas G rigalavičius gimė 1913 m. spalio 18 d. Ro
kiškio apskrities ir valsčiaus (dabar Rokiškio raj.) Šemotų kaim o valstiečių šeim oje 2. Tėvai tu rėjo 16 hek tarų
blogos žemės. 1919 m. nuo šiltinės m irė tėvas. M otina
liko su trim is sūnumis, iš kurių jauniausias buvo Juozas.
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1924 m. jis pradėjo lankyti tik ką įk u rtą Lukštų pradžios
m okyklą ir 1928 m. ją sėkm ingai baigė. M okyklą jis lan 
kė daugiausia žiemomis, nes v asarą ir rudenį teko ganyti
savo ir kaim ynų valstiečių gyvulius.
M okytis toliau lėšų nebuvo. Seimą nutarė, kad J u o 
zas turi įsigyti kokią nors specialybę ir įsidarbinti m ieste.
1929 m. spalio m ėn. jis pradėjo m okytis am ato m etalo
gam inių dirb tu v ėje R okiškyje. D irbtuvės savininkas p a 
žadėjo Juozui pradėti m okėti už darbą tik po m etų, kai
vaikinas pram oks šaltkalvio darbo. M etus laiko jis dirbo
veltui. Po m etų Juozas pasiprašė priim am as į kitą m etalo
gam inių dirbtuvę, kurios savininkas A. Ščiuka per m ėne
sį m okėdavo jam 52 litus. Sum okėjus 7 litus už kam pą
bute, likusių pinigų vos užtekdavo kukliai prasim aitinti.
Drabužių, avalynės įsigyti nebuvo iš ko.
IŠEITĮ NURODĖ KOMJAUNUOLIAI
Panašiai gyveno ir kiti Rokiškio m iesto Sodnų gatvės ja u 
nuoliai. Susitikę jie tarėsi, k ą daryti, k ad darbininkai
tu rėtų geresnes darbo sąlygas. Išeitį nurodė kom jaunuolis
nuo 1928 m. Giršas A bram avičius, pašalintas iš gimnazi
jos už kom unistinę veiklą. Jis p atarė sukurti įm onėje
kom jaunim o kuopelę, išsirinkti sekretorių ir veikti d arb i
ninkų naudai. Taip jaunuoliai ir padarė.
„N usprendėm e steigiam ąjį kuopelės susirinkim ą p a 
d aryti sekm adienį, nedarbo dieną,—■rašo savo atsim ini
m uose J. G rigalavičius.—• Susirinkim e dalyvavo Leontijus
Prokofjevas, K azim ieras Petrauskas, Petras Raslanas ir
Juozas Grigalavičius. L. Prokofjevas painform avo, apie ką
jis kalbėjosi su A bram avičium i ir ką pastarasis rekom en
davo padaryti. K uopelės sekretorium i kažkodėl išrinko
m ane. Po to L. Prokofjevas supažindino m ane su G. A bram avičium . M ūsų susitikim as įvyko 1930 m. spalio m ėnesį
m iesto sode. Kom jaunim o organizacijos tikslas,— paaiš
kino G. A bram avičius,— kovoti, kad įm onėse būtų įvesta
8 valandų darbo diena, pakeltas darbininkam s darbo už
m okestis, pagerintos darbo sąlygos, kad būtų iškovotos
darbininkam s politinės teisės" 3.
Taip prasidėjo J. G rigalavičiaus revoliucinė veikla.
K om jaunuolių paskatinti, Rokiškio įm onių darbininkai p ri
vertė dirbtuvių savininkus padidinti darbo užmokestį.
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Л. Sčiuka sutiko vietoj 2 litų m okėti jaunuoliam s po 3 lilus už darbo dieną.
1931 m. pradžioje įvyko LKJS Rokiškio p arajonio k o n 
ferencija. J i išrinko n a u ją organizacijos p arajonio kom iI<itą. J o n ariai buvo Giršas A bram avičius, Juozas G riga
lavičius, A ntanas K irstukas, Leontijus Prokofjevas ir J o 
nas Sprindys. Pirm am e savo posėdyje kom jaunim o
kom itetas n u tarė pradėti leisti hektografuotą laikraštuką
„D arbininkų m intys". Jis ėjo nuo 1931 m. kovo iki 1932 m.
m gpjūčio m ėn. Laikraštuko redakcijoje dirbo G. A bram a
vičius, J. G rigalavičius ir L. Prokofjevas. Laikraštį tušu
Iк'įrašė ir V aliuniškio kaim e prie Ju odupės 30 egzem plioг1ц išspausdino A. K irstukas. „Pirm ą num erį gavus,—•
prisim ena J. G rigalavičius,— koks didelis buvo m ūsų v i
sli džiaugsm as! Sunku tą džiaugsm ą ir įsiv a iz d u o ti"4.
A rtėjo 1931 m. Gegužės pirm osios šventės. K om jau
nimo parajonio kom itetas n u tarė išleisti tai dienai skirtą
hektografuotą atsišaukim ą, išplatinti jį m ieste ir kaim uo
se', iškabinti raudonas vėliavas, organizuoti šventės dieną
darbininkų streiką, siūlyti darbininkam s tą dieną apši
lę sigti išeiginiais drabužiais ir dem onstratyviai vaikščioti
po m iestą.
Gegužinį atsišaukim ą parašė trys kom jaunim o parajonio kom iteto nariai: G. A bram avičius, J. G rigalavičius ir
I.. Prokofjevas. 200 egz. tiražu jį išspausdino A. K irstu
kas. A tsišaukim e buvo aiškinam a, kodėl darbo žmonės
luri švęsti Gegužės pirm ąją, kas R okiškyje y ra d arbinin
ką išnaudotojai, kaip reikia kovoti dėl ekonom inės paele-ties pagerinim o, dėl darbininkų politinių teisių. Kom 
iai m uoliai ta rp įm onių darbininkų dirbo aiškinam ąjį d ar
beį , m ieste ir apylinkėse iškėlė k eletą raudonų vėliavų.
<le'gūžės pirm osios dieną daugum a Sčiukos, Zam eto, M e
le•i i<> įmonių, siuvyklų, b atų dirbtuvių, Rokiškio dvaro
darbininkų neišėjo į darbą, o rinkosi į m iesto cen trą ir
vienas k itą sveikino su kovos ir darbininkų švente. Tai
laivo pirm as organizuotas Gegužės pirm osios m inėjim as
Rokiškio m ieste po fašistinio valstybės perversm o.
Sužinoję, kas organizavo Gegužės pirm osios politinį
I raiką, įm onių savininkai ėm ė šalinti iš darbo ko m jau 
nuolius. A tleistas buvo ir J. Grigalavičius. Jis įsidarbino
Zameto „Litm etalo" dirbtuvėje, k u r buvo sukurta n a u ja
kom jaunim o kuopelė: J. Grigalavičius, J. Sprindys,
S. Kondraška ir kt.
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Kom jaunim o Rokiškio parajonio kom itetas 1931 m. p a
laikė ryšius su visom is įmonėmis, gim nazija, Rokiškio
dvaro darbininkais, su Juodupės tekstilės fabriku (jame
dirbo apie 300 darbininkų), Onuškio, Obelių, Čedasų,
Pandėlio, K am ajų valsčiais. V aliuniškis, k u r gyveno A n
tanas ir Balys K irstukai, buvo už 25 km nuo Rokiškio.
J. G rigalavičius k artais du kartu s p er m ėnesį pėsčias
sekm adieniais nešdavo K irstukam s korespondencijas,
straipsnius laikraštukui „D arbininkų m intys", o iš ten ga
beno išspausdintus laikraščio num erius, atsišaukim us. Rei
kėjo suspėti viską per dieną nugabenti ir parnešti, kad
pirm adienį laiku būtum darbe ir nesulauktum įmonės sa 
vininko priekaištų.
K artą kom jaunim o parajonio kom itetas pasiuntė J. Gri
galavičių į Panevėžį parvežti literatūros. Geležinkelio sto 
ty je žvalgybos agentas, stovėjęs prie kasos laukiančiųjų
eilėje, išgirdo, k u r J. G rigalavičius paprašė bilieto. A gen
tas tai greitai pranešė savo viršininkui Stasiui Čėsnai.
Šis organizavo pasalas Panem unėlio ir Rokiškio geležin
kelio stotyse — norėjo suim ti grįžtantį J. G rigalavičių su
kom unistine literatūra. Paėmęs literatūros ryšulį P anevė
žyje, J. G rigalavičius grįžo traukiniu. N ujausdam as g re
siantį pavojų, jis n u tarė neprivažiuoti Rokiškio stoties.
Kai traukinys įk aln ėje sulėtino greitį, J. Grigalavičius,
pasiėm ęs literatūros ryšulį, iššoko iš traukinio ir nusiri
to nuo geležinkelio pylimo. Laimė, tik susitrenkė. Pasi
naudojęs ryto rūku, laukais jis grįžo į savo butą, paslėpė
literatū rą ir n u ėjo į dirbtuvę. V akare, grįždam as iš darbo,
J. G rigalavičius sutiko g atvėje valstybės saugum o poli
cijos Rokiškio apygardos viršininką S. Čėsną. Šis labai
nustebo, kad jo sekliam s nepavyko suim ti J. G rigalavi
čiaus su įkalčiais. Tą patį v a k a rą J. G rigalavičius sėk
m ingai perdavė litera tū rą parajonio kom iteto sekretoriui.
R ytojaus dieną, 1931 m. rugpjūčio 20 d., auštant
S. Čėsna su policininkais įsiveržė į Juozo butą ir p arei
kalavo:
— A tiduok kom unistinę literatūrą!
— N eturiu tokios,— atsakė J. Grigalavičius.
Prasidėjo kruopšti krata, o po to protokolo rašym as.
J. G rigalavičius pasisakė esąs netikintis, kom jaunim o o r
ganizacijai nepriklausąs, į Panevėžį važiavęs darbo ieš
koti, rastus pas jį Ju liau s Janonio 74 portretus-atvirukus
pirkęs g atvėje už 6 litus iš nepažįstam o žmogaus. S. Čės
n a išklausinėjo, k aip jis Panevėžyje įsėdo į traukinį, kaip
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Ii kada R okiškyje išlipo iš traukinio, o viską surašęs pa
davė J. G rigalavičiui protokolą pasirašyti, pirštu parodęs
violą gerokai žem iau po teksto. Tačiau Juozas pasirašė
po tekstu, o ne nuro d y to je vietoje. Jis ja u buvo girdėjęs,
|og žvalgyba tuščioje v ieto je prirašo nebūtus prisipaži
nimus ir taip sufabrikuotą bylą perduoda prokuratūrai,
kad kaltinam asis atsidurtų teism e.
J. Jan o n io p o rtretai buvo „Šviesos" bendrovės K aune
logaliai išleisti dar 1922 m. S udaryti dėl jų J. G rigala
vičiui bylos p ro k u ratū ra negalėjo. Ž valgyba buvo pri
versta jį n e tru k u s paleisti.
1931 m. spalio m ėn. buvo paskelbti rinkim ai į ligonių
kasų tarybas. Ligonių kasos, kaip socialinio draudim o įstai
gos, buvo pradėtos organizuoti d ar 1928 m. Kasos teikė
param ą savo susirgusiem s nariam s, o lėšas joms m okėjo
palys darbininkai ir m ažesnę dalį-— įm onių savininkai,
l igonių k asų tarybos buvo renkam os tam , k ad reguliuolų, prižiūrėtų, kaip naudojam os lėšos. Lietuvos Komunisli| p a rtija teikė didelę reikšm ę ligonių kasų ta ry b ų rinki
mų k a m p a n ija i— stengėsi panaudoti legalias galim ybes
savo įta k a i plėsti.
LKJS Rokiškio parajonio kom itetas, apsvarstęs ligonių
kasų tarybos rinkim ų klausim ą, n u tarė kan d id atu į Pa
nevėžio apygardos ligonių kasos tary b ą iš Rokiškio ap 
skrities darbininkų pasiūlyti G. A bram avičių, neseniai pri
imtą į K om unistų partiją. K iekvienam kom iteto n ariui ir
atskiriem s kom jaunuoliam s buvo nurodyti konkretūs d a r
bui. J. G rigalavičius ir P. Raslanas kom iteto pavedim u
sudarė k a irių jų darbininkų sąrašą ir p ristatė jį valdžios
organam s užregistruoti. K om jaunuoliai ir jų rėm ėjai ag i
tavo visus balsuoti už k a irių jų darbininkų sąrašą. Jis
nurinko daugiau kaip 200 balsų. G. A bram avičius ir dar
pora k airių jų darbininkų buvo išrinkti į Panevėžio a p y 
gardos ligonių kasos tarybą.
Fašistų valdžia nepaisė darbininkų valios. J i anuliavo
Kauno m iesto ir Panevėžio apygardos ligonių kasų tarybų
linkim ų rezultatus, nes čia buvo išrinkta daugum a kom u
nistų v adovaujam ų k a irių jų darbininkų atstovų. Išrinktas
ligonių kasos tarybos atstovas G. A bram avičius buvo su
imtas. Ja m sudarė bylą ir nuteisė 4 m etus kalėti. 1932 m.
'.nusio m ėn. buvo suim tas ir J. G rigalavičius. K aro ko
m endanto nutarim u jis buvo nubaustas 15 p arų k a lė t i 5.
Apie 40 suim tų k airių jų darbininkų aktyvistų buvo k a 
lni,imi daboklėje. Per tą laiką fašistai organizavo n aujus
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А
rinkim us į ligonių kasos tary b ą — į ją k a irių jų darbininkų
atstovai nebuvo įsileisti.
Grįžęs iš kalėjim o, J. G rigalavičius Zam eto „Litmetalo" įm onėje tedirbo dvi savaites. Žvalgybos nurodym u
įm onės savininkas atsisakė jam toliau duoti darbo. Dvi
savaites leido dirbti tik dėl to, k ad nereikėtų m okėti
atleidim o kom pensacijos. V isų k itų Rokiškio įm onių sa
vininkai žvalgybos buvo įspėti, k ad J. G rigalavičiaus į
darbą nebepriim tų.
Tikėdam asis susirasti darbo k u r nors kitur, J . G riga
lavičius leidosi į kelionę. Pinigų kelionei užteko tik iki
Panevėžio. Po to jis keliavo pėsčias, p akelėje p e rn ak v o 
dam as ir prasim aitindam as pas valstiečius. Pabuvo jis
Kaune, M arijam polėje, Šakiuose, Ju rb a rk e , Šilutėje, K lai
pėdoje, K retingoje, Plungėje, Telšiuose, Šiauliuose. D evy
niolikam etis jaunuolis, turįs šaltkalvio specialybę, niekur
negalėjo gauti darbo. 1932 m. buvo tebesitęsiančios eko
nom inės krizės m etai. Tokia buvo buržuazinės Lietuvos
gyvenim o tikrovė.
1932 m. v asarą J . G rigalavičius pradėjo dirbti Rokiš
kio apskrityje prie m elioracijos darbų. Dvylikos darbinin
kų brigada p er dieną dirbdavo po penkiolika valandų,
o uždirbdavo 3— 4 litus. Darbo sąlygos buvo sunkios: v a l
gį gam indavosi patys, nakvodavo valstiečių klojim uose
ant šieno.
Tuo pat m etu čia v eik ė ir kom jaunim o Rokiškio parajonio organizacija. J. G rigalavičius 1932 m. rudenį a t
kūrė LKJS Rokiškio parajonio kom iteto veiklą, nes se
nieji kom iteto nariai buvo išvykę arba žvalgybos suimti.
N aujo kom iteto sekretorius buvo J. G rigalavičius, nariai- —
B. Kirstukas, J. Sprindys ir kt. K om jaunuoliai platino ko
m unistinę literatūrą, kūrė n au jas kuopeles.
PARTIJOS GRETOSE
Kadangi LKP Rokiškio rajono organizacija buvo negausi,
atvykęs į Rokiškį LKP CK instruktorius Kazys M acevi
čius rekom endavo aktyvesnius kom jaunuolius priim ti į
partiją. 1933 m. balandžio mėn. LKP Rokiškio rajono o r
ganizacija pasipildė nau jais nariais. Tuo m etu į pogrin
dinės Lietuvos Kom unistų partijos gretas buvo priim tas
ir J. G rigalavičius 6. Birželio m ėnesį įvykusi Rokiškio ra 
jono partinė konferencija išrinko n a u ją rajono kom itetą.
Jo sekretorium i tapo J. G rigalavičius. K artu jis ėjo ir
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kom jaunim o Rokiškio rajono kom iteto sekretoriaus p a
reigas 7.
LKP CK S ekretoriato n utarim u 1933 m, spalio mėn.
J. G rigalavičius buvo pasiųstas m okytis į T arptautinę Le
nino m okyklą M askvoje. A pie savo išvykim ą jis niekam
iš rokiškėnų nepasakė. Ž valgyba susirūpino: iš jo s ak i
račio dingo svarbus kom unistų veikėjas. V alstybės sau 
gumo departam ento Panevėžio apygardos viršininkas
V. Paragys 1934 m. gegužės 28 d. išsiuntinėjo visom s sau 
gumo apygardom s raštą, kuriam e rašė: „Juozas G rigala
vičius ja u apie m etus laiko slapstosi, m atom ai bijodam as
k ratų ir suėmimo, nes anksčiau, kaip žymus vietos k o 
m unistų veikėjas, dažnai buvo kratom as. Galimas daly
kas, k ad Juozas G rigalavičius dabar gyvena kito je kurioje
nors ap y gardoje ir toliau v eik ia kom unistų naudai" 8. Prie
rašto buvo prid ėta J. G rigalavičiaus nuotrauka, k ad būtų
galim a lengviau susekti ieškom ą kom unistą.
V argti žvalgybai neteko. J. G rigalavičius grįžo iš m o
kyklos ir paskirtu laiku, gegužės m ėnesį, atvyko į Rokiš
kį į n a u jo k ų ėmimo kom isiją. A tlikti k aro prievolę jam
dar buvo p er anksti, dėl to kom isija apsiribojo tik jo
<i Įvykim o užregistravim u ir paskyrim u į rezervą.
Grįžusį iš m okyklos J. G rigalavičių (m okykloje jis m o
kėsi Petro Žemio pavarde) LKP CK S ekretoriatas paskyrė
LKP CK instruktorium i Rokiškio apskričiai. K artu jis b u 
vo ir LKP Rokiškio rajono kom iteto sekretorius 9.
G reta organizacinio darbo, J. G rigalavičius pradėjo
leisti LKP Rokiškio rajono kom iteto laikraštį „Kibirkštis".
1934 m. spalio—lapkričio m ėn. pasirodė du laikraščio n u 
meriai, padauginti hektografu apie 70 egz. Beveik viską
laikraščiui parašydavo pats J. Grigalavičius. J o literaluliniai slapyvardžiai buvo Darimas, Julė, Julius V ėtra,
0 pogrindinėje „Tiesoje"— J . Juozas, J-v ė 10. J . G rigala
vičiaus in iciatyva partijos kom iteto nariam s buvo o rgani
zuojam i politiniai užsiėmimai, kuriem s jis pats vadovavo.
I‘artinę sta ty b ą stengėsi dėstyti taip, kaip ją dėstė T arp 
iau tinėje Lenino .mokykloje Z. A ngarietis, A. Sniečkus.
1 Jžsiėmimai dažniausiai vyko užm iestyje, pasivaikščiojim ų
metu. Po to rajono kom iteto n ariai aplankydavo valsčių
partines kuopeles ir ten pakartodavo užsiėm im us kuopelių
narių posėdžiuose.
1934 m. pabaigoje J. G rigalavičius nuvyko į K auną
painform uoti, kaip veikia Rokiškio rajono partinė o rg an i
zacija. Grįžusį į Rokiškį, gruodžio 7 d. geležinkelio stotyje
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jį suėm ė žvalgybos apygardos viršininkas S. Cėsna. A pie
išvykim ą į K auną R okiškyje niekas nežinojo. V adinasi,
inform acija apie J. G rigalavičiaus grįžim ą į Rokiškį ga
lėjo pasiekti S. Čėsną tik iš Kauno. Iš tik rų jų jo lanky
mosi K aune liudytoja buvo provokatorė T augėla u .
Iš pradžių J. G rigalavičius buvo nubaustas adm inistra
cine tv ark a 3 m ėnesius kalėti. Kiek vėliau žvalgyba su
rinko įkalčių. K altinam ajam e akte buvo pažym ėta, kad
J . G rigalavičius kaltinam as tuo, jog „priklausė slaptai
kom unistų organizacijai", ,,1934 m. lapkričio m ėn. p ra 
džioje pats savo ran k a surašė, šapirografavo ir p er n e 
išaiškintus byloje asm enis lapkričio m ėn. n a k tį iš 8 į 9 d.
išplatino R okiškyje ir Pandėlyje kom unistinius atsišauki
m us „Draugai naujokai!", „Draugai darbinink ai ir vals
tiečiai!" Buvo prisim inta, kad 1931 m. rugpjūčio 20 d.
J. G rigalavičiaus „nam uose buvo p a d a ry ta k ra ta ir buvo
rasta 74 atvirukai su J. Janonio portretu, kuriuos jis laikė
parduoti kaip nariam s, taip ir prijaučiantiem s, kad surink
tus pinigus paau k o tų Raudonosios pagalbos (MOPR-o) o r
ganizacijos naudai" 12.
K ariuom enės teism as 1935 m. liepos 18 d. K aune nu
teisė J. G rigalavičių 4 m etus kalėti 13. K alinam as jis buvo
Panevėžyje, Šiauliuose, Raseiniuose ir K aune apie 5 m e
tus. A tlikęs skirtą bausm ę, 1939 m. liepos 18 d. J. Gri
galavičius buvo paleistas iš Šiaulių kalėjim o u .
Partijos nurodym u J. G rigalavičius kurį laiką gyveno
Kaune, dirbo statybose ir k a rtu dalyvavo partijos pogrin
dinėje veikloje. Tačiau kai tik jis policijoje užsiregistra
vo, žvalgyba jį suėmė. Lapkričio pradžioje buvo suim tas
ir A leksandras Guzevičius, O na Plyčiuvaitytė ■
— iš viso
34 asmenys. Savo rašte Kauno apskrities viršininkui v ie
nas saugumo departam ento viršininkų, F. Bortkevičius,
rašė: „Paskutiniu m etu padidėjus TSRS įtakai Pabaltijo
valstybėse, sm arkiai pagyvėjo Lietuvos Kom unistų p arti
jos veikim as" 15. Trokšdam as tą veikim ą sustabdyti, jis
siūlė rašte išvardytus 34 asm enis iš K auno ištrem ti. Tarp
jų buvo ir J. G rigalavičius — jį išsiuntė į Rokiškio ap 
skritį 16.
N etrukus LKP Rokiškio apskrities kom iteto veikla p a
gyvėjo. Kom itete veikė: J. G rigalavičius — sekretorius,
Stanislovas Šklėrius — pavaduotojas, A n elija Zilopaitė, Berelis Krukas, V iktė M akaveckaitė, Povilas Jakubonis 17.
1940 m. pradžioje kom unistai organizavo R okiškyje po202

rą bedarbių dem onstracijų, k u rių dalyviai reikalavo „dar
bo ir duonos".
Partinis kom itetas dirbo platų organizacinį darbą: be
veik visuose valsčiuose prad ėjo veik ti po kelias partines
kuopeles. Sm arkiai išaugo kom jaunim o ir Lietuvos liau
dies pagalbos sąjungos organizacijos.
J. G rigalavičius organizavo 10 partiečių politinio la
vinim osi būrelį. Jo dalyviai po kelis rinkosi už m iesto,
apsikasdavo sniego p u snyje ir, savo sekretoriaus v a d o 
vaujam i, svarstė aktualias problem as.
Sutikęs atėjusį į policijos nuovadą registruotis J. Gri
galavičių, saugum o policijos Rokiškio apygardos viršin in 
kas J. M em enąs pagrasino:
— Na, rupūže, baigi dvėsti, o vis d ar užsiimi bolše
vikiniu darbu. Kol tavęs čia nebuvo, viskas buvo ramu.
J e i nesiliausi, vėl įkišiu į kalėjim ą ir iš ten ja u nebeišeisi!
1940 m. kovo 17 d. J . M em enąs pasiūlė savo v iršinin
kams izoliuoti, t. y. ištrem ti į priverčiam ojo darbo sto
vyklą, šiuos Rokiškio kom unistus: Stasį Šklėrių, Juozą
G rigalavičių, Berelį K ruką, Iciką A brom ą A m durą, Igną
K opytkovą ir A lfonsą M atulionį 18.
Tačiau buržuazinės Lietuvos vadovai jau nebespėjo šio
pasiūlymo įvykdyti. J ie patys jautėsi n etvirtai-— brendo
socialistinė revoliucija, nušlavusi fašistinį režimą.
T arp išėjusių iš pogrindžio apskričių p artinių o rg an i
zacijų Rokiškio apskrities partinė, kom jaunim o ir Liau
dies pagalbos sąjungos organizacijos buvo vienos iš gau
siausių. Savo atsim inim uose J. G rigalavičius rašo: „Jeigu
1939 m etų pabaigoje partijos eilėse buvo tik 30 narių,
lai 1940 m etų birželio pradžioje buvo 220 narių". Be to,
iš pogrindžio Rokiškio ap sk rity je išėjo apie 150 k o m jau 
nuolių ir apie 500 Liaudies pagalbos sąjungos n a r i ų 19.
I )augelis rokiškėnų revoliucionierių tapo aktyviais socialistinės Lietuvos kūrėjais.
SOCIALISTINĖS LIETUVOS KŪRĖJAS
dirželio 18 d. J . G rigalavičių skubiai iškvietė atv y k ti į
Kauną. K onspiraciniam e LKP CK bute Italijos g atvėje
birželio 19 d. buvo susirinkę LKP CK S ekretoriato n a 
riai: tik ką paleistas iš kalėjim o A ntanas Sniečkus, Icikas
M eskupas-A dom as, A ntanas Petrauskas, Chaim as Aiženas.
Posėdyje dalyvavo ir J. Grigalavičius. A. Sniečkaus p a 
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siūlym u J. G rigalavičius buvo kooptuotas į LKP CK n a 
rius ir perkeltas iš Rokiškio dirbti LKP CK ap arate K au
ne 20. Siame posėdyje, kaip rašo savo atsim inim uose
J. Grigalavičius, M. G edvilas buvo paskirtas vidaus rei
kalų m inistru, o A. Sniečkus — valstybės saugum o d e p a r
tam ento direktorium i. N aujus paskyrim us 'tvarkė Liaudies
vyriausybė. Posėdyje buvo ap tartas ir oficialus Liau
dies vyriausybės pareiškim as dėl jos uždavinių p e rtv a r
k a n t Lietuvos valstybės politinį gyvenim ą, dėl vadovau
jan čių fašistinio režimo pareigūnų atleidim o ir pakeitim o
jų kom unistais ir antifašistais. Tomis dienom is LKP CK
S ekretoriatas p er dieną posėdžiaudavo k artais n et kelis
kartus. Pogrindžio laikų papratim u jo k ie posėdžių pro to 
kolai nebuvo rašomi. Liaudies vyriausybės potvarkiais
vykdom i personaliniai pakeitim ai buvo fiksuojam i oficia
liam e leidinyje „V yriausybės žinios".
Kaip LKP CK darbuotojas J. G rigalavičius partijos
vadovybės nurodym u organizavo m itingus Liaudies v y 
riausybei parem ti, Lietuvos Kom unistų p a rtija i legalizuoti.
A tvykęs į A nykščių rajono K unigiškių kaim ą, J. G rigala
vičius paprašė vietos partinės organizacijos n arių p a ra 
mos. Su neseniai grįžusiu iš kalėjim o Eduardu M atulioniu
jis parengė valstiečių susirinkim o rezoliuciją, o Stasys
Šklėrius, Jonas Zovė, Jo n as Baltuška, sėdę ant arklių,
ap jo jo laukuose dirbančius valstiečius ir sukvietė ju o s
į m itingą. S utartą v alandą susirinko apie 300 Kunigiškių,
M elaišių ir kitų aplinkinių kaim ų valstiečių, kurie, išklau
sę kalbėtojų, vieningai parėm ė Liaudies vyriausybės su 
darym ą. V alstiečiai nuoširdžiai džiaugėsi, kad žlugo fa
šistinis Smetonos režimas.
Padedant vietinėm s partinėm s organizacijom s, panašūs
m itingai buvo surengti Šiauliuose. Ju o s sušaukti padėjo
Rapolas Rimdžius, A lteris Kleineris, Bronė B abrauskaitė,
A ntanas Ulpis. Panevėžyje m itingus sušaukti padėjo K a
zim ieras Petrauskas, Basė G arbaitė, Biržuose — Petras
Paunksnis, Povilas Stukas, M arija K utraitė, A dom as G ra
žinis, R okiškyje — V iktė M akaveckaitė, Kazys Pivoriūnas,
Ignas Laucė, Jo n as V asiljevas.
V isuose šiuose m itinguose gausiai dalyvavo ne tik
m iestų, bet ir kaim ų gyventojai. K albėjo juose J. G riga
lavičius, kaip LKP CK atstovas, vietos kom unistai ir a n ti
fašistai. M itingų dalyviai su entuziazm u p ritarė Liaudies
vyriausybės veiklai ir reikalavo legalizuoti Lietuvos Ko
m unistų partiją. M itingų rezoliucijos buvo skelbiam os
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spaudoje. Birželio 25 d. M. G edvilas pasirašė potvarkį
dėl Lietuvos Kom unistų partijos legalizavim o.
Panevėžio apygardos1 g y v entojai išrinko J. G rigala
vičių Liaudies seim o atstovu. S udarant Liaudies seim o v a 
dovaujančiuosius organus, 1940 m. liepos 21 d., pirm am e
seimo posėdyje, J . G rigalavičius buvo išrinktas seimo
prezidium o pirm ininko an tru o ju p a v a d u o to ju 21. Šias p a
reigas jis ėjo iki 1940 m. rugpjūčio 25 d., kai Liaudies
seimas persiform avo į Lietuvos TSR A ukščiausiąją T a
rybą, k uri išrinko savus vadovaujančiuosius organus.
Liaudies seimo nutarim u 1940 m. buvo vykdom a žemės
reforma: d v arininkų ir stam biųjų žem valdžių n acionali
zuota žem ė buvo perduodam a bežem iam s ir m ažažem iam s
valstiečiam s. Reform ai vadovavo Liaudies vyriausybės lie
pos 26 d. sudaryta V alstybinė žemės kom isija: A. Ž ukaus
kas (pirm ininkas), K. Didžiulis (pirm ininko pavaduotojas),
.1. G rigalavičius, A. Guogis, M. M eškauskienė, D. Pundzius, P. Šklėrius 22. J. G rigalavičius v adovavo žemės skirs
tymo darbam s Biržų, Panevėžio ir Rokiškio apskrityse.
Kaimo turtuoliai ne k a rtą m ėgino J . G rigalavičių papirkti,
kad žem ės skirstym o m etu jie m ažiau nukentėtų. Tačiau
jis buvo nepaperkam as. Žem ė buvo paskirstyta pagal įsta
tymą.
Rugsėjo 8 d. J. G rigalavičius buvo paskirtas LKP CK
organizacinio instruktavim o skyriaus ved ėjo pav ad u o to 
ju 23 ir susitelkė partiniam darbui.
1941 m. sausio m ėn. K auno m iesto partinė ko n feren 
cija išrinko J. G rigalavičių K auno m iesto kom iteto nariu,
o kom iteto plenum as — m iesto kom iteto pirm uoju sekre
toriumi.
J. G rigalavičius buvo išrinktas taip pat LKP(b) V su 
važiavim o delegatu. 1941 m. vasario 9 d. suvažiavim as
Išrinko jį LKP(b) CK nariu, o CK plenum as — LKP(b) CK
biuro n a r iu 24. Šias pareigas jis ėjo iki 1946 m. liepos mėn.
DIDŽIOJO TĖVYNES KARO METU
Kurybinį ir organizacinį socializmo kūrim o d arb ą n u tra u 
kė fašistinė V okietija, užpuolusi T arybų šalį. 1941 m. b ir
želio 22 d. anksti rytą hitlerininkų aviacija subom barda
vo Kauno aerodrom ą. J. Grigalavičius, pirm asis iš m iesto
pareigūnų atvažiavęs į aerodrom ą, apžiūrėjo degančius
lėktuvus ir pastatus. Grįžęs į m iestą, apie tai pranešė
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LKP(b) CK sekretoriui A. Sniečkui. P artijos m iesto k o 
m itetas organizavo aktyvistus ir siuntė jų grupes saugoti
įm onių ir svarbesnių ob jek tų nuo diversantų išpuolių.
Sužinojęs, kad vokiečiai fašistai pralaužė tarybinės gy
nybos linijas ir a rtė ja prie Kauno, m iesto kom itetas su 
organizavo įstaigos dokum entų evakavim ą.
A rchyvinė
m edžiaga buvo išvežta į Daugpilį. Sklido gandai, k ad h it
lerininkai išm etė desantą už Daugpilio. Dėl to partijos n a 
rių įskaitos kortelės buvo išskirtos ir lauko paštu pasiųs
tos į M askvą. M ažiau svarbi dokum entų dalis D augpilyje
buvo sudeginta, kad n ep atek tų priešui. Dalį evakuotųjų
iš Kaimo, pasiekusių Sebežą, J. G rigalavičius spėjo o r
ganizuotai susodinti į prekinį traukinį. N em aža Lietuvos
partinių ir tarybinių aktyvistų tokiu būdu pasiekė toles
nius T arybų šalies rajonus, įsijungė į šalies gynybą.
Evakavęsis į Penzos sritį, J. G rigalavičius 1941 m. ru 
denį dirbo Lunino rajono Pyrkino vaik ų san atorijoje di
rektoriaus pavaduotoju. 1941 m. gruodžio 5 d. jis buvo
paskirtas LKP(b) CK ir LTSR Liaudies Kom isarų Tarybos
įgaliotiniu Gorkio sričiai. V yko pasirengim as sukurti R au
donosios A rm ijos 16-ąją lietuviškąją šaulių diviziją. K ar
tu su generalinio štabo atstovu J. G rigalavičius parinko
divizijos form avim o v ietą prie Volgos. Iš visos T arybų
šalies į Gorkio sritį k arinių kom isariatų siunčiam i vyko
m obilizacinio am žiaus v y rai lietuviai, spėję pasitraukti iš
Lietuvos 29-ojo lietuviškojo korpuso kariai, T arybų ša
ly je nuo seniau gyvenę lietuviai raudonarm iečiai. V ien iš
Gorkio srities į divizijos form avim o v ietą atvyko 1100
iš Lietuvos evakuotų piliečių. Kai divizijos form avim o
darbai iš esmės buvo baigti, J. G rigalavičius LKP(b) CK
nurodym u savo įgaliotinio pareigas 1942 m. vasario 25 d.
perdavė J. Stim buriui, o pats buvo iškviestas į M askvą
dirbti LKP(b) CK ap arate 26.
Kai Lietuvos LKJS CK pirm asis sekretorius F. Bie
liauskas išėjo į R audonąją A rm iją, jo vietoj 1942 m. lie
pos— 1944 m. gegužės m ėn. dirbo J. G rig alav ičiu s26. K ar
tu jis buvo Lietuvos partizaninio judėjim o štabo v iršinin
ko A. Sniečkaus p ad ėjėjas kom jaunim o reikalam s. Už
ypatingus nuopelnus plečiant partizaninę kovą Lietuvoje
TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidium as 1944 m. kovo
22 d. apdovanojo J. G rigalavičių Raudonosios žvaigždės
ordinu 27.
Rengdam asis darbui išvaduotoje T arybų Lietuvoje,
J. G rigalavičius 1944 m. gegužės— liepos m ėn. lankė M ask
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voje p artin ių organizatorių kursus A u kštojoje p a rtin ėje
m okykloje prie VKP(b) CK.
R audonajai A rm ijai 1944 m. liepos mėn. išvadavus V il
nių, J. G rigalavičius su F. T eriošinu buvo paskirti vad o 
vauti dviem grupėm s Lietuvos p artinių ir tarybinių aklyvistų, k u rie iš M askvos dviem sunkvežim iais pasiekė
Vilnių. Kai rugpjūčio 1 d. buvo išvaduotas Kaimas, J. Gri
galavičius prad ėjo dirbti LKP(b) K auno m iesto kom iteto
pirm uoju s e k re to riu m i28.
Lietuvos TSR A ukščiausioji T aryba savo tre č io jo je se
sijoje 1944 m. rugpjūčio m ėn. V ilniuje vieningai išrinko
d eputatą J. G rigalavičių Lietuvos TSR A ukščiausiosios
Tarybos Prezidium o pirm ininko p a v a d u o to ju 29.
J. G rigalavičiaus v adovaujam a Kauno m iesto partinė
organizacija, įveikdam a daugelį sunkum ų, buržuazinių n a 
cionalistų ardom ąjį darbą, sugebėjo sutelkti darbo žm o
nos atkuriam ajam darbui. Per trum pą laiką prad ėjo veikti
kom unalinio ūkio įmonės, buvo atstatom os hitlerininkų
susprogdintos pram onės įmonės, ėmė dirbti aukštosios, v i
durinės ir pradinės m okyklos. J. G rigalavičius aršiai k o 
vojo su savavaliautojais, su visuom enės turto grobstytojnis. N eišvengta buvo ir nesąžiningų žm onių intrigų, dėl
kurių 1946 m. v iduryje jis buvo iš m iesto kom iteto sek
le toriaus pareigų atleistas.
KULTŪRINIO DARBO BARUOSE
1946— 1948 m. J . G rigalavičius m okėsi R espublikinėje parllnėje m okykloje prie LKP(b) CK V ilniuje ir ją baigė
mu pagyrim u. Per tą laiką paaiškėjo, kad 1946 m. jis buvo
nepagrįstai apkaltintas. LKP(b) CK 1948 m. liepos 30 d.
nutarė pasiųsti J . G rigalavičių dirbti LKP(b) Šilutės a p 
skrities kom iteto pirm uoju se k re to riu m i30. LKP(b) VI su
važiavim as 1949 m. vasario 18 d. išrinko jį LKP(b) CK
o'vizijos kom isijos nariu.
Įvykdžius respublikos rajonizaciją, J. G rigalavičius
1950— 1953 m. dirbo LKP(b) K laipėdos srities kom iteto
sekretorium i propagandos re ik a la m s31. K artu jis toliau
mokėsi A ukštosios partinės m okyklos neakivaizdiniam e
skyriuje. R ekom enduodam as jį į m okyklą, LKP(b) CK sek 
li'torius A. Trofim ovas 1951 m. birželio 12 d. šitaip ap i
budino J. G rigalavičių:
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„Nuo 1950 m. liepos m ėnesio dirba Lietuvos KP(b)
Klaipėdos srities kom iteto sekretorium . Dirbdam as Lietu
vos KP(b) Klaipėdos srities kom itete, drg. G rigalavičius
labai daug padarė padėdam as parinkti, paskirstyti ir iš
auklėti propagandistų kadrus, pagerinti ir ideologinį d ar
bą. Jis skiria daug dėm esio partinio švietim o, kultūros
švietim o įstaigų, kino, m okyklų darbui. J o iniciatyva sri
ty je plačiai paplito m eno saviveikla, p askaitų skaitym as.
Kaip darbuotojas drg. G rigalavičius kuklus, rodo inicia
tyvą, klausim us sprendžia atidžiai ir principingai. Daug
dirba, kad pakeltų savo politinį ir b endrąjį išsilavinim o
lygį" 32.
1956 m. baigęs A ukštosios partinės m okyklos n e a k i
vaizdinį skyrių, J. G rigalavičius M askvoje išlaikė v alsty 
binius egzam inus ir gavo aukštojo m okslo baigim o dip
lomą.
1953 m. buvo įsteigta n a u ja įs ta ig a — K ultūros m inis
terija. Pirm uoju T arybų Lietuvos kultūros m inistru buvo
paskirtas A. Guzevičius, o jo pirm uoju pavaduotoju —
J. G rigalavičius 33. Su didžiuliu entuziazm u jis ugdė m e
no saviveiklos kolektyvų m eistriškum ą. 1954 m. jie puikiai
pasirodė Lietuvos TSR literatūros ir m eno dekadoje M ask
voje. Ta proga J . G rigalavičius buvo apdovanotas Darbo
raudonosios vėliavos ordinu.
1956 m. p a rtija pasiuntė J. G rigalavičių dirbti LTSR
M inistrų Tarybos pirm ininko pavaduotoju. Po poros m e
tų jis perėjo dirbti LTSR M inistrų T arybos Reikalų v al
dybos vietinių T arybų inspekcijos viršininku. Šiame d ar
be, deja, neišvengė ir k ai kurių klaidų. 1959— 1965 m.
jis dirbo M inistrų Tarybos R eikalų valdybos skyriaus v e 
dėju, vėliau, susilpnėjus sveikatai, tos p at valdybos d ar
buotoju. Nuo 1979 m. lapkričio 1 d. J. G rigalavičius'—
LTSR A ukščiausiosios Tarybos Prezidium o darbuotojas.
Sąžiningą p artinį ir tarybinį darb u o to ją J. G rigalavi
čių LKP suvažiavim ai per 20 m etų rinko LKP revizijos
kom isijos nariu, kan d id atu į LKP CK nariu s ir LKP CK
nariu. 1940— 1947 m. ir 1959— 1963 m. jis buvo darbo
žmonių išrinktas LTSR A ukščiausiosios Tarybos deputatu.
Už nuopelnus revoliuciniam e ju d ėjim e ir k uriant so
cializm ą jis buvo apdovanotas Raudonosios žvaigždės, tri
m is Darbo raudonosios vėliavos, „Garbės ženklo" ordinais
bei m edaliais. Ja m buvo suteiktas Lietuvos TSR nusipel
niusio kultūros v eik ėjo garbės vardas.
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J. G rigalavičius m irė 1983 m. liepos 9 d. V ilniuje, ei
dam as 70-uosius m etus. J o palaikai buvo iškilm ingai p a
laidoti A ntakalnio kapinių m em oriale.
Penkiasdešim t m etų būdam as K om unistų partijo s gre
tose, Juozas G rigalavičius daug nusipelnė organizuodam as
Lietuvos darbo žmonių revoliucinį judėjim ą, jų ko v ą dėl
fašistinės diktatūros nuvertim o. Šiai veiklai jis paaukojo
gražiausius savo jau n y stės m etus.
Su didele energ ija Juozas G rigalavičius įsitraukė į so
cializmo kūrim ą T arybų L ietuvoje pačiais sunkiausiais
kovos su klasiniu priešu m etais. Ir čia jis įnešė reikšm in
gą indėlį į visos liaudies pasiaukojam ą d arb ą k u rian t
m ūsų k rašto socialistinę ekonom iką ir socialistinę k u ltū 
rą, k o v o jan t už šviesesnę jos ateitį.
Didelis Juozo G rigalavičiaus nuopelnas yra tai, kad
jis parašė ir paliko plačius savo atsiminim us. D abar jie
pasidarė prieinam i m okslininkam s. A tsim inim ai pateikia
nem aža konkrečių žinių iš Lietuvos K om unistų partijos
veiklos pačiais sunkiausiais jo s gyvavim o m etais. Tikė
simės, kad bent dalis jų bus paskelbti ir atsk iru leidiniu.
1983

14 Užsak. N r. 3499

Aleksandras
Jakševičius
(

1886 — 1971 )

A leksandras Jakšev ičius y ra vienas iš seniausių Lietuvos
darbininkų išsivadavim o judėjim o dalyvių. Laikotarpis,
kuriuo pradėjo savo visuom eninę veiklą A. Jakševičius,
buvo kupinas aršių klasinių m ūšių, revoliucinių audrų ir
esm inių socialinių pertvarkym ų.
Gimęs 1886 m. sausio 2 d. Šiauliuose geležinkelininko
šeim oje \ A. Jakševičius anksti susipažino su darbininkų
gyvenim u. K eturiolikm etis jaunuolis 1900 m. pradėjo dirb
ti Liepojos (Latvijoje), paskui Gomelio (Baltarusijoje) gar
vežių—vagonų rem onto dirbtuvėse, kuriose telkėsi n em a
ža darbininkų, kentusių kapitalistinio išnaudojim o jungą.
Šiose dirbtuvėse A. Jakševičius pats puikiai patyrė, ko
kia sunki buvo darbininko dalia carin ėje Rusijoje.
MOKYTOJAS
Lietuvoje tuo m etu plėtėsi nacionalinio išsivadavim o ju d ė 
jim as, brendo 1905— 1907 m. revoliucija. Pagautas rev o 
liucinių nuotaikų, A. Jakševičius 1904 m. atvyko į Lietu
vą. Įsidarbinęs K aišiadoryse geležinkelyje, jis dalyvavo
pirm osios Rusijos liaudies revoliucijos įvykiuose, platino
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socialdem okratinę spaudą, taip p at V. Kapsuko redaguo
tą „N au jąją gadynę", „Skardą".
N utaręs, kad geriausiai galės suartėti su valstiečiais
Ir jiem s padėti įsitraukti į k o v ą dirbdam as m okytoju,
A. Jak šev ičiu s lankė K aune „Saulės" m okytojų kursus.
.Inos baigęs, 1907 m. išlaikė eksternu egzam inus prie Pe
le-rburgo m okym o apygardos ir įgijo teisę m okytojauti
liaudies m okykloje. V argais negalais gavęs m okytojo v ie 
lą, A. Jak šev ičiu s 1909 m. apsigyveno A leknų kaim e n e 
toli Juo d u p ės (Rokiškio r a j.), ir pasiekė, kad čia būtų
pastatyta m okykla. J i vadinosi Barščių liaudies m okykla.
Ją lankė Barščių, M ažučių, A leknų, Raupių kaim ų vaikai
(dabar Rokiškio raj. M. M elnikaitės kolūkio teritorija).
Šioje m okykloje A. Jak šev ičiu s m okytojavo iki 1915 m„
kol prasidėjęs Pirm asis pasaulinis karas n u trau k ė darbą.
A tsidūręs su evakuotaisiais M inske, liaudies m okytojas
dirbo lietuvių karo pabėgėlių pradinėje m okykloje.
Po V asario revoliucijos A. Jak šev ičiu s buvo įstojęs į
Lietuvos socialistų liaudininkų p a rtiją ir išbuvo jo je m až
daug m etus laiko. Tačiau tai buvo tik laikinas susižavė
jimas kairiosiom is eserų frazėmis.
1917
m. pabaigoje M inske įvyko lietuvių k a rių su v a
žiavimas. Jam e buvo svarstom as klausim as dėl lietuvių
nacionalinių k arinių dalių kūrim o. Buržuaziniai n acio n a
listai prim ygtinai siūlė ku rti tokias dalis, nes tikėjosi jas
I)<inaudoti kovai dėl buržuazijos valdžios įtvirtinim o LieInvoje. K arių suvažiavim e dalyvavę lietuviai bolševikai
(busimasis skulptorius V incas Grybas ir kiti) aiškino, kad
nacionalinių k arinių dalių kūrim as to m eto sąlygom is
skaldo Rusijos revoliucijos jėgas ir gali padėti k o n trre v o 
liucionieriam s, siekiantiem s sutriuškinti tik ką gim usią
d arybų valdžią. A. Jak šev ičiu s šiuo svarbiu klausim u re 
ni ė bolševikus.
Kai V okietijos im perialistai sulaužė taikos paliaubas
Ii pasiuntė savo kariuom enę į T arybų šalies gilum ą, kai
1918 m. vasario m ėn. ji okupavo M inską, A. Jak šev ičiu s
užmezgė ryšius su M insko bolševikų pogrindine organiza
cija ir ėmė teikti jai param ą. Balandžio m ėnesį į M inską
atvyko A leksandra D rabavičiūtė, kurią RKP(b) lietuvių
.■lekcijų C entro biuras, vadovaujam as V. Kapsuko, p asiun
tė pogrindiniam partiniam darbui į Lietuvą. A. Jak šev ic ius, dirbęs M insko lietuvių karo pabėgėlių kom itete,
padėjo ja i apsirūpinti reikiam ais dokum entais. A tvykusi
l Vilnių, A. D rabavičiūtė užmezgė ryšius su Pranu! Eidu211

kevičium i, Barbora Burbaite, K onstantinu Kernovičium i,
Juozu Lickevičium i ir kitais revoliuciniais socialdem okra
tais, padėjo čia 1918 m. pavasarį įkurti pirm ąją kom unis
tin ę kuopelę. Po to ji nuvyko į savo gim tinę M ažeikių
ap sk rity je, k u r taip p at įkūrė kom unistinę kuopelę. Už
revoliucinę veiklą kaizeriniai okupantai birželio 10 d. ją
suėm ė ir kalino M ažeikiuose. Tik laim ėjus Lapkričio re 
voliucijai V okietijoje, A. D rabavičiūtė išėjo į laisvę.
KOMUNISTŲ PARTIJOS ORGANIZATORIŲ GRETOSE
1918 m. liepos m ėn. atvykęs į Kaišiadoris, A. Jakševičius
ėm ė telkti kom unistų šalininkus. N etrukus čia ja u veikė
apie 25 žmonių organizacija — pirm oji A. Jakševičiaus
įk u rta kom unistinė kuopelė K aišiadoryse ir šio m iesto apy
linkėse 2. Iškilo reikalas susisiekti su Vilnium i. Užmegzti
ryšius padėjo atv y k ęs iš M insko pas savo gimines į K ai
šiadoris kom unistas Jo n a s Jasiūnas. M at jis ja u vežiojo
iš M insko kom unistinę literatū rą V ilniuje susikūrusiam
Lietuvos K om unistų partijos laikinajam C entro biurui.
P. Eidukevičiaus pasiūlym u A. Jakševičius persikėlė į V il
nių ir įsitraukė į pirm ojo Lietuvos K om unistų partijos su
važiavim o rengim o darbą.
Pirmasis LKP suvažiavim as įvyko 1918 m. spalio 1—
3 d. vokiečių okupuotam e V ilniuje. Ja m e dalyvavo 34
d elegatai ir 6 svečiai — iš viso 40 žmonių, kurie a tsto 
vavo apie 800 partijos narių. Suvažiavim o posėdžiai vyko
nelegaliai, kasdien vis kito je vietoje. Pirm asis suvažiavi
m o posėdis įvyko d a b artin ėje Petro C virkos g atv ėje 8e,
revoliucinio judėjim o dalyvės Olgos Sm irnovos nam e.
A ntrasis suvažiavim o posėdis vyko dabartinės K. Būgos
g. 38, staliaus K onstantino K ernovičiaus b u t e 3. Trečios
dienos posėdžio vieta d ar nenustatyta.
Suvažiavim o prezidium o pirm ininku buvo išrinktas
A. Jakševičius. Pagrindinius pranešim us svarstytais k lau 
simais padarė P. Eidukevičius. A n trąją suvažiavim o dieną
A. Jakševičius padarė pranešim ą „Spalio revoliucija ir
p adėtis T arybų R usijoje". V. K apsukas ir Z. A ngarietis
suvažiavim e negalėjo dalyvauti — jie tuom et gyveno Ta
rybų Rusijoje. Tačiau jų atkakli kova su buržuazine ideo
logija, su oportunistais socialdem okratais ir socialistais
liaudininkais suvaidino lem iam ą vaidm enį parengiant d ir
v ą LKP I suvažiavim ui sušaukti. Suvažiavim o rezoliucijas
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galutinai parengė redakcinė kom isija, į kurią įėjo P. Ei
dukevičius, A. Jakševičius ir R. Pileris.
Idėjines savo pozicijas LKP pirm asis suvažiavim as ga
na ryškiai atskleidė rezoliucijoje dėl taktikos, ku rio je sa
koma: „K eldam a revoliucinius p roletarų lozungus (prolelariato diktatūra, D arbininkų atstovų tary b ų valdžia, so
cialistinė pasaulio revoliucija) ir revoliucionizuodam a
darbininkų klasę, p a rtija telkia ją aplink šiuos lozungus
plačiai klasių k o v a i" 4. Pasisakym as už proletariato d ik ta 
tūrą, už T arybų valdžią tuo pačiu reiškė idėjinį atsiriboji
mą nuo oportunistų susitaikėlių, nuo socialdem okratų, nuėjusiu b en d radarbiauti su buržuazija. R ezoliucijoje „Dėl
einam ojo m om ento" pirm asis suvažiavim as
pasveikino
„Rusijos proletariatą, kaip tv irtą pirm aeilį socializmo ko
votoją", kuris pirm asis parodė, kaip reikia „kirsti p asku
btų smūgį buržuazijos kapitalistinei tv ark ai ir paim ti p o 
litinę valdžią į savo rankas, baigti k a rą visuotina santaika
ii imti gyvenim ą k u rti socializmo pam atais" 5. Šia savo
tezoliucija pirm asis suvažiavim as aiškiai pabrėžė istorinę
Spalio revoliucijos reikšm ę, nurodė, k ad dėl jo s įtakos
Rusijos proletariatas tarptautiniam e darbininkų judėjim e,
Rusijos darbo žmonės pasauliniam e darbo žm onių išsi
vadavim o judėjim e iškilo į priešakines pozicijas, kad jų
sukurta T arybų respublika tapo visų im perializm o p a v e rg 
iu tautų išsivadavim o judėjim o atram a.
T ačiau pirm ojo suvažiavim o rezoliucijose atsispindi ir
PI autorių teorinis nebrandum as. J ie dar nem okėjo teisin 
gai įv ertinti bręstančios socialistinės revoliucijos Lietu
voje v arom ųjų jėgų. Rezoliucijose keliam as tik D arbinin
ką atstovų tary b ų valdžios šūkis, t. y. n epakankam ai v e r
tinam as valstiečių, pirm iausia v argingųjų valstiečių, k a ip
proletariato sąjungininko, vaidm uo. Suvažiavim o rezoliu
cijose n ė ra aiškiai suform uluotų valstiečių reikalavim ų,
nėra iškeltas reikalavim as perduoti dvarininkų žem ę b e 
žemiams ir m ažažem iam s valstiečiam s.
N epaisant LKP pirm ojo suvažiavim o priim tuose doku
m entuose esam ų kai k u rių trūkum ų, pats suvažiavim as
n jo priim ti nutarim ai buvo svarbi gairė Lietuvos d arb i
ninkų išsivadavim o judėjim e. Jis suvienijo atskirai vėl
in sią s partines organizacijas į vieningą Lietuvos Kom u
nistų p artiją, užbaigė m ūsų k rašte m arksistinės-lenininės
partijos kūrim o darbą.
J suvažiavim o išrinktą Lietuvos Kom unistų partijos
C entro K om itetą įėjo ir A. Jakševičius. Pasiskirstant dar213

b ą ta rp Centro Kom iteto narių, A. Jakševičiui buvo p a
sk irta užsiimti agitacijos ir propagandos reikalais, rū p in 
tis ryšių su vietinėm is partinėm is organizacijom is palai
kym u. Jo pastangom is netrukus V ilniuje, dabartin ėje Pio
n ierių g. 3, buvo įkurta nelegali partijo s C entro Komiteto
spaustuvė. Tai buvo pirm oji L ietuvoje K om unistų p a rti
jos nelegali spaustuvė, veikusi 1918 m. spalio—gruodžio
m ėn. J o je dirbo A. Jakševičiaus iš K aišiadorių iškvies
tas V ladas Zenkevičius ir rinkėjas A dom as Tom aševskis
(O k u liam ik as)6. Spaustuvėje buvo nelegaliai spausdinam i
kom unistiniai atsišaukim ai lietuvių ir lenkų kalbom is. Šios
rūšies spaudinių leidim ui A. Jakševičius vadovavo iki
1918 m. gruodžio m ėn., kol į V ilnių pogrindiniam p a rti
n iam darbui atvyko V. K apsukas.
TARYBŲ LIETUVOS UŽGIMIMAS
1918 m. pabaigoje ir 1919 m. pradžioje Lietuvoje įvyko
socialistinė revoliucija. Lietuvos darbininkai ir valstiečiai,
vadovaujam i K om unistų partijos, sukūrė darbo žmonių
valdom ą valstybę — T arybų Lietuvą.
A. Jakševičius buvo vienas iš aktyviausių T arybų v a l
džios Lietuvoje kūrėjų. Jis dalyvavo istoriniam e LKP CK
1918 m. gruodžio 8 d. posėdyje V ilniuje, K om unarų g. 9,
k u r buvo sudaryta Lietuvos Laikinoji revoliucinė darbi
n inkų ir valstiečių vyriausybė, v adovaujam a V. Kapsuko.
V yriausybės narys buvo ir A. Jakševičius. Jo parašas yra
po Laikinosios revoliucinės vyriausybės 1918 m. gruo
džio 16 d. m a n ife stu 7, kuriuo buvo paskelbtas T arybų Lie
tuvos respublikos sukūrim as, T arybų valdžia visoje Lie
tuvoje. 1919 m. L aikinojoje revoliucinėje vyriausybėje
A. Jakševičius ėjo susisiekim o liaudies kom isaro pareigas,
kurį laiką buvo V ilniaus m iesto revoliucinio kom iteto pir
m ininkas.
Istorinės sąlygos susiklostė taip, k ad T arybų Lietuvos
respublika 1919 m. gyvavo neilgai: ją nuslopino užsienio
in te rv en tų ir vietos buržuazijos karinės jėgos.
VĖL POGRINDYJE
N um atydam as in terv en tų puolim ą ir galim ą tarybinių ra 
jonų okupavim ą, jungtinės Lietuvos ir B altarusijos Kom u
nistų partijos C entro K om itetas buvo n u taręs palikti po
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grindiniam partiniam darbui k eletą atsakingų draugų, tarp
jų A. Jakševičių, R. Piterį, K. N aujokaitį. Lenkų legio
nieriai V ilnių užpuolė 1919 m. balandžio 19 d. Partiniai
darbuotojai d a r nebuvo pasirengę pereiti į pogrindį. Pa
silikę V ilniuje R. Pileris, K. N aujokaitis ir kai k urie kiti
partiniai darb u o to jai nespėjo laiku užsikonspiruoti ir neIrukus pateko į kalėjim ą. A. Jak šev ičiu s tom is dienom is
pasitraukė iš V ilniaus. Jis pasiekė M inską, iš k u r partijo s
nurodym u buvo kom andiruotas į Daugpilį. Iš čia, Z. Angariečio siunčiam as, 1919 m. birželio m ėn. P ranckūno p a 
varde atvyko į Lietuvą 8, apsistojo Šiauliuose ir ėm ė o r
ganizuoti p artinį darbą. Lietuvos ir B altarusijos KP CK
jau liepos 4 d. gavo Sm olenske pirm ąjį B ernardo (A. Ja k ševičiaus slapyvardis) pranešim ą apie partinį d arbą Lie
tuvoje.
K iek galėdam i užsikonspiravę, įvairiose vietose dirbo
tuo m etu pasiųsti partijos nariai. Biržuose buvo apsisto
jęs Juozas Dumša, Jo n as N iaura. U km ergėje trum pą laiką
dirbo Dom icėlė Elena T autkaitė, netrukus persikėlusi į
Kauną. Raseiniuose — Karolis Požėla, Jo n as Kovalskis, J o 
nas Lenkaitis, Jo n išk y je — K arolis Didžiulis, Feliksas N o r
vydas ir M arija N orvydienė, Šiauliuose — Emilija Šim ai
tė, K aune — Jo n a s Kubickis, Savelijus Lipkinas ir kt. Su
visais jais A. Jakševičius užm ezgė ryšius, pradėjo a tk u rti
reakcijos sugriautas partines organizacijas, kuriose dirbo
liek pogrindyje išlikę, tiek atsiųsti nauji partijos ak tyvis
tai. Sėkm ingiausiai dirbo K. Požėla Raseiniuose. Daugelis
kitų pasiųstų ak ty v istų buvo buržuazijos sam dinių suim ti
ir įkalinti.
1919
m. rugpjūčio 15 d. K aune įvyko Lietuvos ir Bal
tarusijos K om unistų partijos konferencija, kuri išrinko
Lietuvos C entro biurą. A. Jakševičius nors ir nedalyvavo
toje konferencijoje, b et buvo už akių išrinktas Centro
biuro sekretorium i. P artijos vadovybės nurodym u jam te 
ko persikelti dirbti į Kauną.
Prieš vykdam as į Kauną, A. Jakševičius aplankė R a
seinius, susitiko čia su K. Požėla. Tuo m etu partin ės kon
ferencijos n utarim u buvo organizuojam as C entro biuro
organo „Tiesa" leidim as. K. Požėla ja u tu rėjo iš Kauno
atvežtą m edžiagą pirm ajam pogrindinės „Tiesos" num e
ti ui. Per kelias dienas pirm asis „Tiesos“ num eris Rasei
niuose buvo išsp a u sd in ta s9, k aip prisim ena A. Jakševičius, bene 300 egz. tiražu. V ykdam as arkliais, A. Jakše215

vičius su savo k eturiais pakeleiviais šį „Tiesos" tiražą
nuvežė į K auną išplatinti.
Lig šiol nesurastas pirm asis pogrindinės „Tiesos“ n u 
m eris. Kada gi jis išėjo? Partiniam e arch y v e pavyko su
rasti vieną A. Jakševičiaus pareiškim ą, rašytą 1920 m.
birželio 1 d. Sm olenske. Jam e A. Jak šev ičiu s nurodo, kad
partijos nutarim u jis į K auną atv y k o ir pradėjo dirbti
partijos Centro biuro sekretorium i 1919 m. rugsėjo 27 d.
Si d a ta ir leidžia d aryti išvadą, k ad pirm asis pogrindinės
„Tiesos" num eris pasirodė 1919 m. rugsėjo pabaigoje,
n es pirm ojo num erio tiražas tą pačią rugsėjo 27 d. buvo
p ristaty tas į Kauną. A ntrasis pogrindinės „Tiesos“ num e
ris, kurio parengim o planą A. Jak šev ičiu s su K. Požėla
ap tarė Raseiniuose, pasirodė lapkričio m ėnesį. Jis yra
saugom as Partijos istorijos instituto prie LKP CK biblio
tekoje.
Pogrindinis partijos Lietuvos C entro biuras, v ad o v au 
jam as A. Jakševičiaus, 1919 m. rudenį ir 1920 m. pradžio
je atliko svarbų darbą, sutelkdam as partines organizaci
ja s po socialistinės revoliucijos L ietuvoje nuslopinimo.
J o iniciatyva buvo organizuota K aune pirm oji, tiesa, dar
prim ityvi pogrindinė spaustuvė, k urioje buvo spausdina
m i kom unistiniai Lietuvos Centro biuro, taip pat Kauno
kom iteto atsišaukim ai. Tuo laikotarpiu Raseiniuose ėjo po
grindinė „Tiesa“, o K aune — partijos rem iam as legalus
profsąjungų C entro biuro laikraštis „D arbininkų gyveni
m as". Šių leidinių red ak cijo je teko dirbti ir A. Jakševičiui. Ja m padėjo m okytojas Ju stin as Bartkus ir kiti p a r
tiniai literatai.
N ors siautėjo reakcija, bet partinės organizacijos gy
vavo. Lenkų legionierių okupuotam e V ilniuje dirbo p a r
tijos V ilniaus apygardos kom itetas, vadovaujam as Kazio
Giedrio. Partijos Telšių rajono kom itetui vadovavo V la
das Rekašius, Panevėžio rajono kom itetui •—- E ugenija Jan kūnaitė. Šiaulių rajone dirbo Karolis Didžiulis, Emilija
Šim aitė, M arijam polės rajone-— V iktoras Griškelis, A nd
rius V erbyla ir daug k itų partijos darbuotojų. Be o rg a
nizacinio darbo, rajonų kom itetai plėtė taip pat ideolo
ginę propagandinę veiklą: leido atsišaukim us, laikraščius.
K om unistų partijos Telšių rajono kom itetas 1919 m. sp a 
lio 5 d. išleido laikraštį „Žemaičių kom unistas". Suvalki
jo s rajono kom itetas nuo 1919 m. rugsėjo mėn. pradėjo
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leisti ,.Partijos žinias". V isur buvo platinam a literatūra,
pristatom a iš Sm olensko („Komunistas", įvairios brošiū
ros). Daug dėm esio buvo skiriam a profsąjunginiam darbui.
KAIRUOLIŠKOS KLAIDOS PARTIJOJE
1920 m. pradžioje Lietuvos partinei organizacijai iškilo
nauji svarbūs uždaviniai. Buržuazinė vyriausybė paskelbė
rinkimus į Steigiam ąjį seimą. Teko spręsti klausim ą, ar
turi Kom unistų p a rtija dalyvauti šiuose rinkim uose. V a
sario 21—23 d. įvyko K auno įgulos kareivių sukilim as,
kurį buržuazija n etru k u s nuslopino. Kokios taktikos tu 
rėjo laikytis partinė organizacija šio sukilimo atžvilgiu?
Šiais svarbiais klausim ais Lietuvos C entro biure n e b u 
vo vieningos nuom onės. Svarstydam as klausim ą, a r d aly 
vauti Steigiam ojo seimo rinkim uose, Kom unistų partijos
Lietuvos C entro biuras (B. M atusevičius, K. Stasiulis,
P. N aruševičius ir kt.) daugum a balsų, priešingai A. Jak ševičiaus pasiūlym ui, n u tarė rinkim us boikotuoti. N uom o
nių skirtum ai dėl partijos dalyvavim o seim o rinkim uose
atsirado dėl to, kad skirtingai buvo vertinam as einam asis
m om entas. Dalis partijos d arbuotojų d ar netikėjo, kad
socialistinė revoliucija tuo m etu pralaim ėjo, k ad reikia
orientuotis į ilgam etį partijo s darbą nelegaliom is sąlygo
mis, siekiant visom is priem onėm is stiprinti partijos ryšius
su darbo žmonėmis, taip pat p an au d o jan t ir seimo bei
savivaldybių rinkim ų kam panijas. Pasitarti su V. K apsu
ku, Z. A ngariečiu ir kitais C entro Kom iteto nariais, dir
busiais tuo m etu Sm olenske, nebuvo įm anom a, nes te 
bevyko A ntantės valstybių sukurstytas k aras prieš T ary 
bų R usiją ir susisiekim as p artiniu paštu vyko tik per
kurjerius, kurių kelionė per frontą užtrukdavo ilgai. Kai
atėjo iš Sm olensko V. Kapsuko laiškas su patarim u d a 
lyvauti Steigiam ojo seimo rinkim uose, buvo ja u p er vėlu
sudaryti ir įteikti k airių jų darbininkų kandidatų sąrašus.
Taigi Kom unistų p a rtija Steigiam ojo seimo rinkim uose n e 
dalyvavo.
Kaip y ra žinoma, boikotistinius nusistatym us buržua
zinių parlam entų atžvilgiu V. Leninas 1920 m. pavadino
vaikiška „kairum o" liga kom unizme. Šia liga sirgo ir kai
kurie Lietuvos kom unistai. V. Lenino kn y g a „V aikiška
„kairum o" liga kom unizm e“, Kom interno antrojo ko n g re
se nutarim ai padėjo Lietuvos kom unistam s įveikti šią sek217

tantizm o ligą, ir daugiau ji L ietuvoje nepasikartojo. A n
tai, rengiantis rinkim am s j pirm ąjį buržuazinės Lietuvos
seimą, K. Požėla 1922 m. gegužės m ėnesio „Tiesos" Nr. 2
rašė:
„Rinkimuose į Steigiam ąjį seim ą m ūsų p a rtija n e d a 
lyvavo. Tuom et d ar gyvavusios Lietuvos ir Baltarusijos
Kom unistų partijos CK pasisakė už dalyvavim ą rinkim uo
se, b et jo nutarim as p e r vėlai buvo gautas (CK tada buvo
užsienyje). Buvo p ad ary ta klaida; nebuvo panaudota to ji
vienintelė vieta, k u r p roletarų p a rtija gali a tv iria u ir v ie
šai pasakyti savo žodį“ I0.
A pie 1920 m. k areiv ių sukilim ą Lietuvos partinė o r
ganizacija sužinojo pavėluotai. C entro biuras tegalėjo re a 
guoti išleisdam as atsišaukim ą, kuriuo k v ietė darbininkus
ir kareivius rem ti sukilėlius. Deja, atsišaukim as buvo iš
spausdintas, kai kareiv ių sukilim as ja u buvo baigiam as
slopinti.
Susikom plikavus padėčiai, be to, paaiškėjus konspira
cijos taisyklių pažeidim ui Kauno p a rtin ėje organizacijoje,
Lietuvos ir Baltarusijos KP C entro K om itetas n u tarė Lie
tuvos Centro biuro narius A. Jakševičių, P. N aruševičių,
K auno kom iteto n a rę Eleną T autkaitę atšau k ti iš pogrin
dinio darbo. 1920 m. balandžio 4 d. K aune įvyko partin ė
konferencija, k uri išrinko n a u ją C entro biurą. K onferen
cijoje ataskaitinį pranešim ą apie C entro biuro darbą p a 
darė A. Jakševičius. Perdavęs partinius ryšius naujam
C entro biuro sekretoriui Kaziui Stasiuliui, A. Jak šev ičiu s
balandžio 14 d. išvyko iš Kauno ir balandžio 29 d. p a 
siekė Sm olenską. L ir B KP CK, apsvarstęs partinį d a rb ą
Kaune, priėm ė atitinkam us nutarim us.
PEDAGOGINIS DARBAS
N uo 1920 m. antrosios pusės A. Jak šev ičiau s visuom eni
nė veikla buvo susijusi daugiausia su pedagoginiu darbu
lietuviškose m okyklose. A ntai 1921 m. A. Jakševičius
dalyvavo k uriant M askvoje partinę tary b in ę m okyklą
Lietuvos politiniam s em igrantam s, ku rio je dėstė istoriją.
Ši m okykla tų pačių m etų pabaigoje tapo M askvoje su
k u rto V akarų tau tin ių m ažum ų kom unistinio universiteto
lietuvių sektorium i. N uo 1921 m. pabaigos A. Jakševičius
m okytojavo Sofeisko (Mogiliovo sritis) lietuvių m okyklo
je. 1923— 1924 m. jis vadovavo partinei m okyklai prie218

Baltarusijos KP(b) C entro Kom iteto. 1924 m. A. Ja k še v i
čius dirbo K oidanovo rajono švietim o skyriaus vedėju,
Borisovo apygardos švietim o skyriaus vedėju. 1927—
1931 m. jis ėjo M inske glavliito viršininko pareigas.
1931— 1932 m. A. Jakševičius buvo lietuviškojo sa v ait
raščio „Raudonasis artojas" redaktorius, o po to m oky
to jas vidurinėse m okyklose.
A. Jak šev ičiu s nem ažai prisidėjo prie lietuvių ta ry b i
nės kultūros ugdym o d ar k e tv irtajam e šio am žiaus de
šim tm etyje. Jis parašė knygelę „15 m etų proletarinės
revoliucijos“ (Minskas, 1932 m.), parengė lietuvių pradi
nėms m okyklom s, veikusiom s T arybų šalyje, „Elem ento
rių" (M inskas, 1934 m.), „Skaitym us" pirm iesiem s m oky
mo m etam s (Minskas, 1934 m.), išvertė į lietuvių kalbą
K. Paustovskio apysaką „Kara-Bugaz" (M inskas, 1935 m.),
baltarusių v a ik ų rašytojo Ja n k o M auro apsakym ą v a i
kams „KTD" (Minskas, 1936 m.), keletą vadovėlių ir po
litinės literatūros knygelių.
A sm enybės kulto m etais A. Jakševičius paty rė didelę
nuoskaudą. 1936 m. lapkričio m ėn. jis buvo M inske re 
presuotas ir pagal neteisingą kaltinim ą su grupe b a lta ru 
sių rašy to jų nuteistas 10 m etų darbo stovyklos. 1943 m.
rugsėjo 5 d. jį paleido iš stovyklos kaip invalidą. A. J a k 
ševičius apsigyveno Saratovo srity je ir iki 1956 m. dirbo
m okytoju Afleksandrov G ajaus rajono vid u rin ėje m okyk
loje. L ikviduojant asm enybės kulto padarinius, B altaru
sijos TSR aukščiausiasis teism as 1954 m. gruodžio 29 d.
peržiūrėjo A. Jak šev ičiau s bylą, ankstesnį teism o n u o 
sprendį panaikino ir jį reabilitavo.
Pradėjęs rūpintis pensijos reikalais, A. Jak šev ičiu s
parašė laišką Lietuvos KP C entro Kom itetui, prašydam as
patvirtinti jo pedagoginio darbo stažą iki 1940 m. 1957 m.
jis buvo iškviestas į V ilnių. Respublikos vyriausybė a p 
rūpino jį butu, paskyrė respublikinės reikšm ės p ersona
linę pensiją.
A. Jakševičius į Kom unistų p a rtiją buvo priim tas
1918 m. liepos m ėn.11 Dėl kom plikacijų pogrindiniam e d a r
be K aune partijo s valym o m etu 1921 m. jis buvo paša
lintas iš partijos su teise vėl įstoti į ją bendrais p ag rin 
dais. 1923 m. jis buvo priim tas kandidatu į p artiją, o
1926 m. balandžio mėn. jį M inske priėm ė partijos nariu.
Susirgęs 1932 m. iš partijos pasitraukė. 1961 m. kovo
mėn. A. Jakševičius kreipėsi į LKP CK, prašydam as pri
pažinti jam partinį stažą nuo 1918 m. Surinkęs iš įvairių
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arch y v ų duomenis, LKP CK 1962 m. rugpjūčio 1 1 d . n u 
tarė jam pogrindinio partinio stažo nepripažinti, nes jis
ilgus m etus nedalyvavo partijos veikloje 12.
R eikia pažym ėti didelę A. Jakševičiaus pagalbą Par
tijos istorijos institutui prie LKP CK. Jis padėjo nusta
ty ti vietas V ilniuje, kur 1918 m. posėdžiavo LKP pirm ojo
suvažiavim o dalyviai, k u r įvyko istorinis LKP CK 1918 m.
gruodžio 8 d. posėdis (Komunarų g. 9), kuriam e buvo
sudaryta Lietuvos Laikinoji revoliucinė darbininkų ir v a ls
tiečių vyriausybė ir priim tas jos m anifestas. Prie tų nam ų
dabar pritvirtintos m em orialinės lentos su atitinkam ais
užrašais, o nam e P. C virkos g atvėje 8e atidarytas LKP I
suvažiavim o nam as-m uziejus.
A. Jakševičiaus atsim inim ai y ra paskelbti knygose
„Proletarinė revoliucija Lietuvoje" (Vilnius, 1960 m.), „Re
voliucijos audros" (Vilnius, 1968 m., rusų kalba). J o
straipsnius ir atsim inim us skelbė „Tiesa", „Sovetskaja
Litva", „Tarybinis m okytojas", „Kom jaunim o tie sa “, žur
nalas „Kom unistas".
Už žymius nuopelnus ugdant tary b in ę k u ltū rą ir
reikšm ingą revoliucinę bei visuom eninę-politinę veiklą v y 
riausybė suteikė A leksandrui Jakševičiui Lietuvos TSR
nusipelniusio kultūros veik ėjo garbės v a rd ą 13. 1965 m.
jis buvo apdovanotas „Garbės ženklo" ordinu u .
Po sunkios ligos A. Jakševičius m irė V ilniuje 1971 m.
balandžio 16 d .15 J o palaikai buvo pašarvoti K om unarų
g. 9 nam o salėje, k u rio je 1918— 1919 m. A. Jakševičius
n e k a rtą lankėsi partinio darbo reikalais, kalbėjo darbi
ninkų susirinkim uose, ragindam as juos į k o v ą už T arybų
valdžią. A. Jakševičiu s palaidotas V ilniaus A ntakalnio
kapinių m em oriale. K albėjusieji gedulo m itinge pažym ė
jo, kad T arybų Lietuvos visuom enė atsisveikina su rev o 
liucinio judėjim o veteranu, su vieninteliu buvusiu ligi tol
gyvu pirm ojo LKP C entro Kom iteto nariu, su žinom u v i
suom enės veikėju, stovėjusiu prie Lietuvos Kom unistų
partijos ir socialistinės revoliucijos m ūsų k rašte lopšio,
su paskutiniu pirm osios Lietuvos tarybinės vyriausybės
liaudies kom isaru.
19 6 6

Jonas
Kubickis
( 18 8 2 —

19 4 9 )

Ėjo 1934 m etai. Dirbau įprastą darbą LKP atsto v y b ėje prie
K om interno V ykdom ojo K om iteto M askvoje „Liukso"
viešbutyje (dabar viešbutis „C entralnaja", Gorkio g. 10).
Skam butis. Pakeliu telefono ragelį.
— K alba Kubickis. Yra laiškas.
— O koks jū sų adresas?
— Bolšaja A ndronovka 18/6, bt. 9.
— D ėkoju,— atsakiau.
Paskam binau į K om interno V ykdom ąjį K om itetą Z. Angariečiui, k a d pas Kubickį y ra a tė jęs laiškas.
— N uvažiuok pas jį, paim k laišką ir padėk m an ant
stalo,— pasakė Z. A ngarietis.
T ram vajum i po kelių persėdim ų pasiekiu n urodytą
gatvę, susirandu k eturių aukštų n a u ją nam ą. Buto duris
atidaro pagyvenusi m oteriškė — J. K ubickio žmona.
•— A š A ngariečio siunčiam as atvykau,— prisistatau.
— Prašom, prašom! — atsako m oteriškė ir paduoda
m an laišką.— Kubickis išėjęs į darbą.
Parvežęs laišką padedu an t Z. A ngariečio rašom ojo
stalo. A tplėšti jį, atėjusį iš Kauno, n eturiu teisės. D rau
džia konspiracijos taisyklės.
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V ėliau panašius laiškus parašyti į K auną m an duodavo
ir pats Z. A ngarietis. J ie buvo nekalto turinio. Bet m aža
m e laiške būdavo vienas sakinys, kurio reikšm ę žinojo
tik Z. A ngarietis ir adresatas Kaune. Tas adresatas —- tai
LKP CK S ekretoriato narys. Gavęs jį sužinodavo, pavyz
džiui, kad toks ir toks T arptautinės Lenino m okyklos lie
tu vių sektoriaus klausytojas baigė m okyklą ir išvyko į
L ietuvą dirbti partinio darbo.
Panašių kaip J. Kubickio adresų buvo ir daugiau. Ja is
į M askvą ateidavo LKP CK Sekretoriato n arių laiškai
Z. A ngariečiui su konspiraciniais, tik jiem s žinomais p ra 
nešim ais.
1936 m. vasarą J. Kubickis sirguliavo. Kartą, a tė jęs
į LKP atstovybę, jis papasakojo apie savo veiklą p ra
eityje. Supratau, k ad negaluojantis žmogus jaudinasi dėl
ateities ir nori papasakoti apie savo revoliucinę praeitį.
Paprašiau jį sm ulkiau papasakoti savo biografiją. Ėmiau
ją užrašinėti. 1946 m. gruodžio 29 d. J. Kubickį sutikau
V ilniuje ir vėl užrašiau pasakojim ą apie jo veiklą LKP
gretose. 1947 m. sutikęs m ane M askvoje, J. Kubickis
perdavė savo paties padarytus užrašus. V isa ta m edžia
ga susikaupė Partijos istorijos instituto prie LKP CK p a r
tiniam e archyve. 1949 m., ja u dirbdam as institute, suži
nojau, kad balandžio 26 d. M askvoje J. Kubickis m irė.
Parašiau nekrologą, kuris balandžio 27 d. buvo paskelb
tas respublikinėje spaudoje L
Kokį gyvenim o kelią nuėjo vienas iš seniausių Lietu
vos revoliucinio darbininkų judėjim o veteranų?

1905— 1907 METŲ REVOLIUCIJOS DALYVIS
Jo n as Kubickis gimė 1882 m. gruodžio 27 d. Švenčionių
apskrities Švenčionių valsčiaus (dabar Švenčionių raj.) Kukiškės kaim o bežem io šeim oje. Septynerių m etų b erniu
k ą tėv ai jau išleido gyvulių ganyti. Už ta i pasiturintys
valstiečiai šeim ai m okėjo m aisto produktais.
Paaugęs Jo n as 1896 m. įsiprašė į Švenčionėlių geležin
kelio dirbtuves. Tris m ėnesius jis dirbo veltui, o po to
ėm ė gauti po 20 kp per dieną. Taip prasidėjo darbininko
m etalisto, paskui katiliaus m eistro gyvenim as, praėjęs per
Švenčionėlių, V ilniaus, K ram atorsko, D neprodzeržinsko,
Kauno, Kolomnos, M askvos m etalo fabrikus.
222

A tvykęs 1901 m. į V ilnių, J. K ubickis įsidarbino Petro
Vileišio m etalo dirbinių gam ykloje. Gam ykla tik k ą buvo
pastaty ta buvusioje P oltavskajos (dabar Panerių) g. 55.
J o je buvo gam inam os geležinkelių ir plentų tiltų detalės,
katilai, rezervuarai. Įm onėje buvo ažūrinių dirbinių ce
chas, kuriam e buvo gam inam i m etaliniai balkonai, vartai,
įvairūs aptvarai, šviestuvai. Tuo m etu tai buvo v ien a iš
stam biausių V ilniaus įmonių. V ėliau ji buvo parduota
„Vilijos" bendrovei, kurios dalininkas buvo Jo n as Basa
navičius. Įmonė gam ino įvairias žemės ūkio m ašinas ir
padargus. Darbo draugai įtrau k ė J. Kubickį į Lietuvos
socialdem okratų partijos n arių sukurtą politinio lav in i
mosi būrelį, davė platinti socialdem okratinę literatūrą.
Prasidėjus 1905 m. revoliucijai, V ileišio gam yklos so
cialdem okratai organizavo apie 120— 150 darbininkų ko
vos b ū r į 2. Jo kovotojai, ta rp jų ir J. Kubickis, buvo a p 
siginklavę durtuvais ir revolveriais. D urtuvus d arbinin
kai gam ino pačioje P. V ileišio gam ykloje. Būrio kovotojai
saugojo susirinkim ų, m itingų, dem onstracijų dalyvius nuo
policijos antpuolių. P. V ileišio įm onės darbininkų susi
rinkim uose kalbėjo Stasys M atulaitis, Pranas E idukevi
čius, Zigmas A ngarietis, Steponas K airys ir kt. N uslopi
nus M askvos darbininkų ginkluotą sukilim ą, V ilniuje p ra 
sidėjo reakcijos siautėjim as — daug revoliucijos dalyvių
buvo suim ta ir įkalinta.
1908 m. P. V ileišio gam ykla užsidarė, nes trū k o v al
diškų užsakym ų. Įmonės darbininkai išsivažinėjo. J. K u
bickis 1911 m. išvažiavo į U krainą, į K ram atorską, d
1916 m.— į K am enskoję, k u r susitiko su bolševikų p a r
tijos veikėjais.
Po V asario revoliucijos K am enskojėje (dabar Dneprodzeržinskas) 1917 m. kovo 5 d. J. K ubickis buvo priim tas
į bolševikų p a rtiją 3. Jo s įpareigotas, jis organizavo R au
donosios gvardijos būrius, su kuriais gynė Spalio revovoliuciją U krainoje, kariav o su vokiečiais interventais,
kornilovininkais, ukrainiečių buržuaziniais nacionalistais.
K om unistų partijos siunčiam as, J. K ubickis 1918 m.
rugpjūčio m ėn. atvyko į kaizerinės V okietijos okupuotą
V ilnių ir įsidarbino geležinkelio dirbtuvėse 4. Prieš a tv y k 
dam as į V ilnių, jis gavo iš K om iteto nukentėjusiem s dėl
karo šelpti M inske 1918 m. birželio 14 d. liudijim ą, kad
jis y ra lietuvis trem tinys A ntanas Krinickis, kilęs iš V il
niaus gubernijos V ileikos apskrities ir valsčiaus Ižos k a i
mo 5. Šis buržuazinių nacionalistų išduotas dokum entas
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padėjo jam legaliai praeiti per okupantų valdžios koštuvą.
K aizeriniai okupantai labai bijojo, kad į jų valdom us
kraštus n e p a te k tų Spalio revoliucijos idėjų platintojai,
o lietuvių buržuaziniai nacionalistai dėl tų pačių idėjinių
sum etim ų jiem s aktyviai talkino.
Gruodžio pabaigoje lenkų buržuaziniai nacionalistai,
legionieriai pradėjo rengtis pulti V ilniaus D arbininkų ta 
rybą, įsikūrusią V arnų gatvės (dabar K om unarų g. 9)
D arbininkų klubo patalpose. D arbininkų kovos būrio v a 
das V asilijus V isockis paskyrė J . Kubickį grupės vado
vu ir liepė įsitvirtinti kitoje V arnų gatvės pusėje buvusia
me N ovickio nam e. Susišaudym as vyko 1919 m. sausio 1—
2 d. Lenkų legionieriai, būdam i geriau ginkluoti, įveikė Ta
rybos gynėjus, ju o s nuginklavo ir įkalino Lukiškių kalė
jim e. Buvo suim tas ir J. Kubickis, bet jis pasisakė atsitik 
tinai patekęs į D arbininkų klubo valgyklą. J į paleido, bet
bute paliko pasalą. K aim ynų įspėtas, J. Kubickis pasi
slėpė.
Lenkų kontrrevoliucionieriai V ilniuje šeim ininkavo tik
k eletą dienų. 1919 m. iš sausio 5 į 6 d. prie V ilniaus pri
artėjo Raudonosios A rm ijos dalys ir m iestą išvadavo.
Sausio 8 d. buvo surengtos iškilm ingos laidotuvės žuvu
sių V ilniaus D arbininkų tarybos gynėjų. K om unarai b u 
vo palaidoti dabartinės Gedimino (seniau Katedros) aikš
tės kam pe prieš pašto-telegrafo pastatą. Laidotuvių kom i
sijos pirm ininkas buvo J. Kubickis 6.
Pagerbdam i 1919 m. sausio 2 d. žuvusius D arbininkų
tarybos gynėjus Bonifacą V erbicką, Ju lių Simelevičių,
A ntaną Liaudanską, Ja n k elį Šapirą ir Leoną Čaplinskį,
V ilniaus kom unistai D arbininkų klubą pavadino Sausio 2osios klubu.
O kupavę V ilniaus k raštą pilsudskininkai kom unarų p a 
laikus iš Gedimino aikštės perkėlė į A ntakalnio ir kitas
kapines. Po Didžiojo Tėvynės karo Partijos istorijos insti
tuto prie LKP CK m oksliniai bendradarbiai surado jų pa
laidojim o vietas. K om unarų palaikai buvo iškasti ir p a 
laidoti A ntakalnio kapinių m em orialo bendram e kape. Jis
y ra m em orialo terasoje, virš A. Jak šev ičiau s kapo.
1919
m. sausio 8 d. V. Kapsuko v adovaujam a ta ry 
binė vyriausybė paskyrė J. Kubickį V ilniaus geležinkelio
mazgo kom isaru 1. Padirbęs keletą dienų, J. Kubickis su
sirgo šiltine ir iki balandžio 6 d. gulėjo ligoninėje. To
liau kom isaru dirbo V. Kadžiulis.
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Pasveikusį J. Kubickį v yriausybė pasiuntė kom isaru
prie susprogdinto geležinkelio tilto p er V okę ties Lentva
riu atstatym o darbų. Bet V ilnių n etrukus užėmė pilsudskininkai. Pasitraukusį į M inską J. Kubickį K om unistų p a r
tija vėl pasiuntė į okupuotą V ilnių su tv ark y ti partinių
ryšių. A tlikęs užduotį, J. K ubickis grįžo į M inską. V. K ap
sukas buvo labai patenkintas. „Išlaikei egzam inus",— p a 
reiškė jis J. Kubickiui.
GELEŽINKELININKŲ PROFSĄJUNGOS VADOVAS
K om unistų partijo s siunčiam as, J. Kubickis 1919 m. rug
sėjo m ėn. atvyko į Kauną. N orėdam as legalizuotis, jis
nuėjo pas savo seną pažįstam ą Steponą Kairį, buržuazi
nės vyriausybės narį, prašyti, k ad padėtų gauti darbą.
Po 1905 m. revoliucijos J. Kubickis padėjo legalizuotis
S. Kairiui, atvykusiam iš užsienio į V ilnių. J. K ubickio
šeim os butas 1909— 1910 m. buvo LSDP CK naudojam as
nelegaliem s partijo s darbuotojų susitikim am s. S. Kairys
prisim inė p ad ary tą jam paslaugą ir padėjo J. Kubickiui
įsidarbinti geležinkelio dirbtuvėse. N ulėm ė tai, k ad dirb 
tuvėse reikėjo p astatyti m etalo lydym o krosnį, o p a ty ru 
sio m eistro nebuvo.
N etrukus geležinkelininkai išrinko J. Kubickį profsą
jungos cecho kom iteto pirm ininku. Buvo sukurta n eleg a
li geležinkelininkų kom unistų kuopelė 8. A rtėjo
Spalio
revoliucijos 2-osios m etinės. K om unistai nu tarė jas p a 
m inėti geležinkelininkų streiku. Lapkričio 7 d. d arbinin
kai išėjo į darbą, bet nedirbo. J ie reikalavo už darbą
m okėti pinigais, o ne produktais. K auno kom endantas
J. M ikuckis, atvykęs su k ariniu daliniu, suėm ė J. Ku
bickį ir rengėsi jį ištrem ti. D arbininkai, sužinoję apie sa 
vo profsąjungos kom iteto pirm ininko areštą, susirinko ir
pareikalavo J. K ubickį paleisti. K om endantas buvo p ri
verstas ta i padaryti.
1920
m. vasario mėn. Kauno įgulos k areivių sukilim o
m etu J. K ubickis ir kiti profsąjungos v eik ėjai buvo su
imti ir pusantro m ėnesio kalinti Kaune, kad jie n ep arem 
tų sukilėlių. Protestuodam i prieš buržuazinį terorą, poli
tiniai kaliniai paskelbė bado streiką. T ada ju o s paleido 9.
1920 m. birželio m ėn. J. Kubickis buvo išrinktas ge
li 'žinkelininkų profsąjungos valdybos pirm ininku. Kom u
nistų partijos vadovaujam a, geležinkelininkų profsąjunga
r . Užsak. N r. 3499
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sėkm ingai kovojo už darbininkų reikalus, nors jos pirm i
ninkas už tai ne k a rtą buvo suim tas ir kalinam as.
Populiarų geležinkelininką J. Kubickį Kom unistų p ar
tija 1920 m. liepos m ėn. iškėlė kandidatu rinkim uose į
K auno m iesto tarybą. K airiųjų darbininkų sąrašas gavo
taryboje 13 v ietų iš 55, tuo tarp u socialdem okratai —
tik 1 vietą. J. K ubickis buvo išrinktas į m iesto tarybą.
1921
m. birželio m ėn. rengiantis rinkim am s į Kauno
m iesto tarybą, žvalgyba suėmė k airių jų darbininkų atsto
vus. Buvo suim ti darbininkų frakcijos vadovai Bronius
Leonas-Pušinis, Povilas Šaparas, Jo n as Kubickis ir kiti.
K ariuom enės teism as 1921 m. rugsėjo 28 d. juos nuteisė
po 4 m etus kalėti. J. Kubickis buvo ište is in ta s 10, nes
buvo reikalingas darbovietėje k a ip specialistas katilius.
J. Kubickio v adovaujam a geležinkelininkų p rofsąjun
ga 1922 m. gegužės 5 d. organizavo visos Lietuvos gele
žinkelininkų streiką, reikalaudam a pakelti darbo užmo
kestį m ažiau uždirbantiem s darbininkam s, suteikti nem o
kam ą m edicinos pagalbą, m okėti darbo užm okestį ir ligos
m etu. Kuklūs buvo reikalavim ai, bet vyriausybė, kurios
žinioje buvo geležinkeliai, atsisakė ju o s patenkinti ir gra
sino represijom is u . Streikavo apie 2000 visos Lietuvos
geležinkelininkų. Po kelių dienų geležinkelio darbininkų
profsąjunga buvo uždaryta ir suim ta apie 70 streiko o r
ganizatorių.
Lietuvos K om unistų partija, vadovaudam asi bendro
fronto taktika, ėm ė organizuoti visuotinį darbininkų strei
ką geležinkelininkam s parem ti. Tačiau Lietuvos socialde
m okratų partijos vadovybė sabotavo šias kom unistų p a 
stangas. Buržuazinė vyriausybė geležinkelininkų streiką
palaužė jėga. Buvo p atenkinta tik dalis darbininkų rei
kalavim ų. A ktyvesni profsąjungos veik ėjai, streiko orga
nizatoriai buvo atleisti iš darbo. B edarbių gretas papildė
ir J. Kubickis. J o šeim a liko be lėšų pragyventi.
J. Kubickis dirbo ir pogrindinį p artinį darbą. Nuo
1919 m. jis buvo Kom unistų partijos K auno m iesto ko
m iteto narys, nuo 1920 m.— Kom unistų partijos Centro
biuro narys. LKP III suvažiavim as K araliaučiuje 1921 m.
spalio m ėn. išrinko jį kandidatu į LKP CK narius. 1922 m.
J. Kubickis buvo kooptuotas į LKP CK narius ir buvo CK
Sekretoriato narys 12.

KUOPININKAS
1922 m. spalio m ėn. buvo num atyti rinkim ai į pirm ąjį
Lietuvos seimą. Lietuvos K om unistų p a rtija iškėlė savo
kandidatus į seim ą D arbininkų kuopų sąraše. K uopininkų
kandidatas į seimo atstovus buvo ir J. Kubickis. LKP CK
1922 m. rugsėjo 30 d. išleido vien k artin į leidinį „Pirm yn!",
populiarinusį k uopininkų rinkim inę platform ą. Leidinio
ai.sakinguoju redaktorium i pasirašė J. Kubickis. N u m aty 
dami, k ad leidinį gali konfiskuoti, spaustuvės darbininkai
slapta išnešė 6000 laikraščio num erių, ir jie pasiekė skai
tytojus. Buržuazinė cenzūra konfiskavo vieną laikraščio
numerį, k u rį rado J. K ubickio bute, o jį patį žvalgyba
pasodino į K auno kalėjim ą 13.
N orėdam as kuopininkus apšm eižti, buržuazinės v y ria u 
sybės oficiozas „Lietuva", redaguojam as gero J. Kubickio
pažįstamo M ykolo Biržiškos, 1922 m. Nr. 228 išspausdino
pranešim ą, k ad „Kubickas Jonas, keliskart teistas už v a 
gystę, d ab ar gi M askvos agentas".
Politinis kalinys J . Kubickis K auno kalėjim e parašė
laikraščiui atv irą laišką, kuriam e paneigė prasim anym us:
„Aš šiuo paaiškinu, k ad niekad už kokius nors krim i
nalinius prasikaltim us teistas nebuvau. Tiesa, ja u ne sykį
t'su sėdėjęs kalėjim uose ir d ab ar sėdžiu, b et ne už v a 
gystę, o už darbininkų klasės reikalus" 14. Laiško „Lietu
va" nepaskelbė, o persiuntė žvalgybai, kuri ir buvo tikroji
prasim anym ų autorė.
K uopininkų sąrašas rinkim uose į seim ą L ietuvoje su
linko daugiau kaip 52 tūkstančius balsų. Seimo atstovais
buvo išrinkti 5 kuopininkai (iš 79 seimo atstovų). Išrink
tos buvo ir J. Kubickis. Pirm am e seim o posėdyje jis n e 
galėjo dalyvauti, nes sėdėjo kalėjim e. Kai J. Kubickis
buvo paleistas, seim o kuopininkų frakcija išrinko jį frak
cijos pirm ininku, o Praną V ilūną — frakcijos
sek reto 
riumi.
N elengva buvo kuopininkam s eiti seime savo pareigas.
.1. Kubickis dažnai aktualiausiais politiniais klausim ais ta 
rėsi su LKP CK n ariu J. G reifenbergeriu. Už revoliucines
k ulbas seimo reakcionieriai šalindavo kuopininkus iš sa
lės dešim čiai a r daugiau posėdžių.
K uopininkai lankėsi įm onių darbininkų susirinkim uose,
važinėdavo į periferijos m iestus ir inform uodavo d arbinin
kus, kaip dirba seimas. J. Kubickis, Kom unistų partijos
įpareigotas, organizavo Kauno kalėjim e m irusio kom unis
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to Juozo Janušausko laidotuves M arijam polėje. J ų m etu
buvo susirėm im ų su policija ir klerikalais, nenorėjusiais
leisti bedievį palaidoti kapinėse.
1923
m. kovo 12 d. pirm asis seim as buvo paleistas ir
paskelbti rinkim ai į a n trą jį seimą. R eakcionieriai nu tarė
kuopininkų į seim ą nebeįsileisti. Prasidėjo m asiniai k u o 
pininkų suėmimai. Balandžio 9 d. buvo suim tas ir J. K u
bickis.
G eneralinio štabo žvalgybos skyriaus valdininkas vyr.
leitenantas Raštikis 1923 m. balandžio 13 d. savo n u tari
m e parašė: „Gautomis agentūros žiniomis, Šančių gy v en 
tojas Kubickis Jonas, kilęs iš K ukiškių kaim o, Švenčionių
apskrities, V ilniaus rėdybos, y ra kom unistų partijos n a 
rys. Kubickis Jonas, dirbdam as Geležinkelio stotyje tarp
darbininkų, aktingai v eik ė ir v arė ag itaciją prieš rinki
m us į seimą, buvo redaktorium bolševikų laikraščio „Pir
m yn", kuris išėjo prieš pat rinkim us į seim ą ir kuris buvo
leidžiam as su tikslu agitacijos. Pagaliau Kubickis buvo
išrinktas D arbininkų kuopos į seimą. Paklaustas Kubickis
parodė, kad ir d ab ar d av ė savo sutikim ą D arbininkų kuo
pai statyti jį k an didatu į seim ą ir kad prieš rinkim us ano
seim o y ra pasakęs k aip ką už D arbininkų kuopos sąrašą
N r. 1. T urint om enyje, kad Kubickis Jo n a s y ra kilęs iš
Švenčionių apskrities, V ilniaus rėdybos, ir y ra kenksm in
gas m ūsų valstybei elem entas, n u t a r i a u : šią bylą už
baigti ir perduoti k a rtu su K ubickiu K auno m iesto m ili
cijos vadui išsiuntim ui jo iš Lietuvos ribų" 15.
Buržuazinės Lietuvos šeim ininkai be cerem onijų laužė
galiojančios konstitucijos garantuotas piliečiam s teises,
neigė, kad ponų Lenkijos okupuotas V ilniaus kraštas yra
sudedam oji Lietuvos valstybės dalis. K ovodam a su rev o 
liuciniu darbininkų judėjim u, buržuazija pam iršdavo v i
sas frazes apie dem okratizm ą ir nacionalinių interesų gy
nimą, nes tai buvo naudinga jos klasiniam viešpatavim ui
stiprinti.
„Užsienietis" J. K ubickis buvo ištrem tas į gim tąjį V il
niaus kraštą, kuriam e jis taip pat buvo beteisis, nes n e 
turėjo jokių dokum entų.
Lietuvos KP C entro K om itetas savo 1923 m. gegužės
mėli. atsišaukim e „D raugai darbininkai, m ažažem iai ir k a 
reiviai!" atskleidė buržuazijos m anevrų su seimo rinki
m ais tik rą ją esmę. A tsišaukim e sakoma:
„Buržuazijos dem okratizm as L ietuvoje visai nusibankrutijo. K iekvienas darbininkas ir m ažažem is iš šių rinki228

mų m ato, k ad seim as tai buožėm s tik įrankis darbininkų
m ulkinim ui ir e n g im u i... Kad k a irieji darbininkai n e g a 
li'tų p arodyti darbininkų m asėm s buržuazijos d a rb ų —
krikščionys dem okratai sugrūdo kalėjim an visą buvusio
seimo darbininkų kuopų frakciją, v eik visus darbininkų
kuopų išstatytus kandidatus į n a u ją seimą; darbininkų
atstovą— drg. Kubickį atidavė į lenkų imperialistų nagus.
Lietuvos krikščioniški buožės už drg. Kubickio galvą nori
nusipirkti lenkų dvarininkų palankum ą" 16.
Ištrem tą į V ilniaus k raštą J. Kubickį suėm ė Lenkijos
žandarai, bet jam pavyko pabėgti.
SOCIALIZMO KŪRIMO BARUOSE
Lenkijos kom unistų padedam as, J. Kubickis k aip politinis
em igrantas nelegaliai išvyko į T arybų S ąjungą ir buvo
pasiųstas į M askvą, į K om interną. Pirm iausia V. K apsu
kas pasirūpino, kad susirgęs plaučių uždegim u J. Kubickis būtų pagydytas. 1923 m. rugpjūčio 30 d. jis pradėjo
dirbti Kolom nos gam ykloje, vienoje iš stam biausių Pam askvio įm onių. Kom interno vadovybės pastangom is iš
Kauno atv y k o ir J. K ubickio žm ona su dviem sūnumis.
G erą specialistą k atilių J . Kubickį įm onės darbininkai
Išrinko savo gam yklos M OPR'o organizacijos pirm ininku,
.lo iniciatyva ši organizacija šefavo Kauno kalėjim o po
litinius kalinius, susirašinėjo su jais.
1929 m. J. Kubickis persikėlė į M askvą, dirbo kom 
presorių ir kitose gam yklose, p ad ėjo rekonstruoti Didįjį
teatrą. VKP(b) XIV suvažiavim as (1925) išrinko jį p a r
tijos C entrinės kontrolės kom isijos nariu. VKP(b) XV su
važiavim e (1927) jis buvo delegatas su p atariam uoju
balsu 17.
G yvendam as M askvoje, J. K ubickis aktyviai dalyvavo
lietuvių darbininkų klubo renginiuose, k a rtu su k itais jo
nariais rinko aukas Lietuvos K om unistų partijos spaudai
remti, padėjo palaikyti ryšius tarp LKP CK Sekretoriato
Kaune ir LKP atstovybės prie K om interno V ykdom ojo
Komiteto.
1935 m. J. Kubickis padėjo sukonstruoti ir pastaty ti
pirm ąjį M askvos m etro eskalatorių, įrengtą stotyje
<Ichotnyj riad (dabar M arkso prospektas).
— A r daug k a rtų teko būti kalėjim e? -— paklausiau
L Kubickį 1936 m. pokalbio m etu.
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— C arinėje Rusijoje, buržuazinėje L ietuvoje ir Len
k ijo je buvau suim tas 12 kartų. Ilgiausiai bu v au k alin a
m as 1921 m. Kauno kalėjim e.
N epalūžo darbininkų klasės sūnus revoliucionierius. Iki
p at m irties jis liko ištikim as K om unistų partijo s reikalam s.
— Draugai m ane vadina darbo didvyriu,— pareiškė
tada J. Kubickis.
Iš tik rų jų J. Kubickis buvo didvyris: ryžtingas, išti
kim as kom unistas, patriotas internacionalistas, kuriam n e 
buvo sunkus joks partijo s įpareigojim as, kvalifikuotas ir
išradingas darbininkas, savo ryžtingum u ir sum anum u
daug prisidėjęs prie socializmo kūrim o laim ėjim ų T arybų
šalyje.
Jo n as Kubickis m irė 1949 m. balandžio 26 d. M askvo
je 18. U rna su jo p alaik ų pelenais y ra įm ūryta Novodevičės kapinių sienoje.
Respublikinė spauda ne k a rtą pam inėjo Jo n o Kubickio
revoliucinę veiklą. Žurnalistas O. A leksa paskyrė jo a t
m inim ui biografinę apybraižą ,,Einu, nesilenkdam as v ė t
roms" (Vilnius, 1965 m.).
1 9 8 2

Katrė
Matulaitytė
( 19 0 0 —

19 3 8 )

Lietuvos revoliucinio judėjim o veik ėja, žurnalistė ir isto
rikė K atrė M atulaitytė artim ai bendravo su pirm aisiais
Lietuvos m arksistais, K om unistų partijo s organizatoriais
Vincu K apsuku, Zigmu A ngariečiu, K aroliu Požėla, buvo
ji| bendražygė.
K atrė M atulaitytė gimė 1900 m. sausio 18 d. Syktyvkare (Komijos ATSR) gydytojo Stasio ir V ilhelm inos M a
lu laičių, caro valdžios trem tinių, šeim oje. Grįžę iš ištrėm i
mo, tėv ai jos gimimą užregistravo n a u jo je savo g y v e n a 
m ojoje v ieto je — Pilviškiuose. 1906 m. tėvam s persikėlus
I Vilnių, K atrės vaikystė prabėgo šiam e m ieste.
D arbininkų judėjim o dalyvės Filom enos G rincevičiūtės
padedam a, K atrė pasirengė ir 1909 m. įstojo į V ilniaus
rusų m ergaičių gim naziją. Pirm ojo pasaulinio k aro m e
lais kaizerinės V okietijos kariuom enei a rtė ja n t prie V il
niaus, M atulaičiai evakavosi į Kostrom ą, k u r K atrė lankė
( irigorovos gim naziją. S. M atulaičiui 1916 m. persikėlus
dirbti į M askvą, K atrė čia lankė iš V ilniaus ev akuotą
m ergaičių gim naziją ir ją sėkm ingai baigė 1918 m., ja u
esant T arybų valdžiai.
Į a k ty v ią visuom eninę veiklą K. M atulaitytė įsitraukė
netrukus po V asario revoliucijos. M askvos lietuvių so231

cialdem okratų susirinkim as, atstovavęs apie 400 įvairiose
m iesto organizacijose buvusių narių, 1917 m. balandžio
23 d. n u tarė įstoti į bolševikų partiją. RSDDP(b) M askvos
kom itetas balandžio 26 d. priėm ė lietuvius socialdem okra
tus į partiją, o v ien ą jų atstovą su p atariam uoju balsu
įtrau k ė į M askvos kom itetą Tada bolševikų partijos n a 
re tapo ir K. M atulaitytė.
M askvos lietuvių socialdem okratų organizacija išgyve
no tam tikrą bolševizavim osi evoliuciją. Jo s vadovybėje
buvę J. Sm alstys (Smolskis), P. A vižonis ir kiti, form aliai
būdam i bolševikų partijo s gretose, vy k d ė oportunistinę
politiką, siekė suvienyti bolševikus su dešiniaisiais social
dem okratais, k u rie laikėsi bendradarbiavim o su buržuazi
ja pozicijų. Už tai jie buvo kritikuoti „Tiesos" laikraštyje
ir pirm ojoje RSDDP(b) lietuvių sekcijų atstovų k onferen
cijoje. 1918 m. pradžioje M askvos lietuvių socialdem okra
tų organizacija atsisakė savo separatistinių veiksm ų ir ga
lutinai perėjo į bolševikines pozicijas. J ų leidžiam as laik
raštis „Socialdem okratas" susijungė su „Tiesa" ir nuo
1918 m. balandžio 18 d. „Tiesa" buvo leidžiam a M askvo
je, kaip RKP(b) lietuvių sekcijų C entro biuro, Petrogrado
sekcijos ir M askvos organizacijos organas. „Tiesos" re
daktoriais dirbo V. K apsukas ir S. M atulaitis 2.
K. M atulaitytė 1917— 1918 m. buvo „Socialdem okrato"
laikraščio adm inistratorė, dirbo karo pabėgėlių kom isa
riate. Po Bresto taikos pasirašym o daugelis evakuotų lie
tu v ių ėmė grįžti į gim tąsias vietas. 1918 m. liepos mėn.
K. M atulaitytė su tėvais grįžo į Vilnių.
Tuo m etu Uosto (dabar Petro Cvirkos) g atvėje veikė
F. G rincevičiūtės vadovaujam a valgykla. K. M atulaitytė
apie 3 m ėnesius dirbo jo je kasininke. V algykloje susi
tikdavo besikuriančios nelegalios Lietuvos Kom unistų p a r
tijos veikėjai. 1918 m. rugsėjo 22— 27 d. V. Kapsukas
lankėsi V ilniuje kaip T arybų Rusijos delegacijos konsul
tantas nustatyti sienai tarp T arybų Rusijos ir V o k ie tijo s 3.
Šios išvykos m etu V. Kapsukas su vietos revoliucionie
riais tarėsi dėl Lietuvos Kom unistų partijo s sukūrim o. Tuo
reikalu jis F. G rincevičiūtės vad o v au jam o je valgykloje
susitiko su Pranu Eidukevičium i. K. M atulaitytė buvo šio
susitikim o liudytoja. Po kelių dienų, 1918 m. spalio 1—3 d„
įvyko LKP I suvažiavim as.
Į suvažiavim ą atvykęs Joniškėlio apskrities kom unis
tų delegatas Karolis Požėla buvo nelegaliai apgyvendin
tas M atulaičių šeim oje. Čia jis ir susipažino su Katre. Ši
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pažintis ilgainiui virto artim a draugyste K aroliui dirbant
Kauno pogrindyje.
Laim ėjus proletarinei revoliucijai, 1919 m. pradžioje
V ilniuje ėm ė kurtis T arybų Lietuvos valdžios aparatas,
leg a lia i pradėjo veikti ir Lietuvos Kom unistų partijos
C entro Kom itetas, kuriam e K atrė buvo techninė darbuoloja.
Kai 1919 m. balandžio 19 d. į V ilnių įsiveržė reakcinė
pilsudskininkų kariuom enė, K. M atulaitytė k a rtu su tėvu
dirbo nelegaliam e R audonajam e kryžiuje — teik ė p a ra 
mų persekiojam iem s ir kalinam iem s revoliucionieriam s,
buvusiem s tarybiniam s darbuotojam s.
N etrukus pilsudskininkai S. M atulaitį suėm ė ir įkali
no Lukiškių kalėjim e. Grėsė areštas ir K. M atulaitytei.
1919 m. birželio mėn. ji perėjo dem arkacinę liniją ir a t
sidūrė buržuazinėje Lietuvoje. G rupė tarybinėse įstaigo
se1 dirbusių m erginų n o rėjo pasiekti tuos rajonus, k u r dar
nebuvo nuslopinta T arybų valdžia. Bet U tenoje jos buvo
suimtos. Į kalėjim ą pateko K atrė M atulaitytė, Petronėlė
Vosyliūtė, V ik to rija Lisovskaja ir kitos. Ištardę Lietuvos
buržuazinės vyriausybės pareigūnai m erginas paleido. Tik
K atrę sargyba atvežė į K auną. J i buvo p alik ta kalėjim e
kaip įkaitas 4. T arybų Rusijos ir buržuazinės Lietuvos v y 
riausybės 1919 m. rugpjūčio m ėn. pasikeitė politiniais
kaliniais. K. M atulaitytė buvo tarp iškeistųjų. J i išvyko
I Sm olenską, iš k u r buvo pasiųsta į M askvą. Ten ji dirbo
Lietuvos ir B altarusijos reikalų kom isariato sekretore.
1920 m. šešis m ėnesius K. M atulaitytė m okėsi partiniuose
kursuose prie Sverdlovo kom unistinio universiteto, o po
In buvo pasiųsta į Ivanovo V oznesensko partinę tary b i
nę m okyklą m okslo dalies vedėja.
Susikūrus V ak arų tautinių m ažum ų kom unistiniam uni
versitetui, K. M atulaitytė 1922— 1924 m. Bangos pavarde
dėstė jam e kultūros, tarptautinio m oterų judėjim o istoriių. Parengtas paskaitas ji skelbė lietuvių periodinėje spau
doje, pirm iausia „Komuniste".
Iš stu d ijų ir straipsnių, paskelbtų periodinėje spaudoje,
vėliau buvo sudaryta knyga „M oters kovotojos dėl kom u
nizmo". J ą parengė K. M atulaitytė ir K. K arosienė, o
1932 m. išleido Lietuvių darbininkų susivienijim as A m e
rikoje (Brukline). Iš 160 knygos puslapių K. M atulaitytė
parašė didžiąją d a lį— 131 puslapį. D augiausia istorinių
apybraižų ji pateikė apie T arybų šalies m oteris revoliu
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cionieres ir socializmo kūrėjas, taip p at apie užsienio ša
lių kovotojas.
K nygoje rašom a ir apie Lietuvos revoliucinio ju d ė ji
mo dalyves: Eleną ir E ugeniją T autkaites, Bronę K azlaus
kaitę, A ldoną M atulaitytę, Lizą R im šaitę-Trainytę, poetę
A leksandrą M erkytę (Lavėnos Liudą). A pybraižose p a 
teikiam a duom enų, k aip 1921 m. M askvoje buvo leidžia
m as laikraštis „Raudonoji vėliava", 1922— 1924 m. „Ko
m unisto" priedas „D arbininkės lapelis", k ad šio leidinio
redakcijoje dirbo K. M atulaitytė, A. M erkytė ir E. Tautkaitė.
Šį pirm ąjį savo stam besnį darbą K. M atulaitytė 1931 m.
liepos mėn. dedikavo dukrelei M ajai, linkėdam a ja i tapti
nenuilstam a, drąsia ir tv irta kovotoja už p roletariato idea
lus, tai yra už kom unistinės visuom enės sukūrim ą. M aja
pateisino savo m otinos viltis: dabar ji V ilniaus a rc h ite k 
tė, m okslų kandidatė, daug m etų dirbo M okslinio tiria 
m ojo techninės estetikos instituto direktore.
1922 m. rudenį K. M atulaitytė įstojo į M askvos vals
tybinio universiteto Ekonom ikos fakultetą. K artu su ja
universitete studijavusi M arija C hodosaitė prisim ena:
— K atrė visuom et svajojo, k ad sulauks T arybų v a l
džios Lietuvoje. J i buvo labiau už m ane išsilavinusi. M o
kė m ane naudotis literatūros šaltiniais, konspektuoti. Už
siėm im ai su ja praeidavo m aloniai. Kai M askvoje vyko
LKP CK plenum ai, į jos kam barėlį užeidavo Karolis Po
žėla, Juozas G reifenbergeris, Bronius Pušinis. Susitikim ai
praeidavo linksm ai. K atrė gyveno partinio darbo Lietu
voje rūpesčiais 5.
LKP vadovam s V. K apsukui ir Z. A ngariečiui reko
m endavus, 1924 m. pavasarį TSRS užsienio reikalų liau
dies kom isariatas pasiūlė K. M atulaitytei v y k ti į Karmą
dirbti TASS'o korespondente, rašyti tarybinei spaudai apie
įvykius Lietuvoje, būti TSRS atstovybės vertėja. K. M a
tu laity tė sutiko. M okslą universitete tek o nutraukti. Iš
likę Partiniam e archyve K. M atulaitytės 1924— 1926 m.
laiškai apie areštus Lietuvoje yra v e rtin g a istorinė m e
džiaga.
Susisiekusi K aune su vadovaujančiais LKP darbuoto
jais, K. M atulaitytė padėjo jiem s palaikyti ryšius su LKP
atstovybe prie K om intem o V ykdom ojo Kom iteto. Per ją
LKP CK Sekretoriatas gaudavo n au jau sią partin ę litera
tūrą, galėjo pasiųsti įvairią inform aciją LKP atstovybei
M askvoje.
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1926 m., apie spalio m ėn., K. M atulaitytė iš Kauno
išvyko ir apsigyveno Leningrade, augino dukrelę M ają.
1929 m. įstojo į Leningrado finansų ekonom ikos in stitutą
ii 1932 m. jį baigė. Instituto vadovybė paliko K. M atulailytę k aip gabią studentę aspirantūroje. Deja, sveikata n e 
leido ja i tada susitelkti prie m okslinio darbo. 1933 m. p a
baigoje ji išvyko dirbti į M inską.
Tuo m etu M inske pradėjo veik ti kom isija V ak arų BalInrusijos klausimams nagrinėti. A pie pusę m etų K. M atu
laitytė vadovavo šiai kom isijai prie B altarusijos KP(b)
C entro Kom iteto. V ėliau šį darbą dirbo B altarusijos TSR
M okslų A kadem ijos sudaryta kom isija V ak arų Baltarusi|os problem om s nagrinėti. K. M atulaitytė dirbo šios k o 
misijos m oksline bendradarbe.
1935 m. vasario m ėn. K. M atulaitytė perėjo dirbti į N a
cionalinių m ažum ų institutą, k u r veikė lietuvių sektorius,
Imvo jo m okslinė bendradarbė. 1936 m. gegužės mėn.
N acionalinių m ažum ų institutas susijungė su Istorijos in 
stitutu, kuriam e ji tęsė savo m okslinį d a rb ą 6.
Dirbdam a Leningrade ir M inske, ku r gyveno nem ažas
skaičius lietuvių (Leningrade jų buvo apie 13 tūkstančių),
K. M atulaitytė buvo ak ty v i visuom enininke: skaitė p ra 
nešimus Leningrado lietuvių darbininkų K. Požėlos klube,
telkė klubo lan kytojus į dram os, choro ir liaudies šokių
būrelius, bendradarbiavo kom unistinėje spaudoje.
I. M artinkutė — V ilniaus valstybinio universiteto dip
lom antė 1972 m. parašė diplom inį darbą, skirtą revoliu
cinio judėjim o dalyviam s, Stasio M atulaičio vaikam s —
Katrei, A ldonai, Laimai ir K ę stu čiu i 1. Bibliografė užre
gistravo K. M atulaitytės 100 darbų, kuriuos ji parašė
1921— 1937 m. Pasirašinėjo ji tuos darbus slapyvardžiais
Banga, K. Pecaitė, Stebulių Stasė, savo pavarde, taip pat
slapyraidėm is K. M., K. M atė, K. M -tė, M., M -tė.
B endradarbiavo ji periodiniuose kom unistiniuose lei
diniuose „Raudonoji vėliava", „Kom unistas", „Raudonasis
artojas", „Priekalas", „Balsas", JA V pažangiųjų lietuvių
spaudoje „Laisvė", „D arbininkių balsas", „Šviesa", Lenin
grado žurnale „Rabotnica i k rest]a n k a “,
K. M atulaitytės raštų tem atika gana įvairi. Be rašinių,
skirtų tarptautiniam revoliuciniam m oterų ju d ėjim u i už
sienyje ir L ietuvoje nušviesti, K. M atulaitytė savo straips
niuose populiarino socializmo kūrim o T arybų šalyje lai
m ėjimus, ypač gerinant m oterų padėtį. D augelyje straips
ni ii ji nušvietė LKP veiklą, rašė apie anksti m irusią
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E ugeniją G reifenbergerienę ir k itas revoliucionieres, re 
cenzavo K. Požėlos „Atsim inim us", skelbė jo laiškus, d a 
lijosi prisim inim ais apie jo visuom eninę revoliucinę
veiklą.
Paskutiniais savo gyvenim o m etais K. M atulaitytė vis
daugiau dėmesio skyrė m oksliniam darbui. J i m okėjo lie
tuvių, rusų, lenkų, baltarusių ir vokiečių kalbas. K. M a
tu laity tė rašė m okslų kandidato d isertaciją „Socialinėsekonom inės lietuviškojo fašizmo pažiūros", parengė k n y 
gą „Socialinė-ekonom inė lietuviškojo fašizmo politika"
(neišleista), straipsnį „Lietuvos darbo žm onių pad ėtis“
(1935 m.). Deja, ir šis darbas nebuvo užbaigtas.
K. M atulaitytė ty rinėjo darbo žmonių padėtį buržua
zinės Lenkijos okupuotam e V ilniaus krašte. To darbo re 
zultatai yra paskelbti kny g o je „Lietuviai fašistinės Lenki
jos priespaudoje" (Minskas, 1936 m., rusų kalba). Tai
pirm as stam besnis šiuo klausim u darbas lietuvių istorio
grafijoje. A tskiri jo s straipsniai šia tem a buvo paskelbti
taip pat „Šviesoje" 8, „Priekale" 9. T arybų Lietuvos isto
rikai šią tem ą toliau ty rinėti prad ėjo tik po 30 m etų,
naudodam iesi ja u k u r kas gausesniais dokum entų ir lite
ratūros šaltiniais.
K. M atulaitytės knygoje pažymima, k ad tuom etiniam e
okupuotam e V ilniaus krašte gyveno apie 150 tū kstančių
lietuvių, pateikiam i kai k u rie duom enys apie jų klasinį
pasiskirstym ą, apie k rašte veikiančias lietuvių k lerikali
nes ir liberalines organizacijas, apie liaudies švietim ą,
nacionalinę priespaudą. A utorė n a g rin ėjo darbo žm onių
priešinim ąsi socialinei ir nacionalinei priespaudai, rašė
ir apie V akarų B altarusijos K om unistų partijos, jo s Lie
tuvių kom unistų biuro prie VBKP CK organizuojantį v a id 
m enį šioje kovoje. K. M atulaitytė pažym ėjo, jog prieš
kom unistinį judėjim ą V ilniaus krašte okupacinės valdžios
organai kovojo k a rtu su reakcionieriais, buvusiais lietu
vių klerikalų ir liberalų organizacijose.
Gabios m okslininkės K atrės M atulaitytės veiklą n u tra u 
kė nepagrįstas represavim as. J i žuvo 1938 m. balandžio
12 d. M inske. Tada ji tetu rėjo 38 m etus ir buvo kupina
kūrybinių sum anym ų. Tik autorei nebuvo lem ta juos re a 
lizuoti.
1 9 7 5

Icikas
Meskupas-Adomas
( 19 0 7—

19 4 2 )

Visą savo sąm oningą gyvenim ą Icikas M eskupas-A dom as
paskyrė kovai su darbo žm onių engėjais, su nacionalizm o
ir rasinės neapykantos skleidėjais, už šviesesnę darbo
žmonių ateitį.
Icikas Sam uilas M eskupas gimė 1907 m. kovo 20 d.
U km ergėje am atininko siuvėjo š e im o je 1. 1921— 1926 m.
jis m okėsi U km ergės žydų gim nazijoje. J ą baigęs, 1926 m.
rudenį įstojo į Kauno universiteto Gamtos ir m atem atikos
fakultetą, siekdam as įsigyti specialybę — tapti m atem ati
kos m okytoju.
A ugo I. M eskupas gausioje šeim oje. Dar m okydam asis
gim nazijoje, jis vertėsi privačiom is pamokom is, k a d p a 
dėtų šeimai.
Sunkios m aterialinės sąlygos v ertė ieškoti išeities re 
voliucinėje kovoje prieš socialinę nelygybę. Be to, I. M eskupo šeim oje buvo gyvos revoliucinės tradicijos. M otinos
brolis Josifas Piatnickis dalyvavo socialdem okratiniam e
judėjim e K aune bei V ilniuje d ar nuo XIX am žiaus p a 
baigos, buvo vienas lenininės „Iskros" gabenim o iš užsie
nio organizatorių, žymus bolševikų partijos ir Kom interno veikėjas. I. M eskupo brolis Borisas M eskupas dalyvavo
i evoliuciniam e judėjim e V ilniuje, buvo V ak arų B altaru
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sijos Kom unistų partijos veikėjas. Kitas brolis, Pinchus,
buvo Ukm ergės kom jaunim o organizacijos narys, o 1927 m.
em igravęs su šeim a į Kubą, dalyvavo ten revoliuciniam e
judėjim e, buvo Kubos Kom unistų partijo s narys.
Taigi nenuostabu, k a d ir Icikas pasirinko revoliucio
nieriaus kelią.
KO M JAUN IM O VADOVAS
1924 m. pabaigoje I. M eskupas buvo priim tas į Lietuvos
K om unistinės Jaunim o Sąjungos U km ergės pogrindinę o r
ganizaciją, 1925— 1926 m. dirbo LKJS U km ergės parajonio kom iteto sekretorium i, įgijo pirm uosius v ad o v au jan 
čio nelegalaus darbo revoliucinėje organizacijoje įgū
džius 2. Tuo pat m etu parajonio kom jaunim o organiza
cijoje U km ergėje dirbo A leksandras Guzevičius, Povilas
Tryčius, A bram as U km ergiškis, Lipė Liubeckis ir kiti.
Išvykęs studijuoti į Kauną, I. M eskupas 1926 m. rudenį
LKJS K auno m iesto kom iteto nurodym u vadovavo pio
nierių organizacijos „V anderfoigl" 120 n arių k o le k ty v u i3.
N em ažai šios pionierių organizacijos narių vėliau tapo
kom jaunuoliais.
Po fašistinio valstybės perversm o, kai daug kom jauni
mo aktyvistų atsidūrė kalėjim e ir V arnių koncentracijos
stovykloje, I. M eskupas dirbo LKJS K auno m iesto kom i
teto nariu, o nuo 1927 m. rudens — LKJS Kauno rajono
kom iteto sekretorium i L Šis kom itetas tad a vadovavo K au
no m iesto ir apskrities, Kaišiadorių, Kėdainių, Raseinių ir
U km ergės apskričių kom jaunim o organizacijom s.
A rtėja n t Didžiojo Spalio 10-osioms m etinėm s, žvalgy
ba suėm ė daug K auno kom jaunuolių. N aktį iš spalio 31
į lapkričio 1 d. buvo suim tas ir I. M e sk u p a s5. Trylikai
kom jaunuolių žvalgyba sudarė bylą. A tsakom ybėn buvo
patrau k ti du LKJS CK nariai: V. Šimensas ir B. Nosončiukaitė-Šneiderienė, kai kurie LKJS K auno rajono k o 
m iteto nariai — I. M eskupas, G. Kabas ir kiti kom jau
nuoliai.
Bylą Kauno apygardos teism as svarstė 1929 m. vasa
rio 7— 8 d., netrukus po to, kai pasibaigė K auno kalėjim o
145 politinių kalinių revoliucionierių bado streikas. Po
litiniai kaliniai protestavo prieš stip rėjan tį kalėjim e fa
šistinį terorą.
238

Dirbdam i pogrindyje, Lietuvos Kom unistų p a rtija ir
kom jaunim as n e tu rė jo galim ybės viešai ginti savo nusi
statym ų, dem askuoti buržuazijos valdžios antiliaudinį po
būdį. Tuo tarp u buržuazinės partijo s per savo spaudą v i
saip šmeižė kom unistus, neteisingai trak tav o jų veiklos
m otyvus. P artijai reikėjo ginti kom unistinio ju d ėjim o o ru 
mą, dem askuoti fašistų skleidžiam us prasim anym us. Tuo
liksiu buvo naudojam a ne tik pogrindinė kom unistinė
spauda, bet ir fašistiniai teism ai, kuriuos salėje stebėdavo
teisiam ųjų giminės, kovos draugai. Puikiai tam buvo p a 
naudotas 1926 m. kuopininkų teism as. Karolio Požėlos ir
kitų kom unistų padedam i, kuopininkai Ignas Gaška, Pranas
Vilūnas ir kiti kariuom enės teism e pasakė k lerik alų re 
žimą dem askuojančias kalbas, kurios vėliau buvo paskelb
tos atskiram e leidinyje „K uopininkų byla".
K om unistų partijos paskatintas, I. M eskupas Kauno
kom jaunuolių bylą taip p at panaudojo fašistiniam režim ui
dem askuoti. Savo paskutiniam e žodyje jis prim inė, dėl ko
Kauno kalėjim e 145 politiniai kaliniai, tarp jų ir jis pats,
1929 m. sausio m ėn. badavo 8 paras, atskleidė žvalgybos
provokacinius m etodus sudarant antifašistam s politines
bylas.
A pibūdindam as fašistinį režimą, I. M eskupas teism e
kalbėjo: „Pasižiūrėkim e, ką gyvenim as rodo: visos d a r
bininkų organizacijos uždarytos, streikai uždrausti. U žda
rytos n et tos darbininkų organizacijos, kurios tu rėjo vien
sporto a r kultūrinį p o b ū d į" 6. Baigdamas kalbą, I. M es
kupas, teism o pirm ininko n u o lat pertraukiam as, pareiškė,
kad jis pasigailėjim o neprašo, nes nėra nusikaltęs ir dėl
to .teismas jį turi išteisinti.
A pygardos teism as jį nuteisė aukščiausia bausm e, k o 
kią num atė baudžiam ojo kodekso straipsnis — 8 m etus k a 
lėti. Pritaikius 1928 m. am nestiją, atsižvelgiant į tai, kad
buvo nepilnam etis, kalėti jis tu rėjo iki 1931 m. vasario
8 d.7
Ištverm ingą kom jaunuolį I. M eskupą, nepabūgusį b u r
žuazijos tarn ų persekiojim ų, Kauno kalėjim o kom unistai
1929 m. balandžio m ėn. priėm ė į pogrindinės Lietuvos
Kom unistų partijos gretas 8.
Tuo tarp u režim as kalėjim e vis griežtėjo. 1929 m. p a
skirtas n a u ja s Kauno kalėjim o viršininkas H enrikas Šal
kauskas politinius kalinius įvairiai terorizavo. J o įsaky
mu politiniai kaliniai prižiūrėtojų buvo m ušam i rim bais,
baudžiam i karceriu, visaip iš jų tyčiojam asi. Dėl perse239

kiojim ų politinė kalinė K laudina K rastinaitė 1929 m. m i
rė, dažnas kalinys sirgo plaučių džiova.
K adangi fašistų teroras prieš politinius kalinius sm ar
kėjo, 1931 m. sausio pabaigoje visuose Lietuvos k alėji
m uose buvo n u ta rta surengti bendrą protestą — bado strei
ką. Badavo Kauno, Šiaulių, U km ergės kalėjim ų ir V arnių
koncentracijos stovyklos politiniai kaliniai. Kauno k a lė 
jim e, kur buvo kalinam as I. M eskupas, badavim as tęsėsi
10 parų. Jis pakėlė ir šį išbandym ą.
LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS
CENTRO KOMITETO ĮGALIOTINIS
Išėjęs iš Kauno kalėjim o, I. M eskupas LKP CK n u ro d y 
m u 1931 m. liepos m ėn. išvyko į Berlyną. Čia jis o rgani
zavo kom unistinės spaudos leidim ą ir jos nelegalų gabe
nim ą į Lietuvą, taip p at tv ark ė partijo s ryšius tarp LKP
CK Sekretoriato K aune ir LKP atstovybės M a sk v o je 9. Jis
pakeitė susirgusį šio baro darbuotoją Bronių Pušinį. V o
kietijos kom unistų padedam as, beveik dvejus m etus su
dideliu pasiaukojim u I. M eskupas dirbo partijos p a tik ė tą
darbą. Jis padėjo leisti pagrindinius Lietuvos Kom unistų
partijo s leidinius — „Balsą", „Kom unistą", „Partijos d ar
bą", „Unzer emes", įvairias brošiūras. 1931 m. I. M esku
pas buvo kooptuotas į LKJS C entro K om iteto narius —
jam buvo p atik ėta redaguoti CK organą „D arbininkų ja u 
nim as", kuris 1931— 1933 m. taip p at buvo spausdinam as
Berlyne.
1933 m. pradžioje a tė ję į valdžią hitlerininkai netrukus
nutrau k ė LKP spaudos leidim ą V okietijoje. 1933 m. ge
gužės 18 d. I. M eskupą gestapininkai suėm ė Berlyno gat
vėje. J į išdavė vienas iš jo ryšininkų, atvedęs gestapi
ninkus į pasim atym o v ietą 10. Po poros dienų I. M eskupas,
kaip Berlyno universiteto studentas, atv y k ęs iš Lietuvos,
buvo pervežtas į Tilžės policijos kalėjim ą. G estapininkai
jį žiauriai kankino, išm ušė priešakinius dantis, reikalavo
patv irtin ti prasim anytus k a ltin im u s11. I. M eskupas ištv ė
rė, nepasidavė įbauginam as. Po vienuolikos m ėnesių k a 
linimo, 1934 m. balandžio 21 d., iš Tilžės kalėjim o jį iš
leido 12 ir kaip Lietuvos pilietį išsiuntė į Lietuvą.
A tvykęs į Kauną, I. M eskupas susisiekė su pogrindi
nės Lietuvos K om unistų partijos vadovybe. LKP C entro
K om itetas pasiuntė jį dirbti LKJS C entro Kom iteto sek240

rotorium i. Savo autobiografijoje I. M eskupas 1940 m. r a 
šė: „N uo 1934 m. birželio m ėnesio iki 1935 m. ru d en s
buvau [Lietuvos] kom jaunim o CK sekretorius ir dirbau
ĮLietuvos Komunistų] partijos CK S ekretoriate" 13. Dėl p ra 
siskverbusio į kom jaunim o C entro K om itetą žvalgybos
agento M ečislovo Gaižausko 1931 m. provokacinės v e ik 
los kom jaunim o vadovybės darbas buvo susilpnėjęs.
I. M eskupo pastangom is LKJS CK ėm ė vėl funkcionuoti
kaip stabilus organas.
N au ja kom jaunim o organizacijos vadovybė kėlė už
davinį didinti LKJS n arių skaičių. N aujiem s nariam s p ri
imti buvo paskelbta šturm inė kam panija. Jos eigai n u 
šviesti 1934 m. liepos—rugpjūčio mėn. ėjo I. M eskupo re 
daguojam as pogrindinis laikraštis „Šturm inė kam panija".
LKJS C entro K om itetas pradėjo leisti savo organą „D ar
bininkų ir valstiečių jaunim as". Laikraštį redagavo I. M es
kupas, o spausdinam as jis buvo pogrindinėje J. Greifenbergerio spaustuvėje. 1934 m. rugpjūčio mėn. LKP C entro
K om itetas pavedė I. M eskupui redaguoti pogrindinę „Tie
są". A pie savo susipažinim ą su m arksistine-leninine te o 
rija I. M eskupas 1935 m. birželio 25 d. autobiografijoje
rašė: „Aš n etu riu s i s t e m i n g o partinio politinio išsilavini
mo. .. Bendras žinias įsigijau pirm iausia Kauno kalėjim e.
Ten aš studijavau Rusijos revoliucinio judėjim o istoriją,
bolševizm o istoriją. Aš m okiausi taip pat dialektinio m a
terializm o, politinės ekonom ijos, truputį n ag rin ėjau n a 
cionalinį k la u sim ą ... Perskaičiau K. M arkso ir F. Engelso
„Kom unistų partijo s m anifestą", K. M arkso „Pilietinį k a rą
Prancūzijoje", pirm ąjį „Kapitalo" tomą, V. Lenino „V als
tybę ir revoliuciją" 14.
1935 m. v asarą M askvoje įvyko Kom unistų Internacio
nalo VII kongresas. Tuo m etu Lietuvos Kom unistų p ar
tijos gretose buvo apie 1850 n arių 15. D elegatais į k o n g re 
są ji pasiuntė Z. A ngarietį, K. Sprindį, o delegatu su p a 
tariam uoju balsu — I. M eskupą 16. VII kongrese jis
dalyvavo Adom o Levo pavarde. K ongreso svečiai buvo
taip p at Juozas Garelis, A ntanas Sniečkus. A bu jie ren 
gėsi grįžti pogrindiniam partiniam darbui į Lietuvą, todėl
tu rėjo būti gerai susipažinę su kongreso nutarim ais. Šie
nutarim ai suvaidino svarbų vaidm enį plečiant kom unistų
p a rtijų vadovaujam ą kovą prieš fašizmą ir n a u jo im pe
rialistinio k aro grėsm ę bendro darbininkų ir antifašistinio
liaudies fronto pagrindais. 1935 m. rugpjūčio mėn. LKP CK
16 U žsak. N r. 3499
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Politinio biuro nutarim u I. M eskupas buvo kooptuotas
į LKP CK narius 17.
A tvykus delegatam s į Kom interno kongresą, savo v a 
d o v aujančiųjų organų posėdžius stengėsi organizuoti ir
kitos tarptautinės organizacijos.
1932 m. lapkričio 24 d. T arptautinis M OPR'o ko n g re
sas M askvoje Lietuvos raudonosios pagalbos organizaci
jos delegatę M anę Bakšytę (F. Zaraitę) išrinko MOPR'o
V ykdom ojo Kom iteto ir jo prezidium o nare. Kadangi
M. Bakšytė 1935 m. negalėjo atv y k ti į MOPR'o V ykdo
m ojo Kom iteto plenum ą, vietoj jos Lietuvos raudonajai
pagalbai MOPR'o V ykdom ojo Kom iteto II plenum e 1935 m.
rugpjūčio 22—27 d. atstovavo A dom as Levas (I. M esku
pas). R ugpjūčio 25 d. jis padarė pranešim ą apie Raudo
nosios pagalbos organizacijos veiklą Lietuvoje 1S.
1935 m. rugsėjo—spalio m ėn. M askvoje įvyko ir Ko
m unistinio Jaunim o Internacionalo VI kongresas. Lietu
vos K om unistinei Jaunim o Sąjungai jam e atstovavo A do
m as Levas (I. M eskupas). K ongresas priėm ė nutarim us dėl
bendro jaunim o fronto ko v o je prieš fašizmą sudarym o,
dėl sektantizm o reiškinių kom jaunim o darbe šalinimo. Sa
vo kalboje VI kongrese I. M eskupas papasakojo, kaip
Lietuvos kom jaim im as savo prak tin ėje veikloje taiko n au 
ją ją taktiką, telkdam as jaunim ą kovai su fašizmu 19.
LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS
CENTRO KOMITETO SEKRETORIATO NARYS
j K auną I. M eskupas grįžo 1935 m. spalio 18 d., o po 10
dienų jį sulaikė g atv ėje policija. Karo kom endantas n u 
baudė I. M eskupą adm inistracine tv ark a 1 m ėnesį kalėti,
pridėjęs dar 10 dienų už nelegalų Lietuvos—V okietijos
sienos perėjim ą 1931 m., kai jis vyko į Berlyną o rg a
nizuoti LKP spaudos leidim ą ir gabenim ą 20. Iš kalėjim o jį
išleido 1935 m. gruodžio 10 d. Persekiodam a kom unistus
už Kauno darbininkų visuotinio politinio streiko organi
zavim ą, žvalgyba 1936 m. birželio 25 d. v ėl suėm ė besi
slapstantį I. M eskupą, o k aro kom endantas nubaudė jį
adm inistracine tv ark a 3 m ėnesius kalėti. Iš kalėjim o jis
išėjo 1936 m. rugsėjo 27 d. ir toliau dirbo p artinį darbą 21.
1936 m. pavasarį I. M eskupas susitelkė darbui LKP
CK S ekretoriate 22. Kaip Sekretoriato n a ry s jis glaudžiai
bendradarbiavo su J. Gareliu, o po jo suėmimo •— su
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Л. Sniečkum i. 1938 m. sausio 1 d. K ulautuvoje prie K au
no įvyko nelegalus LKP CK plenum as. Jam e buvo išrinkti
I.KP CK Politinis biuras ir CK Sekretoriatas. I. M eskupas
buvo išrinktas ir CK Politinio biuro, ir CK S ekretoriato
n a riu 23.
Labai daug svarbių politinių klausim ų 1936—
1940 m. LKP vadovybei, ypač A. Sniečkui, teko spręsti
savarankiškai, nes ryšiai su LKP atstovybe prie Kominlorno V ykdom ojo Kom iteto, su Z. A ngariečiu vis blogėjo,
kol pagaliau 1938 m. pradžioje visai nutrūko. Tai ir D ar
bo rūm ų ir seimo rinkim ai, visuotinis politinis K auno d a r
bininkų s tre ik a s — 1936 m.; buržuazinės Lenkijos ultim al urnas Lietuvai, ryšių su K om interno V ykdom uoju Ko
m itetu n u trū k im a s — 1938 m.; K laipėdos krašto nuo
Lietuvos atplėšim as, V ilniaus ir V ilniaus krašto Lietuvos
respublikai perdavim o ir Lietuvos—T arybų Sąjungos sa
vitarpio pagalbos sutarties sudarym as — 1939 m.
V isais šiais svarbiais politiniais klausim ais LKP CK
S ekretoriatui reikėjo parengti teisingą partijos taktiką,
kuri p ad ėtų sutelkti plačius gyv en to jų sluoksnius kovai
su išryškėjusiu hitlerinės V okietijos agresijos pavojum i
ir su fašistinės tautininkų vyriausybės nuolaidžiavim o jai
p o litik a 24. M oralines revoliucionieriaus I. M eskupo sav y 
bes rodo kad ir toks jo biografijos epizodas.
1938
m. gegužės 20 d. K aune I. M eskupas-A dom as
atėjo į pasim atym ą su A. Sniečkum i (Matu) Jo n av o s g at
vės rajone. Ju o d u pastebėjo žvalgybos seklys. Priėjęs prie
besikalbančiųjų, jis pareiškė, kad juos sulaiko, ir įsakė
eiti k a rtu į policijos nuovadą. M eskupas su Sniečkum i
žvilgsniais susitarė bėgti, bet į priešingas puses. N o rė
dam as sudaryti sąlygas A. Sniečkui, k aip svarbesniam parIi jos veikėjui, greičiau pabėgti, I. M eskupas pradėjo gin
čą su žvalgybininku — kokią jis turįs teisę jį sulaikyti
nepateikęs prokuroro orderio suėmimui, pareiškė eisiąs
į K a u n ą — pasiskųsti. Tai buvo patarim as A. Sniečkui
t >ogti į priešingą, Petrašiūnų pusę. M etęs žvalgybininkui
lietpaltį ant galvos, A. Sniečkus ėmė bėgti. Ž valgybinin
kas paleido į bėgantį kelis šūvius, bet, laimei, n ep ataik ė 25.
Vytis bėgančio jis n eg alėjo — norėjo nors I. M eskupą į
policijos n u ovadą pristatyti. О I. M eskupas eiti n esk u 
bią o, delsė, kad A. Sniečkus tu rė tų daugiau laiko pasi
slėpti. K eršydam as už tokią žvalgybos nesėkm ę, Kauno
apskrities viršininkas nubaudė I. M eskupą adm inistracine
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tv ark a — uždarė 10 m ėnesių į D im itravo priverčiam ojo
darbo stovyklą 26.
1939
m. kovo 28 d. paleistas iš stovyklos, I. M eskupa
toliau dirbo LKP CK Sekretoriate. Jis buvo „Tiesos" ir
„Partijos darbo" laikraščių redakcinės kolegijos narys,
padėjo leisti teorinį leidinį „Propagandistas". Savo straip s
nius pogrindinėje partijos spaudoje I. M eskupas pasira
šydavo pseudonim ais ir kriptonim ais H artm anas, V-dek,
A dom as ir kt.
Už revoliucinę veiklą I. M eskupas buržuaziniuose k a 
lėjim uose ir priverčiam ojo darbo stovyklose praleido b e
veik 5 su puse m etų.
1939 m. pabaigoje LKP CK S ekretoriatas pasiuntė
I. M eskupą į M askvą užm egzti nutrūkusių ryšių su Kominterno V ykdom uoju Kom itetu. T arybų Sąjungos te rito ri
jo je jis buvo ja u gruodžio 13 d.
Savo 1939 m. gruodžio 23 d. paren g to je LKP CK a ta 
sk aitoje K om intem o V ykdom ajam K om itetui I. M eskupas
pažym ėjo, kad pogrindyje K aune vieną d u k art per m ė
nesį 1500 egz. tiražu išeina Lietuvos K om unistų partijos
centrinis organas „Tiesa", nereguliariai leidžiam as „Pro
pagandistas", „Partijos darbas", „Politinio lavinim osi są
siuviniai". Svarbių įvykių m etu p a rtija leidžia atsišauki
m us nuo 5 iki 10 tū kstančių egzem pliorių. Liaudies teisių
gynim o kom itetas pradėjo leisti nep artin į pogrindinį la ik 
raštį „Už liaudies teises". A ntrasis jo num eris išėjo
5000 egz. tira ž u 27.
A pibūdindam as artim iausius LKP uždavinius, I. M es
kupas nurodė: „A rtim iausi m ūsų uždaviniai yra m obili
zuoti plačiąsias darbo žmonių m ases kovai su fašizmu.
M es turim kuo labiau plėsti veiksm us, kovodam i dėl d e
m okratiškai išrinkto seimo, dėl dem okratiškai išrinktų v ie
tinių savivaldybių, dėl susirinkim ų ir spaudos laisvės, dėl
politinių kalinių a m n e stijo s"28.
A psvarstęs LKP CK ataskaitą ir I. M eskupo praneši
mą, Kom unistų Internacionalo V ykdom asis Kom itetas
1940 m. kovo 23 d. nutarim e pažym ėjo: „Per pastaruosius
dvejus m etus, labiausiai Lenkijos ultim atum o Lietuvai lai
kotarpiu, M iuncheno politikos laikotarpiu, V okietijai oku
p u o jan t Klaipėdos kraštą, T arybų Sąjungai ir V okietijai
su d aran t nepuolim o paktą,— Lietuvos Kom unistų partija
laikėsi iš esmės teisingų politinių pozicijų" 29.
Į K auną I. M eskupas grįžo 1940 m. balandžio 12 d.
Prisim indam as ano m eto įvykius, A. Sniečkus vėliau pa244

įtakojo: „A dom as buvo šaunus žmogus, kom unistas ir
draugas. 1939 m etų gruodį m es pasiuntėm e jį į M askvą
.1 įstatyti ryšių su K om internu. Aš nesulaukiau jo grįžtant,
pakliuvau į kalėjim ą. Bet jis m an atsiuntė į kalėjim ą trum pą laiškutį. K om interno V ykdom asis K om itetas pripažino,
kad LKP politinė linija 1938— 1940 m etais buvo teisinga,
lai buvo laim ingiausia diena m ano gyvenim e. Tai buvo
didelė šventė, ir aš n e g a lė ja u susilaikyti nepranešęs k i
liems draugam s šio įvykio" 30.
1939 m. gruodžio 19 d. A. Sniečkus K aune buvo su 
imtas ir įkalintas. Didžioji dalis k itų LKP CK n arių buvo
kalinam i D im itravo a r Pabradės priverčiam ojo darbo sto 
vyklose, įvairiuose kalėjim uose. LKP CK S ekretoriate d ir
bo A. Petrauskas, Ch. A iženas, I. M eskupas. J ie tardavosi
mi partijo s apskričių kom itetuose dirbusiais aktyvistais
l omu Tam ulevičium i, Juozu Grigalavičium i, Domu Pund/.iumi, P etru K utka, Rapolu Rimdžiumi ir kitais.
TARYBŲ LIETUVOS KŪRĖJŲ GRETOSE
Susidarius revoliucinei situacijai, Lietuvos darbo žm onės
1940 m. birželio mėn. n u v e rtė fašistinį režimą. Lietuvos
Komunistų partija, kom jaunim as, Lietuvos liaudies p a
galbos sąjunga ir kitos fašistų persekiotos darbo žmonių
organizacijos išėjo iš pogrindžio ir ėm ė aktyviai d a ly v a u 
ti ku rian t n a u ją socialistinę Lietuvą.
A. Sniečkus, A. Petrauskas, I. M eskupas, B. B aranaus
kas, M. Gedvilas, M. Sum auskas, K. Didžiulis, A. GudaiUs-Guzevičius, V. N iunka, G. Zim anas ir daug k itų p o 
grindininkų, besivadovaujančių m arksizm o-leninizm o teo 
rija ir T arybų šalies darbo žm onių patyrim u, buvo rev o 
liucinių pertv ark y m ų iniciatoriai ir aktyvūs v y k d y to jai.
J. Paleckio v ad o v au jam a Liaudies vyriausybė v y k d ė Ko
m unistų partijo s nurodym us, jos iškeltus reikalavim us.
.Ii atliko proletariato diktatūros funkcijas.
Liaudies seimo rinkim ų išvakarėse, 1940 m. liepos 13 d .P
per K auno rad iją LKP CK v ard u I. M eskupas pirm ą k a r
ią viešai kreipėsi į visos Lietuvos gyventojus, rag in d a
mas juos Liaudies seim o rinkim uose vieningai balsuoti
už kom unistų ir nep artin ių bloko k a n d id a tu s 31.
D em okratiniais pagrindais išrinktas Liaudies seim as,
vykdydam as darbo žm onių valią, liepos m ėnesį paskelbė
Lietuvą T arybų Socialistine Respublika, išrinko Įgaliotąją
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kom isiją — jos n a riu buvo išrinktas ir I. M eskupas-A dom a s 32, kuri nuvežė į M askvą Liaudies seim o deklaraciją,
kad T arybų Lietuva prašosi priim am a į T arybų Sąjungos
sudėtį. TSRS A ukščiausioji Taryba savo VII sesijoje
1940 m. rugpjūčio 3 d. apsvarstė Liaudies seimo prašym ą
ir n u tarė priim ti Lietuvą į T arybų Sąjungos sudėtį sąju n 
ginės respublikos teisėmis. Toje p at VII sesijoje į Tarybų
Sąjungos sudėtį buvo priim ta L atvija ir Estija.
N uo istorinių 1940 m. birželio dienų m ūsų kraštas,
įvykdęs socialistinę revoliuciją, drauge su visomis Pabal
tijo tautom is ėmė žengti socializmo kūrim o keliu.
1941
m. sausio 12 d. n au jų jų tarybinių respublikų p
liečiai rinko d eputatus į TSRS A ukščiausiąją Tarybą. Šiau
lių odos fabriko darbininkų pasiūlym u Šiaulių m iesto rin
kim inėje apygardoje I. M eskupas buvo išrinktas deputatu
į Sąjungos Tarybą. Jis buvo vienas iš 35 respublikos d e 
putatų , pasiųstų į TSRS aukščiausiąjį valdžios organą.
Pagrindinės socializmo kūrim o T arybų L ietuvoje gai
rės buvo nubrėžtos LKP(b) V suvažiavim e, įvykusiam e
1941 m. vasario 5—9 d. Kaune. Suvažiavim as išrinko
I. M eskupą LKP(b) CK nariu, o CK plenum as -— Centro
K om iteto an tru o ju se k re to riu m i33. Susirgus A. Sniečkui,
baigiam ąjį žodį suvažiavim e tarė I. M eskupas.
PRIEŠ NACIZM Ą
K ūrybinį tarybinių žmonių darbą 1941 m. vasarą nutraukė
vokiečių fašistų agresija. Evakavęsi į šalies gilumą, Ta
rybų Lietuvos kom unistai ėmė telktis ryžtingai kovai oku
puotoje teritorijoje. Pirmosios LKP(b) CK 15 žmonių ope
ratyvinės grupės, sudarytos 1941 m. rudenį M askvoje,
vadovu buvo paskirtas I. M eskupas. Grupė rūpestingai
rengėsi kovinei partizaninei veiklai, pogrindiniam p a rti
niam darbui okupuotoje T arybų Lietuvoje.
LKP(b) C entro K om itetas I. M eskupo grupei iškėlė už
davinį suorganizuoti pogrindinio darbo Lietuvoje centrą.
Buvo num atyta, k ad šį centrą, atv y k ę į Lietuvą, sudarys
I. M eskupas (sekretorius), Petras Pajarskis, A lteris Klein e r is 34. LKP(b) CK operatyvinės grupės 1941 m. rudenį
nepavyko išsiųsti dėl sunkios T arybų šaliai padėties fron
te. 1942 m. pradžioje operatyvinė grupė buvo padalyta
į dvi dalis. V iena iš jų turėjo veik ti Šiaurės Lietuvoje,
k ita — Pietų Lietuvoje.
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Fašistinės V okietijos verm achto vadovybės 1941 m.
užplanuotas žaibo k aras su T arybų S ąjunga dėl R audo
nosios A rm ijos didvyriško pasipriešinim o sužlugo. H itlen nė k a ria u n a nuo M askvos prieigų buvo atblokšta toli
I vakarus. Tai kėlė tarybinių žm onių nuotaiką.
Savo 1942 m. vasario 10 d. laiške LKP(b) C entro Ko
m itetui I. M eskupas rašė: „Reikia im tis visų priem onių,
kad m ano grupė būtų pasiųsta į Lietuvą. Tai ypač svarbu
šiuo m etu, kai frontas a rtė ja prie Lietuvos. J e ig u a rti
m iausiu m etu nepasiseks išvykti lėktuvu, tai reikia eiti
Ilėsčiomis" 35.
I. M eskupo v adovaujam a 10 ko v o to jų grupė 1942 m.
kovo 7 d. lėktuvu buvo atsk raid in ta į okupuotą te rito ri
ją. Partizanai buvo num atę su parašiutais nusileisti Rokiš
kio rajone. Grupės dalyvis Stasys Šklėrius gerai žinojo
Rokiškio apskrities apylinkes, tu rė jo nem aža pažįstam ų,
pas kuriuos galėjo rasti prieglobstį. Dėl lėktuvo štu rm a
no n epatyrim o grupė nusileido 70 kilom etrų šiauriau n u 
m atytos vietos, Latvijos terito rijo je, už Biržų rajono.
N usileidim o vieta partizanam s buvo nepažįstam a. K et
vertas grupės dalyvių žuvo nusileisdam i ar n etru k u s po
nusileidimo. Šeši kovotojai atv y k o į Biržų apskrities N e
m unėlio Radviliškio valsčių. Kovo 12 d. jie užėjo pas
l.očerių kaim o eigulį pasiteirauti, kokioje v ieto je jie esą,
kokia padėtis y ra okupuotoje Lietuvoje. Pasikalbėję parlizanai p asitraukė į m išką ir sugulė poilsio netoli Sm ai
lių kaim o.
Ilgai Lietuvos partizaninio judėjim o štabas n e tu rė jo
žinių, k u r dingo I. M eskupo vadovaujam a o p eraty v in ė
grupė. Tik po karo buvo surastas Biržų apskrities poli
cijos vado Leono K ateivos pranešim as Lietuvos policijos
štabo inspektoriui Reivyčiui. Pranešim e rašom a, kad
1942 m. kovo 12 d. apie 17 valandą pas N em unėlio R ad
viliškio valsčiaus Ločerių kaim o eigulį Šerną užėjo šeši
vyrai, paprašė pavalgyti, paklausė kelio ir liepė apie jų
lankym ąsi niekam nesakyti. A pie partizanų pasirodym ą
23 v alan dą vis dėlto buvo pranešta Biržų apskrities poli
cijos vadui. Kovo 13 d. apie 1 v alandą jis pasiuntė šešis
policininkus suim ti desantininkų. Policija ja u tu rėjo žinių,
kad prieš kelias dienas panašus desantas buvo nuleistas
Latvijos terito rijo je. M atyt, tai ir buvo I. M eskupo gru 
pės pirm ojo pasirodym o Latvijos terito rijo je duom enys.
Kovo 13 d. ry tą Biržų policininkai susitiko su N em u
nėlio Radviliškio valsčiaus policininkais, girininkijos tar247

паи tojais baltaraištininkais, talkinusiais hitlerininkam s dar
Didžiojo Tėvynės karo pradžioje. O kupantų baudėjų būrį
sudarė 7 policininkai ir 4 civiliai. Eidami partizanų p ėd 
s a k a is —s n ie g a s dar nebuvo ištirpęs,— b audėjai apie 17
valandą aptiko m iške netoli Sm ailių kaim o I. M eskupo
grupės stovyklą. G inkluoti šautuvais policininkai juos a p 
supo. Pastebėjęs atslenkančius policininkus, partizanų sa r
gybinis paleido šūvį, k ad išbudintų m iegančius kovos
draugus. Policininkai ėm ė apšaudyti juos iš šautuvų, o
ratu sugulę partizanai atsišaudė iš pistoletų. K autynių
me'tu policininkai paleido apie 100 šūvių, partizanai —
apie 50. Jėgosl buvo nelygios: po atk ak lau s partizanų
priešinimosi-— vienas iš jų sviedė gran atą — visi šeši p a r
tizanai ž u v o 36. K autynės įvyko 26 km nuo Biržų ir apie
700 m etrų nuo Sm ailių kaim o.
Pas n u kautus partizanus policija rado 4 pistoletus
.„Mauzer", 8 kg patronų, 8 rankines granatas, radijo siųs
tu v ą ir priim tuvą, kom pasą, dvi elektrines lem putes, 5
m aišelius daiktam s sudėti, 2 kuprines ir kitus sm ulkius
daiktus. A pžiūrėjus nukautuosius ir jų dokum entus, buvo
konstatuota, kad k eturi iš jų yra lietuviai, o du — žydai.
Savo raporte Biržų apskrities policijos vadas ypač ak 
centavo tai, kad susirėm im e su b audėjais partizanai v ie 
nam iš jų peršovė kepurę, o partizanų m esta g ran ata n e 
padarė baudėjam s žalos tik dėl to, k ad atsitrenkė į medį.
Policijos vadas prašė baudėjus apdovanoti. „Persekiojant
desantininkus,— pabrėžė L. K ateiva,— niekas iš vokiečių
tarnautojų nedalyvavo". O kupantai išm okėjo savo p a ra n 
kiniam s judošiaus grašius — po 50 m arkių.
Taip žuvo didvyrių m irtim i Icikas M eskupas-A dom as,
Petras Pajarskas, A leksandras Jacovskis, Stasys Šklėrius,
Alfonsas V ildžiūnas ir M ironas V oitenka. Visi jie kom u
nistiniam e pogrindyje buvo pasižym ėję revoliucionieriai.
J ie paaukojo savo gyvybę už darbo žmonių reikalus, už
Kom unistų partijo s siekius, padėdam i priartin ti pergalės
prieš fašizmą dieną.
I. M eskupo-A dom o grupės žuvim as buvo skaudus sm ū
gis Lietuvos Kom unistų partijai ir visam partizaniniam
antihitleriniam judėjim ui jo pradiniam e etape. Tuo pat
m etu ypač išryškėjo skirtingos Lietuvos visuom enės k la 
sinių jė g ų pozicijos. Darbininkai, valstiečiai, darbo in te 
ligentai, vadovaujam i kom unistų, kilo į kovą su fašisti
niais okupantais už lietuvių tautos laisvę, už jos sociali
n ę pažangą. Buržuazinių klasių liekanos, jų sam diniai iš
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K'presinio aparato, v adovaujam i buržuazinių nacionalistų,
l('tniamu lietu v ių tautai m om entu tarn av o jos pavergėjam s,
žudė pakilusius į kovą liaudies sūnus ir dukteris, lem da
mi kraštui v ergovinį likimą.
ATMINIMO PAGERBIMAS
Visas I. M eskupo-Adom o, tesulaukusio 35 m etų amžiaus,
gyvenim as buvo žygdarbis ko v o je su klasiniais priešais,
su fašizmu. Tai buvo partinės pareigos žmogus. Jis iki
galo liko ištikim as liaudžiai, nem irtingiem s Kom unistų
partijos siekiams, atvėrusiem s darbo žmonėm s kelius į
šviesesnės ateities sukūrim ą.
T ėvynė nepam iršo savo ištikim ų sūnų. T arybų Lietu
vos vyriausybės nutarim u I. M eskupo-A dom o ir jo bend
ražygių palaikai 1954 m. buvo p erkelti į V ilniaus A n ta 
kalnio k apines ir palaidoti am žinam poilsiui m em oriali
niam e kom plekse. 1960 m. liepos m ėn. I. M eskupo vardas
suteiktas U km ergės baldų kom binatui, jo v ard u p av ad in 
tos gatvės Kaune ir U km ergėje 37.
Pergalės prieš hitlerinę V o k ietiją dvidešim tm ečio p ro 
ga 1965 m. gegužės 8 d. I. M eskupas-A dom as po m irties
apdovanotas Tėvynės k aro I laipsnio o rd in u 3S. Birželio
14 d. U km ergėje, Gedimino g. prie nam o, k u r 1924—1927 m. gyveno I. M eskupas, atid en g ta jo atm inim ui skir
ta m em orialinė l e n ta 39. Lietuvos TSR M inistrų Taryba
1968 m. kovo 22 d. n u tarė žuvies pram onės gam ybinės
valdybos didįjį šaldom ąjį žvejybos tralerį pavadinti „Meskupas-A dom as".
1976 m. gegužės 25 d., d a ly v au jan t respublikos v y ria u 
sybei, U km ergėje buvo iškilm ingai atidengtas I. M eskupo
skulptūrinis biustas. J į su k ū rė skulptorius L. Žuklys, skve
rą Lenino g atv ėje prie LKP U km ergės rajono kom iteto
pastato suplanavo architektas S. P ip y n ė 40. Pam inklo pa
pėdėje pionieriai rengia savo sueigas, partijo s veteran ai
čia jaunuoliam s įteikia kom jaunim o bilietus.
N ueik, skaitytojau, į rekonstruotas V ilniaus A n tak al
nio k arių kapines. Čia skulptūrinių k arių pam inklų še
šėlyje, am žinos ugnies liepsnų apšviestose m em orialinėse
lentose rasi vardus tų, kurie, gindam i Tėvynės laisvę, n e 
gailėjo ir gyvybės. T arp jų Iciko M eskupo-A dom o — k il
nios partinės pareigos žm ogaus vardas.
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Aloyzas
Mileika
(19 0 1—

19 8 1)

Po fašistinio valstybės perversm o tau tin in k ų vadeivos
A. Sm etona ir A. V oldem aras buržuazijos d ik tatū rą stip
rino tero ru prieš savo politinius priešininkus. Seimas bu
vo paleistas, o n a u ji rinkim ai į jį nepaskirti. K rašte siau
tėjo „Geležinio vilko" organizacijos nariai. J ie naudojo
sm urtą ne tik prieš revoliucinio judėjim o dalyvius, bet
ir prieš opozicijoje atsidūrusius fašistinių perversm inin
kų talkininkus — krikščionių dem okratų lyderius. 1927 m.
kovo mėn. liaudininko J. P ajaujo organizuotas pučas bu
vo nuslopintas. Grupė p a jau jin in k ų buvo nuteisti kalėtiTų pačių m etų rugsėjo 9 d. T auragėje įvykęs ginkluotas
kairių jų socialdem okratų, liaudininkų ir eserų sukilim as
p er kelias valandas buvo nuslopintas, 209 jo dalyviai
perduoti teismui. Įvairiu laiku 84 T auragės sukilim o d a 
lyviai buvo nuteisti m irties bausme, iš jų 12 s u š a u d y ti1..
Dalis tauragiškių sukilėlių atsid ū rė Lenkijoje, tapo J. Pil
sudskio aneksionistinių siekim ų Lietuvos atžvilgiu bend
rininkais. Patekę į kalėjim ą, socialdem okratai plečkaitininkai ir liaudininkai pajauj m inkai n etrukus padavė
A. Sm etonai m alonės prašym us, m aldaudam i pasigailėti..
Iki 1931 m. beveik visi jie iš kalėjim o buvo paleisti.
Pagrindiniai fašistinio teroro sm ūgiai buvo n u k reip ti
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prieš kom unistus ir kom jaunuolius, nes jie buvo tvirčiau 
si k o v o to jai su fašizmu. N epilnais duom enimis, 1919—
1940 m. buržuaziniai teism ai teisė 3096 ir adm inistracine
tvarka n u baudė 6805 revoliucionierius ir antifašistus. 75
procentai visų buržuazijos represuotų asm enų buvo k a l
tinami k aip k o m u n ista i2.
V ienas iš tokių revoliucionierių buvo A loyzas M ileika,
kalintas buržuazijos kalėjim uose beveik 12 m etų.
A loyzas M ileika gimė 1901 m. rugpjūčio 14 d. V e
liuonos m iestelio d arbininkų š e im o je 3. N etrukus šeim a
persikėlė į kitą Panem unės m iestelį — V ilkiją. Čia p ra b ė 
go A loyzo v aikystės ir brendim o m etai. Tėvas m irė d ar
1910 m. M otinai teko m ažus vaikus išleisti į kaim us buo
žių gyvulių ganyti. Pas buožes V ilkijos apylinkėse nuo
10 m etų dirbo ir Aloyzas. M okytis jis galėjo tik žiem o
mis, kai gyvuliai buvo uždarom i į tvartus. 1913 m. V ilki
jos pradžios m okykloje jis baigė 3 klases. V ėliau, nuo
1917 m., A. M ileika dirbo įvairiose statybose V ilkijoje,
Z apyškyje, Kazlų Rūdoje. 1921— 1923 m. tarnaudam as k a 
riuom enėje, 6-ajam e pėstininkų pulke, baigė pulko m o
kyklą, gavo puskarininkio laipsnį. A tlikęs karo prievolę,
A. M ileika grįžo į V ilkiją ir dirbo skardininku stogdengiu
V ilkijos, Čekiškės, Seredžiaus apylinkėse.
Išaugęs religingoje šeim oje, A. M ileika tik m aždaug
1924 m. atsik ratė religinių prietarų. D arbininko gyvenim o
likrovė pam ažu ugdė jo klasinį sąm oningum ą. Pabuvęs
buržuazinėse pavasarininkų, šaulių sąjungos organizaci
jose, b et greitai jom is nusivylęs, A. M ileika nuo 1925 m.
vasaros priklausė b en d rajai darbininkų profsąjungai V il
kijoje, o 1926 m. v asarą tapo socialdem okratinio jaunim o
organizacijos „Žiežirba'1 n a r iu 4.
Jaunim o kairėjim o proceso nesulaikė ir fašistinis v a ls
tybės perversm as. 1940 m. gruodžio 31 d. autobiografijoje
A. M ileika rašė: „Po fašistinio perversm o iš buvusių „Žie
žirbos" n a rių buvo suorganizuotos kelios kom unistinės
kuopelės. Į v ien ą iš jų ir aš buvau priim tas" 5.
Lietuvos Kom unistų partijo s vadovybė gerai žinojo
V ilkijos jaunim o revoliucines nuotaikas. 1927 m. gegužės
1 d. į V ilkiją atvyko iš Kauno du LKP CK Sekretoriato
n ariai — K arolis Didžiulis ir Juozas Stim burys. Po Gegužės
pirm osios pusiau nelegalaus m inėjim o J. Stim burys p a 
kvietė A. M ileiką ir grupę jaunuolių į nelegalų posėdį
miške, k u r ir buvo n u ta rta įkurti LKP kuopelę V ilkijoje.
Rem damasis K. Didžiulio ir J. Stim burio atsiliepim ais,
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LKP(b) V ilniaus m iesto kom itetas 1940 m. spalio 30 d.
n u tarė patv irtin ti A. M ileikos p artinį stažą nuo 1927 m.
liepos m ėn.6
1927 m. v asarą vyko LKP parajo n ių ir rajonų konfe
rencijos, kuriose buvo aptariam as partin ių organizacijų
darbas po fašistinio valstybės perversm o. A. M ileika d a 
lyvavo LKP K auno rajono k onferencijoje kaip V ilkijos
parajonio organizacijos atstovas. K onferencija įvyko lie
pos m ėnesį K ulautuvoje. J i išrinko delegatus į LKP V
suvažiavim ą (vietoj jo 1927 m. rugsėjo m ėn. įvyko LKP
IV konferencija suvažiavim o teisėmis).
A. M ileika buvo LKP V ilkijos parajo n io kom iteto sek
retoriaus pavaduotojas, vėliau-— sekretorius. Priėm im o į
Kom unistų p a rtiją byloje y ra išlikusi A. M ileikos 1940 m.
spalio 23 d. parašy ta autobiografija. Štai k ą jis rašo apie
savo politinį m asinį darbą fašistinės diktatūros m etais:
„1928 m. organizavau k am paniją už Gegužės pirm osios
šventim ą V ilkijoje. Daugum a m iestelio darbininkų ir n e t
kelių d varų kum ečiai nedirbo — streikavo. Pas vieną V il
kijos m iestelio gy v en to ją buvo sušauktas susirinkim as,
kuriam e kiek sugebėdam as aiškinau Gegužės pirm osios
šventės reikšm ę ir kovos prieš fašistų valdžią reikalin
gumą. Iš susirinkim o išėjom e į gatvę, organizuotom is g re
tomis dem onstruodam i perėjom e per m iestelį. V ėliau n u 
ėjom e į V ilkijos d v arą, k u r dainavom e revoliucines dai
nas" 1.
A. M ileika su savo bendražygiais iš V ilkijos platino
kom unistinius atsišaukim us, kabino raudonas vėliavas su
antifašistiniais šūkiais. A pie v isa tai žvalgybos sekliai,
be abejonės, inform avo policijos organus. 1928 m. liepos
11 d. jo bute policija p ad arė k ra tą ir darbininką akm en
skaldį A. M ileiką suėmė.
A tvežtą į K auno žvalgybos būstinę A. M ileiką tard y 
to jas Juozas Čelkus išsikviesdavo tard y ti naktim is ir su
savo sėbru, specialiai išlaikom u budeliu, įvairiai kankino,
m ušė iki sąm onės netekim o, norėdam i priversti, k a d jis
išduotų savo kovos draugus, V ilkijos partinės kuopelės
narius. „Jie m ane kūlė kaip kokį ja v ų pėdą",—• rašo A. M i
leika savo atsim inim uose „Brėško laisvės rytas". T ačiau
jis ištvėrė kankinim us ir nepasidavė įbauginam as.
Kokie įkalčiai buvo surasti pas A. M ileiką? V alstybės
gynėjo (prokuroro) 1928 m. spalio 29 d. surašytam e k a l
tinam ajam e a k te pažym ėta: 1928 m. liepos 11 d. „pada
rius k ratą pas M ileiką A loyzą rasta: 3 egz. V yriausiojo
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Lietuvos kom iteto kovai prieš fašizm ą 1928 m. gegu
žės m ėn. organo ,,Šalin fašizmas" N r. 4; 5 egz. Lietuvos
Komunistų partijos C entro K om iteto organo 1928 m. ge
gužės m ėn. laikraščio „T iesa“ N r. 4; 1 egz. Lietuvos Ko
m unistų partijo s C entro K om iteto organo 1928 m. gegu
žės m ėn. laikraščio kareiviam s „K areivių tiesa" Nr. 4;
180 egz. Lietuvos raudonosios pagalbos m arkučių" 8. „T ar
dom as kaltinam uoju A loyzas M ileika kaltu neprisipaži
no" 9,— pažym ėta k altinam ajam e akte. Prokuroras kaltino
A. M ileiką, kad šis nuo 1927 m. rudens iki 1928 m. lie
pos m ėn. priklausė slaptai kom unistų organizacijai ir kad
luo p a t m etu V ilkijoje ir apylinkėse platino kom unistinę
literatūrą. K altinam ojo akto pabaigoje pro k u ro ras padarė
išvadą: A. M ileikos „bylą tu ri spręsti kariuom enės teis
mas" 10. Tai buvo žvalgybos ir prok u ratū ro s ta rd y to jų
bendrų p astangų vaisius: jie tardym o protokolus parašė
taip, kad nesusigaudąs buržuazinių teism ų juridinėse p in k 
lėse A. M ileika būtų kuo skaudžiau nubaustas.
Savo bylos aprašym e, kurį p ats 1932 m. liepos 18 d.
išsiuntė iš Kauno kalėjim o, V ilius (A. M ileika) pažym ėjo:
kariuom enės teism as įvyko 1928 m. lapkričio 27 d. K au
ne. Į teism o pirm ininko klausim ą, a r prisipažįsta kaltas,
kad priklausė Kom unistų partijai, A. M ileika atsakė: „Ko
m unistų p a rtijai priklausau ir didžiuojuos, k ad galiu būti
kom partijos eilėse. Jo k iu būdu negaliu laikyti to nusi
kaltim u" 11.
G avęs tarti paskutinį žodį, A. M ileika pareiškė: „Bū
dam as darbininkas, pats an t savo kailio p aty riau žiaurią
kapitalistinę eksploataciją ir pasityčiojim us iš darbininkų.
Todėl sąm oningai įsto jau į kom partiją, kad, būdam as jos
eilėse, galėčiau ak ty v iai kovoti prieš kapitalistinę sa n 
tvarką, nes tik kom partija k o v o ja už darbininkų reikalus.
Nors kapitalistai persekioja ir šaudo kovotojus už lais
vę, b et darbininkų klasė, v ad o v au jam a kom partijos, k o 
vos už T arybų valdžią ir laimės" 12.
K ariuom enės teism as truko tik 1 vai. 15 m inučių. Jis
priėm ė nuosprendį — A. M ileiką nuteisti kalėti iki gyvos
galvos I3.
D alyvavęs teism e buržuazinis „Lietuvos žinių" laik raš
čio korespondentas bylos aprašym e pažym ėjo, k ad „gy
nimosi kalboje M ileika pabrėžė, jog jis esąs įsitikinęs
kom unistas ir juo visuom et pasiliksiąs" I4. Rusų b a lta g v ar
diečių laikraštis „Echo" teism o eigą sukonkretino n u ro d y 
dam as, kas pas A. M ileiką k ratos m etu rasta, kas jį teisė.
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,,K altinam asis pareiškė,— rašė laikraštis,— kad nesijaučia
esąs kaltas, nes kiekvienas darbininkas turi būti Komu
nistų partijos narys. O paskutiniam e žodyje A. M ileika
pareiškė, kad kariuom enės teismo sprendim o nepripažįsta,
o klauso tik darbininkų teismo" 15.
Sunku buvo susitaikyti su m intim i, kad teks būti kali 
nam am iki gyvos galvos. G aivino viltis, k ad fašistinis re
žimas neam žinas, kad ir jam ateis galas.
N orėdam i palaužti revoliucionierius, fašistai sustiprino
persekiojim us kalėjim uose. Politiniai kaliniai dem onstra
tyviai švęsdavo Gegužės pirmosios, Spalio revoliucijos su
kakties ir kitas šventes, prisisegdam i prie k rūtinės rau
donus ženklelius ir su tartą valandą giedodam i „Interna
cionalą". 1929 m. Lietuvos kalėjim uose fašistų valdžios
nurodym u prasidėjo politinių kalinių m ušim ai. A. M ileika
savo atsim inim uose aprašo 1929 m. Spalio švenčių m inė
jim ą Kauno kalėjim e, kurio m etu jis sm arkiai nukentėjo.
Įsiveržę į kam erą, prižiūrėtojai nu teistą k a lė ti iki gyvos
galvos „Juozą Gruodį ir m ane ištem pė į koridorių. Iš
ab iejų pusių prižiūrėtojai kūlė kum ščiais, spardė kojom is.
M udu su Gruodžiu buvom kruvini. M an atm ušė abiejų a u 
sų būgnelius" I6. Dėl šio sunkaus kūno sužalojim o vėliau
A. M ileika neteko klausos.
Iki 1933 m. rudens A. M ileika buvo kalinam as K auno
kalėjim e, o po to išvežtas į Šiaulių kalėjim ą. Kalėjim e,
k iek sąlygos leido, jis m okėsi, lavinosi. Šiaulių kalėjim e
1934 m. A. M ileika išlaikė egzam inus — baigė pradinės
m okyklos k etv irtą skyrių. Politinio lavinim osi būreliuose,
padedam as draugų, slaptai studijavo m arksistinę-lenininę
literatūrą: Kom unistų partijos istoriją, politinę ekonom i
ją, V. Lenino raštus.
Žlugus fašistiniam režimui, sudaryta Lietuvos Liaudies
vyriausybė politinius kalinius iš kalėjim ų ir priverčiam o
jo darbo stovyklų paleido. Po 12 m etų kalinim o lais
vę išvydo ir A. M ileika. Liaudies kariuom enės teism o
prokuroras 1940 m. rugpjūčio 20 d. rašė:
„Pranešu žiniai, kad kariuom enės teism o 1928 m. lap 
kričio 27 d. sprendim u nuteistasis A loyzas M ileika, re 
m iantis aktu Nr. 779, 1940 m. birželio m ėn. 20 d. iš Šiau
lių sunkiųjų darbų kalėjim o paleistas" 17.
A tvykęs į Kauną, A. M ileika padėjo organizuoti darbo
žm onių dem onstraciją buvusiem s politiniam s kaliniam s
pagerbti. „Parvykęs į V ilkiją,— rašo A. M ileika 1940 m.
spalio 23 d. autobiografijoje,— pravedžiau kelis m itingus
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ir dem onstraciją, suorganizavau profsąjungą. D alyvavau
dem onstracijoje — m itinge V eliuonoje ir darbininkų su 
sirinkim e Seredžiuje" 18.
Birželio pabaigoje LKP CK pasiuntė A. M ileiką dirbti
į Vilnių. Čia jis padėjo organizuoti p irm ąją darbo žm onių
dem onstraciją, sveikinusią Liaudies vyriausybę, dalyvavo
Liaudies seim o rinkim ų kam panijoje, buvo LKP V ilniaus
m iesto kom iteto instruktorius profsąjungų organizavim o
reikalam s. D augiausia jis dirbo su prekybos ir ry šių sis
temos darbuotojais.
1941 m. sausio—birželio m ėn. A. M ileika dirbo res
publikos p ro k u ra tū ro je skyriaus viršininku. Didžiojo T ė
vynės k aro pradžioje jis evakavosi iš V ilniaus į Penzą,
dirbo pro k u ratū ro s organuose, o nuo 1942 m. sausio 3 d.
iki 1943 m. rugpjūčio 16 d. tarn av o Raudonosios A rm ijos
16-osios lietuviškosios šaulių divizijos kulkosvaidžių k u o 
poje. 1943 m. vasario 24 d., pirm am e divizijos m ūšyje
O riolo fronte, kuopos vado pavaduotojas politiniam d a r
bui vyr. leitenantas A. M ileika buvo sunkiai sužalotas:
m inos skeveldros jam sužeidė galvą ir ranką, o priešo
kulka peršovė k o ją 19. Ilgoką laiką teko gydytis.
Po dem obilizacijos, nuo 1943 m. rugpjūčio 16 d., A. M i
leika b ev eik m etus dirbo Gorkio srities prokuroro p a d ė 
jėju . Išvadavus respublikos sostinę, jis grįžo į V ilnių ir
nuo 1944 m. liepos m ėn. dirbo respublikos prok u ratū ro je
skyriaus v edėju. D irbdam as m okėsi ir baigė k etu rm etę
V ilniaus ju rid in ę m okyklą.
1945 m. rugsėjo 1 d. A. M ileika buvo paskirtas ir m až
daug m etus laiko dirbo Lietuvos TSR teisingum o liaudies
kom isaro p av aduotoju k ad rų reikalam s, o po to buvo iš
rinktas ir iki 1950 m. vasario 10 d. dirbo Lietuvos TSR
aukščiausiojo teism o kolegijos n a r i u 20.
Už nuopelnus Didžiojo Tėvynės karo frontuose ir p a 
siaukojam ą darbą k aro m etu užnugaryje A. M ileika buvo
apdovanotas Tėvynės k aro II laipsnio ordinu, m edaliais
„Už pergalę prieš V okietiją" ir „Už šaunų darbą 1941—■
1945 m etų D idžiajam e Tėvynės kare".
N etekęs klausos, A. M ileika buvo priverstas palikti a t
sakingą darbą. 1950— 1953 m. A. M ileika dirbo V ilniaus
ad v o k atų kolegijos nariu, o 1953— 1954 m.— K určiųjų
draugijos C entro valdybos p irm in in k u 21. 1954 m. jam bu
vo p ask irta respublikinės reikšm ės personalinė pensija.
Būdam as pensininkas, A. M ileika bendradarbiavo „Tie
soje", „Jaunim o gretose", parašė atsim inim ų kn y g ą „Brėš
ko laisvės rytas", k uri išėjo 1984 m.
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Si knyga y ra tarsi A. M ileikos a ta sk a ita visuom enei
apie jo politinį brendim ą, įstojim ą į pogrindinę Lietuvos
Kom unistų partiją, revoliucinę veiklą Kauno apylinkėse
fašistinės diktatūros laikotarpiu. K artu knygoje p ateik ia
m as konkretus vaizdas, kaip gyveno Lietuvos darbinin
kai buržuazijos viešpatavim o m etais, kodėl darbo žmonių
kova prieš išnaudotojišką san tv ark ą buvo istorinė b ū 
tinybė.
A. M ileika knygoje mini daug proletarinio revoliuci
nio judėjim o v e ik ė jų kom unistų, su kuriais jam teko bend
rauti, parodo jų pasiaukojim ą antifašistinėje kovoje. M i
nim i knygoje ir sm ulkiaburžuazinių p a rtijų darbuotojai,
p atekę į kalėjim ą už antifašistinius veiksm us. Skaitytojui
y ra gera galim ybė palyginti įvairių politinių srovių ideo
logiją, tos ideologijos konkrečių n e šėjų ištikim ybę liau
dies reikalam s.
1981 m. rugpjūčio pradžioje A. M ileika išvyko ilsėtis
į Palangą. Čia jį ištiko širdies priepuolis, ir rugpjūčio
4 d. jis mirė. Palaidotas A ntakalnio kapinėse 22.
Pagerbiant velionio atm inim ą, v ien a V ilkijos gatvė p a
vadinta A. M ileikos v a r d u 23. J o k a p ą V ilniaus A n tak al
nio kapinėse papuošė antkapinis pam inklas.
Revoliucionierius A loyzas M ileika visu savo gyveni
m u įrodė gilią ištikim ybę kilniem s kom unizm o idealam s,
ištverm ę atsidūrus klasinio priešo nelaisvėje, didį pasiau
kojim ą kovoje su fašizmu Didžiojo Tėvynės karo fron
tuose. Lietuvos liaudis su pagarba m inės savo ištikim o
sūnaus atm inim ą.
1 9 8 3

Vladas
Niunka
(1907—

1983)

V ladas N iunka buvo aktyvus revoliucinio judėjim o v e i
kėjas, ilgam etis partinis darbuotojas, lietuvių kultūros v e i
kėjas, žurnalistas, m okslininkas ekonom istas ir filosofas,
Lietuvos TSR M okslų A kadem ijos akadem ikas.
V ladas N iunka gimė 1907 m. rugpjūčio 17 d. Baisoga
loje, dabartiniam e Radviliškio rajone. Jo tėvas Juozas
N iunka buvo pašto tarnautojas, o m otina Elena Jakubauskaitė-N iunkienė siuvėja, 1920— 1939 m. dirbo telegrafis
te Dar 1912 m. netekęs tėvo, V ladas augo m otinos glo
bojam as. 1919 m. įstojęs į Šiaulių valstybinės gim nazijos
trečiąją klasę jis sėkm ingai gim naziją baigė. Pedagogų
taryba, 1925 m. birželio 23 d. išduodam a gim nazijos bai
gimo atestatą, taip įvertino V. N iunkos žinias: 10 dalykų —
labai gerai, 4 — gerai ir 1 (paišyba) — patenkinam ai 2.
1925 m. V. N iunka įstojo į K auno u n iversitetą ir p ra 
dėjo studijuoti teisės m okslus. K adangi lėšų sūnui m okyti
m otina n etu rėjo , V ladui teko pačiam užsidirbti p rag y v e 
nimui. M okėsi jis daugiausia neakivaizdiniu būdu. 1925—
1928 m. dirbo lietuvių kalbos m okytoju Šiaulių v id u ri
nėje m okykloje, o vėliau, neturėdam as nuolatinio darbo,
vertėsi privačiom is pam okom is, m okytojavo vakariniuose
kursuose.
17 U ž s a k . N r. 3499

257

Savo prašym e universiteto Teisės fakulteto tarybai
V. N iunka 1939 m. birželio 13 d. rašė: „1925— 1933 m.
laikotarpyje esu išlaikęs V. D. universiteto Teisės fakul
teto teisių skyriaus dėstom ųjų dalykų egzam inus ir p a ra 
šęs diplom inį darbą tem a „Senatvės aprūpinim as V akarų
Europoje ir Lietuvoje". Prašau išduoti Teisių fakulteto
baigim o liudijim ą ir diplom ą“. M okytis universitete
V. N iunkai teko ypač sunkiom is sąlygom is: nuo 1927 iki
1939 m. jis buvo 7 kartu s suim tas ir adm inistracine tv a r
ka 5 m etus kalintas įvairiuose kalėjim uose ir priverčia
m ojo darbo stovyklose. R eikėjo didelio valios tvirtum o
visiems sunkum am s įveikti. U niversiteto Teisės fakulteto
taryba 1939 m. birželio 15 d. savo posėdyje pripažino
V. N iunką baigusį teisių skyrių ir suteikė jam diplom uoto
teisininko vardą. Išduotą diplom ą pasirašė fakulteto de
kanas prof. A. Jan u laitis ir fakulteto sekretorius prof.
P. Šalčius. U niversiteto senato nutarim u išduotam e 1939 m.
birželio 15 d. liudijim e buvo taip įv ertinti V. Niunkos
išlaikyti egzam inai: 14-— labai gerai, 2 — gerai ir 1 (vo
kiečių k.) — patenkinam ai 3.
STUDENTAS KOMUNISTAS
V isuom eninę veiklą V. N iunka pradėjo gana anksti. Dar
neturėdam as ir 20 m etų, Kaune jis gavo paskaityti ta 
rybinį laikraštį. Tačiau tai buvo draudžiam as vaisius. Už
tai jis 1927 m. balandžio 28 d. buvo suim tas. Kauno ap y 
gardos teismo prokuroras dėl vieno laikraščio negalėjo
V. N iunkai sudaryti bylos, todėl jį paleido. T ačiau žval
gyba jį laikė kom unistu, pradėjo sekim o bylą, kurioje
buvo kaupiam i žvalgybos agentų pranešim ai.
Iš tikrųjų V. N iunka į pogrindyje veikusią Lietuvos
Kom unistų p a rtiją buvo priim tas 1928 m. gegužės mėn.
Šiauliuose 3. Studentas neakivaizdininkas dažnai lan k y d a
vosi Kauno universitete. Partinės organizacijos įpareigoji
m u jis atveždavo iš Kauno Šiaulių rajonui skirtą kom u
nistinę literatūrą. Tai suuodė žvalgybos agentai. 1928 m.
lapkričio 23 d. V. N iunka buvo suim tas. Kadangi m e
džiagos bylai sudaryti žvalgyba n eturėjo, ji pasiūlė n u 
bausti jau n ą kom unistą adm inistracine tvarka. Šiaulių a p 
skrities karo kom endantas gruodžio 1 1 d . ištrėm ė jį visam
karo padėties m etui į V arnių koncentracijos stovyklą 4.
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Politiniai kaliniai stengėsi kalinim o dienas panaudoti
lavinim uisi. Buvo sudarom i kam erose slapti būreliai, k u 
riuose labiau išprusę m okė savo draugus ne tik bendrojo
lavinim osi dalykų, bet ir politinių m okslų. Studentas
V. N iunka buvo vienas iš žym esnių politinės ekonom i
jos dėstytojų. Prasidėjus ekonom inei krizei, buržuazinės
vyriausybės 1931 m. spalio 30 d. nutarim u V arnių sto v y k 
la buvo likviduota 5.
A tgavęs laisvę, V. N iunka apsigyveno Šiauliuose ir
ėm ė verstis privačiom is pamokom is. O štai kaip jo, kaip
komunisto, veiklą apibūdino žvalgybos Šiaulių apygardos
viršininkas.
,,1931 m. lapkričio 1 d. N iunkai sugrįžus iš koncentra<įjos stovyklos, jis stojo į kom unistų partijos darbą ir
ėmėsi žygių, kaip veiklus ir susipratęs bolševikų kom u
nistų partijos narys, tv ark y ti ir organizuoti pakrikusią
kaip Šiauliuose, taip ir visam e Šiaulių rajone kom unislinę organizaciją. N iunka Šiaulių bolševikų kom unistų
rajkom e y ra vadovaujam asai asm uo ir kaip toks palaiko
ryšius su Lietuvos Kom unistų partijos C entro K om iteto
atstovais, visais partijos reikalais instruktuoja, kaip v ie 
los, taip ir provincijos bolševikų kom unistų organus, rū 
pinasi plėtim u organizacijos ir verbavim u n a u jų narių,
gabenim u ir platinim u literatūros ir bendrai visais bolše
vikų kom unistų partijos reikalais. Jo pastangom is Šiau
liuose bolševikų kom unistų partijos veikim as. . . paskuliniu laiku jau gerokai su tv ark y tas ir pradėjo gan a k ty 
viai veikti" ®.
Žvalgybos pasiūlym u Šiaulių apskrities karo kom en
dantas 1932 m. vasario 27 d. nubaudė V. N iunką adm i
nistracine tv ark a 3 m ėnesius kalėti Šiaulių k a lė jim e 7.
A tlikęs bausm ę, V. N iunka apsigyveno Kaune. Jis b u 
vo LKP K auno rajono kom iteto narys. 1933— 1935 m. re 
dagavo rajono kom iteto laikraštį „Revoliucinis d arbinin
kas". LKP spaudoje V. N iunka ėm ė bendradarbiauti dar
1928 m., rašinėdam as korespondencijas į „Balsą", „Tiesą",
„Šluotą". Savo rašinius jis pasirašinėjo slapyvardžiais La
pas, Pranas, Pranaitis, M. Pranaitis, Studentas ir kriptoniin,lis L-as, Pr„ St.8
1932 m. rudenį Kauno u n iversitete vyko studentų a t
stovybės rinkim ai. Kom unistai iškėlė n eturtingų studentų
vardu sąrašą N r. 15 ir kv ietė studentus už jį balsuoti.
K andidatais į studentų atstovybę buvo pasiūlyti V ladas
Niunka, Jo n a s Parnarauskas, Faivas Levitacas ir kiti kai259

rieji studentai. Už sąrašą Nr. 15 balsavo 230 s tu d e n tų 9.
Į atstovybę buvo išrinkti V. N iunka ir d ar du n e tu rtin 
gųjų sąrašo atstovai. Studentų atsto v y b ėje jie gynė n e 
turtingų studentų reikalus.
1933 m. balandžio 30 d. Kauno universiteto pirm ųjų
rūm ų 10 au d ito rijo je bendro fronto pagrindais buvo su
kviestas pusiau legalus studentų susirinkim as Gegužės
pirm ajai pam inėti. Į susirinkim ą atsilankė apie 300 stu 
dentų. Salėje buvo pakabintas K. M arkso p o rtretas (tais
m etais buvo m inim os K. M arkso m irties 50-osios m etinės)
ir plakatas su šūkiu „T egyvuoja pasaulinė revoliucija!"
N eseniai V okietijoje hitlerininkai buvo paėm ę valdžią,
ir ten vyko m asinės represijos prieš kom unistus, social
dem okratus ir kitus antifašistus. Šių įvykių akivaizdoje
k airėjo ir Lietuvos socialdem okratų gretos. Socialdem ok
ratinio jaunim o žaizdrininkų atstovas studentas Tavo ras
susirinkim e kritiškai vertino socialdem okratų pasitik ėji
mą rinkim ų į parlam entą kortelėm is, kritikavo užsienio
socialdem okratų vadovus už jų neryžtingą kovą prieš
reakciją. Savo kalbą jis baigė šūkiais „Lai gyvuoja bend
ras frontas prieš fašizmą! Lai gyvuoja proletarų dikta
tūra!"
N eturtingų studentų atstovas V. N iunka savo kalboje
ragino studentus m arksistus, socialdem okratinio jaunim o
atstovus žaizdrininkus ir kitus socialistus sudaryti bendrą
frontą kovai su fašizmu. Jis pasiūlė ir bendro veikim o
program ą: kovoti prieš universiteto fašizavim ą, pagerinti
neturtingų studentų padėtį.
Susirinkim e buvo platinam i K. M arkso atvaizdai ir
renkam os aukos politiniam s kaliniam s rem ti. Baigiant su
sirinkim ą, buvo sugiedotas „Internacionalas" ir sudainuo
ta daina „Darbo arm ija" 10.
Žvalgybos agentas 1933 m. rugsėjo 18 d. taip apibū
dino V. N iunką: „N eturtingųjų studentų organizacijos v a 
das yra studentas kom unistas N iunka. Jis yra svarbus ko
m unistas ir universitete vad o v au ja studentų kom unisti
niam judėjim ui. N iunka taip pat rašo į kom unistinę spau
dą". Sekimo agentūros vedėjas P. Lašas an t agento prane
šimo užrašė rezoliuciją: „M ano ag en tū ro je V ladas N iun
k a — „Lapas11 gerai žinom as ir s e k a m a s ... 1933.IX.26" n .
Iš tik rų jų žvalgyba registravo V. N iunkos išvykas į Šiau
lius, sekė jo gyvenam ąsias vietas Kaune, veiklą leidžiant
kom unistinę spaudą, darė k ratas bute, tačiau įkalčių n e 
surasdavo, nes patyręs konspiratorius jų nepalikdavo.
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Partijos vadovybės nurodym u K aune kom unistų ir kom 
jaunuolių kuopelėse veikė politinio švietim o būreliai, k u 
rie padėjo jauniem s partijo s nariam s įsisąm oninti m ark 
sizm o-leninizm o teoriją, perim ti V. Lenino sukurtos d a r
bininkų klasės partijos patyrim ą. V. N iunka dėstė juose
Kom unistų partijo s istoriją.
Kai 1935 m. rugpjūčio m ėn. išsiplėtė Suvalkijos v a ls
tiečių antifašistinis judėjim as, žvalgyba stengėsi k om u
nistus izoliuoti, k ad jie nep ad ėtų organizuoti valstiečių
kovos, k ad K auno darbininkai neparem tų valstiečių so
lidarum o streikais. Iš rugpjūčio 29 į 30 d. K aune buvo
suim ta 11 antifašistų, tarp jų ir V. N iunka. V alstybės sau 
gumo policijos viršininkas A. Povilaitis rugpjūčio 31 d.
nutarim e rašė, kad k ratos m etu pas V. N iunką rasta „at
virutė su Lenino atvaizdu, 28 lapai pranešim ų, TASS-o
rašytų rusų kalba, ir 4 iškarpos iš m ūsų laikraščių". T ar
dom as V. N iunka paaiškino, k ad iškarpos ir pranešim ai
jam „reikalingi įvairiem s palyginim am s". V. N iunka bu
vo nubaustas „už kurstym ą darbininkų streikuoti" vieną
m ėnesį k a l ė t i 12.
K auno darbininkų visuotinio politinio streiko m etu
1936 m. birželio m ėn. kom unistai vėl buvo gaudom i ir
izoliuojami. Saugum o policijos K auno apygardos dienyne
Nr. 82 1936 m. birželio 19 d. užregistruota: „Buvo norim a
suimti, b et nam uose nerastas V. N iunka, gyv. Kaune,
Ukm ergės plentas Nr. 47". Vis dėlto V. N iunką poli
cija sulaikė g atv ėje liepos 14 d. Už kom unistinę v eik lą
K auno kom endantas jį nubaudė 2 m ėn. kalėjim o 13.
REVOLIUCIONIERIUS PROFESIONALAS
A tvykęs 1936 m. gegužės m ėn. į K auną ir pradėjęs dirbti
IKP CK S ekretoriato vadovu, A. Sniečkus rūpinosi p a rti
jos vadovybės stiprinim u, n a u jų perspektyvių d arbuotojų
įtraukim u į LKP C entro Kom itetą. 1936 m. spalio 15 d.
Л. Sniečkus iš Kauno rašė Z. A ngariečiui, LKP atstovui
prie K om interno V ykdom ojo K om iteto M askvoje: V ladas
N iunka „sum anus darbuotojas, m oka o rie n tu o tis... gana
g ilu s... A š jį pažįstu nuo 1928 m. kaip gerą darbuotoją.
Visi kiti apie jį taip pat geros nuom onės. S ekretoriatas
svarstė jo klausim ą ir n u tarė pasiūlyti jį kandidatu į LKP
( 'K narius" u .
1937 m. balandžio 7 d. A. Sniečkus vėl rašo Z. An261

gariečiui. „M es iškėlėm klausim ą apie V. N iunkos kooptavim ą, bet atsakym o negavom e. Šis klausim as m ums yra
svarbus, nes reikia galvoti apie tolim esnį darbą ir v a 
dovybę" l5.
Kai 1937 m. v asarą A. Sniečkus atvyko į K om intem o
V ykdom ąjį K om itetą padaryti ataskaitos apie LKP veiklą,
V. N iunkos kooptavim o į LKP C entro Kom iteto narius
klausim as buvo išspręstas. Nuo 1937 m. vidurio V. N iun
k a — LKP CK narys. 1936— 1937 m. jis buvo „Tiesos"
redkolegijos narys, 1937— 1939 m.— padėjo leisti LKP
C entro Kom iteto hektografuotą leidinį „Propagandistas",
skirtą partijos n arių politiniam lavinim uisi 16.
1936 m. spalio— 1938 m. gegužės m ėn. V. N iunka dirbo
LKP CK instruktorium i — jis tapo revoliucionierium i p ro 
fesionalu. Ja m buvo pavesta dirbti su inteligentija, rū 
pintis liaudies fronto kūrim u. V. N iunka užmezgė kon
tak tu s su dem okratinių sluoksnių ir jų organizacijų a tsto 
vais, padėjo leisti nelegalius antifašistinius laikraščius
„Liaudies frontas", „A ntifašistas" 17.
Ž valgyba rūpestingai fiksavo savo agento pranešim us
apie V. N iunkos p artinę veiklą. 1937 m. rugpjūčio 1 d.
pranešim e žvalgybos agentas rašė: „25.VII dalyvavęs K au
no rajo n in ėje konferencijoje kaip C entro K om iteto a t
stovas yra V ladas N iunka". Kitas agentas 1938 m. kovo
14 d. pranešė: „Buvęs studentas V ladas N iunka kom unis
tų partijos vadovybės y ra paskirtas vadovauti bendro
fronto sudarym ui tarp kom unistu, socialdem okratų ir liau
dininkų" 18.
1938 m. balandžio 29 d. K aune įvyko pasitarim as su
socialdem okratų atstovais. Kaip socialdem okratų ak tyvis
tai pasitarim e dalyvavo Stasys V abalevičius ir R ichardas
Bedarfas. Iš kom unistų dalyvavo studentai V ladas N iunka
ir Em ilija K avaliauskaitė. Pokalbio m etu socialdem okratų
atstovai pareiškė, kad „socialdem okratai galutinai atsisa
ko dėtis į bendrą frontą su kom unistais. Jau n esn ieji so
cialdem okratų aktyvistai dalinai būtų linkę palaikyti san
tykius su kom unistais, bet kadangi senesnieji griežtai tam
priešinasi, tai ir jaunesnieji, nenorėdam i visiškai atsiskir
ti nuo senųjų, vengia santykių su kom unistais" 19. Taip
išryškėjo socialdem okratų vadovų Stepono Kairio, Kipro
Bielinio ir kitų antikom unistinės nuotaikos. Jie buvo lin
kę eiti oportunistų keliais, prisiderinti prie fašistinio re 
žimo, o ne kovoti su fašistų diktatūra.
262

V. N iunkos veiklą k u rian t antifašistinį liaudies fronlą nu trau k ė žvalgyba. V alstybės saugum o policijos Kauno
apygardos dienyne Nr. 45 1938 m. gegužės 9 d. rašom a,
kad „gegužės 7 d. v a k a re U km ergės plento agentūros
skyriaus sekliai g atv ėje sulaikė pil. V ladą N iu n k ą ... da
bar be nuolatinės gyvenam osios vietos. Pas jį per k ra tą
nieko įtariam o nerasta". N epaisant to, jis buvo ištrem tas
9 m ėnesiam s į Dim itravo priverčiam ojo darbo stovyklą,
„kaip nepataisom as Lietuvos kom unistų partijos v e ik ė 
jas" 20. A tlikęs skirtą bausm ę, V. N iunka į K auną grįžo
1939 m. vasario 18 d. Tų m etų v a sarą K aune kilo m asi
niai staty bininkų streikai. Bijodami, k ad streikai neišsiplėstų, žvalgybininkai vėl suėm ė daug kom unistų. Lie
pos 19 d. tarp 16 suim tų antifašistų buvo ir V. N iunka.
Sį k a rtą jį m etam s ištrėm ė į D im itravo priverčiam ojo d ar
bo s to v y k lą 21, iš kurios 1940 m. birželio 18 d. jį paleido
Liaudies vyriausybė.
SOCIALISTINĖS REVOLIUCIJOS DALYVIS
Fašistinės sm etonininkų vyriausybės nuvertim u Lietuvoje
1940 m. prasidėjo socialistinė revoliucija. V ykdydam a d a r
bo žm onių valią, Liaudies v yriausybė vietoj buržuazijos
sudaryto valdžios aparato ėmė kurti n a u ją socialistinės
Lietuvos valdžios aparatą. A k tyvūs socialistinių p e rtv a r
kym ų dalyviai buvo išėję iš pogrindžio kom unistai, kom 
jaunuoliai, taip pat kiti antifašistai, iš kalėjim ų ir sto v y k 
ių paleisti politiniai kaliniai.
Paleistą iš D im itravo priverčiam ojo darbo stovyklos
V. N iunką Lietuvos K om unistų partijos vadovybė p ask y 
rė laikraščio „Liaudies balsas" redaktorium i. Birželio 18 d.
laikraštis prad ėjo eiti kaip legalus Lietuvos Kom unistų
partijos C entro Kom iteto organas. P artija d ar nebuvo le 
galizuota. Dėl to naujasis dienraštis birželio 18—25 d.
dar vadinosi darbo žm onių laikraščiu. Legalizavus Kom u
nistų partiją, nuo birželio 26 d. dienraštis prad ėjo eiti
kaip Lietuvos Kom unistų partijo s C entro K om iteto (nuo
rugsėjo m ėnesio — ir K auno m iesto kom iteto) organas
„Tiesa". Pirm ieji laikraščio redkolegijos nariai buvo G. Zi
m anas, A. M aginskas, J. Zinkus, L. Kapočius ir kiti buvę
pogrindininkai kom unistai.
N epraėjo ir pora savaičių, kai į LKP C entro K om itetą
buvo iškviesti Liaudies vyriausybės n ary s teisingum o mi263

n istras Povilas Pakarklis ir „Tiesos" redaktorius V ladas
N iunka.
— Rengiam ės rinkti n a u ją jį seim ą,— paaiškino jiem s
A. Sniečkus.— Reikia seimo rinkim ų įstatym o. Reikalas i
skubus — jau ry to jau s dieną reikia m ums tu rėti įstatym o
projektą.
Išėję iš C entro Kom iteto, P. Pakarklis ir V. N iunka'
svarstė, kaip parengti n a u ją seimo rinkim ų įstatymą./
V. N iunka prisim inė, k ad dar nepaleista respublikos V als
tybės taryba, kuri A. Sm etonos buvo sudaryta kaip p a 
tariam asis organas naujiem s įstatym ų projektam s rengti.
A tvykęs į teisingum o m inisteriją, P. Pakarklis paskam bi
no V alstybės tarybos nariam s ir paprašė skubiai atv y k ti
į m inisteriją. N ors buvo vėlus vakaras, tačiau jie visi
susirinko. V. N iunkos pasiūlym u kaip pagrindas naujam
seimo įstatym ui parengti buvo paim tas 1936 m. seimo
rinkim ų įstatym as. R eikėjo tik jį sudem okratinti — lik
viduoti prieš darbo žmones nukreiptus suvaržym us, leisti
Kom unistų partijai, profsąjungom s, darbo žm onių susirin
kim am s iškelti į seimo atstovus liaudies interesam s išti
kim us kandidatus.
V isą naktį padirbėję derindam i savo redakcinius p a 
siūlym us su P. P akarkliu ir V. N iunka, V alstybės tarybos
n ariai parengė heblogą seimo rinkim ų įstatym o projektą.
N um atytu laiku Liaudies seimo rinkim ų p rojektas buvo
p ristatytas į LKP CK. N etrukus Liaudies vyriausybė jį
patvirtino. 1940 m. liepos 6 d. jis buvo paskelbtas „V y
riausybės žiniose" 22. Tą pačią dieną V. N iunka buvo p a 
skirtas V yriausiosios Liaudies seimo rinkim ų kom isijos
p irm in in k u 23. Rinkim ų kom isijoje dirbo taip p at ad v o 
k atas A ndrius Bulota. Kom isija registravo pasiūlytus k a n 
didatus į seimo atstovus, tv ark ė jų dokum entų pateikim ą
rinkim inėm s apygardom s. Į Liaudies seim ą buvo p asiū
lyti 79 kandidatai. 1940 m. liepos 14— 15 d. jie vieningai
buvo išrinkti Liaudies seim o atstovais. Išrinktų į Liaudies
seim ą atstovų sąrašą V yriausioji rinkim ų kom isija 1940 m.
liepos 16 d. paskelbė v isu o m e n e i24.
Nuo 1940 m. rugpjūčio iki 1944 m. gegužės mėn.
V. N iunka dirbo Lietuvos TSR prokuroru Kaune, V ilniu
je, M a sk v o je 25. Didžiojo Tėvynės karo pradžioje evakavęsis į šalies gilumą, jis dirbo įvairiuose prokuratūros
organuose.
1942 m. an tro jo je pusėje išsiplėtė LKP(b) CK veikla
M askvoje. Buvo leidžiam a gana gausi spauda — knygu264

lės, laikraščiai „Tiesa", „Tarybų Lietuva", atsišaukim ai
hitlerininkų okupuotos Lietuvos gyventojam s. 1942 m.
gruodžio m ėn. V. N iunka buvo pakviestas dirbti LKP(b)
CK propagandos ir agitacijos skyriaus vedėjo pav ad u o 
toju. Tuo pačiu m etu jis redagavo „Tiesą“, ėjusią tris
kartus p e r m ėnesį, rašė ir redagavo atsišaukim us, leidžia
mas brošiūras.
Įvairios leidyklos 1942— 1944 m. M askvoje ir p afron
tėje išleido apie pusantro šim to knygelių lietuvių k a lb a 26,
kurios buvo platinam os evakuotiem s Lietuvos gy v en 
tojams, Raudonosios A rm ijos lietuviškosios divizijos k a 
riams, taip p at okupuotoje Lietuvoje. Tuo m etu V. N iu n 
ka parašė knygutę „Tarybų Lietuvos m etai" (M askva,
1943 m.), k urioje parodė, kokia ekonom iniu atžvilgiu a t
silikusi buvo buržuazinė Lietuva, kiek lietuvių ta u ta p a 
siekė žengdam a tarybiniu keliu. „Buržuazinės Lietuvos
ūkis buvo atsilikęs todėl,— rašė V. N iunka,— kai jis b u 
vo tvarkom as kapitalistiniais pagrindais, kad jo v y sty 
mąsi v aržė kapitalistinė san tv ark a, kurioje saujelė iš
nau d o to jų krovėsi didžiulius turtus, o plačiosios darbo
žmonių m asės vilko dvigubą „savų" ir svetim ų kap italis
tų jungą. N epanaikinus kapitalistinės santvarkos L ietuvo
je, neišsilaisvinus nuo im perialistų jungo, negalim a buvo
pašalinti Lietuvos atsilikim o, negalim a buvo užtikrinti
lietuvių tau tai laisvės ir savarankiškum o" 27.
Toliau V. N iunka dėstė, kaip pirm aisiais tarybiniais
m etais buvo pram oninam a T arybų Lietuva. J is nurodė,
kad nuo 1940 m. rugpjūčio 1 iki gruodžio 31 d. buvo p a 
leista į darbą anksčiau stovėjusios 23 įmonės, kuriose
gavo darbo 2600 darbininkų 28. 1941 m. liaudies ūkio p la
nas num atė p astatyti ir perduoti eksploatuoti šešis plytų
fabrikus, iškasti 360 tūkstančių tonų durpių (3,3 k arto
daugiau kaip 1939 m.), padidinti žemės ūkio m ašinų ga
m ybą 2,5 karto, išplėsti lengvosios pram onės ir m asinio
vartojim o p rek ių g a m y b ą 29.
Fašistų tautininkų valdžia visaip rėm ė ir skatino buo
žinių ūkių stiprėjim ą. V. N iunka rašė, kad „1930 m.
38,7 tūkst. ūkių, didesnių kaip 30 ha, turėjo 1 461,3 tūkst. ha,
arba 33,7% žemės, o 1939 m. 27,1 tūkst. tokių ūkių tu 
rėjo ja u 2 185,2 tūkst. ha, arba 52,1% viso žemės ploto" 30.
Buržuazinės santvarkos sąlygom is vargingieji ir vidutiniai
valstiečiai nuskursdavo ir n etekdavo savo ūkių, p a rd a v i
nėjam ų iš varžytynių, o T arybų valdžios m etais, kaip
nurodo V. N iunka, įvy k d y ta „žem ės reform a pakirto d v a 
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rininkijos ir buožijos galią, aprūpino žeme 75 623 v a ls
tiečių ūkius, atid arė n au jas galim ybes Lietuvos žem ės
ūkio pažangai ir darbo valstiečių gerbūvio kėlim ui" 31.
Lietuvos kaim o gyventojų klasinės
diferenciacijos
klausim us V. N iunka toliau tyrė ir n a g rin ėjo savo m oks
liniuose straipsniuose, paskelbtuose 1948— 1949 m. „Ko
m uniste" („Kaip m onopolistinis kapitalas išnaudojo b u r
žuazinės Lietuvos k a im ą " )32. V ėliau šią tem ą jis n ag rin ė
jo išsam iam e straipsnyje „Lietuvos K om unistų p artijo s
kova už darbininkų ir valstiečių sąjungos stiprinim ą b u r
žuazijos diktatūros laikotarpiu" 33. Tai buvo vieni iš p ir
m ųjų lietuvių tary b in ėje literatū ro je m oksliniai b an d y 
m ai analizuoti klasių kovos Lietuvos kaim e klausimus,
pagrįsti sm ulkių valstiečių ūkių persitvarkym ą ko o p era
tiniais, socialistinės santvarkos, kolūkinės santvarkos p a 
grindais. Šiais m oksliniais V. N iunkos darbais Lietuvos
kom unistai rėm ėsi ideologinėje kov o je su buožija, už so
cialistinės santvarkos Lietuvoje įtvirtinim ą.
A rtėja n t T arybų Lietuvos išvadavim ui, LKP(b) CK b iu
ras 1944 m. pirm ojoje pusėje ėmė form uoti partinių ir
tarybinių darbuotojų grupes, kurias, atėjus tinkam am m o
m entui, galėtų pasiųsti į išvaduotą kraštą. Tuo laikotarpiu
V. N iunka buvo paskirtas LKP(b) CK a n tru o ju sekretoriu
mi. Ju o jis dirbo 1944 m. balandžio— 1945 m. sausio m ėn.34
J a u atvykus į išvaduotą Vilnių, 1944 m. rugpjūčio m ėn.r
V. N iunka buvo išrinktas LKP(b) CK biuro n ariu 35.
Partijos siunčiam as, V. N iunka 1945 m. sausio—1948 m. lapkričio 25 d. dirbo Lietuvos TSR M inistrų T a
rybos pirm ininko p a v a d u o to ju 36. T rūkstant aukštosiose
m okyklose kvalifikuotų specialistų, V. N iunkai buvo leista
dirbti antraeilininku V ilniaus valstybinio universiteto Po
litinės ekonom ijos katedroje. U niversitete jis dirbo 1946—1950 m. ir 1961— 1968 m. A ukščiausioji atestacinė kom i
sija 1947 m. sausio 11 d. suteikė jam m okslinį docento
v a r d ą 37. Kaip antraeilininkas V. N iunka 1948 m. balan
džio 14—lapkričio 25 d. dirbo ir Lietuvos TSR švietim o
m inistru 38.
IDEOLOGINIO DARBO ORGANIZATORIUS
Ilgesnį laiką (1948 m. lapkričio 25— 1961 m. spalio 29 d.)
V. N iunka dirbo LKP CK propagandos ir agitacijos sek
re to riu m i39. Šiuo laikotarpiu (1953 m. birželio 13— 1954 m.
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vasario 20 d.) jis ėjo LKP CK antrojo sekretoriaus parei
gas 40, buvo LKP CK biuro narys (1944— 1961)41. 1949 m.
buvo su d aryta m arksizm o-leninizm o klasikų veikalų v e r
tim ų į lietuvių kalbą R edakcinė kom isija. Kom isijos d a r
bui v adovavo LKP CK sekretorius V. N iunka. 1950—
1955 m. kom isija patikrino, o LKP CK biuras patvirtino
V. Lenino Raštų (IV leidimas) 35 tom ų vertim ą į lietuvių
k a lb ą 42. R edakcinė kom isija tikrino taip p at K. M arkso
ir F. Engelso raštų vertim us, padėdavo vertim ų red ak to 
riam s išspręsti filosofinių, ekonom inių, politinių term inų,
sunkesnių posakių, p atarlių vertim ų klausim us. R ecen
zentai ir redakcinės kom isijos n ariai daugiausia buvo V il
niaus au kštųjų m okyklų dėstytojai.
Socialistinės revoliucijos, T arybų valdžios paskelbim o
L ietuvoje trisdešim tm ečiui pam inėti V. N iunka parengė
pranešim ą, kurį skaitė 1948 m. gruodžio 15 d. iškilm inga
m e darbo žmonių susirinkim e V alstybinės filharm onijos
salėje V ilniuje.
A pžvelgęs proletarinės, socialistinės revoliucijos Lie
tuvoje 1918 m. gruodžio m ėn. eigą, m asines dem onstraci
ja s Lietuvos Laikinosios darbininkų ir valstiečių v y ria u 
sybės 1918 m. gruodžio 16 d. m anifestu paskelbtai T arybų
valdžiai parem ti, visuotinius streikus V ilniuje, Kaune,
Šiauliuose, Panevėžyje, n u k reiptus prieš okupantus vo k ie
čius ir Lietuvos buržuaziją, V. N iunka p ateikė savo p ra 
nešim e tokius šių istorinių įvykių vertinim us: „Proletarinė
revoliucija Lietuvoje ne tiktai panaikino vok išk ų jų o k u 
pantų ir Lietuvos buržuazijos viešpatavim ą; ji išvadavo
lietuvių ta u tą iš nacionalinės priespaudos ir suteikė jai
valstybingum ą. T arybų valdžios sukūrim as
Lietuvoje
1918— 1919 m. k artu reiškė ir Lietuvos valstybingum o
sukūrim ą. R eikia atm esti, kaip n eatitinkančią istorinių
faktų, buržuazinių nacionalistų sukurtą „koncepciją", iš
vedančią Lietuvos valstybingum o pradžią iš Lietuvos ta 
rybos 1918 m etų vasario 16 d. „Lietuvos nepriklausom y
bės" akto. N e apgaulingas vasario 16 d. aktas, bet p ro 
letarinė revoliucija padarė galą vokiškųjų okupantų
viešpatavim ui Lietuvoje ir padėjo Lietuvos valstybingu
mo pagrindus. N e buržuazija, bet kom unistų partijos v a 
dovaujam i Lietuvos darbo žmonės buvo Lietuvos v a lsty 
bės kūrėjai. N e vasario 16 d., bet 1918 m etų gruodžio
16 d. įeina į lietuvių tautos istoriją, kaip Lietuvos v a ls
tybingum o gimimo diena. Lietuvos valstybės susikūrim as
buvo įteisintas Rusijos Socialistinės Federacinės T arybų
2G7

Respublikos vyriausybės, Lenino pasirašytu
1918 m etų
gruodžio mėn. 22 d. dekretu, kuriam e buvo sakom a: „Ru
sijos tarybinė vyriausybė pripažįsta Lietuvos T arybų Res
publikos nepriklausom ybę. A ukščiausiąja Lietuvos valdžia
Rusijos tarybinė vyriausybė pripažįsta Lietuvos T arybų
valdžią, o iki T arybų suvažiavim o —■drg. M ickevičiausKapsuko vadovaujam ą Lietuvos Laikinosios revoliucinės
darbininkų vyriausybės valdžią" 43.
Turėdam i galvoje tą faktą, kad p rae ity je Lietuvos feo
dalinė valstybė gyvavo ja u kelis šim tm ečius, tary b in iai
istorikai vėliau patikslino lietuvių tautos valstybingum o
atkūrim o faktą. „Lietuvos Kom unistų partijo s istorijos
apybraižos" pirm am e tom e revoliucinės darbininkų ir
valstiečių vyriausybės m anifesto reikšm ė taip vertinam a:
„Laikinosios revoliucinės darbininkų ir valstiečių v y ria u 
sybės 1918 m. gruodžio 16 d. m anifestas buvo reikšm in
ga gairė Lietuvos darbo žmonių išsivadavim o kovos is
to rijo je ir turėjo didžiulę istorinę reikšm ę. K okybiškai
nauju, tarybiniu pagrindu buvo atk u rtas lietuvių tautos
valstybingum as. M anifestas buvo „proletarinės diktatūros
p a sk elb im o "44, Lietuvos T arybų Socialistinės Respublikos,
už kurios įkūrim ą pasisakė V. Leninas, gimimo doku
m entas. A tkurti lietuvių tautos valstybingum ą pasidarė
galima, tiktai laim ėjus Didžiajai Spalio socialistinei re 
voliucijai, kuri, sudaužiusi nacionalinės priespaudos g ran 
dines, suteikė anksčiau engtom s tautom s laisvo apsispren
dimo teisę" 45. Šiam patikslinim ui neprieštarav o ir V. N iun
ka, skaitęs „Lietuvos Kom unistų partijo s istorijos a p y 
braižos" pirm ojo tom o tek stą dar iki jo publikavim o.
N e k a rtą V. N iunka skaitė pranešim us Lietuvos TSR
A ukščiausiosios Tarybos sesijose, LKP CK plenum uose.
Juose buvo kritikuojam os „vieningosios srovės" koncep
cijos, liečiami įvairūs kiti kovos su buržuazine ideolo
gija klausim ai. R engiant LKP suvažiavim ų m edžiagą,
V. N iunka veikliai prisidėdavo ją redaguojant. Jis buvo
ne vieno partijos dokum ento bendraautoris.
A pie dešim tį m etų (1961 m. lapkričio 1— 1970 m. la p 
kričio 5 d.) V. N iunka dirbo LKP CK teorinio žurnalo
„Kom unistas" vyriausiuoju redaktorium i (1968— 1970 m.
kaip antraeilininkas). Šiuo laikotarpiu „Komunisto" skil
tyse pagausėjo partijo s istorijos dokum entų publikavi
mas. „Kom unistas" paskelbė „Lietuvos Kom unistų partijos
istorijos apybraižos" pirm ojo tomo m aketą. Tai paspar
tino apybraižos teksto parengim ą, leido istorikam s grei
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čiau susipažinti su apybraižos m edžiaga ir ak ty v iau d a
lyvauti jos aptarim uose ren g ian t kn y g ą spaudai.
Lietuvos TSR M okslų A kadem ijos tik rų jų n a rių susi
rinkim as 1962 m. gruodžio 4 d. išrinko V. N iunką M okslų
A kadem ijos n ariu korespondentu 46. 1968 m. vasario 27 d.
M okslų
A kadem ijos visuotinis susirinkim as išrinko
V. N iunką LTSR M okslų A kadem ijos visuom enės m okslų
skyriaus akadem iku se k re to riu m i47. Jis susitelkė darbui
LTSR M okslų A kadem ijoje, padėjo koordinuoti visuom e
nės m okslų atstovų m okslinius tyrinėjim us respublikoje.
KLERIKALINĖS IDEOLOGIJOS KRITIKAS
Paskutinius savo gyvenim o dešim tm ečius V. N iunka p a 
skyrė daugiausia k atalik ų bažnyčios politinės veiklos ty 
rimams. Jis dem askavo klerikalinės reakcijos v e ik ė jų ta r 
navim ą H itleriui ir V akarų im perialistiniam s sluoksniam s
jų bendram e kryžiaus žygyje prieš kom unizm ą, prieš T a
rybų S ąjungą ir kitas socialistines šalis. 1963— 1980 m.
V. N iunka parašė ir išleido šešias knygas k lerikalų ideo
logijai nušviesti, jų ryšiam s su im perialistais atskleisti.
Nuo 1962 m. jis vis dažniau pasisakydavo tary b in ėje
periodikoje, dem askuodam as klerikalų politinius m an ev 
rus, atskleisdam as jų antikom unistinę esmę.
Savo knygos „Socialiniai katalikybės m itai" (Vilnius,
1965 m.) pagrindu V. N iunka parengė filosofijos istorijos
d isertacijos autoreferetą „Kai kurie katalikų socialinės
doktrinos evoliucijos klausim ai" ir 1971 m. birželio mėn.
V ilniaus valstybiniam e universitete apgynė filosofijos
m okslų kandidato disertaciją. Ja m buvo suteiktas filoso
fijos m okslų kandidato laipsnis. Parengti daktaro diser
taciją savo tyrim ų pagrindu V. N iunka nesuspėjo.
V. N iunka savo darbuose klerikalizm ą tra k tu o ja kaip
šių laikų antikom unizm o rūšį. Bendrosios kapitalizm o k ri
zės laik o tarp iu klerikalizm as įg y ja vis didesnę reikšm ę
im perializm o politiniam e ir ideologiniam e arsenale. Bū
dingas politinio klerikalizm o bruožas y ra darbo žm onių
religinių jausm ų, jų p rietarų panaudojim as antikom unis
tiniais tikslais.
Vis labiau plintant m arksizm o m okslo idėjom s ta rp d a r
bininkų, popiežius Leonas XIII 1891 m. paskelbė savo
encikliką „Rerum n o v aru m 1', kurioje pirm ą k a rtą buvo
pam ėginta paskelbti klerikalų socialinę doktriną. Jo s tik s
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las, rašo V. N iunka, buvo „atitraukti darbininkų k lasę
nuo revoliucinės kovos, izoliuoti ją nuo m arksizm o įta 
kos. .. Si doktrina sudarė ideologinį pagrindą vystytis k a 
talikiškajam politiniam klerikalizm ui, kuris šiandien v a i
dina svarbų vaidm enį daugelyje kapitalistinių šalių, te lk 
dam as apie save konservatyviausias, reakcingiausias v i
suom enės jė g a s " 48.
Buvo laikas, rašo V. N iunka, k ad a V atikanas draudė
katalikam s bendrauti su kom unistais, grasino neklauža
das atskirti nuo bažnyčios. Spaudžiant tikintiesiem s, po
piežius Jo n as XXIII enciklikoje „Pacem in
terris"
(1963 m.) pripažino, kad katalikai gali bendrauti su ateis
tais konkrečiais socialiniais, ekonom iniais ir politiniais
klausimais.
N eužtušuodam i ideologinių prieštaravim ų, m arksistai
telkia ateistinės ir religinės pasaulėžiūros darbo žmones
bendrai kovai už taiką, dem okratiją, už socialinį pasau
lio atnaujinim ą, už socializmą. „Į dialogą su katalikais,—
rašo V. N iunka,— m arksistai žiūri kaip į id ėjų kovą, k uri
kovojam a ideologinėm is priem onėm is, įtikinim o m etodu.
Šioje idėjų kovoje m arksistai laiko labai svarbiu savo
uždaviniu padėti tikintiesiem s darbo žmonėms teisingai
suvokti m ūsų dienų socialinę tikrovę, įveikti antikom u
nistinius prietarus ir įvairius socialinius m itus, išk raip an 
čius m ūsų epochos vaizdą" 49.
V. N iunka m okėjo anglų, vokiečių, italų, lenkų k al
bas, todėl m oksliniam e darbe galėjo naudotis užsienyje
leidžiam a literatūra. A pie 20 k artų jis buvo išvykęs į už
sienį. M okslinėse ir tarnybinėse kom andiruotėse, taip p at
kaip turistas jis lankėsi Italijoje, V okietijos D em okrati
n ė je R espublikoje, Belgijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Bul
garijoje, A ustrijoje, K anadoje, V okietijos Federacinėje
Respublikoje, Suom ijoje, R um unijoje, Ispanijoje, P ortu
galijoje, Švedijoje. Bendravi m as su užsienio m okslo p a
saulio žmonėmis didino jo erudiciją, plėtė m okslinį ak i
ratį.
Būdamas keturių (II—V) šaukim ų TSRS A ukščiausio
sios Tarybos deputatu 1946— 1962 m. ir devynių (II—X)
šaukim ų Lietuvos TSR A ukščiausiosios Tarybos deputatu
1947— 1983 m., V. N iunka daug k artų sesijose pasisakė
aktualiais T arybų šalies ir respublikos ideologinio darbo
klausim ais. J o pasisakym ai buvo skelbiam i „Pravdoje",
„Izvestijose“, žurnale „P artijnaja žizn" ir kituose są ju n 
giniuose periodiniuose leidiniuose, straipsnių rinkiniuose.
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Kaip respublikos A ukščiausiosios Tarybos Įstatym ų su
m anym ų kom isijos pirm ininkas V. N iunka A ukščiausio
sios Tarybos sesijose padarė pranešim us „Dėl Lietu
vos TSR darbo įstatym ų kodekso projekto" (1972) ir „Dėl
Lietuvos TSR žemės gelm ių kodekso projekto" (1976).
K odeksai buvo priimti.
Plačios erudicijos m okslinį darbuotoją V. N iunką „Ži
nijos" draugijos valdybos plenum as 1971 m. kovo 23 d.
išrinko draugijos valdybos pirm ininku. Šias pareigas jis
ėjo iki 1983 m. pabaigos.
V isuotinis akadem ikų susirinkim as 1976 m. balandžio
15 d. išrinko V. N iunką Lietuvos TSR M okslų A kadem i
jos tik ru o ju n ariu a k a d e m ik u 50. Kaip visuom enės m okslų
skyriaus akadem ikas sekretorius jis buvo LTSR M okslų
A kadem ijos prezidium o narys ir atstovavo prezidium e v i
suom enės mokslams.
V. N iunka buvo seniausias m ūsų krašte Lietuvos KP
C entro K om iteto narys — nuo 1937 iki 1983 m.
Už vaisingą visuom eninę ir m okslinę veiklą tarybinė
vyriausybė apdovanojo V ladą N iunką dviem Lenino o r
dinais, Spalio revoliucijos, dviem Darbo raudonosios v ė 
liavos, Tėvynės k aro II laipsnio, „Garbės ženklo" ordinais,
taip p at m edaliais. 1967 m. jam buvo suteiktas Lietuvos
TSR nusipelniusio kultūros veikėjo garbės vardas.
1983 m. sausio 20 d. jam buvo įteiktas šio turinio „Ži
nijos" draugijos diplom as: „Lietuvos TSR „Žinijos" d rau 
gijos valdybos Prezidium o nutarim u už didelius nu o p el
nus pro p ag u o jan t politines ir m okslines žinias, kom unis
tiškai a u k lėjan t darbo žmones 1982 m etų A n t a n o
Sniečkaus
prem ija p ask irta akadem ikui V ladui
N iunkai" 51.
M irtis ištiko V. N iunką 1983 m. gruodžio 26 d. V il
niuje. J o palaikai buvo iškilm ingai palaidoti V ilniaus A n
takalnio kapinių m em oriale.
LITERATŪRINIS PALIKIMAS
IR ATMINIMO ĮAMŽINIMAS
T arybinės bibliografės I. K alpakovaite, Z. Zalūbaitė,
E. Žvirblienė, A. Pacipavičiūtė y ra suskaičiavusios, kad
1928— 1983 m. V. N iunka y ra paskelbęs daugiau kaip
400 straipsnių knygose, žurnaluose ir laikraščiuose. At271

skirais leidiniais yra išleista 11 jo p a ren g tų knygų ir bro 
šiūrų.
Ištirti ir įvertinti V. N iunkos publicistinius ir m oksli
nius kūrinius, visą jo literatūrinį palikim ą y ra specialaus
darbo uždavinys. N ėra abejonės, kad tą darbą atliks n a u 
jos kartos visuom enės m okslų atstovai.
Įam žinant velionio atm inim ą, Lietuvos TSR M inistrų
Tarybos 1984 m. birželio 14 d. n u ta rim u 52 V lado N iun
kos v ardas yra suteiktas Radviliškio rajono Baisogalos
vidurinei m okyklai.
Prie nam o V ilniuje, A km enų g. 4, y ra pritv irtin ta m e
m orialinė lenta su šiuo užrašu: „Siame nam e 1959— 1983 m .
gyveno revoliucinio judėjim o dalyvis, Kom unistų p arti
jos ir T arybų valstybės veikėjas, Lietuvos TSR nusipel
nęs kultūros veikėjas, akadem ikas V ladas N iunka".
V ilniaus A ntakalnio kapinių m em oriale, ku r palaido
tas V. N iunka, pastaty tas antkapis su velionio bareljefu.
Kauno Šilainių m ikrorajone 1984 m. viena iš n a u jų
gatvių pavadinta V. N iunkos vardu.
V alstybinis leidyklų, poligrafijos ir k n y g ų prekybos
reikalų kom itetas yra įpareigotas išleisti V. N iunkos rin k 
tinius raštus.
1984
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Juozas
Ozarskis
( 1874—

1943)

K etvirtajam e šio am žiaus dešim tm etyje M askvos lietu v ių
darbininkų klubo nuolatiniai aktyvistai buvo trys rev o 
liucijos veteranai, Kom unistų partijo s nariai nuo 1905 m.:
V iktoras Brigmanas, Juozas O zarskis ir Em ilija Šim aitė.
Juozas O zarskis gimė 1874 m. spalio 24 d. Pandėlio
valsčiaus (dabar Rokiškio raj.) Šakalių kaim e. T ėvai bu
vo kilę iš m ažažem ių valstiečių, kum ečiavę dvare. Tėvas
vertėsi kalvyste.
1932 m. liepos 27 d. autobiografijoje J. O zarskis rašo:
„Nuo 8-erių m etų piem enavau pas buožes. Jokios m o
kyklos nelankiau. G alvijų bandą ganiau iki 16 m etų, o
po to dirbau sam diniu" '. J. O zarskis buvo savam okslis,
bet gana raštingas, politiškai išsilavinęs partijo s narys.
Ieškodam as darbo, 1897 m. jis nuvyko į Rygą, dirbo
kalviu stam biose m iesto įmonėse: Rusų—Baltijos vagonų
statybos, plieno liejim o, gumos dirbinių „Provodnik" ir
kitose gam yklose.
1905 m. sausio 22 (9) d. Peterburgo darbininkai su re n 
gė m asinę eiseną prie caro Žiemos rūmų. J ie nešė p eti
ciją, kurią norėjo įteikti carui, kad pasiskųstų savo su n 
kia m aterialine ir beteise padėtim i. Taikią darbininkų
eiseną caro vyriausybė pasitiko kariškių ir policijos k u l
is Užsak. N r. 3499
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komis. Peterburgo gatvėse buvo užm ušta ir sužeista 4600
žmonių. Caro tarnai n orėjo žudynėm is įbauginti darbinin
kus, bet K ruvinasis sekm adienis sukėlė dar didesnį p a 
sipiktinim ą. Šalyje prasidėjo 1905-— 1907 m. revoliucija.
Peterburgo įvykiai sujaudino ir Rygos darbininkus.
Revoliucinių socialdem okratų paraginti, Rygos darbinin
kai sausio 25(12) d. paskelbė protesto streiką. G atvėse
vyko m asinės dem onstracijos prieš caro valdžią, kuriose
dalyvavo ir m iesto darbininkai lietuviai. Sausio 26(13) d.
į taikią darbininkų dem onstraciją Dauguvos k ran tin ėje
buvo paleistos šūvių salvės. G atvėje krito apie 70 užm uš
tų ir 200 sužeistų dem onstrantų. M asinėm is anticarinėm is
dem onstracijom is virto žuvusiųjų laidotuvės 2.
A ktyvus Rygos darbininkų dem onstracijų dalyvis bu
v o ir J. Ozarskis. M inėtoje autobiografijoje jis prisim e
na, k ad 1905 m. sausio 26(13) d. „man pavyko prisidėti
prie draugų, kuriem s buvo pavesta organizuoti m itingus
Zutovo, Kuznecovo fabrikuose ir išvesti darbininkus de
m onstruoti gatvėje. . . T ūkstantinė dem onstracija su rau 
donom is vėliavom is žygiavo M askvos gatve į m iesto cen t
rą. Prie geležinkelio tilto dem onstraciją sulaikė policijos
b ū r y s ... Caro k ariūnų salvėm is dem onstracija buvo išv ai
kyta. Daug darbininkų buvo užm ušta ir sužeista. Taip
pasibaigė kruvini Rygos įvykiai 1905 m etų sausio 13 d.
Šis nekaltų ir beginklių darbininkų sušaudym as pavertė
m ane tik ru k ovotoju už darbininkų klasės reikalus" 3.
Rusų-—Baltijos vagonų statybos gam yklos darbininkai
1905 birželio—rugpjūčio mėn. streikavo.
Streiko m etu
J. O zarskis susipažino su bolševikinės RSDDP organiza
cijos nariais, buvo priim tas į bolševikų partiją, jos n u 
rodym u platino socialdem okratinę literatū rą įm onėje ir
gatvėse, kovojo su caro valdžios sam diniais.
„1905 m. spalio streiko ir gruodžio sukilim o m etu,—
rašo J. Ozarskis,— aš buvau darbininkų kovos būrio d a 
lyvis. Būrys kovojo prieš juodašim čių caro tarn ų užpuo
limus" 4. Gam yklos adm inistracija streikų dalyvį J. Ozarskį, kaip politiškai nepatikim ą žmogų, 1909 m. atleido iš
darbo. „Dėl tos pat priežasties 1913 m. m ane pašalino
iš „Provodniko“ gam yklos,— rašo toliau J. Ozarskis.—
Per visą pogrindinio darbo Rygos organizacijoje laiką,
t. y. iki 1915 m etų, aš aktyviai dirbau partiniuose b ū re
liuose ir m asiniuose susirinkim uose (daugiausia ta rp d rau 
gų lietuvių). Partijos nurodym u daug dėm esio skyriau
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profsąjunginiam darbui. Buvau chem ijos darbininkų prof
sąjungos, o nuo 1910 m.— m etalistų profsąjungos narys" 5.
Rygos revoliuciniai socialdem okratai reakcijos m etais
sukūrė legalią lietuvių darbininkų kultūros švietim o d ra u 
giją „G iedra", gyvavusią 1910— 1915 m. V eikė ji kaip
blaivybės platinim o organizacija. 1911 m. tu rėjo apie 160
narių. J. O zarskis aktyviai dalyvavo draugijos veikloje,
padėjo rengti paskaitas, vaidinim us, choro repeticijas.
„Giedros" drau g ija buvo gera priedanga
revoliuci
niams socialdem okratam s dirbti legalų m asinį
darbą,
skleisti m arksistines-leninines idėjas darbininkam s. J i lei
do darbininkam s skiriam us „Giedros" kalendorius, o
1913— 1914 m. šelpė revoliucinių socialdem okratų leidžia
m ą laikraštį „Vilnis". J. O zarskis buvo aktyvus laik raš
čio p latintojas ir rėm ėjas.
Pirm ojo pasaulinio karo m etu, kaizerinės V okietijos
kariuom enei a rtė ja n t prie Rygos, dalis įm onių įrengim ų
k a rtu su darbininkais buvo ev akuoti į Nižnij N ovgorodą
(dabar Gorkis). A tsidūręs Sorm ovo laivų statykloje,
J. O zarskis susisiekė su vietine bolševikų partijo s o rg a 
nizacija ir tęsė pogrindinį partinį darbą.
V asario buržuazinės dem okratinės revoliucijos m etu
J. O zarskis k a rtu su kitais darbininkais padėjo n u g in k 
luoti Nižnij N ovgorodo caro policiją, suim ti gub ern ato 
rių, išlaisvinti iš kalėjim o politinius kalinius. Kaip b ol
ševikų partijo s lietuvių sekcijos atstovas J. O zarskis
1917 m. buvo išrinktas į Nižnij N ovgorodo K anavino ra 
jono (dabar Gorkio autom obilių gam yklos teritorija) d ū 
mą, kovojo su deputatais m enševikais, rėm usiais Laiki
nosios vyriausybės im peralistinio karo tęsim o politiką.
M inint V. Kapsuko m irties m etines, 1936 m. vasario
16 d., M askvoje J. O zarskis papasakojo, kad Nižnij N ov
gorodo K anavino rajono lietuvių bolševikų sekcija, k u 
rios sekretorius jis buvo, 1917 m. n u tarė V. K apsuką
pakviesti iš Petrogrado atv y k ti į Nižnij N ovgorodą. Tuo
liksiu sekcijos narys Ignas K rasauskas buvo pasiųstas į
Petrogradą. V. K apsukas 1917 m. rugpjūčio 6— 8 d. lan
kėsi Nižnij N ovgorode, dviejuose lietuvių bolševikų su 
sirinkim uose padarė pranešim us apie Rusijos revoliucijos
eigą ir bolševikų uždavinius. „V. K apsukas,— pasakojo
J. O zarskis,— m okė mus, kaip su tv ark y ti partinį darbą,
kaip organizuoti sekciją. V adovaujantis V. Kapsuko n u 
rodym ais, buvo suorganizuota tv irta lietuvių bolševikų
sekcija Nižnij N ovgorode. T virtai palaikydam a Kapsuko
275

patarim us, sekcija organizaciniu ir politiniu atžvilgiu r a 
jo n e buvo pirm oje v ietoje" 6.
Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos m etu
J . O zarskis kovėsi Nižnij N ovgorodo darbininkų gink
luotam e būryje, kuris atrem davo kontrrevoliucionierių
išpuolius. Fabrikantai su savo sam diniais m ėtė darbinin
kus revoliucionierius iš barakų, kad jie n etu rėtų k u r gy
venti. D arbininkų kovos būriai gynė savo draugų teisę
tu rėti pastogę. Po revoliucijos būrys buvo perorganizuo
tas į Raudonosios gvardijos dalį, toliau gynė Spalio re 
voliucijos iškovojim us.
Kaip bolševikų partijos Nižnij N ovgorodo lietuvių sek 
cijos atstovas J. O zarskis 1918 m. sausio 5—8 d. d aly 
v a v o Petrograde vykusioje pirm ojoje Rusijos lietuvių
bolševikų sekcijų konferencijoje, papasakojo apie savo
atstovaujam os organizacijos veiklą.
Prasidėjus proletarinei revoliucijai Lietuvoje, Laikino
sios revoliucinės darbininkų ir valstiečių vyriausybės p ir
m ininkas V. K apsukas 1918 m. gruodžio m ėn. pasiuntė
Nižnij N ovgorodo lietuvių bolševikų sekcijai telegram ą,
ragindam as sekciją likviduotis, o visiem s jo s nariam s a t
v y k ti į Daugpilį. J. O zarskis su savo draugais atvyko į
Daugpilį ir iš ten buvo pasiųsti į Lietuvą dirbti partinio
ir tarybinio darbo 7.
1918 m. pabaigoje ir 1919 m. pradžioje J. Ozarskis dir
bo Dūkšto valsčiaus revoliucinio kom iteto pirm ininku,
paskui Zarasų apskrities m ilicijos viršininku. M ilicijai
teko sm arkiai kovoti su spekuliantais, kurie, naudodam ie
si sunkia kaizerinės V okietijos kariuom enės pafrontėje
apiplėšto krašto padėtim i, plėšė badaujančius gyventojus.
K ontrrevoliucijos jėgom s vis sm arkiau veržiantis į ry 
tus, iškilo reikalas sustiprinti T arybų valdžios organus
Z arasų apskrityje. Kom unistų partijos iniciatyva 1919 m.
gegužės 31 d. buvo sudarytas apskrities revoliucinis k o 
m itetas, kurio pirm ininku buvo paskirtas J. O zarskis 8.
A pskrities revoliucinio kom iteto 1919 m. vasaros p a 
baigoje paren g to je atask aito je atsispindi, kokiom is sun
kiom is sąlygom is teko tada dirbti: trū k o pareigingų d a r
buotojų, dalis tarybinio aparato tarn a u to jų slapstėsi,
n evykdė jiem s p atik ėtų pareigų. R evoliucinio kom iteto
pastangom is T arybų valdžia Zarasų apskričiai paskyrė
500 pūdų rugių ir 200 pūdų druskos. Teko spręsti, kam
juos išdalyti. Duonos prašė Raudonosios A rm ijos dalys
ir m iesto varguom enė. D idžiąją rugių ir druskos dalį a ti
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davė Raudonosios A rm ijos 4-osios divizijos 1-ajai b rig a
dai, o kitus produktus išdalijo Z arasų m iesto varguom e
nei.
Revoliucinis kom itetas vykdė paruošas iš naujo 1919 m.
derliaus, organizavo žuvies gaudym ą apskrities ežeruose.
Sveikatos apsaugos skyrius, turėdam as tik du gydytojus,
laikė gyventojam s nem okam ą m edicinos pagalbą. Švieti
mo skyrius atidarė Zarasuose pradinę m okyklą. Buvo o rg a
nizuojam os m okyklos valsčiuose 9.
R ugpjūčio 23 d. v ak are buržuazinė kariuom enė ėmė
pulti Z arasų link. T arybų valdžios įstaigos buvo p riv ers
tos rugpjūčio 25 d. p asitraukti iš Zarasų — paskutinio
Lietuvos apskrities m iesto, k u r dar gyvavo T arybų v a l
džia. Z arasų revoliucinis kom itetas (J. Ozarskis, J. S ta
selis ir kt.) pro Daugpilį, Rezėknę rugsėjo 4 d. pasiekė
Sm olenską.
1919 m. rugsėjo 29 d. pildydam as anketą, J. O zarskis
į klausim ą, „k o k į tarybinį darbą gali dirbti?" atsakė:
„Galiu dirbti bet kokį darbą, išskyrus kanceliarinį" 10.
Spalio pradžioje V. K apsukas pasiuntė J. O zarskį į M ask
vą, k u r jis iki 1920 m. liepos 25 d. dirbo evakuoto iš
T arybų Lietuvos turto sandėlio v e d ė ju 11.
1921 m. sausio 5 d. partiniai organai n u tarė o rgani
zuoti M askvoje lietuvių tarybinę partinę m okyklą, k u rio s
pagrindu 1921 m. pabaigoje buvo sukurtas V ak arų ta u 
tinių m ažum ų kom unistinio universiteto lietuvių sek to 
rius. Šioje m okslo įstaigoje J. O zarskis buvo ūkinis d a r
buotojas iki 1930 m. gegužės 15 d .12
J. O zarskis ir jo šeim os nariai artim ai bendravo su
Lietuvos Kom unistų partijos vadovais V. Kapsuku, Z. A ngariečiu, su atvykusiais į M askvą partinio darbo reik a
lais arba m okytis V akarų tautinių m ažum ų kom unisti
niame u n iversitete jaunais Lietuvos kom unistais. Kai k u 
rie iš jų O zarskių bute rasdavo laikiną prieglobstį, kol
įsikurdavo p askirtoje v ieto je 13. Pas Ozarskius M askvoje,
Petroverigskij sk ersgatvyje 10-6, y ra gyvenę Kazys G ied
rys, Eugenija T a u tk a itė H, čia lankėsi A. Sniečkus,
K. Preikšas, I. Gaška, B. Pranskus ir kiti Lietuvos revo
liucionieriai 15.
1930 m. birželio mėn. M askvos Baumano rajono k o 
m itetas pasiuntė J. Ozarskį dirbti vad o v au jan tį darbą į
baldų fabriką. Už ak ty v ų dalyvavim ą visuom eniniam e
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žavim ą J. O zarskis 1933— 1936 m. y ra gavęs tris M ask
vos tarybinių organizacijų viešus padėkos raštus 16.
Nuo 1929 m. iki 1937 m. M askvoje veikė lietuvių d a r
bininkų klubas. Jam e buvo apie 300 n arių 17. J. Ozarskis
buvo nuolatinis klubo valdybos narys, veikliai dalyvavęs
jo aktyvo organizuojam uose renginiuose. Klubo ak ty v is
tai buvo ir jo šeim os nariai, taip p at partijos nariai:
sūnus Eduardas O z a rsk is— vėliau LKP CK sekretorius ir
LTSR M inistrų Tarybos pirm ininko pavaduotojas; dukra
K azim iera O z a rsk a itė — vėliau LKP CK darbuotoja; d u k 
ra O na O zarskaitė-M ickevičienė — vėliau M askvos užsie
nio kalbų literatūros leidyklos lietuvių redakcijos d ar
buotoja.
Kai prasidėjo Didysis Tėvynės karas, J. O zarskis gy
veno M askvoje. N ors ir senyvo am žiaus, jis savanoriu
įsto jo į M askvos darbininkų savigynos būrį, padėjo ginti
T arybų šalies sostinę nuo fašistinių grobikų. V ykdydam as
šias garbingas pareigas, J. O zarskis susirgo ir 1943 m.
birželio 23 d. m irė I8. Ja m skirtą nekrologą pasirašė M ask
v o je gyvenę A. Sniečkus, I. Gaška, K. Preikšas ir kiti
bendražygiai.
Juozas O zarskis buvo veiklus revoliucinio judėjim o
dalyvis, ištikim as Kom unistų partijos narys, iki galo a t
sidavęs darbo žm onių išsivadavim o reikalui. Tai vienas
iš seniausios kartos lietuvių revoliucionierių, tokių kaip
Em ilija Šimaitė, Leonas V aidelauskas, Ju rg is Povilavičius,
K. Požėlos bendražygis Juozas G egeckas ir daugelis kitų.
1 9 8 3

Antanas
Petrauskas
(

1905— 1946 )

A ntanas Petrauskas buvo tarp tų Lietuvos K om unistų
partijos veikėjų, kurie ant savo pečių pakėlė visą po
grindinio partinio darbo naštą, ilgus m etus buvo pirm o
siose šio darbo gretose, rodydam i daug ištverm ės ir idė
jinio brandum o. Savo veikloje jie rėm ėsi darbininkų k la 
sės ideologija, m arksizm o-leninizm o idėjom is. Buržuazijos
viešpatavim o m etais, sudėtingom is Kom unistų partijo s n e 
legalios veiklos sąlygom is, kai klasiniai priešai visaip
šmeižė kom unistus, jų kovos tikslus,— tik m arksizm o-le
ninizm o teo rija leido darbininkų klasės sąm oningiem s v ei
kėjam s susigaudyti visuom eninio gyvenim o įvykių chao
se, neleido iškrypti iš teisingo klasių kovos kelio, n u 
švietė artim iausius partijo s uždavinius ir jos galutinį
tikslą. A. Petrauskas buvo vienas iš labiau teoriškai p a 
sirengusių revoliucionierių, todėl jo svarbus žodis, idė
jinis argum entas ne v ien ą pogrindininką sustiprino, įk v ė 
pė tolesnei veiklai.
A ntanas Petrauskas gimė 1905 m. gegužės 19 d. K ė
dainių apskrities Gudžiūnų valsčiaus (dabar K ėdainių raj.)
Jo k ū b aičių kaim e. J o tėvai A ntanas Petrauskas ir M orta
M ockutė-Petrauskienė Jokūbaičiuose tu rėjo 16 ha žemės.
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N u o pat m ažens A ntanas, kaip ir daugelis valstiečių v a i
kų, dirbo žemės ūkio darbus, ganė gyvulius. 1921 m. ėmė
lankyti Kėdainių suaugusiųjų gim naziją, k urioje 1926 m.
baigė 6 klases. M okėti už m okslą, nuom oti K ėdainiuose
kam barėlį tėvai ne visada pajėgdavo, dėl to A ntanas
m okėsi savarankiškai ir egzam inus laikė pašaliečio te i
sėmis. Tarnaudam as 1926— 1927 m. kariuom enėje ir dirb 
dam as ten nuo 1926 m. intendantūros raštininku, jis tęsė
m okslą Kaune m okytojų profesinės sąjungos išlaikom os
suaugusiųjų gim nazijos 7 klasėje.
V isuom eninio gyvenim o klausim ais A. Petrauskas ėmė
dom ėtis dar būdam as m oksleivis. ,,1924 metais,-— rašo a u 
tobiografijoje A. Petrauskas,— paskaitęs k eletą m arksis
tinio turinio knygų, tarp jų ir V. Lenino „V alstybė ir
revoliucija" (išleista 1919 m. JA V pažangiųjų lietuvių
organizacijos), pasukau prieš visas „kairiąsias" partijas
ir tap au karštu kom unistų šalininku. 1925 m. susirišau
su K ėdainių m okytojų sem inarijos m okiniu Laurynu Ka
počium , kuris tuo pačiu m etu įtrau k ė m ane į partiją.
Dar tais pačiais m etais grįžau į savo k raštą ir organiza
v au keletą partinių kuopelių, iš kurių vėliau išaugo Kė
dainių apskrities organizacija"
Puikus A ntano pagalbi
ninkas p artin ėje veik lo je buvo jo brolis Pranas, LKP n a 
rys nuo 1924 m.2
A tlikęs karo prievolę, A. Petrauskas 1927 m. spalio
30 d. grįžo į tėviškę, bet netrukus buvo iškviestas į K au
n ą partiniam d a rb u i3. LKP CK S ekretoriatas pavedė jam
dirbti C entro Kom iteto darbo tarp k areivių skyriuje. Tuo
m etu šiam skyriui vadovavo LKP CK Sekretoriato narys
Povilas Jan k au sk as (Benius), o A. Petrauskas, A. Snieč
kaus žodžiais, buvo tarsi jo pagalbininkas 4.
Už revoliucinę veiklą A. Petrauskas 1929 m. spalio
2 d. K aune buvo suim tas. Kratos m etu žvalgyba rado pas
jį žydų kalba parašy tą korespondenciją apie kareivių
padėtį ryšių batalione. Tardom as A. P etrauskas atsisakė
ant korespondencijos pasirašyti ir patvirtinti, kad tai jo
raštelis. Žvalgyba netru k u s iš savo agento Izraelio Štei
no, gabenusio raštelį, sužinojo, kad korespondenciją p a 
rašė M otelis Kerbelis. N enorėdam a išduoti savo agento,
žvalgyba neprijungė prie A. Petrausko bylos M. Kerbelio, kuris buvo suim tas kiek vėliau ir nuteistas 15 m etų
k a lė ti5.
A. Petrausko byla buvo perduota spręsti Kauno a p y 
gardos teismui. Pagal 1929 m. gruodžio 27 d. surašytą
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kaltinam ąjį aktą, „patrauktas kaltinam uoju A ntanas Pet
rauskas k altu neprisipažino ir pareiškė, kad esąs be ti
kybos, apie rastą pas jį žydų kalba rašytą laišką jis n ie 
ko nežinąs, jo kišenėje to laiško nebuvo". N eturėdam a
įkalčių suim tojo kaltei įrodyti, žvalgyba iškvietė šešis
liudytojus — savo valdininkus, kurie davė žvalgybai rei
kiam us parodym us. K auno apygardos teism as 1930 m.
kovo 25— 26 d., rem dam asis tais žvalgybos agentūros duo
menimis, nuteisė A. Petrauską 6 m etus k a lė ti6. V y riau 
siasis tribunolas birželio 28 d. apygardos teism o n u o 
sprendį patvirtino. Iki teism o kalėtas laikas nebuvo įskai
tytas.
K alėjim e A. Petrauskas išsėdėjo apie 7 m etus. Kaip
ir kiti politiniai kaliniai, jis stengėsi kalinim o laiką p a 
gal galim ybes išnaudoti lavinim uisi: studijavo rusų ir v o 
kiečių kalbas, skaitė nelegaliai gaunam ą literatūrą. 1940 m.
liepos 24 d. autobiografijoje A. Petrauskas rašo, kad, sė
dėdam as kalėjim e, jis perskaitė k eletą V. Lenino, K. M ark 
so, F. Engelso, G. Plechanovo ir kitų m arksistų veikalų,
iš S. V olfsono vadovėlio studijavo dialektinį m aterializ
mą, iš Lapiduso knygos — politinę ekonom iją, iš Lusino
knygos7— V ak arų Europos darbininkų judėjim o istoriją.
Kaip labiau išsilavinęs, A. Petrauskas m okė savo k a 
m eros draugus. „Kartais, ypač v asarą,— prisim ena kovos
draugas,— kai ankštoje kam eroje tiesiog nebūdavo kuo
kvėpuoti ir svaigdavo galva, A ntanas, dėstydam as lie
tuvių kalbą, aritm etiką ir kitus dalykus, taip m okėdavo
mus sudom inti, kad pam iršdavom e karštį. . . Je i daugelis
mūsų, buvusių politinių kalinių, šį tą pasiekėm e, keldam i
savo bendrą ir politinį išsilavinim ą, esam e labai dėkingi
A ntanui ir kitiem s draugam s" 8.
A. Petrauskas, atlikęs skirtą jam bausm ę, iš Šiaulių
kalėjim o buvo paleistas 1936 m. birželio 28 d.9
V adovaudam asi Kom interno VII kongreso nutarim ais,
Lietuvos K om unistų partijo s vadovybė ieškojo galim ybių
išplėsti pogrindyje veikusius partijos ryšius su darbo žm o
nėmis, sprendė, kokie d arbuotojai galėtų geriau padėti
partijai kovoti su sektantizm o reiškiniais. 1936 m. ge
gužės pabaigoje atvykęs į Kauną, A. Sniečkus rūpinosi
surasti n a u jų darbuotojų, kuriuos galim a b ū tų įtrau k ti
į v ad o v au jan tį partijo s darbą. 1936 m. liepos 16 d. jis
pasiuntė laiškutį Z. A ngariečiui: „Mes m anom e svarstyl i klausim ą apie paėm im ą darban A ntano Petrausko" 10.
<'avęs pritarim ą, LKP CK S ekretoriatas kooptavo A. Pet281

rauską į LKP K auno rajono kom iteto narius, o kom itetas
išrinko jį savo sekretorium i.
Kadangi fašistų valdžia profsąjungas uždarė, o vietoj
jų 1936 m. sukūrė Darbo rūmus, daugelis darbininkų į
šią n a u ją įstaigą darbininkų reikalam s tenkinti žiūrėjo
su nepasitikėjim u, Darbo rūm ų atstovų rinkim us boiko
tavo. Pasiūlym as p rie Darbo rūm ų steigti odininkų, siu
v ė jų ir kitas sekcijas buvo vertinam as k aip fašistų v a l
džios pastangos paim ti vadovavim ą darbininkų organi
zacijoms.
Boikoto nuotaikos plito ir LKP gretose. A ntai 1936 m.
spalio 20 d. žvalgyba gavo žinių, kad LKP Kauno „rajono
kom iteto sekretorius Sergejus [M oisejus Gurvičius] se k 
cijų prie Darbo rūm ų organizavim ą buvo sustabdęs. Da
bartinis rajkom o sekretorius V aclovas [A. Petrausko sla
pyvardis] tą sustabdym ą atšaukė ir pavedė parajoniam s
sekcijas organizuoti, nes tai esąs vienintelis būdas prieiti
prie darbininkų m asės" 11. Į sekcijas suburti darbininkai
rengė savo susirinkim us Darbo rūm ų patalpose, svarstė
jiem s rūpim us klausim us ir kom unistų vadovaujam i orga
nizavo streikus.
Kaip buvo sprendžiam i bendro darbininkų ir antifa
šistinio liaudies fronto klausim ai K auno p artin ėje orga
nizacijoje, m atyti iš inform acijos apie A. Petrausko p ra
nešim ą LKP Kauno m iesto III p arajonio konferencijoje.
J o je 1936 m. spalio 11 d. dalyvavo 10 delegatų, A. P et
rauskas inform avo konferencijos dalyvius, k ad K auno
m ieste esančiuose trijuose parajoniuose y ra apie 170 p a r
tijos narių, o visam e p artijo s Kauno rajone, apim ančiam e K auno m iestą, Raseinių, Kauno apskritis, Babtų—V an 
džiogalos, Ju rbarko, Prienų, Seredžiaus, V eliuonos vals
čius, daugiau kaip 500. K aune esąs sudarytas bendro d ar
bininkų fronto kom itetas, į kurį įeina LKP K auno rajono
kom iteto ir LSDP K auno kuopos kom iteto atstovai. P ra
nešim e A. Petrauskas m inėjo, kad esąs sudarytas centri
nis antifašistinis liaudies fronto organas, į kurį įeina LKP,
kai kurie socialdem okratų, liaudininkų, sionistų socialis
tų, eserų atstovai. Eserai reikalavo, kad į liaudies fronto
organą b ūtų įleisti ir trockininkų atstovai. Tam griežtai
priešinosi kom unistai. N esulaukę pritarim o, eserų a tsto 
vai iš liaudies fronto organo pasitraukė, tuo pabrėždam i,
k ad jie nerem ia antifašistinio liaudies fronto idėjų.
K onferencija pasveikino Lietuvos kalėjim uose kalina
m us antifašistus, į liaudies frontą besitelkiančius kovoto
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jus. Priim toje rezoliucijoje konferencija rekom endavo ko
m unistam s plėsti darbą tarp stam besnių įm onių darbinin
kų, daugiau priim ti į p a rtiją narių, ku rti įm onėse prof
sąjungines organizacijas 12.
1936 m. lapkričio 22 d. LKP K auno rajono kom itetas
sukvietė pasitarim ą dėl bedarbių kovos organizavim o.
A. Petrausko v ad ovaujam i pasitarim o dalyviai svarstė
viešųjų d arbų darbininkų, dirbusių Lam pėdžiuose, VIII
forto rajone, padėtį ir num atė konkrečias priem ones jų
kovai s u a k ty v in ti13.
Tų pačių m etų gruodžio 13 d. LKP Kauno rajono k o 
m iteto posėdyje, kuriam e dalyvavo A. Petrauskas, A. Kleineris, A. Šimanas, J. N anartonis ir kiti, buvo svarstom a
tekstilininkų, m aistininkų, odininkų, bedarbių
padėtis.
Posėdis konstatavo, kad tekstilės įm onėse veikia viena
p artinė kuopelė, m aisto pram onėje — dvi, be to, šios p ra 
m onės įm onėse 60 darbininkų priklauso profsąjunginėm s
grupėm s; ta rp odininkų veikia v ien a partinė kuopelė ir
gerai dirba profsąjunginė organizacija; tarp bedarbių v e i
kia 7 partinės kuopelės. Posėdyje buvo pareikšta, kad
LSDP v a d o v ų reikalavim u buvęs LSDP K auno organiza
cijos kom iteto atstovas spaustuvės darbininkas Jo n as Sa
baliauskas iš Kauno bendro fronto kom iteto pasitraukė.
LKP K auno rajono kom itetas n u tarė dirbti tarp m iesto
darbininkų aiškinam ąjį darbą, kad jie žinotų LSDP v a 
dovų neigiam ą pažiūrą bendro fronto klausim u 14.
Kom unistų iniciatyva įvairių šakų darbininkų sekcijos
išrinko savo valdybas. Tačiau fašistų valdžios paskirti
Darbo rūm ų pareigūnai šias valdybas ignoravo, skyrė sa
vus vadovus. LKP Kauno rajono kom itetas 1937 m. b a 
landžio 2 d. sušaukė savo instruktorių, paskirtų įvairiom s
pram onės šakoms, pasitarim ą. Jam e dalyvavo m etalistų,
tekstilės, odos pram onės, spaustuvių, siuvėjų, m edžio a p 
dirbim o šakų instruktoriai. V adovavęs pasitarim ui A. P et
rauskas iškėlė jiem s uždavinį pasiekti, kad išrinktos sek 
cijų valdybos būtų legalizuotos, kad savo reikalais d a r
bininkai kreiptųsi ne į Darbo rūm ų pareigūnus, o į pačių
darbininkų išrinktas valdybas 15.
A rtėja n t Gegužės pirm ajai, LKP CK parengė in stru k 
ciją, kaip reikia organizuoti šios T arptautinės darbininkų
solidarum o šventės m inėjim ą. Partijos p arajonių kom i
tetų ir kuopelių posėdžiuose A. Petrauskas ir k iti rajono
kom iteto nariai populiarino šios instrukcijos nurodym us.
N orėdam a sutrukdyti rengti darbininkų dem onstracijas,
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policija 1937 m. balandžio 20 d. K auno g atv ėje sulaikė
A. Petrauską ir kitus įtariam us kom unistus. Kauno m iesto
ir apskrities karo kom endantas, rem dam asis dar 1926 m.
gruodžio 18 d. fašistinio valstybės perversm o v y k d y to jų
įsakym u, nubaudė A. P etrauską adm inistracine tv ark a 3
savaites kalėti. V isuotinio Kauno darbininkų politinio
streiko m etinių išvakarėse birželio 10 d. žvalgyba vėl jį
suėmė, o karo kom endantas tuo pačiu p retek stu nubaudė
3 savaites kalėti ,,už darbininkų kurstym ą streikuoti" 16,
nors A. Petrauskas tuo m etu gyveno nelegaliai ir nieko
k u rstyti negalėjo. A reštų m etu žvalgybininkai pas A. Pet
rauską nieko nerasdavo, taigi dėl įkalčių stokos perduoti
jį teism ui negalėdavo.
Tokie dažni suėm im ai trukdė A. P etrauskui dirbti K au
ne partinį darbą. Tada LKP CK Sekretoriatas n u tarė iš
siųsti jį į periferiją. Jis buvo paskirtas LKP CK in stru k 
torium i ir nuo 1937 m. liepos iki 1938 m. birželio m ėn.
dirbo partinį darbą Siaurės rytų L ietuvoje — Biržų, Pa
nevėžio, Rokiškio, U tenos ir Zarasų apskrityse 17.
Būdamas LKP K auno rajono kom iteto sekretorium i,
A. Petrauskas 1936— 1937 m. dirbo ir rajono kom iteto
leidinio „Revoliucinis darbininkas" red ak cin ėje kolegijo
je 18. 1937 m. rudenį jis buvo kooptuotas į LKP CK ir jo
narys liko iki m irties. 1938 m. birželio m ėn. A. P etraus
kas buvo kooptuotas į LKP CK S ekretoriatą. Birželio—
rugsėjo mėn. jis vado vavo periferijos partinėm s organi
zacijom s 19.
1937 m. rudenį žvalgyba nežinojo, k u r dingo A. P et
rauskas. N epasitvirtino agentų spėliojim ai, kad jis išv a
žiavęs iš Lietuvos „pagilinti žinių organizacijos ir p ro p a
gandos srityje". Kiti agentai pranešinėjo, k ad jis išvy
kęs į TSRS dalyvauti LKP CK plenum e, įvykusiam e
1938 m. sausio pradžioje. Iš tik rų jų A. Petrauskas daly
v a v o šiam e plenum e, tik žvalgyba nežinojo, kad plenu
m as įvyko K ulautuvoje prie Kauno 20. A. P etrauskas da
lyvavo ir paskutiniam e pogrindiniam e LKP CK plenum e,
kuris įvyko 1939 m. sausio 6 d. Kauno rajono V ilkenų
kaim e, prie Babtų 21.
Revoliucinio judėjim o dalyviai, dirbę įvairiuose ra 
jonuose, gerai prisim ena LKP CK atstovą A. P etrauską,
kuris lankydavosi jų organizacijose. A ntai Stasė N arvydaitė, buvusi 1937— 1938 m. LKP Biržų apskrities pogrin
dinio kom iteto sekretorė, savo autobiografijoje rašo, k ad,
atvykęs į Biržus, A. Petrauskas 1937 m. gruodžio m ėn.
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.sukūrė LKP Biržų apskrities v ad o v au jan tį organą iš trijų
ž m o n ių 22. Buvęs 1937— 1940 m. LKJS CK instruktorius
Siaurės ry tų Lietuvoje Juozas Raguotis prisim ena savo
nelegalų susitikim ą su A. Petrausku Užpaliuose (Utenos
aps.) 1938 m .23 Revoliucinio judėjim o dalyvis Bronius
Puteikis atsim inim uose rašo, k ad 1938 m. užm egzti ryšių
su pogrindininkais A. Petrauskas buvo atvykęs į Zarasų
apskrities D usetų valsčiaus Berniūnų kaim ą 24.
A psigyvenusį K aune A. Petrauską LKP CK S ekreto
riatas 1938 m. rudenį kooptavo į LKP K auno m iesto ir
apskrities kom itetą, kuris vėl išsirinko jį savo sekreto
riumi. Šias pareigas jis ėjo iki 1941 m. pradžios.
Prasidėjus A n trajam pasauliniam karui, A. Petrauskas
aiškino partijo s aktyvistam s jo pobūdį, nurodinėjo, k o 
kią reikšm ę kovoje su hitlerizm u turi TSRS ir V okieti
jos 1939 m. rugpjūčio 23 d. susitarim as dėl nepuolim o
sutarties sudarym o, kokia turi būti Lietuvos pozicija V o
kietijos ir Lenkijos k aro m etu. Ideologinėje partijos v e ik 
loje šie klausim ai tada vaidino svarbų vaidm enį. A. Pet
rauskas aiškino LKP CK Sekretoriato, vadovaujam o
A. Sniečkaus, parengtą poziciją.
Po A. Sniečkaus suėm im o 1939 m. gruodžio 19 d. Rin
gaudų kaim e prie K auno A. P etrauskas buvo likęs vienas
LKP CK S ekretoriato n ary s laisvėje. Papildęs LKP CK
S ekretoriatą n a u ju nariu (Ch. Aiženų), sugrįžus 1940 m.
balandžio m ėn. iš kom andiruotės į Kom interno V y k d o 
m ąjį K om itetą I. M eskupui-A dom ui, A. Petrauskas toliau
leido p artijo s C entro K om iteto organą „Tiesa", redagavo
Kauno m iesto ir apskrities kom iteto leidinį „D arbininkų
kova", organizavo kom unistinių atsišaukim ų aktualiais
dienos klausim ais leidim ą. LKP, jos vadovų A. Petrausko
ir k itų v eik la 1940 m. pirm ojoje pusėje, brendusios re 
voliucinės situacijos sąlygom is, turėjo ypač svarbią reikš
mę istoriniam Lietuvos K om unistų partijos ir visos Lie
tuvos likimui. A. Petrauskas visiškai pateisino Kom unistų
partijos parodytą jam pasitikėjim ą.
N u vertus fašistinį režimą, A. P etrauskas išėjo iš po
grindžio ir įsitraukė į n aujos tarybinės santvarkos k ū ri
mo darbą. LKP CK S ekretoriatas dirbo beveik be p e r
traukos. V yko pasitarim ai dėl Liaudies vyriausybės su 
dėties, dėl jos veikim o, dėl esm inių pertvarkym ų Lietuvos
santvarkoje. N etrukus į šį darbą įsitraukė birželio 18 d.
iš kalėjim ų paleisti A. Sniečkus, M. Šum auskas, V. N iun
ka ir kiti partijos vadovai.
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T arp 14 partijos vadovų, kurie 1940 m. birželio 24 d.
pasirašė n a u ją jį LKP statutą, buvo ir A. Petrauskas 25.
P ertv ark an t Lietuvos kariuom enę į Liaudies k ariuo
m enę, įvedant jos dalyse politinio vadovo pareigas, res
publikos prezidento 1940 m. liepos 4 d. aktu Nr. 95
A. Petrauskas buvo priim tas į tik rą ją karo tarnybą ir
paskirtas laikinai eiti Liaudies kariuom enės politinio v a
dovo p a re ig a s 26. Šias pareigas jis ėjo neilgai. Būdamas
silpnos sveikatos, A. P etrauskas pasiprašė atleidžiam as
iš einam ų pareigų ir iš tikrosios karo tarnybos. R espub
likos prezidentas 1940 m. liepos 1 1 d . a k tu Nr. 1035 p a
tenkino jo prašym ą, o n a u ju Liaudies kariuom enės poli
tiniu vadovu paskyrė Jo n ą M acijauską 27.
Priėm us LKP į VKP(b) sudėtį, visų partijo s n arių p a r
tinis stažas buvo tvirtinam as LKP(b) CK biure. Pagal p ri
statytus dokum entus CK biuras 1940 m. gruodžio 16 d.
posėdyje patvirtino, kad A. Petrauskas y ra priim tas į
Kom unistų p artiją Jo n av o s rajono kom itete 1925 m. lap 
kričio m ėn.28 Tuo pat m etu LKP(b) CK biuras 1940 m.
lapkričio 6 d. A. P etrauską patvirtino LKP(b) Kauno m ies
to kom iteto pirm uoju se k re to riu m i29.
R engiantis LKP(b) V suvažiavim ui, visuose m iestuose
ir apskrityse įvyko p artiniai susirinkim ai a r konferenci
jos. Didžiausios tuo m etu respublikoje K auno m iesto p a r
tinės organizacijos konferencijoje, įvykusioje 1941 m.
sausio 27—28 d., ataskaitinį pranešim ą padarė A. Petraus
kas. K onferencija išrinko jį delegatu į LKP(b) V suva
žiavim ą30, o suvažiavim as — LKP(b) C entro Kom iteto n a 
riu S1. N au ju LKP(b) Kaimo m iesto kom iteto sekretoriu
mi buvo išrinktas Juozas G rigalavičius 32.
XVIII sąjunginė partinė konferencija 1941 m. v a sa 
rio m ėn. svarstė partinių organizacijų uždavinius pram o
nės ir transporto srityje. Turėdam a galvoje gresiantį fa
šistinės V okietijos agresijos pavojų, konferencija iškėlė
p a rtija i uždavinį pagerinti vadovavim ą pram onei ir tra n s
portui. K onferencija n u tarė partijos m iestų, sričių bei
k raštų kom itetuose ir respublikų C entro K om itetuose tu 
rėti šiems reikalam s sekretorius. Rem dam asis šiuo n u ta 
rimu, LKP(b) CK antrasis plenum as 1941 m. kovo 8 d.
išrinko A. Petrauską LKP(b) CK sekretorium i m aisto p ra
m onės reikalam s 33.
Įtem ptas pogrindinis darbas, ilgam etis kalinim as anks
ti pakirto A. Petrausko sveikatą. Jis susirgo plaučių tu286

berkulioze ir nebegalėjo toliau ak ty v iai dalyvauti k ū ry 
biniame darbe.
Didžiojo Tėvynės k aro m etais A. Petrauskas gyveno
Penzoje, o po k aro grįžęs į V ilnių gydėsi. 1946 m. sau
sio 10 d. jis m irė 34 nusinešdam as į kapus daug svarbių
partinio darbo faktų, daug svarbių LKP istorijos žinių,
kurių, deja, nespėjo užrašyti.
A. P etrausko palaikai buvo palaidoti V ilniuje, Žvirgž
dyno g. kapinėse, o 1955 m. perkelti į K auno m iesto
A ukštųjų Šančių k a p in e s 35, skirtas visuom enės v eik ėjų
atm inim ui pagerbti. A nt jo kapo pastatytas antkapis,
Kauno m edvilnės kom binatui suteiktas A. Petrausko v a r 
das, K ėdainių m ieste jo v a rd u p avadinta gatvė. Litera
tūrinis A. Petrausko (pseudonim ai Simas, V aclovas) pa
likimas lig šiol išsam iau netyrinėtas.
1 9 8 6

Juozas
Piligrimas
(19 11—

19 8 3 )

Iki 1933 m. pradžios LKP daugum ą savo leidinių spaus
dino V okietijoje. Tą darbą ten organizavo LKP CK įga
liotiniai spaudos leidim o reikalam s Bronius Pušinis, Icikas
M eskupas-A dom as, Juozas Bulavas, gyvenę K araliau
čiuje, paskui Berlyne. Įsigalėjus V okietijoje hitlerinin
kams, fašistiniai sm ogikai pradėjo terorizuoti spaustuvi
ninkus, spausdinusius kom unistinius leidinius, todėl šie
ėmė atsisakinėti leisti kom unistinius laikraščius, žurnalus
ir knygeles. 1933 m. balandžio m ėn. LKP leidinių spaus
dinim as buvo nutrau k tas, o LKP CK įgaliotinis I. M esku
pas-A dom as represuotas ir įkalintas Tilžės kalėjim e.
Partijos vadovybė n u tarė kom unistinę literatū rą spaus
dinti pačioje Lietuvoje. Tuo tikslu partin iai organai ėmė
ku rti įvairiose vietose pogrindines spaustuves. Pagrindi
nė nelegali LKP CK spaustuvė buvo „Spartakas". T a
čiau 1930 m. „Spartako" spaustuvė dėl žvalgybos p erse
kiojim ų tu rėjo n u trau k ti darbą. Jo s prižiūrėtoja Em ilija
Šim aitė buvo p riv ersta iš Lietuvos em igruoti. N au ją „Spar
tako" spaustuvę įkūrė Kazys K atinas ir M arija K aukaitė,
b et ją 1932 m. Vasario m ėn. žvalgyba taip p at susekė ir
likvidavo. D arbą n aujam e „Spartake" tęsė Juozas M ic288

kevičius, bet ir šią pogrindinę spaustuvę žvalgyba 1934 m.
vasario 27 d. likvidavo.
LKP CK nurodym u buvo kuriam os ir pagalbinės po
grindinės spaustuvės, kad, įkliuvus vienai spaustuvei, ga
lėtų dirbt'il kita. V iena iš tokių pagalbinių spaustuvių
buvo LKP CK „Kovos" pogrindinė spaustuvė. J ą o rg a 
nizavo Ju o zas Piligrim as. Šį darbą jam p atik ėjo todėl,
kad buvo neseniai atvykęs į K auną iš Pasvalio rajono ir
žvalgybai nebuvo žinomas kaip partijos aktyvistas.
Juozas Piligrim as gimė 1911 m. vasario 8 d. Biržų a p 
skrities Saločių m iestelio (dabar Pasvalio raj.) darb in in 
kų šeim oje ’. V aikystėje tarn av o pas buožes, o žiemomis
m okėsi Saločių pradžios m okykloje ir 1924 m. baigė jos
4 skyrius. Toliau m okytis galim ybių nebuvo. Dirbo Sa
ločių plytinėje, 1928 m. v asarą atsikėlęs į K auną — įv a i
riose statybose. 1930 m. J. Piligrim as įsidarbino „M aisto"
skerdyklos konservų skyriuje. Po m etų įm onės adm inist
racija prad ėjo jį versti stoti į nacionalistinę šaulių są
jungą. Kai jis atsisakė, iš darbo buvo atleistas.
1931 m. rudenį J. Piligrim as pradėjo dirbti Kauno
priem iestyje A leksoto skardos dirbinių fabrike „Luna".
Įmonė buvo įrengta po vienu stogu su „A leksoto" stiklo
fabriku. Čia jis susipažino su pogrindyje dirbusiais Lie
tuvos K om unistų partijos nariais, vykdė jų pavedim us.
1931 m. lapkričio m ėn. J. Piligrim as buvo priim tas į p o 
grindinės K om unistų partijos narius 2. Partinė kuopelė v e i
kė G arliavos valsčiaus Yliškių kaim e netoli „M aisto" m ė
sos kom binato. 1932 m. Juozas buvo išrinktas partinės
kuopelės sekretorium i. Kom unistai platino literatū rą A lek 
s o te — I ir II fortų teritorijoje, iškeldavo raudonas v ė lia 
vas M arvelėje, rengdavo dvarin in k ų M. Yčo Tirkiliškių,
P. K arvelio N oreikiškių dvaruose nelegalius susirinkim us
Gegužės pirm osios, Spalio revoliucijos šventėm s pam inėti,
vasarą organizuodavo N em unu išvykas-gegužines į K a
čerginę, K ulautuvą, garlaivyje dainuodavo revoliucines
dainas. V isa tai padėjo skleisti revoliucines nuotaikas,
ugdyti darbininkų klasinį sąm oningum ą.
„KOVOS" SPAUSTUVE YLISKIIĮ KAIME
1932 m. gegužės 1 d. išvakarėse LKP CK pasiųstas žmo
gus įspėjo J. Piligrimą, kad jis p asitrauktų iš partinės
kuopelės, nes num atyta jį įtrau k ti į partinį konspiracinį
19 U žsak. N r. 3499
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d arb ą — pogrindinės spaustuvės įrengim ą. Pasitaręs su
LKP CK atstovu, J. Piligrim as pasiūlė spaustuvę įrengti
Yliškių kaim elyje.
„Sugalvojau,— rašo autobiografijoje J . Piligrim as,—
iš m olio ir žagarų ant žmonos tėvo sklypo pastatyti m ažą
nam elį, kurio pogrindyje ir įrengėm e sp a u stu v ę ... N a
m elio statybą atlik au pats vienas su žmonos p a g a lb a ...
Kai nam elis buvo baigtas, išskyrus grindis, 1933 m. rug
sėjo 8 dieną, vadinam osios tautos šventės proga, kreida
uždažiau iš vidaus langus, kad niekas negalėtų p er juos
įžiūrėti, kas vyksta viduje, abudu su žm ona kasėm e že
m ę ir ruošėm e spaustuvei vietą. Žem ės iškasti reikėjo
nem ažai: 2 m etrų ilgio, 1,6 m etro pločio ir 3 m etrų gylio
duobę. Reikalingos lentos spaustuvės sienom s išm ušti bu
vo ja u supjautos, paruoštos ir suneštos į k a m b a rį...
Spaustuvė p a v a k ary je buvo įrengta. Po kurio laiko
buvo įsigyta popieriaus, dažų. Iš drg. Juozo M ickevi
čiaus. .. gavom e verstatkę, rėmus, voliuką, šriftą ir kitus
spausdinim ui reikalingus įrankius. J. M ickevičius tuom et
dirbo nelegalioje „Spartako" spaustuvėje ir tu rėjo m ane
išm okyti šios naujos specialybės, bet 1934 m etų vasario
27 d. ši spaustuvė buvo žvalgybos susekta ir likviduota,
o J. M ickevičius buvo areštuotas. M an niek ad iki tol n e 
teko dirbti spaustuvėje ir pirm ą k a rtą pam ačiau, kaip a t
rodo šriftas. Šios specialybės teko išm okti pačiam renkant
pirm ojo atsišaukim o tekstą.
Kai ja u buvau „kvalifikuotas spaustuvininkas", išm o
kiau ir žmoną šio am ato, nes dirbau fabrike darbininku,
o grįžęs į nam us iki paryčio dirbdavau spaustuvėje. Kai
žm ona išmoko, m an buvo žymiai lengviau. J i pasiliuosavo iš stiklo fabriko. Kai išeidavau į darbą, tai dienos
m etu žmona dirbdavo spaustuvėje; po to kai grįždavau
iš darbo, ją pakeisdavau. S paustuvėje reikėjo dirbti ir
dieną, ir naktį, nes spaustuvė buvo rankinė, nenaši" 3.
A pie nelegalios kom unistinės spaustuvės organizavi
m ą rašo LKP narys nuo 1930 m. Juozas M ickevičius:
„Kovos" spaustuvę Kaune, „M aisto" fabriko rajone, Ko
m unistų p a rtija pavedė įrengti Juozui Piligrim ui ir jo
žmonai Elenai Piligrim ienei. M an partinės organizacijos
buvo pavesta padėti jiem s įrengti spaustuvę. Įrengiant
„Kovos" spaustuvę, su J. Piligrim u ir E. Piligrim iene aš
tu rė jau visą eilę susitikim ų, kurių m etu perdaviau jiem s
reikiam o šrifto, įrankių ir reikm enų, reikalingų spaustu
vei įrengti. „Kovos" spaustuvėje J. Piligrim as ir E. Pilig290

ilm ienė dirbo nuo 1933 m. iki 1936 m., iki spaustuvės
pi.ivirtim o, jie išspausdino nem aža kom unistinės lite ra 
tūros" 4.
A pie pogrindinės spaustuvės įrengim ą ir jo s darbą p ri
sim ena ir Elena Skeirytė-Piligrim ienė. „1933 m etų spalio
nu'ii. pasiliuosavau iš darbo „A leksoto" stiklo fabrike.
Pasistatėm e nam elį, kuriam e po grindim is įsirengėm e
spaustuvę. ..
S paustuvėje „Kova" spausdinom e LKP CK m ėnesinį o r
ganą kareiviam s „K areivių tiesa", įvairius partijos atsi
šaukim us gausiais tiražais.
V yras, išeidam as į darbą,— jis tuo m etu dirbo skardos
dirbinių fabrike „Luna",— m ane nuleisdavo į pogrindį ir
uždarydavo, nes be kito žm ogaus pagalbos nebuvo gali
ma p atek ti į spaustuvę; ju k reikėdavo ištraukti o rkaitę
ir įėjus v ėl ją įstaty ti ir pritvirtinti. Tokiu būdu aš spausluvėje dirbdavau dienos m etu, o v y ras — naktim is.
Labai sunkiom is sąlygom is tekdavo įsigyti popieriaus.
Parduotuvių savininkam s bei vedėjam s adm inistracinių
organų buvo įsakyta, kad jie tu čtu o jau painform uotų žval
gybą apie įtartinus asm enis, perkančius didesnį popieriaus
kiekį.
K artą bep erk an t popierių vien o je DauKšos gatvės p a r
duotuvėje, savininkas labai m andagiai aptarnavo m ane,
bet vienam iš p ard av ėjų žydų kalba pasakė, kad tas n u 
bėgtų ir praneštų, jo g atėjo pirkti popieriaus įtartin as
asmuo. A š gerai supratau, ką jis sakė pardavėjui. Par
duotuvės savininkui pasakiau, kad jis a tsv e rtų m an 100
kilogram ų popieriaus, o aš eisiu pasiieškoti transporto,
kuo jį nusivežti. Jis labai nenorom is m ane išleido, bet
.iš išėjau ir daugiau į tą parduotuvę niekad nebeužeidavau, nes buvo aišku, kad parduotuvės savininkas ištik i
mai vykdo žvalgybos nurodym us. Aš ne tik spausdinda
vau nelegalią kom unistinę literatūrą, bet ir perduodavau
ją partijos ekspeditoriam s sutartose v ie to s e " 5.
Taigi pogrindinė „Kovos" spaustuvė buvo įrengta
I. Piligrimo pastatytam e 4 m etrų pločio ir 5,5 m etro ilgio
nam elyje. Jam e buvo vienas kam barys, prieškam baris ir
virtuvė. V isa nam elio statyba k ain av o apie 200 litų.
Idėjiniai m otyvai, kuriais vadovavosi kom unistas po
grindininkas savo sunkiam e, pavojų kupinam e darbe, a t
skleisti J. Piligrim o 1966 m. birželio 15 d. p arašytoje a u 
tobiografijoje. Jis rašo: „D arbininko k rū tin ėje ruseno nau|os, pažangiausios žm onijos santvarkos liepsnelė, tos san
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tvarkos, kurioje n ė ra nei išnaudojam ųjų, nei išnaudotojų,
kuri vis tvirtesnė ir tv irtesn ė darėsi diena iš dienos vie
noje šeštadalio Žemės rutulio dalyje. M ūsų buvo vienas
vienintelis troškim as — kuo daugiau išleisti Kom unistų
partijos leidinių, kad jie kuo plačiau pasklistų darbinin
kų, darbo valstiečių ir pažangiosios inteligentijos tarpe,
kad ją skaitant plėstųsi jų politinis akiratis, kad jie ruoš
tųsi lemiamiems m ūšiam s su buržuazija" 6.
Išlikę spaudiniai rodo, kad „Kovos" spaustuvė in te n 
syviausiai dirbo 1935— 1936 m. Prasidėjus Suvalkijos ir
Dzūkijos valstiečių streikui, LKP CK parengė 1935 m.
rugpjūčio 22 d. atsišaukim ą „Išplėskim e valstiečių strei
ką! Į solidarum ą su kovojančiais valstiečiais!" J į skubiai
išleisti 10 tūkstančių egzem pliorių tiražu buvo pavesta
„Kovos" spaustuvei. „Per dvi dienas atsišaukim as buvo
atspausdintas ir atiduotas partijos ekspeditoriam s" 7,— ra 
šo atsim inim uose J. Piligrim as. Ž valgybai dezinform uoti
leidinyje buvo n u rodytas dar 1935 m. pradžioje įkliuvusios „Kibirkšties" spaustuvės pavadinim as.
V alstiečių streiko m etu plačiai pasklido Kom unistų
partijos iškeltas reikalavim as sušaukti dem okratiškai iš
rinktą seimą. A tsiliepdam os į darbo žm onių reikalavim us,
fašistų valdžios viršūnės sum anė organizuoti seimo rin
kimus, bet fašistiniais m etodais, atėm us darbo žmonėms
teisę patiem s iškelti kandidatus į seim o narius. Dem as
kuodam as šią klastą, LKP CK 1935 m. rugpjūčio mėn.
parengė atsišaukim ą „Į darbininkus ir plačias darbo m a
ses" ir įpareigojo „Kovos" spaustuvę jį išspausdinti. A t
sišaukim e buvo išdėstyta 15 punktų program a, dėl kokių
dem okratinių piliečių teisių ir laisvių reikia kovoti rei
k ala u jan t dem okratiškai išrinkto seim o ir savivaldybių.
J. Piligrim as išspausdino atsišaukim ą „Kovos" spaustuvėje
7000 egz. tiražu 8.
KOMINTERNO KONGRESO REZOLIUCIJOS
LIETUVOJE
J. Piligrim as padėjo paskelbti ir K om interno VII kongre
so 1935 m. rugpjūčio m ėn. priim tus nutarim us, kuriuose
buvo išdėstytas strateginis planas, kaip antifašistinio liau
dies fronto pagrindu reikia sutelkti įvairių sluoksnių d a r
bo žmones kovai prieš rengiam ą im perialistinį k a rą ir
im perialistinių grobikų sm ogiam ąjį kum štį — Adolfo Hit292

Iriio ir Benito M usolinio fašistinius smogikus, pradėjusius
Kumpoje ir visam e pasaulyje v y k d y ti m ažųjų tau tų p a 
vergim o ir antifašistų naikinim o akcijas.
Leidinyje „Lietuvos Kom unistų partijos spauda. 1917—
1940. Bibliografija. 1 dalis — K nygos ir brošiūros" (Vil
nius, 1981 m.) y ra užregistruoti lietuvių kalba išleisti Kom interno VII kongreso dokum entai-rezoliucijos. Biblio
grafijoje nurodyta, kad šiuos dokum entus, kaip brošiūras,
lurinčias po 2 ir daugiau puslapių, išspausdino Kauno
„Progreso“ spaustuvė. Susipažinus su „Kovos" spaustu
vės likvidavim o 1936 m. balandžio 7 d. byla, paaiškėjo,
kad šiuos dokum entus išspausdino „K ovos“ spaustuvėje
Juozas ir Elena Piligrimai. K ratos ir apžiūrėjim o p ro to 
koluose žvalgybos valdininkai užfiksavo tokius „K ovos“
•spaustuvėje rastus leid in iu s9:
1467 egz.— „Fašizmo puolim as ir Kom unistų In tern a
cionalo uždaviniai kovoje dėl darbininkų klasės vienybės
prieš fašizmą: K om interno 7-to kongreso rezoliucija, p ri
imta išklausius d. G. Dim itrovo pranešim ą 1935 m. rugp.
20 d.“ [Kaunas, 1935 m.]. „K ova“, 2000 egz.;
1442 egz.—„A pie K om unistų Internacionalo uždavinius
ryšyj su im perialistų ruošiam u n a u ju pasauliniu karu:
Kom interno 7-to kongreso rezoliucija, priim ta 1935 m.
rugp. 20 d., išklausius d. Erkolio [Palmiro Toljačio] p ra 
nešim ą“. [Kaunas, 1935 m.]. „K ova“, 2000 egz.;
1321 egz.— „Socializmo laim ėjim as SSRS-oj ir jo p a 
sauliniai istorinė reikšm ė: K om unistų Internacionalo 7-to
kongreso rezoliucija, priim ta išklausius d. D. M anuilskio
pranešim ą 1935 m. rugp. 20 d .“ [Kaunas, 1935 m.]. „K ova“,
2000 egz.;
1643 egz.— „Bendru frontu prieš fašizmą: Drg. Z. Angariečio kalba, pasakyta K om interno 7-tam e kongrese",
j Kaunas, 1936 m.]. „Kova", 2000 egz.;
1230 egz.— „Pabaltės šalių liaudis plačiu frontu į kovą
prieš karą: Pabaltės šalių kom partijų atstovo d. J. K rū
minio k alb a K om interno 7-tam kongrese". [Kaunas,
1936 m.]. „Kova", 2000 egz.;
1850 egz.— „Be kovos su reakciniais socialdem okratų
vadais bendras frontas nebus sudarytas",' (Su p astab a apie
I. Janapolio [Stepono Kairio] straipsnį, išspausdintą žur
nale „Darbo visuom enė" 1935 m. spalio mėn.) [Kaunas,
1936 m.]. „Kova", 2000 egz.
A pie šiuos radinius fašistų valdžios oficioze 1936 m.
buvo paskelbtas specialus Eltos pranešim as. Jam e sako293

ma: „Šių m etų balandžio 7 d. K aune valstybės saugumo
policija pas kai kuriuos kom unistus pad arė kratą. Pas pil.
Juozą Piligrimą, A ntano sūnų, gimusį 1911 m., gyvenusį
Yliškių kaime, G arliavos valsčiuje, rasta slapta rankinė
kom unistų spaustuvė „Kova". Spaustuvė buvo paslėpta
po virtuvės grindimis, specialiai padarytam e rūsyje. Įeiti
į spaustuvę galim a tik išėm us virtu v ės plytos orkaitę
(duchovką). Spaustuvėje rasta apie 50 kg rašm enų, rėm ai
ir voleliai. Tame pačiam e rūsyje, k u r buvo spaustuvė, ras
ta ir 12 837 egz. įvairių kom unistinių atsišaukim ų". (To
liau išvardijam i m inėti leidiniai.) Paskutinė Lietuvos Ko
munistų. partijos slapta spaustuvė „Kibirkštis" saugumo
organų buvo susekta 1935 m. sausio 16 d .10
SPAUSTUVĖS ĮKLIUVIMO MĮSLĖ
Kaip žvalgyba sužinojo apie „Kovos" spaustuvės buvim o
vietą?
Iš J. Piligrimo 1966 m. birželio 15 d. rašytos autobio
grafijos m atyti, kad jo nam elyje žvalgyba darė k ratas
1934 m. pavasarį ir rudenį, 1935 m. rudenį, bet gerai užkonspiruotos spaustuvės nerado. „1936 m etais žvalgy
b a ypač įkyriai pradėjo m ane sekti,— rašo J. Piligrim as.—
Ištisus keturis m ėnesius šnipai dieną ir n ak tį neišleido
m anęs iš akių. Iš ry to išlydėdavo į darbą, v a k a re p a r
lydėdavo namo. Ir darbo m etu 2—3 žvalgybininkai nuo
fabriko, kuriam e aš dirbau, neatsitraukdavo, vis sekė, a r
aš su kuo nors nesusitiksiu. Buvo aišku, kad jie turi k o 
kių nors konkrečių įtarim ų ir sekdam i nori išaiškinti di
desnį žmonių skaičių" n .
Paskutinė, k etv irto ji k rata įvyko 1936 m. balandžio
7 d. A nksti rytą į kam barį įsiveržė vienuolika žvalgybi
ninkų, tarp jų saugum o departam ento agentūros skyriaus
vedėjas Pranas Burba, buvęs agentūros v ed ėjas Povilas
Lašas ir kratai vadovavęs valdininkas Stasys Milčius.
„Žvalgybininkų elgesys kratos m etu,— rašo J. Piligri
m as,— m an buvo įtartinas, nes k rata buvo tik formali.
O apie spaustuvę šį sykį jie tiksliai žinojo. Po trum po
„ieškojim o" Stasys M ilčius v irtu v ė je p riėjęs su triukšm u
ištraukė orkaitę ir rodydam as į tam sią angą sušuko:
— Štai ku r „Spartakas"!"
Buvo aišku, kad žvalgyba iš anksto žinojo, kur slepia
m a spaustuvė. K ratos m etu atvyko saugum o departam en294

|,o direktorius A ugustinas Povilaitis. J. Piligrim as toliau
rašo:
„Kas tas provokatorius? Be m anęs ir žmonos, tik v ie 
nas žmogus žinojo, k u r y ra spaustuvė ir kaip į ją patekti.
Tai buvo LKP CK Sekretoriato darbuotojas Kazys Sprindys. Jis spaustuvei faktiškai vadovavo. V isas instrukcijas
duodavo tik jis vienas" I2.
Išaiškinti provokatorių buvo nelengva. Vis dėlto Ko
m unistų p artija, rem dam asi įvairiais duom enimis, padarė
išvadą, k ad K. Sprindžio aplinkoje veikia žvalgybos a g e n 
tas. Buvo įtarta jo žm ona Stasė Trakim aitė. 1937 m. p a 
vasarį ji buvo izoliuota nuo partijos. K adangi K. Sprindys n en o rėjo pripažinti savo žioplumo, nesutiko n u trau k ti
ryšių su S. Trakim aitė, iš partijos taip p at buvo paša
lintas. Įtarim as pasitvirtino. N u traukus ryšius su S. Trakimaite, liovėsi partijos darb u o to jų įtartini areštai.
Suim tą J. Piligrim ą ir jo žm oną žvalgyba pasodino
į kalėjim ą. Tardym o m etu visą k a ltę prisiėm ė J. Piligri
mas. „M an padėti spausdinti niekas neateidavo,— aiškino
kvočiam as J. Piligrim as.— Parodyti, kaip spausdinti ir
spaustuvę įrengti, m an irgi niekas nepadėjo. V iską aš pats
vienas p a d a ria u ... Kad rūsyje buvo įtaisyta spaustuvėlė,
žm ona tikrai nežinojo" 13.
K vočiam a Elena Piligrim ienė tvirtin o tą patį: „Namelį,
kuriam e m es d ab ar gyvenam e, m ano vyras p asistatė prieš
tris m etus. . . Tam e nam e m es gyvenom e apie pusantrų
m etų ir po to per Velykas apsivedėm e. Kad tam e m ūsų
nam uke iš virtu v ės buvo įren g ta spaustuvė, aš sužinojau
liktai per1 k ratą. A nksčiau aš nežinojau, kad te n yra
spaustuvė" 14.
1936 m. balandžio 10 d. K auno apygardos teism o ta r 
dytojas nutarė: ,,N esant pagrindo Eleną Piligrim ienę p a
traukti šioje byloje kaip kaltinam ąją, suim tąją Eleną Pi
ligrim ienę iš arešto paleisti ir tardyti ją kaip įtariam ą
ją" 15. E. Piligrim ienė buvo paleista, o J. Piligrim o byla
perduota spręsti A peliaciniam s rūmam s. 1936 m. gruodžio
5 d. A peliaciniai rūm ai nusprendė J. Piligrim ą „nubausti
aštuoneriem s m etam s sunkiųjų darbų kalėjim o su pasek
mėmis" !6.
Kauno kalėjim e J. Piligrim as išsėdėjo 4 m etus, 2 m ė
nesius ir 11 dienų. Žlugus fašistiniam režimui, Liaudies
vyriausybė paleido iš kalėjim ų ir priverčiam ojo darbo
stovyklų kalinam us antifašistus. 1940 m. birželio 18 d.
iš kalėjim o buvo paleistas ir J. Piligrim as 17.
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MĮSLĖ ATSKLEISTA
Liaudies vyriausybės organų pastangom is 1940 m. birže
lio 20 d. S. Trakim aitė, dirbusi kino tea tre kasininke, ir
K. Sprindys-Juozapavičius K aune buvo sulaikyti ir ištar
dyti. S. T rakim aitė parodė, kad ji gimusi 1910 m. Jo n a 
voje, nuo 1929 m. gyveno Kaune, m okėsi „Aušros" gim
nazijos 5 klasėje, buvo kom jaunuolė nuo 1929 m., o LKP
n arė nuo 1931 m. Baigusi 1931 m. m ašinraščio kursus,
vertėsi m ašininkės darbu. Tais pačiais 1931 m. politines
policijos skyriaus viršininko P. Lašo buvo užverbuota
tarnauti žvalgybai. Tardom a tarybinių organų, S. T raki
m aitė 1940 m. rugpjūčio 26 d. prisipažino:
„Dirbdam a LKP C entro Kom itete, nuo 1931 m etų aš
perduodavau visą korespondenciją, gaunam ą iš LKP CK,
Lašui, o po to ja u adresatam s. Lašas visada peržiūrėdavo
visą susirašinėjim ą, darydavo sau užrašus, o kartais tą
susirašinėjim ą palikdavo pas save vienai dviem v alan 
doms, o po to m an grąžindavo. . . Aš išdaviau žvalgybai
LKP narius, turėjusius slapyvardžius „A ndrius"
[Kazys
Preikšas], „A lgis“ [A leksandras Guzevičius], kitų slapy
vardžių dabar nepam enu, bet aš išdaviau daug LKP narių.
A pskritai aš nieko neslėpiau nuo žvalgybos ir visa, ką
sužinodavau, tu o jau apie tai pranešdavau" 18.
Iš tik rų jų 1931 m. gruodžio 29 d. K aune žvalgyba su
ėm ė A ndrių — LKP CK Sekretoriato narį Kazį Preikšą
ir A lgį — LKJS CK sekretorių A leksandrą Guzevičių. A bu
jie buvo nuteisti kalėti. A prašydam as savo įkliuvim o a p 
linkybes, K. Preikšas vėliau, 1935 m. gruodžio 24 d., ra 
šė, kad K. Sprindžio rekom enduotai ryšininkei Lidai
(S. Trakim aitei) jis duodavo rašom ąja m ašinėle perrašyti
siunčiam us laiškus. K. Preikšo ir A. G uzevičiaus suėmimo
m etu buvo sulaikyta ir S. Trakim aitė. Tardym o m etu žval
gyboje jai buvo iš tolo parodytas K. Preikšas, t. y. su
rengta neakivaizdinė akistata. Po jo s S. Trakim aitė buvo
paleista 19.
Tardom as Povilas Lašas-Spiridonovas, parodė, kad jis
gimęs 1878 m., 1919— 1938 m. dirbo Lietuvos politinėje
policijoje. 1940 m. rugpjūčio 14 d. tarybiniam s organam s
jis papasakojo:
„V eikusioje nelegalioje Lietuvos K om unistų p artijo je
aš tu rė jau šiuos agentus-provokatorius: 1. Stasę Trakim aitę — partinio slapyvardžio nepam enu, o policijoje tu 
rėjo slapyvardį „Taugėla". Dirbo LKP CK Sekretoriate,
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Imdama kom partijos CK sekretoriaus Sprindžio asm ens
sekretore Trakim aitė buvo v ertingas policijos agentas ir
dirbo didelį provokatorinį darbą kom partijoje, inform uo
dam a m ane ap ie C entro K om iteto veiklą, duodam a p e r
žiūrėti dalį jo susirašinėjim o, kurį m es perfotografuoda
vome. Su m anim i T rakim aitė palaikė ryšius daugiau kaip
5 m etus ir už savo provokatorinį darbą gaudavo iš poli
cijos kas m ėnesį atlyginim ą nuo 200 iki 300 litų" 20.
S. T rakim aitė savo parodym uose tarybiniam s organam s
teigė, k ad jo s vyras K. Sprindys nežinojo apie jos ta r 
navim ą žvalgybai. P. Lašas taip p at patvirtino, jog v e r
buoti K. Sprindį žvalgybai n erūpėjo, nes apie jo veiklą
ji viską žinojo iš S. Trakim aitės. T arybinis teism as 1941 m.
kovo 3 d. nuteisė S. T rakim aitę pagal nuopelnus, o
K. S prindį-Juozapavičių adm inistraciniai organai n u tarė
paleisti iš kalėjim o. Prasidėjus fašistinės V okietijos ag 
resijai, iš K auno kalėjim o jį paleido okupavę m iestą h it
lerininkai. R audonajai A rm ijai vad u o jan t Lietuvą,
K. Sprindys-Juozapavičius p asitraukė į V akarus.
Taigi P. Lašas ne atsitiktinai buvo pakviestas d a ly 
vauti „Kovos" spaustuvės likvidavim o operacijoje. Iš sa
vo ag en tės S. T rakim aitės jis sužinojo, k u r slepiam a „Ko
vos" spaustuvė, ir inform avo apie tai saugum o d e p a rta 
mento vadovybę. Jo s žinių šaltinis buvo K. Sprindžio
elem entarių partinės konspiracijos taisyklių laužym as.
SOCIALIZMO SANTVARKOS KŪRIMO BARUOSE
Paleistas iš kalėjim o, J. Piligrim as iš pradžių dirbo ad
m inistracinį darbą Švenčionėliuose. Dėl sveikatos vėliau
darbą pakeitė: nuo 1941 m. sausio iki prasidedant karui
buvo K auno „Versalio" restorano d ire k to riu s21.
V eržiantis į Lietuvą hitlerininkam s, J. Piligrim as e v a 
kavosi į U zbekijos TSR Ferganos sritį. Suform avus R au
donosios A rm ijos 16-ąją lietuviškąją šaulių diviziją, jis
tarnavo jo je zenitinės artilerijos baterijos kom isaru, jos
vado p av aduotoju politiniam s reikalam s. 1943 m. d aly v a
vo divizijos kautynėse C entriniam e ir Briansko fron
tuose 22.
LKP(b) C entro Kom itetui ir Lietuvos TSR Liaudies
Komisarų T arybai pradėjus rūpintis k adrų rengim u išv a
duotai Lietuvai, J. Piligrim as k a rtu su kitais buvo dem o
bilizuotas ir pasiųstas m okytis į 6 m ėnesių (1943 m. rug297

pjūčio— 1944 m. vasario mėn.) partinius kursus Sujoję
(Ivanovo srityje). Baigęs kursus, J. Piligrim as 1944 m. v a 
sario—gegužės m ėn. dirbo VKP(b) Ivanovo srities Vičugos rajono kom iteto instruktorium i. 1944 m. gegužės—
liepos m ėn. m okėsi partiniuose kursuose prie A ukštosios
partinės m okyklos M askvoje.
1944 m. liepos— gruodžio mėn. J. Piligrim as dirbo
LKP(b) V ilkaviškio apskrities kom iteto sekretorium i,
1944 m. gruodžio— 1948 m. rugpjūčio m ėn.— LKP(b) Kė
dainių apskrities kom iteto pirm uoju se k re to riu m i23.
1948 m. rugsėjo— 1950 m. birželio m ėn. jis m okėsi dvi
m etėje R espublikinėje p artin ėje m okykloje prie LKP(b)
CK V ilniuje, buvo išrinktas m okyklos partin ės organiza
cijos sekretorium i.
Baigęs R espublikinę partinę m okyklą, J. Piligrim as
1950 m. liepos— 1952 m. rugpjūčio m ėn. dirbo 16-osios
lietuviškosios šaulių divizijos politinio skyriaus v iršinin
ku 24. Dem obilizavęsis iš arm ijos, 1952— 1953 m. dirbo M a
rijam polės rajono, o 1953 m. liepos— 1958 m. gruodžio
m ėn.— Kauno m iesto Tarybos vykdom ojo kom iteto pir
m ininku. Nuo 1959 m. J. Piligrim as — K auno pram oni
nės statybos projektavim o instituto direktoriaus pavaduotoj as.
Už aktyvią visuom eninę veiklą socializmo kūrim o b a 
ruose J. Piligrim as buvo apdovanotas Lenino ir Darbo
raudonosios vėliavos ordinais. 1949— 1952 m. ir 1958-—
1961 m. jis buvo išrinktas LKP C entro K om iteto nariu, o
1947-— 1961 m.— antrojo, trečiojo ir ketv irto jo šaukim ų
Lietuvos TSR A ukščiausiosios Tarybos d e p u ta tu 25. LTSR
A ukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarim u 1981 m.
vasario 6 d. J. Piligrim ui buvo suteiktas Lietuvos TSR
nusipelniusio kultūros švietim o darbuotojo garbės v a r
das 26.
1983 m. lapkričio 8 d. J. Piligrim as m irė ir palaidotas
K aune 27.
1 9 8 6

Karolis
Požėla
( 18 9 6 —

19 2 6 )

Karolio Požėlos — tauraus k ovotojo už darbo žm onių rei
kalus, vieno iš Lietuvos Kom unistų partijos organizatorių
ir vad o v ų atm inim as lig šiol gyvas m ūsų liaudyje ir yra
įkvepiantis pavyzdys ja u n a ja i kartai.
Karolis Požėla gimė 1896 m. vasario 29 d. Panevėžio
apskrities (dabar Pakruojo raj.) Bardiškių kaim o pasitu rin 
čių valstiečių šeim oje *. 1906 m. jis pradėjo lankyti M inlaujos gim naziją, dalyvavo m oksleivių lavinim osi b ū re 
liuose ir įgijo pirm uosius visuom eninio darbo įgūdžius.
Nem ažą įtak ą jam tu rėjo bendravim as su Šiaulių m oks
leivių, visuom enininkų m arksistų lavinim osi būrelio v a 
dovu Julium i Janonių.
STUDENTAS REVOLIUCIONIERIUS
Baigęs gim naziją, K. Požėla 1915 m. liepos 25 d. įstojo
į Tartu u n iversitetą studijuoti m e d ic in ą 2. J o m okslo d rau 
gai buvo revoliucinio judėjim o dalyvis Kazys Rimša, b u 
sim ieji m okslininkai V ladas Kuzma, V ladas Lašas ir kt.
Kaizerinės V okietijos kariuom enei 1915 m. rudenį o k u 
pavus Lietuvą, Karolis neteko tėv ų param os ir tu rėjo
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pats ieškoti pragyvenim o šaltinio: dirbo studentų valg y k 
loje, privačiai m okė vaikus.
Prasidėjęs Pirm asis pasaulinis im perialistinis k aras
vertė kiekvieną besidom intį visuom enės gyvenim o k lau 
sim ais susim ąstyti: kas gi kaltas, kad įvairiuose frontuose
v y k sta m asinės skerdynės, kad be atodairos naikinam os
daugelio k artų sukurtos m aterialinės ir dvasinės kultūros
vertybės, kad m ilijonai darbo žmonių kenčia neišpasaky
tą v arg ą ir skurdą? Oficialioji, dvarininkų ir kapitalistų
interesus gynusi carinės Rusijos propaganda teigė, k ad
dėl viso to k a lta yra V o k ietija ir jos sąjungininkai, k u 
rie užpuolė Rusiją ir nori ją pavergti. Tačiau ši p ro p a
ganda, atskleisdam a dalį tiesos, uoliai slėpė grobikiškas
carinės Rusijos sutartis su A ntantės im perialistais ir jo s
savanaudiškus tikslus im perialistų sukurstytam e kare.
Išeitį iš susidariusios padėties nurodė bolševikų p a rti
ja ir jos vadas V ladim iras Leninas. Partijos žodis pasie
kė ir T artu universiteto studentą K. Požėlą. Iš Petrogrado
čia gana reguliariai buvo atvežam as užsienyje leidžiam as
V. Lenino redaguojam as laikraštis „Social-dem okrat" ir
kiti bolševikų leidiniai. J ie propagavo lenininę tiesą: im 
perialistinį k arą paversti pilietiniu k a ru prieš savo šalies
dvarininkus ir buržuaziją, nuversti jų valdžią ir sukurti
darbininkų ir valstiečių valdom ą Rusijos valstybę, kuri
baigs karą, likviduos tiek socialinę, tiek
nacionalinę
priespaudą.
Lenininės idėjos sulaukė karšto pritarim o įvairiose
Rusijos vietose. Jo s skynė sau kelią ir tarp tau tin io so
cialistinio judėjim o dalyvių gretose užsienyje. Tas idėjas
propagavo V. Kapsuko redaguojam i periodiniai leidiniai
A nglijoje („Rankpelnis", „Socialdem okratas"), Jungtinėse
A m erikos V alstijose („Kova", „N aujoji gadynė"). Kai k u 
rie iš tų leidinių pasiekdavo ir T artu m iestą, čia v e ik u 
sius lietuvius bolševikus.
Bolševikų partijos T artu organizacija buvo suk u rta
1916 m. rudenį. K. Rimšos liudijim u, spalio—lapkričio
m ėnesiais ja i priklausė apie 50 darbininkų ir 27 studen
tai, tarp jų ir K. Požėla, kaip tik šiuo m etu, 1916 m. ru 
denį, įstojęs į partijos g r e ta s 3. Sudarius partinės o rg a 
nizacijos vadovaujantį organą — Siaurės Baltijos biurą,
jam e dirbo ir kai kurie lietuviai bolševikai. V ladas Re
kašius, pabėgęs iš Sibiro trem tinys, buvo sekretorius, o
Kazys Rimša — narys. Jiem s padėjo ir K. Požėla. O rga
nizacijos vadovybė leido atsišaukim us, kurie buvo spaus300

<linami daugiausia lietuvių bolševikų (V. Rekašiaus,
K. Rimšos) pastangom is įren g to je pogrindinėje spaustu
vėje. J ą prižiūrėjo K. Požėla, o spausdinti padėjo M arija
Pelėdžiūtė-N orvydienė. Lankėsi T artu m ieste iš P etrogra
do atvykęs bolševikų p artijo s n ary s J. J a n o n is 4. Už d a 
lyvavim ą „Rusų studentų draugijos" nelegaliam e antim ilitaristiniam e susirinkim e K. Požėla ir d ar 5 susirinkim o
dalyviai studentai 1916 m. gruodžio 3 d. buvo policijos
iškratyti.
Po V asario revoliucijos K. Požėla buvo išrinktas Tartu
D arbininkų ir kareiv ių d ep u tatų tarybos nariu, partijos
Tartu kom iteto nariu. J is a k ty v iai dirbo tarp evakuotų
Lietuvos gyventojų, k aro pabėgėlių, skleidė bolševikų
partijos nusistatym us, m obilizavo juos į kovą dėl Spalio
socialistinės revoliucijos pergalės.
„P artija gyvuoja! — rašė K. Požėla 1917 m. balandžio
1 d. J. Jan o n iu i į Petrogradą.— D abar n arių skaičius ge
rai padidėjo. Įstojo nem ažai darbininkų, atsiranda k a re i
vių. . . A tsiųskite, kai tik išeis, 30 egz. „Tiesos" 5.
T artu m ieste įgytas nelegalaus ir legalaus partinio
d arbo patyrim as K. Požėlai buvo labai reikalingas grįžus
į gim tąjį kraštą, kai vokiečių kariuom enė 1918 m. vasario
24 d. užėm ė T artu ir n u trau k ė jo studijas universitete.
Lietuva tuo m etu vilko kaizerinės V okietijos o k u p a
cijos jungą. M iestų pram onė m erdėjo. Daugelio įm onių
įrengim ai buvo evakuoti į Rusijos gilum ą d ar k aro p ra 
džioje, o kitus išvežė okupantai vokiečiai. Dirbo tik n e 
daugelis vokiečių kariuom enę a p tarn au jan čių įmonių.
M iestų gyventojai pusbadžiavo.
Ypač žiauriai buvo plėšiam i valstiečiai. O kupantai a ti
m inėjo gyvulius, grūdus, linus, valstiečiai tu rėjo jiem s
pristatyti m ėsą, pieną, sviestą, kiaušinius.
Daug krašto v y rų buvo m obilizuota į kariuom enę, ja u 
nimas gaudom as ir vežam as katorgos darbam s į pafrontę
ar į V okietiją. N eveikė daugum a m okyklų, apm irė kullurinis gyvenim as. Padėties viešpačiai buvo vokietis žan
d aras ir jo statytiniai, p aprastai iš v ietinių buožių.
V isa tai kėlė gilią n eap y k an tą pavergėjam s ir jų sam 
diniam s, okupuotuose kraštuose brendo revoliucinė situa
cija. Žinios apie Spalio revoliucijos pergalę R usijoje ska
tino kilti į kovą, didino darbo žmonių pasitikėjim ą savo
jėgomis. Kad revoliucinė k o v a būtų sėkm inga, reikėjo
Iurėti politinę darbininkų klasės partiją, besirem iančią
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m arksistine-leninine teorija. Kom unistų partijos sukūrim o
uždavinys tapo ak tu alia kasdieninio revoliucionierių d ar
bo būtinybe.
LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS
ORGANIZATORIŲ GRETOSE
K. Požėla buvo vienas iš tų m ūsų k rašto revoliucionie
rių, k urie gerai suprato iškilusį jiem s istorinį uždavinį ir
ėmėsi praktinio partijos kūrim o darbo. 1918 m. kovo 10 d.
grįžęs į gim tąjį Bardiškių kaim ą, jis ben d rau ja su kitais
revoliucinio judėjim o dalyviais ir n etrukus sukuria pir
m ąją Bardiškių—Diržių kaim ų partin ę kuopelę. Be K. Po
žėlos, jai priklausė m okytojas Ignas Gaška, darbininkai
Pranas Strepeika, Kazys Bartašiūnas. N etrukus kom unis
tinės kuopelės sukuriam os Linkuvoje, V aškuose.
Panašus partijos kūrim o procesas vyko ir kitose vie
tose.
K. Požėla dalyvavo pirm ajam e nelegaliai sušauktam e
Lietuvos Kom unistų partijos suvažiavim e. Jis atstovavo
buvusiom s Joniškėlio ap sk rity je 5 partinėm s kuopelėm s,
kurios jungė 20 partijos narių. Suvažiavim e buvo baigtas
organizacinis LKP sukūrim o darbas, išrinktas v ad o v au 
jan tis partijos organas — C entro Kom itetas. Tačiau rei
k ėjo toliau tęsti kovą dėl organizacinio partijos gretų
stiprinim o, dėl jos idėjinio grūdinimo.
N uvertus V okietijoje kaizerio valdžią ir laim ėjus Lap
kričio revoliucijai, pakriko okupantų režim as ir Lietuvo
je. Darbo žmonės ryžosi p riartinti išsivadavim o valandą
ir vis drąsiau kilo į kovą. Prasidėjo tiesioginė kova dėl
T arybų valdžios sukūrim o Lietuvoje.
Gruodžio m ėnesį K. Požėla siunčiam as dirbti į sv ar
besnį darbo barą — į Šiaulius. Prasidėjus krašte socialis
tinei revoliucijai, jis išrenkam as Šiaulių m iesto Darbi
ninkų atstovų tarybos n ariu ir jos vykdom ojo kom iteto
pirm ininko pavaduotoju. Tarybos pirm ininkas buvo J u o 
zas Dumša. Kaip partijo s Šiaulių rajono kom iteto narys
K. Požėla d alyvauja parengiant ir v y k d an t Šiaulių d a r
bininkų ginkluotą sukilim ą. 1919 m. sausio 8 d. darbinin
kai nuginkluoja vokiečių karinės įgulos likučius ir įtv ir
tin a m ieste T arybų valdžią. Partinės organizacijos p a
stangom is Šiaulių m ieste iš vietinių gyv en to jų sukuriam as
pirm asis Lietuvoje raudonarm iečių pulkas, vadinam asis
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Žem aičių pulkas, kurio vadas buvo Feliksas Baltušis-2em aitis, o kom isaras — pirm ojo LKP CK narys Simonas
Grybas. Po trum po karinio parengim o šis pulkas kovėsi
su in terv en tais vokiečiais ties Luoke.
K. Požėla dirbo taip pat Šiaulių apskrities D arbininkų
atstovų taryboje. Buvo jos vykdom ojo kom iteto pirm inin
ko pavaduotojas ir finansų skyriaus vedėjas, padėjo stip 
rinti T arybų valdžios organus v iso je apskrityje. A psk ri
ties D arbininkų tarybos pirm ininku dirbo m okytojas Sta
sys Brašiškis. Šiauliečiai pasiuntė K. Požėlą į V ilnių, kur
jis dalyvavo apskričių revoliucinių kom itetų atstovų su
važiavim e, paskui partijos konferencijoje, pirm ajam e Lie
tuvos T arybų suvažiavim e, buvo išrinktas
respublikos
C entro V ykdom ojo Kom iteto nariu.
K ūrybinį T arybų valdžios organų darbą n u tra u k ė interv en tai vokiečiai ir pilsudskininkai. 1919 m. kovo 10 d.
vokiečių kariuom enė, veikdam a išvien su vietinės b u r
žuazijos sudarytom is karinėm is dalimis, užėmė Šiaulius,
o balandžio 21 d.— pilsudskininkų kariuom enė užėm ė V il
nių. D rauge su kitais tarybiniais darbuotojais K. Požėla
pasitraukė į Joniškėlį, kurį laiką dirbo Biržų ir Rokiškio
apskrityse.
Laim int kontrrevoliucijai, p a rtijai iškilo naujas sv a r
bus uždavinys — pereiti į gilų pogrindį, atkurti sudaužy
tas partines organizacijas ir toliau vadovauti darbo žmo
nių kovai už jų gyvybinius reikalus. Kaip drausm ingas
partijo s n ary s K. Požėla, nepaisydam as siaučiančio b al
tojo teroro, 1919 m. birželio m ėn. atv y k sta į Raseinius
ir, dirbdam as spaustuvėje raidžių rinkėju, prad ed a telkti
partinius darbuotojus.
D rauge su Stasiu M eišym u-Eim učiu K. Požėla, dar n e
turėdam as ryšių su K om unistų partijos vietinėm is orga
nizacijom is, n u tarė pradėti leisti Raseiniuose savaitraštį
„Darbo žodis", „kurio tikslas buvo: m arksizm o populia
rinim as ir ko v a prieš klerikalizm ą. Be to, m anėm e p er jį
lengviau prieiti prie vietos darbininkų m asių, surasti p ri
jaučiančius elem entus organizacijai" 6. Pirm ajam e „Darbo
žodžio" num eryje buvo rašom a, kad reikia greičiau p a
n aikinti y ran čią kapitalizm o santvarką. Laikraštis kvietė
darbo žmones organizuotis, „sekti savo draugų kaim ynų
(t. y. R usijos darbo žm onių.— R. S.) kovą, m okytis iš jos
ir derinti ją m ūsų dirvoje" 7.
1919 m. rugpjūčio 15 d. K aune įvykusioje nelegalioje
p artin ėje konferencijoje buvo išrinktas
vad o v au jan tis
303

Kom unistų partijos organas — Lietuvos C entro Biuras. Jo j
sekretorium i dirbti buvo iškviestas A leksandras Ja k še v i-/
čius. V ykdam as iš Šiaulių, k u r jis buvo nelegaliai apsi-'
gyvenęs, A. Jakševičius n u tarė pirm iausia aplankyti Ra
seinius ir pasim atyti su K. Požėla.
PARTINĖS SPAUDOS REDAKTORIUS
Tuo pat m etu iš K auno į Raseinius atv y k ęs partijos C ent
ro Biuro atstovas atvežė K. Požėlai m edžiagą, skirtą pir
m ajam pogrindinės „Tiesos" num eriui parengti. Bendro
mis pastangom is pirm asis „Tiesos" num eris buvo sėkm in
gai K. Požėlos išspausdintas Raseiniuose ir 1919 m. rug
sėjo 27 d. A. Jak šev ičiau s bei kitų partinių, darbuotojų
atgabentas į K auną platinti. Taip buvo p rad ėta leisti po
grindinė „Tiesa". V argu a r m anė tad a K. Požėla, k ad jam
bus lem ta redaguoti „Tiesą" iki pat savo m irties.
Partinis darbas plėtėsi ir reikalavo vis n au jų jėgų.
1920 m. balandžio 4 d. partinė konferencija K aune išren
k a K. Požėlą partijos C entro Biuro nariu. Jis perkeliam as
darbui į Kauną. Gegužės m ėnesį pradeda eiti jo reda
guojam a „K areivių tiesa". V asarą jo pastangom is a tg a i
vinam as legalus profsąjungų laikraštis „D arbininkų gy
venim as". Birželio m ėnesį K. Požėla v a d o v a u ja Kaune
vykusiam pirm ajam Lietuvos profsąjungų suvažiavim ui,
suvaidinusiam svarbų vaidm enį profsąjunginiam e ju d ė 
jime.
Gerai suprasdam as, kad buržuazinės reakcijos m etais
leisti legalią partijos spaudą galim ybės ribotos, K. Požėla
rūpinasi nelegalių spaustuvių organizavim u. 1920 m. ru 
denį tokia gana stam bi spaustuvė buvo įren g ta K auner
Panevėžio g. 9, ir 1923 m. ji buvo pav ad in ta „Spartaku".
J o je dirbusi N ora M elnalksnaitė prisim ena, kad Karolis
šioje spaustuvėje buvo laukiam as ir dažnas svečias. Jis
atgabendavo rankraščius, tikrino leidinių korektūrą, da
lijosi su spaustuvės darbininkais paskutine kapeika.
N uo 1921 m. pavasario K. Požėla Lietuvos Kom unistų
partijos C entro’ Kom iteto narys. Išaugusį jo autoritetą
p a rtijo je pažym ėjo ir žvalgybos agentai. A ntai vienas iš
jų savo 1921 m. rugsėjo 14 d. pranešim e rašė: „Požėla
y ra kom unistas nuo seniai, seniai. .. Ištyrus pasirodė, k a d
jis, Požėla, tiesioginis visų išleistų profesinės sąjungos
laikraščių redaktorius, ant kurių nepasirašinėjo kaip re
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daktorius. . , bet oficialiai jis redagavo, gyvendam as n e 
legaliai, ir atlikinėjo išsiuntim ą savo rašinių p er tam tik 
rus kurjerius. Jis buvo ir y ra visų nelegalių bolševikų
laikraščių lietuvių kalba redaktorius, kaip antai „Tiesos",
„K areivių tiesos", atsišaukim ų ir t. t. . . Reikia pabrėžti,
kad Požėla dabar vienas iš svarbiausių kom unistų vadų
Lietuvoje" 8.
1921 m. spalio m ėn. į šaukiam ą LKP III suvažiavim ą
K araliaučiuje išvyko daugum a atsakingų partijo s d arb u o 
tojų. V adovauti partijos darbui K aune buvo paliktas
K. Požėla. Suvažiavim as išrinko K. Požėlą LKP CK nariu.
Paskutinį nelegaliai vykusio suvažiavim o posėdį užklupo
vokiečių policija ir jo dalyvius suėmė. Lietuvos buržuazi
ja džiūgavo, kad dabar K om unistų p a rtija i suduotas m ir
tinas smūgis. Tačiau ji apsiriko.
K. Požėlos v adovaujam a Lietuvos K om unistų p a rtija
veikė ir toliau. J i prisidėjo prie lapkričio 7 d. kilusių m e
talistų, kepėjų, paskui spaustuvininkų, geležinkelininkų
streikų organizavim o. V isur plito pogrindinėje spaustu
vėje išleisti atsišaukim ai. Gavęs kai kuriuos III suvažia
vimo dokum entus, K. Požėla sušaukė N a u jų jų m etų išva
karėse LKP rajo n ų kom itetų atstovų pasitarim ą, padarė j a 
me pranešim ą apie LKP III suvažiavim o nutarim us, apie
einam uosius partijos uždavinius. Taigi partinės organiza
cijos toliau plėtė savo darbą.
Tai buvo priv ersta pažym ėti ir buržuazinė žvalgyba.
Jos agentas 1922 m. sausio 25 d. pranešim e rašė: „Esamo
mis tikrom is žiniomis, išlikęs vienas svarbiausias kom unis
tų partijos narys nuo K araliaučiaus arešto Požėla Karolis
(„Alfonsas") dabar gyvenąs K aune ir tvarkąs m irusią k o 
m unistų organizaciją. K adangi jis savo darbe labai įgu
dęs ir visą laiką gyvena slaptai, tai sunku jį susekti, bet
reikalinga im tis visų priem onių jo suradim ui" 9.
Ž valgyba buvo sugavusi K. Požėlą 1921 m. pradžioje
ir 1922 m. rudenį, bet įrodym ų bylai sudaryti ji n etu rėjo .
A bu k artu s jis, gyvenęs su dokum entais svetim a pavarde,
buvo adm inistracine tv ark a įkalintas K aune ko n cen traci
jos stovykloje, iš kurios jam , draugam s padedant, n e tru 
kus pavyko pabėgti.
Po pabėgim o iš A ukštosios Fredos koncentracijos sto
vyklos p a rtija pasiuntė K. Požėlą 1922 m. spalio p abaigoje
į K om intem o IV kongresą. Keliavo jis per Ukm ergę, M o
lėtus, buržuazinės dvarininkinės Lenkijos okupuotą V ilni
jos kraštą, b et T arybų Rusijos—Lenkijos pasienyje buvo
20 Užsak. N r. 3499

305

lenkų policijos sulaikytas ir 3 m ėnesius k alintas Švenčio
nyse. Kai atlikęs skirtą bausm ę 1923 m. sausio pabaigoje
K. Požėla pasiekė M askvą, kongresas ja u buvo pasibaigęs.
LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS
CENTRO KOMITETO SEKRETORIUS
N orėdam as sustiprinti partijos vadovybę, LKP C entro Ko
m itetas 1923 m. pradžioje sudarė Politinį biurą M askvoje
ir O rganizacinį biurą Kaune. V asario 3 d. K. Požėla buvo
patv irtin tas LKP CK O rganizacinio biuro sekretorium i 10.
Grįžęs į Kauną, jis vadovavo visam partijo s darbui. A r
tim iausi jo bendražygiai partin ėje vad o v y b ėje tuo m etu,
be V. Kapsuko ir Z. A ngariečio, buvo J. G reifenbergeris,
F. A bram avičius, J. Kubickis, K. Giedrys ir kiti.
V ykdydam a III suvažiavim o nutarim us, atsikratydam a
nuo sm ulkiaburžuazinių, atsitiktinių elem entų, prasiskver
busių į p a rtiją revoliucinio judėjim o pakilim o m etu, stip 
rindam a ryšius su darbo žmonėmis ir vadovaudam a jų
kovai už kasdieninius reikalus, Lietuvos Kom unistų p a rtija
pam ažu ėmė likviduoti 1921 m. ją ištikusios krizės reiš
kinius.
K om interno V ykdom ojo Kom iteto padedam a, Lietuvos
Kom unistų p a rtija nubrėžė aiškią lenininę savo veiklos
liniją agrariniu, valstiečių, nacionaliniu klausim ais, Lietu
vos nepriklausom ybės gynim o nuo užsienio im perialistų
pasikėsinim ų, bendro fronto taktikos kovoje dėl darbinin
k ų klasės vienybės klausim ais. M arksizm o-leninizm o te o 
rijos įsisąmoninim as, kūrybinis jos taikym as Lietuvos są 
lygom is padėjo partijai bolševizuotis ir stiprėti. Nem ažą
indėlį į idėjinį ir organizacinį partijos stiprėjim ą įnešė su
m anus jos vadovas K. Požėla.
1924 m. liepos 17— 21 d. įvykusiam e LKP IV suvažia
vim e K. Požėla padarė ataskaitinį pranešim ą apie LKP CK
organizacinį darbą. Pranešim e jis rašė: „N ors idėjinė k ri
zė p a rtijo je įveikta, partijos sudėtis liko daugiau p role
tarinė, bet partijos n arių skaičius d ar labai m ažas. Visose
darbo šakose susiduriam e su darbuotojų stoka. . . N aujas
obalsis organizaciniam e partijos darbe: p er m etus dvigu
bai padidinti partijos eiles, įtraukiant fabrikų ir d varų
darbininkus, k uriant kuopeles įm onėse'1 11.
K. Požėla gerai suprato partijos darbo su valstiečiais,
savivaldybių organuose svarbą, todėl suvažiavim e ragino
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iniitiją stiprinti darbininkų ir valstiečių sąjungą, be k u 
lius neįm anom a įveikti buržuaziją, nuolat rūpintis d arb i
ninkų frakcijų darbu savivaldybių tarybose, nes p er jas
galima legaliai skleisti partijos nusistatym us.
Pažym ėtinas K. Požėlos pasisakym as dėl darbo su kūrybine inteligentija. Suvažiavim e buvo svarstom i sa n ty 
kiai su L ietuvių proletarinių rašy to jų ir poetų sąjunga, k u 
rios vadovas Z. V alaitis sklokiniais sum etim ais m ėgino šą
li ingą priešpriešinti LKP vadovybei. K. Požėla pasisakė
prieš santykių kom plikavim ą. „Proletarinių poetų są ju n 
gos daugum ą,— kalbėjo jis,— galim a p ritraukti prie ben d 
ro darbo su kitais draugais iš Lietuvos. . . Rezoliucijoj rei
kia pasiūlyti, kad p a rtija p ritrau k tų sąjungą prie bendro
darbo" l2. Ši taktinė linija atsispindėjo ir suvažiavim o re 
zoliucijoje. J i padėjo su telk ti apie p a rtiją geriausias Lietuvių proletarinių rašy to jų sąjungos jėgas.
IV suvažiavim as vieningai išrinko K. Požėlą LKP CK
nariu.
A rtinantis 1926 m. rinkim am s į trečiąjį Lietuvos seimą,
Kom unistų partijai iškilo uždavinys num atyti savo rin k i
minę taktiką, kuri padėtų darbo žmonėm s likviduoti re a k 
cinį krikščionių dem okratų režimą. K. Požėla veikliai d a
lyvavo įgyvendinant šią taktiką. 1925 m. „Kom unisto"
Nr. 4—5 buvo paskelbtas Z. A ngariečio ir K. Požėlos te 
zių p ro jek tas „LKP artim iausi uždaviniai", sukėlęs p a rti
jo je gyvas diskusijas. S varstant šias tezes, K. Požėla d rą 
siai pasisakė už lanksčią partijo s taktiką, padedančią su
telkti kuo plačiausius dem okratinius sluoksnius kovoje su
reakcija.
Svarbi v ieta rinkim inės taktikos klausim ui teko LKP
III konferencijoje, įvykusioje 1926 m. sausio 23—24 d.
Kaune. J o je K. Požėla padarė pagrindinius pranešim us
apie LKP CK veiklą ir artim iausius uždavinius, apie p a r
tijos darbą su valstiečiais. Ir šiuose pranešim uose v ėl pa
brėžiam as „kuo platesnis bendro fronto taktikos v y k d y 
mas, ryšių su eiliniais socialdem okratų ir liaudininkų p a r
tijų nariais stiprinim as ir atitraukim as jų nuo socialde
m okratų ir liaudininkų vadų įtakos; Darbo federacijos d a r
bininkų užkariavim as" 13. Rūpinim asis antifašistinių jėg ų
telkim u atsispindėjo LKP III konferencijos rezoliucijoje,
k urioje buvo pareikšta, kad tuo atveju, jei „nebūtų k a i
resnių už socialdem okratų sąrašus, tai kviesti balsuoti už
socialdem okratus" 14. Ši ta k tik a padėjo Kom unistų p a rtijai
dem askuoti socialdem okratų vadus — bendro fronto, dar3 0?

bininkų vienybės priešininkus ir sustiprinti socialdem okra
tų partijos gretose ko v o to jų už darbininkų vienybę šali
ninkus.
1926 m. balandžio 24 d., pačiam e seimo rinkim ų kam 
panijos įkarštyje, K. Požėla buvo suim tas ir įkalintas K au
no kalėjim e. Kiek leido nelaisvės sąlygos, jis siuntinėjo
p artin ei spaudai savo straipsnius, susirašinėjo su laisvėje
esančiais draugais, padėjo kuopininkam s prasidėjusį teis
mo procesą paversti kaltinim u reakciniam krikščionių d e
m o k ratų režimui.
Laim ėję trečiojo seimo rinkim us, liaudininkai ir social
dem okratai buvo priversti įvykdyti kai kuriuos savo rin
kim inius pažadus. J ie panaikino karo padėtį, priėm ė am 
nestijos įstatym ą ir paleido į laisvę politinius kalinius.
1926 m. liepos 30 d. iš kalėjim o buvo paleistas ir K. Po
žėla. Jis vėl įsitraukė į ak ty v ų partinį darbą, šį k a rtą jau
legaliai. N orėdam as partijos darbą geriau užm askuoti nuo
policijos akių, K. Požėla įstojo į K auno universiteto Tei
sės fakulteto ekonom inį skyrių. Lankydam as universitetą,
jis laikė įskaitas. Kaip rodo studijų kny g elėje esantys
profesorių parašai, 1926 m. pabaigoje K. Požėla išlaikė
12 įskaitų. 1926 m. gruodžio 16 d. įskaitas pasirašė A. Rim
k a (už kursą „Statistika" ir „Ekonominė politika") ir A. Tu
m ėnas (už kursą „Lietuvos valstybės teisė“) 15.
Sustiprėjus partinių darbuotojų kadram s, buvo n u ta rta
p erk elti į Lietuvą partijo s C entro Kom iteto Politinį biurą.
LKP CK plenum as, įvykęs 1926 m. rugsėjo 2 d. Kaune,
Politinio biuro nariais išrinko K. Požėlą, J. G reifenbergerį, F. A bram avičių ir kitus. Plenum as patvirtino K. Požė
lą LKP CK Politinio biuro sekretorium i, „Tiesos" ir „Ka
reivių tiesos" redaktorium i. K. Požėla redagavo taip pat
legalų savaitraštį „D arbininkų atstovas", buvo teorinio
žurnalo „Vilnis" redkolegijos narys l6. Be to, jis ne k a rtą
buvo kviečiam as kalbėti darbininkų m itinguose, skaityti
paskaitas profsąjungų V ienybės kom iteto organizuotuose
kursuose.
ĮSPĖJO FAŠIZMO PAVOJŲ
A k ty v iai dalyvaudam as politiniam e gyvenim e ir iš arti
stebėdam as Lietuvos įvykius, K. Požėla puikiai suvokė
politinę padėtį. Pasklidus gandams, kad A. Sm etona p ra 
d ed a rengti fašistinį perversm ą, K. Požėla savo 1925 m.
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pabaigoje parašytam e laiške „Dėl Sm etonos sum anym ų"
šitaip dėstė būsim ų įvykių eigą: „Bendrai, reikia panagrinėli klausim ą, k u r link eina Lietuvos politinis gyvenim as.
Iš visko jaučiam a, kad per rinkim us kadem ai daugum os
negaus. Kalbama, k ad geruoju valdžios neatiduos. Dėl p as
k u tin io — aš pradedu abejoti. . . kadem ai gali užleisti v ie 
lą liaudininkam s, kad šie susikom prom ituotų, negalėdam i
patys išspręsti sunkių ekonom inių klausim ų" i7. N ep raėjo
Ir pusė m etų, o šis num atym as išsipildė.
Šiuo atžvilgiu įsidėm ėtinas K. Požėlos straipsnis „Fa
šistai organizuojasi, o darbininkam s nevalia!", išspausdin
tas 1926 m. spalio 2 d. „D arbininkų atstovo" n um eryje.
Nurodęs fašistų organizavim ąsi ir pažym ėjęs, k ad liaudi
ninkų ir socialdem okratų vyriausybė jiem s kliūčių nedaro,
K. Požėla rašė: „ .. . kol liaudininkai žais, ginkluoti kadem ų būriai gali atsidurti palei valdžios įstaigas. Italijoje ir
Bulgarijoje dėl liberalų valdžios svyravim o laim ėjo fašisIai. Kad nepasikartotų tas pats ir Lietuvoje". Pateikęs d a u 
gybę faktų, kaip trukdom a darbininkam s ir valstiečiam s
organizuotis, K. Požėla toliau nurodė: „V isa tai eina naudon juodašim čiam s kadem am s ir nenaudon darbininkam s
ir valstiečiam s. Je i tokia padėtis tęsis ir toliau, tai d arb i
ninkai ir valstiečiai vėl pam atys sutvirtėjusias juodašim 
čių jėgas, kurios neša daug baisesnius laikus, kaip b u v u 
sieji kadem ų viešpatavim o m etai" 18. Po poros su puse
m ėnesių ir šie žodžiai pasitvirtino.
Rašydam as apie reakcijos išpuolį Panevėžyje, k u r a p 
skrities viršininkas V. Rczm anas 1926 m. lapkričio p ra
džioje uždarė profsąjungas ir įkalino jų veikėjus I. Gaš
ką, J . Tam ašauską, M. Birgerį ir kitus, K. Požėla „D ar
bininkų atstovo" Nr. 30 klausė: „A r neveikia čia kažko
kia trečioji ranka, kuri diriguoja Rozmano juodašim tišką
veiklum ą, liaudininkų ir socialdem okratų valdovų dem ok
ratinį nerangum ą ir sąm oningai skina kelią fašizmui?" 19
Iš tik rų jų ši trečioji ranka buvo V akarų im perialistai, k u 
riem s rūpėjo paspartinti reakcijos įsigalėjim ą Lietuvoje,
kad būtų sustiprintas bendras antitarybinis frontas nuo
Baltosios iki Juodosios jūrų.
Savo pranešim uose LKP CK plenum uose, Politinio biu
ro posėdžiuose, spaudoje K. Požėla įspėjo darbo žmones
apie b ręstantį fašizmo pavojų, ragino Kom unistų p a rtiją
„m obilizuoti visas jėgas kovai prieš fašizmą", kv ietė m a
ses „su ginklu rankose stoti prieš fašistus, jei jie m ėgintų
įvykdyti p e rv e rsm ą " 20, skatino v isur „kurti kultūrines.
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sportines darbininkų ir valstiečių organizacijas" 21, bendro
fronto pagrindais stiprinti darbininkų klasės vienybę, p ro 
testuoti prieš socialdem okratų vadovų vykdom ą p rofsąjun
g ų skaldym o politiką, didinti Kom unistų partijos n arių
skaičių, plėsti pogrindinį jos darbą, nes iškovotas „lega
lumas gali būti labai neilgas" 22.
Šešis kartus K. Požėla buvo patekęs į savo klasinių
priešų nelaisvę. Išėjęs iš kalėjim o a r jausdam as stiprų se
kimą, jis niekada nem ėgino pasišalinti iš partinio darbo,
k u r nors toliau pasislėpti. Partiją, visuom eninius reikalus
jis kėlė aukščiau už savo asm eninius.
Su kovos draugais Karolis buvo labai nuoširdus, pasi
ryžęs visada kuo galėdam as padėti. A tėjęs į pasim atym ą
su draugu šaltą žiemos naktį, Karolis teiraudavosi, a r šis
šiltai apsirengęs, a r pavalgęs, nors dažnai pats neturėjo
šiltesnio drabužio ir tinkam os avalynės. J a u n ie ji b en d ra
žygiai Karolį vadino „Seniu", „Tėvu", tuo išreikšdam i jam
didelį pasitikėjim ą ir prisirišim ą. „Po pasim atym o su „Se
niu" Ž aliakalnyje,— pasakojo kalėjim e Rapolas Č arnas,—
aš buvau pasiryžęs, Karolio nurodym u, atlikti bet kokį
m an pavestą darbą, eiti nors ir į ugnį" 23.
Buržuazinė žvalgyba gerai žinojo, kokį au to ritetą p a r
tijo je turi K. Požėla, kokį svarbų vaidm enį jis vaidina
partijos veikloje. Savo inform aciniuose pranešim uose žval
gybininkai K. Požėlą vadino „Pirm ininku". J ie sekė k iek 
vieną Karolio žingsnį. Štai 1926 m. spalio 6 d. pranešim as,
išlikęs žvalgybos sekim o byloje: „Pirm ininkas" užėjo K au
ne, Laisvės alėjo je 48 į spaustuvę; Laisvės alėjo je 60 į
„Lietuvos žinių" redakcijos ir adm inistracijos kiem ą; Do
nelaičio gt. 32 į universitetą; į Laisvės alėjos 14a nam ą;
į „D arbininkų atstovo" redakciją V alančiaus gt. 10; į U k
m ergės plento 29 nam ą pas siuvėją; į Z anavykų gt. Nr. 2
kiem ą" 24.
Karolis gerai jautė, kad yra sekam as. Savo laiškuose
jis n e k a rtą tuo skundėsi. Rugsėjo 10 d. su hum oru Ka
rolis rašė: „M an gyvenasi neblogai, nes visą laiką ne v ie
nas: kas norint vis k a rtu vaikšto — ne taip nuobodu ir
apsaugotas nuo vagių". Spalio 15 d. laiške jis piktinosi:
„N a ir kiaulės, n et laiškų rašyti neduoda. A tėjo kažkas
p rie durų, sustoja; m atyt, žiūri pro rakto skylutę. Ir n u 
sibodo nežm oniškai tie sargai. Patys v arg sta ir m ane n e r
v ina" 25.
V isa tai darė liaudininkų ir socialdem okratų v y riau sy 
bės žinioje buvusi politinė policija fašistinio perversm o
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išvakarėse. J i atidžiai dom ėjosi K om unistų partijo s veikla,
bet pro pirštus žiūrėjo į fašistinių sąm okslininkų ren g ia
mą perversm ą.
BRENDO FAŠISTINIS PERVERSMAS
Kokia buvo Lietuvos padėtis 1926 m. a n tro jo je pusėje?
Kaip subrendo fašistinis valstybės perversm as?
Ekonom inė šalies padėtis buvo sunki. Dalis įm onių d ir
bo nepilną savaitę, nes trūko užsakym ų. Darbo žmones
slėgė nedarbas. Oficialiai užregistruotų bedarbių lap k ri
čio m ėn. K aune buvo 4200. Daugelio darbininkų d arbo
užmokestis buvo m enkas. N esulaukdam i param os iš v y 
riausybės, fabrikų darbininkai organizavo streikus ir rei
kalavo padidinti darbo užm okestį, aštuonių valandų darbo
dienos, pripažinti profesinių sąjungų teises. Streikam s v a 
dovavo kom unistai, dirbę profsąjungose. Socialdem okrato
vidaus reikalų m inistro žinioje buvusi policija persekiojo
streikuojančius ir gynė fabrikantų reikalus. D arbininkai
matė, kad socialdem okratų vadovai atvirai ragina skal
dyti profsąjungas, šalinti iš jų kom unistus ir kitus k a i
riuosius darbininkus. Kai darbininkai rugsėjo 1 1 d . sudarė
profsąjungų V ienybės kom itetą, vyriausybė spalio 8 d.
paskelbė neleidžianti jam veikti. Pagaliau Panevėžyje bu
vo uždarytos profesinės sąjungos, o jų vadovai įkalinti.
Persekiojim ų grėsm ė iškilo ir kitų m iestų darbininkų o r
ganizacijom s.
N epatenkinti buvo ir valstiečiai, nesulaukę iš n a u jo 
sios vyriausybės žadėto m okesčių sumažinimo. K aune bu
vo steigiam i em igracijos biurai, kurie viliodavo patiklius
gyventojus, netekusius kaim e darbo, ir, apipynę juos v e r
giškų sutarčių tinklais, veždavo į Prancūziją, į Pietų A m e
rikos šalis, k u r jie patekdavo į dar sunkesnę padėtį.
Tačiau didžiausias pavojus liaudžiai grėsė iš reakcio
nierių fašistų pusės. J ie planavo nuv ersti liberalinę v y 
riausybę ir įvesti a tv irą fašistinę diktatūrą, likviduoti de
m okratinius darbo žmonių iškovojim us. Tokios diktatūros
pirm iausia troško stam bioji buržuazija.
Išstum ti iš valdžios klerikalai naudojosi liberalinės v y 
riausybės sunkum ais, jos nuolaidžiavim u reakcionieriam s.
K lerikalų lyderiai atvirai ragino pašalinti bedievišką liau
dininkų ir socialdem okratų vyriausybę ir grąžinti į v a l
džią krikščionis dem okratus. M at liaudininkų ir socialde
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m okratų vyriausybė n epatvirtino krikdem ų sudaryto su
Romos popiežiumi konkordato dėl dvasininkų teisių Lie
tu v o je išplėtimo, žadėjo netgi nuo 1927 m. pradžios n e 
bem okėti iš valstybės iždo kunigam s algų, perduoti teis
m ui valstybės turto grobstyto j u s —k le rik a lų organizacijų
vadovus.
Fašistinio perversm o organizatorių p riešakyje stovėjo
tautininkų ir krikščionių dem okratų p a rtijų vadovai
A. Smetona, A. V oldem aras, M. K rupavičius. J ų n urody
mu d ar rugsėjo m ėnesį buvo sudarytas vyriausiasis k a ri
nis štabas fašistiniam perversm ui parengti. Jam e veikė
generolas K. Ladyga, m ajoras P. Plechavičius ir pulkinin
kas V. Skorupskis. Perversm ininkai ėm ė leisti savo ju o 
dašim tišką laikraštį „Tautos valia", kurį redagavo pulki
ninkas V. G rigaliūnas-G lovackis ir kuris atv irai grasino
išpjausiąs visus, kas priešinsis fašistams. Lapkričio 21 d.
fašistai surengė K aune dem onstraciją, kad patikrintų savo
jėgas. D em onstracija buvo negausi, darbo žmonės į ją žiū
rėjo priešiškai, ir policija dem onstrantus išvaikė. Tada
fašistiniai sm urtininkai visą savo dėm esį sutelkė į karinio
perversm o rengim ą, panaudodam i tam reakcinę k arm in 
iu ją.
Liaudininkų ir socialdem okratų vyriausybė gerai žinojo
apie fašistų pasirengim us. J ą inform avo apie tai ir patys
karininkai, politinės policijos vadovybė. Policijoje dirbę
fašistų šalininkai visaip m enkino pavojaus rim tum ą. A ntai
politinės policijos viršininkas spalio m ėnesį savo praneši
m e aiškino, kad „fašistinę organizaciją greičiau galima
pavadinti paprasta avantiūra, kuri dabartiniu laiku n e p a 
vojinga" 26. Iš tik rų jų tai buvo tik akių dūm im as. Tačiau
ši apgaulė buvo m aloni liaudininkų lyderiam s, nes jie ir
patys neketino priešintis fašistams.
A pie gresiantį fašizmo pavojų rim tai įspėjo darbo žmo
nes tik Lietuvos K om unistų partija. L aikraštyje „D arbinin
kų atstovas" lapkričio 13 d. K. Požėla rašė, kad ,,į fašistų
durklų galandinim ą darbininkai (ir socialdem okratai, ir
kom unistai, ir nepartiniai) ir valstiečiai (pirm oje eilėje
vargingieji valstiečiai) tu ri atsakyti savo jėg ų subūrim u.
V isi bendru frontu turim e stoti prieš augantį fašizmą" 27.
Lapkričio 22 d. LKP CK išleido atsišaukim ą, kuriam e
išdėstė ištisą antifašistinės kovos program ą ir paragino
socialdem okratus darbininkus ir liaudininkus valstiečius
bendru frontu stoti prieš fašistus. P artija savo atsišauki312

ui.) baigė kovos šūkiu ,,T egyvuoja bendras darbo žmonių
Im ntas kovoje prieš fašizmą!" 28
Deja, liaudininkų ir socialdem okratų p a rtijų vadovai
neatsiliepė į šį kom unistų raginim ą. A ntifašistinės jėgos
ir toliau liko suskaldytos. Tuo pasinaudojo fašistai ta u 
tininkai ir krikščionys dem okratai. D augiausia reakcinės
karininkijos pagalba, sm urtu 1926 m. gruodžio 17 d. jie
užgrobė valdžią. Reakciniai karininkai n a k tį išvedė k a re i
vius tariam ai teisėtai valdžiai ginti nuo kom unistų, o iš
tikrųjų fašistai tuo klastingu būdu užėm ė vyriausybines
įstaigas. Liberalinė liaudininkų ir socialdem okratų v y ria u 
sybė buvo nušalinta. Jo s vadovai K. Grinius ir M. Sleže
vičius p ad ėjo juridiškai įteisinti sm urtininkų savivalę, „tei
sėtai" pavesdam i A. V oldem arui sudaryti fašistinę v y ria u 
sybę ir tuo dezorientuodam i netgi savo pačių šalininkus,
fašistų priešininkus. N etrukus po suklastotų rinkim ų sei
me A. Sm etona tapo Lietuvos prezidentu (iš 85 seim o a t
stovų už A. Sm etonos išrinkim ą prezidentu balsavo 38,
t. y. m ažiau kaip pusė). A bsoliuti daugum a balsavusiųjų
už A. Sm etonos išrinkim ą prezidentu buvo krikščionių d e 
m okratų partijos atstovai. J ų lyderis kunigas M. K rupa
vičius tu o ja u pasveikino A. Sm etoną, palinkėdam as jam
„dievo pagalbos, stiprybės ir ištverm ės" 29.
Fašistinės A. Sm etonos ir A. V oldem aro vyriausybės
sudarym as reiškė Lietuvos stam biosios buržuazijos d ik ta 
tūros įtvirtinim ą. Fabrikantai, bankininkai, dvarininkai ir
buožės reakcionieriai tikėjosi, kad fašistinio teroro keliu
jiems pavyks sustiprinti savo viešpatavim ą, susidoroti su
revoliuciniu darbo žmonių judėjim u. Reakcinio režimo
įsigalėjim ą parėm ė ir užsienio im perialistai, visų pirm a
A nglijos konservatoriai, taip p at V atikanas.
Fašistinis valstybės perversm as buvo n u kreiptas prieš
darbininkų klasę, prieš jos revoliucines organizacijas —
Komunistų partiją, kom jaunim ą, profesines sąjungas.
KLASTINGAS SUSIDOROJIMAS
Fašistiniam sm urtui pateisinti buvo sum anyta v ersija, kad
fašistai sąm okslininkai gynę lietuvių tau tą nuo kom unistų
sukilimo, kuris esą tu rėjęs įvykti K alėdų švenčių dieno
mis a r 1927 m. sausio 1 d., kai susirinks k a irių jų šaukia
m as profsąjungų suvažiavim as. Tai v ersijai p atv irtin ti rei
kėjo surengti kom unistų vadovų teismą.
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Gruodžio 17 d. ankstų rytą, kai fašistai dar tik ėm ė
valdžią į savo rankas, jų pasiųsti žvalgybos valdininkai
nuskubėjo į K. Požėlos, J. G reifenbergerio ir k itų Lietu
vos Kom unistų partijos v e ik ė jų butus ir juos suėmė. A reš
tai tęsėsi visą gruodžio septynioliktąją ir kitom is dieno
mis. Šimtai kom unistų ir k a irių jų darbininkų, profsąjungų
darbuotojų buvo sukišti į kalėjim us ir policijos dabokles.
Pas suim tuosius LKP CK narius K. Požėlą, J. Greifenbergerį, F. A bram avičių, LKJS CK narį R. G am ą ir Lietu
vos raudonosios pagalbos organizacijos CK narį K. Giedrį,
kaip ir pas kitus įkalintuosius, jo k ių ginklų, jokių sukili
mo planų nebuvo rasta. Į žvalgybą buvo p ristatyti K. Po
žėlos — Kauno universiteto studento ■
— rašto darbai, iš žur
nalo „Vilnis" redakcijos gauti straipsniai eiliniam num e
riui suredaguoti, keliasdešim t m arksistinių knygų ir k ita
tokia „kaltinam oji m edžiaga". Panaši rankraštinė m edžia
ga buvo paim ta iš suim tųjų J. G reifenbergerio, K. Gied
rio. Pas R. G am ą rasta tik daina žydų kalba.
Gruodžio 18 d. ištardęs suim tuosius K. Požėlą, J . Greifenbergerį ir K. Giedrį, politinės policijos valdininkas V la
das Žilionis savo surašytuose protokoluose tu rėjo k o n sta
tuoti, kad jokių įkalčių dėl kom unistų rengto sukilimo pas
kaltinam uosius nerasta.
Tardom as žvalgybos tardytojo V. Žilionio, K. Požėla
1926 m. gruodžio 18 d. pareiškė: „A pie dabarties valdžią
aš nieko negaliu pasakyti, nes nieko nežinau apie jos
veikim ą, o apie perversm ą sužinojau tik prie arešto" 30.
Pasiteiravęs apie kom unistų tariam ai rengtą sukilimą, žval
gybos tard y to jas gruodžio 19 d. užrašė tokį J. G reifen
bergerio atsakym ą: „Dėl kalbų, kad laike profsąjungų su
važiavim o bus kom unistinis perversm as, tai pasakysiu,
kaip dirbęs profsąjungose, kad jos daugum oje tokio tiks
lo neturėjo. Čia būtų eilinis profsąjungų suvažiavim as,
kuris būtų užsiėm ęs vidujiniais profsąjungų kūrim o k lau 
simais" 31.
Pagrįsti fašistų provokaciją suim tų kom unistų p aro d y 
m ais nepavyko. Tada fašistinio perversm o organizatoriai
pavedė žvalgybai bylą sufalsifikuoti. Pavedim ą įv y k 
dė politinės policijos viršininko pavaduotojas Bronius
Vėžys, krikščionių dem okratų valdym o m etais pagarsėjęs
politinių kalinių kan k in to jas elektros srove. Į pagalbą jis
pasitelkė liudytojus. Visi tie liudytojai buvo žvalgybos
valdininkai ir beveik visi jie gyveno K auno M iškų g at
vės 13 name, t. y. pačios politinės policijos nam uose. G ruo
314

džio 23 d. B. V ėžys surašė su prasim anytais parodym ais
vienuolika nedidelių protokolų, kuriuos paklusniai pasi
rašė žvalgybininkai Jo n as Lapelis, Juozas Savinis, Simas
Tamašauskas, A lbertas Frejus, Kazys V aišnora, Kazys R ut
kauskas, M atas K anapauskas, Leonas Pikūnas, A ntanas
N orvaiša, N orbertas M ikšys ir V ladas Labanauskas.
Štai k ą rašė savo parodym uose liudytojas Jo n a s La
pelis, sekiojęs kom unistus K auno gatvėse, laipiojęs naklimis į m edžius, kad pam atytų pro langą, ką kas daro:
„Lankant b-kom unistų susirinkim us-m itingus aš girdėjau,
kaip kom unistai G reifenbergeris, Požėla, Giedrys, Čiorny
viešai agitavo organizuotis į ginkluotus darbininkų b ū 
rius, paim ti valdžią į savo rankas ir įvesti tokią tvarką,
kaip Sovietų Rusijoj. Saukė išžudyti visus Lietuvos in teli
gentus ir buvusius m inisterius. A ukščiau pam inėti asm e
nys y ra tikri bolš.-kom unistai, ir m atyt iš jų kalbų ir d a r
bų, k a d priklauso prie svarbesniųjų kom unistų partijos
v eikėjų" 32. V isų k itų „liudytojų" parodym ai buvo p a n a 
šūs: kaltinam ieji y ra Lietuvos Kom unistų partijos C entro
Kom iteto nariai, kurie v adovavo rengiam am kom unistų
sukilimui.
Taip žvalgybos suklastota byla rytojaus dieną, krašto
apsaugos m inistro A. M erkio nurodym u, buvo p ristaty ta
karo lauko teism ui, sudarytam prie 2-ojo pėstininkų pul
ko, kurio vadas buvo pulkininkas leitenantas J. Petruitis,
vienas iš fašistinio perversm o organizatorių ir v y k d ytojų.
Teism as v y k o kareivinėse. Čia buvo atvežti suim tieji: LKP
CK sekretorius K. Požėla ir penki jo kovos draugai, ligi
tol nieko nežinoję, kad jiem s rengiam as toks teism as.
Jo k io raštu išdėstyto kaltinim o teisiam iesiem s nebuvo
pateikta. Karo lauko teism o pirm ininkas m ajoras Jo n as
Josiukas paklausė teisiam uosius, ar jie rengė sukilim ą
prieš „teisėtą v aldžią“. Kaip rodo vyr. leitenanto A ntano
Gruodžio rašytas teism o posėdžio protokolas, teisiam ieji
kalti neprisipažino. T ada buvo pakviesti liudytojai žval
gybininkai. V ienas per kitą jie pasakojo daugiausia n e 
būtus dalykus. N ors ir labai jie stengėsi nepam iršti dar
v a k a r jiem s žvalgybos viršininkų duotų nurodym ų, bet
vis dėlto susipainiojo. A ntai Kazys V aišnora gruodžio
23 d. liudytojo protokole rašė: „Sukilim ą organizavo Lie
tuvos Kom unistų partijos C entro Kom itetas, į k urį įeina
sekantieji: G reifenbergeris Juozas, Požėla Karolis, Gied
rys Kazys, Seluga Ipolitas, A bram avičius Faivušas ir žino
m as teroristas G arny Rafail" 33. O gruodžio 24 d. k aro lau
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ko teism e jis tvirtino: „A bram avičiaus, Selugos ir Giedrio
nežinau" 34. Kitas žvalgybos valdininkas Kazys R utkaus
kas gruodžio 23 d. tardym o protokole rašė: „Revoliuci
ja i vadovavo Lietuvos Kom unistų partijos C entro Komi
tetas, į kurį įeina Požėla Karolis, G reifenbergeris Juozas,
Giedrys Kazys, A bram avičius Faivušas, svarbus v eik ėjas
Šeluga Ipolitas ir Č iorny R a fa ilas"35. Gruodžio 24 d. teis
me jis tvirtino: „Karolis Požėla, Giedrys ir G reifenber
geris sekim o keliu nustatyta, kad jie nariai kom unistų
C entro Komiteto. Č iorny y ra teroristas. Š e lu g a — rajkom o
narys. A bram avičiaus visai nežinau" 36.
G avę žodį, teisiam ieji iškėlė aikštėn šiuos prieštarav i
mus, nurodė, kad liudytojai net m eluoti neišm oko. K. Po
žėla teism e kalbėjo: „Jokio konkretaus fakto dėl p erv ers
mo liudininkai nedavė. Ir pas m ane jokių dokum entų dėl
sukilimo nebuvo" 37. J. G reifenbergeris teism e sakė tą p a 
tį: „Nieko nekviečiau prie sukilimo. Sukilimui nei doku
m entų, nei ginklų nerasta, taigi rengim o sukilim o nem a
tyti" 38. K. Giedrys taip pat sakė tikrą tiesą: „N ariu C entro
K om iteto nesu ir apie sukilim ą nieko nežinau. G irdėjau
tik iš laikraščio „Tautos valia" 39.
N ors kaltinim ų provokacingum as buvo visiškai aiškus,
karo lauko teism as pripažino teisiam uosius kaltus „ruošimesi sukilti prieš vyriausybę" ir nuteisė K arolį Požėlą,
Juozą G reifenbergerį, Kazį Giedrį ir Rapolą Č arną m irties
bausme, Faivušą A bram avičių kalėti iki gyvos galvos, o
Ipolitą Šelugą — kalėti 8 m etus. Sprendim ą pasirašė visi
penki karo lauko teism o nariai: m ajoras Josiukas, vyr.
leitenantas Gruodis, vyr. leitenantas A ndriušaitis, viršila
Šidlauskas ir vyr. puskarininkis K undra. Šiuo sm urtu fa
šistai A. Smetona, A. V oldem aras, M. K rupavičius dangs
tė savo pačių nusikaltim us prieš buržuazinės Lietuvos
konstituciją.
V ėliau ir patys fašistinio sm urto v y k d y to jai pripažino,
kad K. Požėlai ir jo draugam s iškelti kaltinim ai buvo su
falsifikuoti. Štai ką pasakojo vienas iš karo lauko teismo
narių: „V okiečių okupacijos m etu Štuthofo k o ncentraci
jos stovykloje sėdėjusiųjų kalinių tarp e buvo vienas iš
Lietuvos kariuom enės pulkininkų (pavardės nem inėsiu),
lietuviam s kaliniam s prisipažino, kad perversm o metu, jam
dar esant leitenanto laipsnyje, buvęs paskirtas į karo lau
ko teism ą ir teism as n etu rėjęs absoliučiai kurios nors k al
tinam osios m edžiagos tiems keturiem s kom unistam s, b e t
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jiems buvo įsakyta nuteisti sušaudyti, tai jie tą įsakym ą
išpildė" 40.
D abar ja u paskelbti fašizmo aukų priešm irtiniai laiškai,
kurie rodo jų n ep ap rastą ištverm ę m irties akivaizdoje.
Gruodžio 25 d. laiške K. Požėla apie karo lauko teism ą
rašė: „A pkaltinim as — gryna provokacija, būk m es ru o 
šėme sukilim ą per kalėdas ar N aujus m etus. Liudininkai,
kurie n et provokuot gerai nem okėjo, buvo žvalgybinin
kai: Labanauskas, N orvaiša, Šavinis, Tam ašauskas ir kt.
Mes iškėlėm e teism e visų jų parodym ų provokacingum ą,
ypač kas dėl ruošiam o per kalėdas perversm o. Kai dėl
kovos prieš nepriklausom ybę — nurodėm e, kad kaip tik
mes visom is išgalėm is kovojom e prieš tuos, kurie n orėjo
parduot Lietuvą im perialistų Lenkijai. Bet tos m ūsų k a l
bos buvo nereikalingos, nes ja u buvo, m atyt, sprendim as
iš anksto padarytas" 41.
Įdomios kai kurios šios bylos suklastojim o detalės. D au
gelis žvalgybininkų teism e liudijo, kad R. Č arnas buvo
teroristas a r n et jų vadas. Iš k u r atsirado šis kaltinim as?
1924 m. vasario 10 d. R. Č arnas buvo suim tas ir tardym o
m etu žiauriai m ušam as. N orėta, kad jis palūžtų ir išduotų
savo kovos draugus. Kai eilinio kankinim o m etu R. Č ar
n as ėmė rėkti, vienas iš žvalgybininkų prišokęs ranka
užspaudė jam burną. R. Č arnas suleido dantis į žvalgy
bininko pirštą taip, k ad tas n et suriko iš skausm o. Tada
žvalgyba ir paskelbė jį esant „čeką" atstovu Lietuvoje,
vad u teroristų grupės, kurios tikslas buvęs nužudyti žval
gybos viršininkus. D vejus su puse m etų jis be teism o bu
vo laikom as Kauno kalėjim e, o po fašistinio perversm o
jo bylą prijungė prie „kom unistų sukilimo" bylos, kad
greičiau galėtų susidoroti.
Į „kom unistų sukilimo" bylą žvalgyba sąm oningai įtra u 
kė ir nep artin į Ipolitą Šelugą. Jis keletą m etų iš tik rų jų
buvo Lietuvos Kom unistų partijos narys. Suim tas 1925 m.
pradžioje I. Šeluga žvalgybos terorizuojam as išsigando ir
sutiko būti jos agentu. Paleistas į laisvę, I. Šeluga p ran e 
šė p a rtijai apie savo sutikim ą tarn a u ti žvalgybai. Žinoma,
po to jis žvalgybai buvo nebenaudingas, nes iš partijos
pašalintas nieko apie jos veikim ą nežinojo. Tokiu I. Šelugos elgesiu pasipiktino žvalgyba ir pasitaikius progai
po fašistinio perversm o pasodino jį į kalėjim ą, p ad ary 
dam a jį „žymiu kom unistų veikėju", kad teism as jį „pa
m okytų". I. Šeluga išėjo iš kalėjim o 1929 m. rugsėjo 4 d.,
padavęs m alonės prašym ą.
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Karo lauko teism o sprendim ą tą pačią gruodžio 24 d.
patv irtin o fašistinio perversm o karinio štabo vadas gene
rolas K. Ladyga ir 2-ojo pėstininkų pulko vadas pulkinin
kas leitenantas J. Petruitis. Po dviejų dienų, gruodžio
26 d., m irties nuosprendį K. Požėlai ir jo draugam s pa
tv irtino prezidentas A. Sm etona ir k rašto apsaugos m i
nistras A. M erkys. Kauno įgulos kom endanto pulkininko
leitenanto K. Skučo įsakym u ankstų gruodžio 27 d. ry tą
teism o nuosprendį įvykdė Kauno karo kom endantūros k a 
ro policijos m okyklos 20 kareivių, vadovaujam ų vyr. lei
ten an to Zenkevičiaus. N užudym o aktą, be Zenkevičiaus,
pasirašė d ar egzekucijoje dalyvavę karo ligoninės k a p e 
lionas kunigas A. Sabaliauskas ir tos pačios ligoninės gy
dytojas kapitonas O. Bruzdeilinas. Teism inės bylos duo
m enys akivaizdžiai rodo, kad prie K. Požėlos ir jo kovos
draugų nusikalstam o apkaltinim o ir klastingo susidoroji
mo su jais prisidėjo visi pagrindiniai fašistinio režimo šu
lai ir klusnūs jų valios vykdytojai.
Iš tik rų jų ne kom unistai, o fašistai rengė perversm ą.
A pie A. Smetonos rengim ąsi fašistiniam perversm ui K. Po
žėla žinojo d ar 1925 m. (žr. šios knygos p. 309). LKP CK
Politinio biuro posėdyje 1926 m. lapkričio 3 d. K. Požėla
kalbėjo: „Kadangi m es šiandien dar negalim e padaryti
dienos kovos obalsiu: „Šalin šioji valdžia!", „T egyvuoja
darbininkų ir valstiečių valdžia!1',— tai obalsio: „Šalin
liaudininkų ir socialdem okratų valdžia!" d ar nekeliam e.
Tuo labiau kad šiandien toks obalsis neišvengiam ai vestų
prie kadem ų a r fašistų valdžios" 42. V adinasi, Kom unistų
partijos vadovybė gerai suprato, kad 1926 m. sąlygom is
nušalinti liaudininkų ir socialdem okratų valdžią darbo
žm onių jėgom is nebuvo subrendusios nei vidinės, nei ta rp 
tautinės sąlygos.
NEPAMIRŠTAMAS PRIESAKAS
V ykdydam i areštus, organizuodam i karo lauko teismus,
fašistiniai žvalgybininkai įvairiom is provokacijom is sten 
gėsi „įrodyti" fašistinio perversm o būtinum ą. Tačiau tai
jiem s nepavyko. D em askavo šį fašistų m elą ir Karolis Po
žėla su savo draugais.
Priešm irtiniai K. Požėlos ir jo draugų laiškai yra gyvas
liudijim as, k ad pasm erktieji didvyriškai laikėsi paskuti
nėm is savo gyvenim o valandom is. Žengdam as į kapą, Ka318

iolis Požėla gyveno m intim is apie artim uosius, apie parliją. „V iešajam e žodyje draugam s" K. Požėla paliko m ums
nepam irštam ą priesaką: „Draugai! Dirbau, kiek galėjau,
m irštu už m ūsų bendrą tikslą. Linkiu ir jum s dirbti, kovoti
iki laim ėsite. Karolis" 43.
Gruodžio 27 d. Karolis Požėla, Juozas G reifenbergeris,
Kazys Giedrys ir Rapolas G am as K auno m iesto VI forto
rajone buvo sušaudyti. P artija n etek o savo auto ritetin g iau 
sių, su pasiaukojim u dirbusių sum anių vadovų.
Skaudus tai buvo nuostolis. Tačiau Kom unistų p a rtija
nepalūžo. N epaisydam i žiauraus teroro, kom unistai tęsė
savo darbą, ir jų vadovaujam i Lietuvos darbo žmonės
pasiekė istorinių pergalių: sutriuškino fašistinę d iktatūrą,
sukūrė T arybų L ietuvoje socializmą. V isa tai buvo p a 
siekta dėl to, kad Lietuvos K om unistų p a rtija tv irtai v a 
dovavosi m arksizm o-leninizm o m okslu, proletarinio in te r
nacionalizmo idėjom is, kūrybiškai rėm ėsi T arybų šalies,
Lenino partijo s patyrim u.
PROTESTŲ BANGA
Žiaurus susidorojim as su Lietuvos darbininkų judėjim o
veikėjais sukėlė pasaulyje didžiulę pasipiktinim o ir pro
testų bangą: Kom unistų Internacionalo V ykdom asis Kom i
tetas specialiu atsišaukim u k v ietė visų šalių darbo žmo
nes protestuoti prieš fašistinį tero rą Lietuvoje. Panašius
atsišaukim us išleido ir kitos tarp tau tin ės revoliucinės o r
ganizacijos. Į juos pirm ieji atsiliepė T arybų Sąjungos d a r
bo žmonės, pareikšdam i ryžtingą protestą prieš fašistų
siautėjim ą. Protesto dem onstracijos ir m itingai įvyko taip
pat daugelyje V okietijos, Č ekoslovakijos, Suomijos, Švei
carijos, Prancūzijos, A nglijos ir Ju n g tin ių A m erikos V als
tijų m iestų 44.
V okietijos Kom unistų partijos, Rote Hilfe (Raudonosios
pagalbos) ir k itų revoliucinių organizacijų in iciatyva V o 
k ietijos darbininkai 1927 ir vėlesniais m etais n e k a rtą
dem onstravo savo internacionalinio solidarum o jausm us,
gindam i fašistų persekiojam us Lietuvos revoliucionierius.
J a u 1926 m. gruodžio 29 d. prie Lietuvos atstovybės Ber
lyne įvyko V okietijos K om unistų partijo s organizuotas
protesto m itingas. Tą pačią dieną protesto dem onstracija
įvyko Leipcige, 1927 m. sausio 5 d.— Tilžėje. Sausio 7 d.
V okietijos raudonosios pagalbos organizacija B erlyne And319

reas salėje organizavo protesto m itingą, kuriam e daly
vavo apie 350 žmonių 45.
Bene įspūdingiausi protesto m itingai įvyko 1927 m. sau
sio 10 d. Berlyne. Tą dieną V ebervyzės (W eberwiese) aikš
tė je (dabar Rytų Berlyne) susirinko apie 20 tūkstančių
vokiečių darbininkų, H um boldthaino aikštėje ■
— 15, Vinterfeldplacc ir K epeniko (Copenick) aikštėje — taip pat
po kelis tūkstančius protesto m itingo dalyvių. Susirinku
siems buvo perskaityti proletarinio internacionalizm o idė
jų kupini pranešim ai apie padėtį L ietuvoje (tarp pranešė
jų buvo ir Lietuvos K om unistų partijos narys), priim tos
protesto rezoliucijos, sm erkiančios Lietuvos fašistų nusi
kaltim us. Sausio 11 d. prie Lietuvos atstovybės Berlyne
vėl susirinko daugiau kaip 100 protestuojančių darbinin
kų, kurie platino g atvėje atsišaukim us prieš Lietuvos fa
šistų valdžią 46.
V okietijos K om unistų partijos C entro K om iteto orga
nas „Rote Fahne" nuolat inform avo p lačiąją visuom enę
apie įvairiuose V okietijos m iestuose ir užsienio šalyse
vykstančių protestų kam paniją 47.
Kai kurios vokiečių darbininkų 1927 m. atsiųstos į Kau
ną protesto rezoliucijos ir dabar saugom os Lietuvos TSR
centriniam e valstybiniam e archyve 48. Tai revoliucinių d ar
bininkų organizacijų Rote Hilfe, R oter Frontkam pferbund
ir k itų protestai, pasiųsti iš Stopenbergo, iš K am apo (Vest
falija) ir kt. Protesto telegram as Lietuvos fašistam s tomis
dienom is pasiuntė žinomi visuom enės veik ėjai: Klara Cetkin, A nglijos profsąjungų veik ėjas Tom as M anas, m oks
lininkas A lbertas Einšteinas, reichstago atstovas Eduar
das Davidas ir daugelis kitų. D arbininkų poetė Berta Lask,
kuriai vėliau buvo suteiktas VDR liaudies poetės garbės
vardas, 1926 m. gruodžio 31 d. „Rote Fahne" num eryje
išspausdino eilėraštį, skirtą keturiem s sušaudytiem s kom u
nistam s; lietuvių kalba jis išspausdintas 1971 m.49
Ju n g tin ių A m erikos V alstijų pažangiųjų lietuvių pro 
testo judėjim as atsispindi pažangiųjų laikraščių „Laisvė"
ir „Vilnis" puslapiuose. Lietuvos TSR centriniam e v alsty 
biniam e archyve ir dabar saugom os protesto m itingų re 
zoliucijos, atsiųstos iš Čikagos, Bingamtono, Bostono, M ontelo ir kitų v ietų 50.
N orėdam i nuslėpti nuo visuom enės protesto judėjim ą
užsienyje, Lietuvos fašistinės vyriausybės vadovai uždrau
dė užsienio atstovybėm s priim inėti darbo žmonių organi320

zacijų protestus dėl K. Požėlos ir jo kovos draugų nužu
dymo 51.
T arptautinio proletariato solidarum o su Lietuvos darbo
žmonėm is kam p an ija padėjo dem askuoti fašistų m elą apie
tariam ai Lietuvos kom unistų rengtą ginkluotą sukilim ą,
privertė fašistus sulaikyti k aro lauko teism uose priim tą ne
vieną m irties nuosprendį.
Prieš fašistinį sm urtą protestavo ir Lietuvos dem okra
tin iai sluoksniai. Pažangiųjų Studentų draugijų „A tžala",
„K ultūra", „V arpas", „Žaizdras", „A ušrinė" ir k itų v a ld y 
bos, susirinkusios 1927 m. kovo 25 d. K aune į bendrą
posėdį, savo rezoliucijoje konstatavo, kad fašistinės v y 
riausybės švietim o m inistro krikdem o L. Bistro įsakym u
„išguiti iš m okyklų bibliotekų visi M okytojų profesinės
sąjungos ir „Kultūros" bendrovės leidiniai ir n e t tokių
autorių, k aip R abindranato Tagorės, V iljam o Šekspyro,
O skaro V aildo, H erberto Džordžo Velso, A ntano V ienuolio
ir kitų raštai. Studentai reikalavo paleisti jų suim tus d rau 
gus studentus ir gim nazijų m oksleivius 52.
G rupė liberalinių K auno universiteto profesorių ir dės
tytojų po fašistinio perversm o pasiuntė vyriausybei „m e
m orandum ą", kuriam e konstatavo, kad perversm as „stu
m ia šalį pražūtin", ir siūlė išleisti am nestijos įstatym ą,
panaikinti k aro padėtį ir k a rtu pateikė taikstyto j išką p a 
siūlym ą, k ad „vyriausybė ieško būdo bendradarbiauti su
seim u". M em orandum ą pasirašė Jonas, K ęstutis ir Rokas
Šliūpai, Liudas Vailionis, V incas K rėvė-M ickevičius, P ra
nas A ugustaitis, M ykolas ir V aclovas Biržiškos, A ugusti
nas Janulaitis, Petras Leonas 53.
N uosekliausią kovos prieš fašistinę d iktatūrą kelią n u 
rodė Lietuvos Kom unistų p artija. Savo atsišaukim uose ji
ragino bendru kovos frontu išplėsti m asinę darbininkų,
valstiečių ir visų antifašistų kovą dėl fašistų diktatūros
nuvertim o 54. Po K om interno VII kongreso ši tak tik a buvo
pavadinta plataus antifašistinio liaudies fronto kovos prieš
fašizmą taktika.
ATMINIMO ĮAMŽINIMAS
Lietuvos fašistai ilgus m etus stengėsi, kad K. Požėlos ir jo
kovos draugų šviesus atm inim as išblėstų iš darbo žm onių
atm inties. N epavyko! K arolio Požėlos, partijos n um ylėti
nio, v ardas skam ba visoje Lietuvoje.
M llž s a k . N r. 3499
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Dar pogrindinio veikim o m etais LKP CK paskelbė de
šim tadienį (gruodžio 17— 27 d.) K. Požėlos ir jo kovos
draugų atm inim ui p a g e rb ti55. K asm et gruodžio an tro jo je
pusėje LKP spauda skelbė straipsnius apie keturis sušau
dytuosius. Buvo šaukiam i nelegalūs darbininkų, valstiečių,
m oksleivių susirinkim ai, kuriuose partijo s ir kom jaunim o
propagandistai pasakojo apie žuvusiųjų pasiaukojam ą
veiklą revoliucinėse organizacijose.
N uvertus fašistinį režimą, grupė Liaudies seimo atsto 
vų 1940 m. liepos 21 d. aplankė K. Požėlos ir jo draugų
k a p ą ir pagerbė juos padėdam i puokštes gėlių. Tų pačių
m etų gruodžio 26 d. Kaune Profsąjungų rūm uose įvyko
viešas žuvusiųjų kom unistų pagerbim as 56.
M inint K. Požėlos ir jo bendražygių žuvim o datą,
1947 m. gruodžio mėn. jų palaikai iš sušaudym o vietos
buvo iškasti, krem uoti ir urnos su pelenais įm ūrytos į
K auno istorijos m uziejaus sodelio s ie n ą 57. Kauno m iesto
vykdom asis kom itetas 1946 m. gruodžio 16 d. n u tarė Luk
šio g. pavadinti K. Požėlos gatve.
Plačiai buvo pažym ėtos K. Požėlos ir jo kovos draugų
žuvim o 25-osios m etinės. V ilniuje ir K aune įvyko iškil
m ingi gedulo susirinkim ai. V ilniaus m iesto vykdom asis
kom itetas 1951 m. gruodžio m ėn. Ž ygim anto ir G oštauto g.
pavadino K. Požėlos g a tv e 5S. J o v a rd u buvo p avadinta
ir „Spindulio11 spaustuvė K aune 59.
Lietuvos TSR A ukščiausiosios Tarybos Prezidiumas
1953 m. gegužės 25 d. įsaku Linkuvos vidurinei m okyklai
suteikė K. Požėlos v a rd ą 60.
1965 m. liepos 9 d. Pakruojo rajone, gim tajam e Bardišikių kaim e, buvo atidarytas Karolio Požėlos atm inim ui
skirtas m uziejus 61.
1971 m. lapkričio 4 d. P akruojyje, V ienybės aikštėje,
buvo atidengtas Karolio Požėlos b iu s ta s 62.
Respublikos vyriausybės nutarim u K aune buvo p asta
tytas pam inklas K eturiem s kom unistam s. A tidengiant p a 
m inklą, 1973 m. gruodžio 26 d. urnos su k etu rių sušau
d y tų jų pelenais iš Istorijos m uziejaus sodelio sienos buvo
perkeltos į m onum ento papėdėje įrengtą kolum barium o
nišą 63.
Karolio Požėlos v ard u T arybų L ietuvoje pavadinta daug
kolūkių, Šiauliuose — kultūros ir poilsio parkas, K aune —
vienas iš m iesto rajonų, K laipėdoje — didysis žvejybos
traleris. K aune ir Šiauliuose prie nam ų, kuriuose K. Po
žėla gyveno, yra pritvirtintos m em orialinės le n to s 64.
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K. Požėlos ir jo kovos draugų atm inim ui skirta E. La
zauskienės p a re n g ta bibliografinė literatūros rodyklė „Ke
liui kom unistai" (Vilnius, 1964 m.).
Istorijos m okslų kandidatinės disertacijos pagrindu
.1. A rvasevičius parašė m onografiją „Karolis Požėla. Gy
venimo ir veiklos bruožai" (Vilnius, 1976 m.). Sutrum pinlas m onografijos varian tas 1986 m. išleistas K ijeve u k ra i
niečių kalba.
P artijos istorijos instituto prie LKP CK darbuotojas
J. Lebedys sudarė ir spaudai parengė, o „M inties" leidyk
la 1966 m. išleido rinktinius Karolio Požėlos raštus. Juose
paskelbti K. Požėlos atsim inim ai „Iš darbininkų judėjim o
1918— 1919 m etais Joniškėlio apskrityje" (pirmą k a rtą a t
skiru leidiniu buvo išleisti Tilžėje 1928 m.), „Šiaulių m ies
to p roletariato kova už T arybų valdžią" (pirmą k a rtą bu
vo paskelbti V. Kapsuko kny g o je „Pirm oji Lietuvos p ro 
letarinė revoliucija ir T arybų valdžia", išėjusioje 1934 m.
Č ikagoje). Leidinyje paskelbta V. Kapsuko p arašyta plati
biografija „Karolis Požėla" ir daug paties K. Požėlos ra 
šinių, saugotų Partiniam e arch y v e a r publikuotų partin ėje
periodikoje.
Karolis Požėla įėjo į lietuvių tarybinę grožinę litera
tūrą (A. G uzevičiaus rom anas „Sąm okslas", S. N ėries poe
m a „Keturi", B. Pranskaus, J. M acevičiaus, V. Reimerio,
J. Paleckio ir kt. eilėraščiai), į dailės, m eno kūrinius. Jo
a įminim as visada liks gyvas!
1966
K. POŽĖLOS RASTAI, IŠLEISTI ATSKIRAIS LEIDINIAIS
1. K arolio Požėlos atsiminimai: Iš darbininkų judėjim o 1918—-1919 m e

tais (Joniškėlio apskrityjl-— Tilžė, 1928.— 19 p.— (Lietuvos darbinin
kų spaudos d-ja; N r. 11).
2. Atsiminim ai.— K.: LTSR valst. 1-kla, 1 9 4 1 .-3 0 p.: portr.
3. Šiaulių m iesto proletariato kova už T arybų valdžią / / Kapsukas V.
Pirmoji Lietuvos proletarinė revoliucija ir Tarybų valdžia.— 2-asis
leid.— V „ 1958,— P. 138— 147.
4. Raštai / Sudarė ir spaudai parengė J. Lebedys; Ats. red. R. Šarmai
tis; Partijos istorijos inst. prie LKP C K '— M arksizmo-leninizmo inst.
prie TSKP CK fil.— V.: M intis, 1966.— 480 p., 13 iliustr. lap.
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5. A rvasevičius J . Karolis Požėla: Gyvenimo ir veiklos bruožai / Parti
jos istorijos inst. prie LKP C K '— M arksizmo-leninizmo inst. prie
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Kazys
Preikšas
( 19 0 3 —

19 6 1)

Tai buvo vienas iš aktyviausių Lietuvos darbo žmonių iš
sivadavim o kovos dalyvių, žymus Lietuvos K om unistų p a r
tijos ir T arybų Lietuvos veikėjas.
Kazys Preikšas gimė 1903 m. birželio 14 d. Šiaulių a p 
skrities Gruzdžių valsčiaus (dabar Šiaulių raj.) V erbūnų
dvaro kum ečio Kazio Preikšo ir Elžbietos Šnaraitės-Preikšienės šeim oje A pie 1909 m. tėv a i persikėlė į G uberni
jos dv arą prie Šiaulių. Tiek Šiaulių m ieste, tiek pačiam e
G ubernijos dvare vyko revoliucinis darbininkų judėjim as:
nuo XX a. pradžios veikė socialdem okratinės organizaci
jos, gyvi buvo darbininkų atsim inim ai apie 1905— 1907 m.
revoliucijos laikotarpiu vykusius čia streikus, m asines d e 
m onstracijas. A ktyviai Šiaulių darbininkai dalyvavo strei
kuose ir Pirm ojo pasaulinio k aro išvakarėse. Tuo m etu
Šiauliuose revoliucinę veiklą pradėjo ir busim ieji bolše
vikai V ladas Rekašius, Julius Janonis, plito revoliucinių
socialdem okratų R ygoje leidžiam as laikraštis „Vilnis", p a 
siekdavo darbininkus ir P eterburge bolševikų partijo s lei
džiam a ,,Pravda".
V isa ši aplinka įskiepijo jau n a jam Kaziui pirm uosius
revoliucinių nuotaikų daigus, kuriuos stiprino pats gyve325

nimas. Pradėjęs 1912 m. lankyti G ubernijos dvaro p ra 
džios m okyklą, Kazys negalėjo sistem ingai m okytis. Žie
m ą pasim okęs, pavasarį ir vasarą dirbo dvare įvairius
žemės ūkio darbus, be to, p atarnaudavo dvaro len tp jū v ė 
je. Čia jis paty rė visą socialinės nelygybės, darbo žmonių
išnaudojim o kartėlį.
Kai 1915 m. vasarą kaizerinės V okietijos kariuom enė
ėm ė artėti prie V ilniaus, Kauno, Šiaulių ir kitų m iestų,
daugelis Lietuvos gyventojų evakavosi į Rusijos gilumą.
Preikšų šeima atsidūrė M askvos priem iestyje Bogorodskojėje. 1916 m. rudenį Kazys pradėjo m okytis vidurinėje
m okykloje. Tačiau 1917 m. pradžioje m irė tėvas, v y res
nysis brolis Pranas buvo m obilizuotas į arm iją ir Kazys
tu rė jo m esti m okslą. N orėdam as padėti išlaikyti šeimą,
vasario m ėnesį jis prad ėjo dirbti „Provodniko'1 fabrike.
Revoliuciniai 1917 m etai m ilijonam s Rusijos darbo žmo
nių buvo puiki klasių kovos m okykla, politinio brendim o
ir bolševikinio sąm onėjim o m etai. Šią m okyklą išėjo ir
tūkstančiai evakuotų Lietuvos darbo žmonių. K. Preikšas
dalyvavo M askvoje rengiam uose darbininkų m itinguose,
stebėjo juose vykusią p a rtijų kovą, skaitė bolševikinę li
teratūrą, Petrograde ėjusią lietuvių bolševikų leidžiam ą
„Tiesą". Bolševikų p artijo s skelbiam i lenininiai šūkiai —
visa valdžia Taryboms, taik a kariaujančiom s šalims, žemė
valstiečiam s, apsisprendim o teisė pavergtom s tautom s —
buvo artim i visų darbo žmonių, visų evak u o tų jų širdžiai.
Savo 1927 m. rugpjūčio 23 d. rašy to je autobiografijoje
K. Preikšas pažymi, kad, vy k stan t 1917 m. rudenį rin k i
m am s į Steigiam ąjį susirinkim ą, jis paraginęs nam iškius
ir savo kaim ynus balsuoti už bolševikus, nes „jie nori ta i
kos ir pasisako už žemės atėm im ą iš dvarininkų" 2.
Po Spalio revoliucijos susikūrusi T arybų šalis, išv a r
ginta im perialistinio ir pilietinio karo, išgyveno didelius
ekonom inius sunkum us, transporto suirutę, žaliavos, kuro
ir m aisto trūkum ą. 1918 m. balandžio m ėn. dėl žaliavos
trūkum o sustojo „Provodniko" fabrikas. Daugelis d arb i
ninkų, tarp jų ir K. Preikšas, neteko darbo. Tuo tarp u
prasidėjo evak u o tų jų grąžinim as į gim tąsias vietas. 1918 m.
rudenį grįžo į Lietuvą ir Preikšų šeima.
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1918— 1919 METŲ REVOLIUCIJOS DALYVIS
Tuo m etu L ietuvoje tebešeim ininkavo kaizeriniai o k u p an 
tai. A tvykęs į G ubernijos dvarą, K. Preikšas dirbo m iško
bei kitus darbus ir m atė, kaip žandarai vokiečiai stengėsi
kuo daugiau prisiplėšti turto ir išsivežti į V okietiją. „V o
kiečiai baisiai žiauriai elgėsi su vietos darbininkais,— r a 
šė jis m inėtoje savo autobiografijoje,— m ušdavo k iek v ie
nam e žingsnyje, kad n et lazdos lūždavo. Bet. „roseičikų"
(taip žmonės vadino grįžusius iš Rusijos) nelabai k liu d y 
davo. Tačiau sykį vokietis sudavė m an k rū tin ėn kum ščiu,
o aš, nenorėdam as likti skolingas, šėriau jam šake per
sprandą, k ad jis net susirietė" 3. K itu laiku toks atkirtis
būtų, be abejonės, susilaukęs atviro ok u p an tų susidororojim o su drįsusiu pasipriešinti jų sm urtui. Tačiau dabar
okupuotuose kraštuose, kaip ir pačioje V okietijoje, b re n 
do revoliucinė situacija, kaizeriniai okupantai jau tėsi nebesaugiai, ir dėl to Kazys nenukentėjo.
Prasidėjus Lietuvos proletarinei revoliucijai, Šiaulių
darbininkai aktyviai jo je dalyvavo. K om unistų partijo s
vadovaujam i, šiauliečiai sūkūrė savo slaptą ginkluotą b ū 
rį kovai su okupantais ir buržuaziniais nacionalistais.
1918 m. gruodžio 16 d. Šiaulių darbininkai dalyvavo v i
suotiniam e streike, paskelbtam e kuriam ai Lietuvoje T a
rybų valdžiai parem ti. K. Preikšas dalyvavo darbininkų
dem onstracijose prieš okupantus, kom unistų pavedim u
k a rtu su draugu iškabino raudoną v ėliavą an t Zubovo
alaus daryklos pastato. Tuo m etu pradėjo „ginkluotis ir
m ūsiškiai,— rašė savo autobiografijoje K. Preikšas.— K it
ko nieko nepadarydam as, ben t porą šautuvų pavogiau
nuo vokiečių „abozo", k ai sargybinis į kažką nusižiū
rėjo" 4.
A psiginklavę įvairiais būdais įsigytais ginklais, Šiau
lių darbininkai, vadovaujam i būsim o generolo m ajoro Fe
likso Baltušio-Žem aičio, 1919 m. sausio 8 d. n ak tį apšaudė
vokiečių kom endantūrą bei kareivines ir nuginklavo v o 
kiečių įgulą. V okiečių k areiv iai buvo išvesti už m iesto ir
paleisti plentu Kelmės link, kad galėtų pėsti grįžti į V o 
kietiją. Šiauliuose įsitvirtino D arbininkų atstovų tarybos
valdžia.
G inkluotam e Šiaulių darbininkų sukilim e veikliai d a
lyvavo Kazio brolis Pranas, Kom unistų partijos n ary s nuo
1918 m. V ėliau jis vadovavo kulkosvaidininkų būriui ra u 
donarm iečių Žem aičių pulke, suburtam e 1919 m. pradžioje
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Šiauliuose. Šis kulkosvaidininkų būrys didvyriškai kovojo
fronte prieš in terv en tu s vokiečius ir Lietuvos buržuazi
jos suburtas k arines dalis, kai šie balandžio pabaigoje
pradėjo pulti Ukm ergę, sulaikė jų veržim ąsi ir tuo padėjo
tarybiniam s organam s ir raudonarm iečiam s be didesnių
nuostolių evakuoti m iestą.
Kovo 10 d. Šiaulius užėmė vokiečių in terv en tų gele
žinės divizijos karinės dalys. Raudonarm iečiai pam ažu
traukėsi į rytus, o su jais ir Pranas Preikšas. Brolių susi
tarim u penkiolikm etis Kazys tu rėjo likti nam uose padėti
šeimai, nors ir jis n o rėjo būti raudonarm iečių gretose.
A pie pusę m etų, gegužės—spalio m ėnesiais, K. P reik
šas dirbo Šiauliuose prie siaurojo geležinkelio. Tačiau
„raudonojo" pravardė nepatiko šeim ininkam s. K. P reik
šas buvo atleistas iš darbo. Bene 1919 m. pabaigoje žan
darai padarė sm ulkią k ratą visam e revoliucingum u garsėjusiam e G ubernijos dvare, taip pat ir Preikšų bute. „Pa
darę m ano bute k ratą ir nieko n eradę,— rašo K. Preikšas
savo m inėtoje autobiografijoje,— prisikabino p r ie ... k el
nių (jos buvo tokios, kokias raudonarm iečiai nešiojo). A p 
k ap o ję m ane bizūnais, ten pat areštavo. Bet po poros v a 
landų paleido" 5.
Pelnydam as šeim ai duoną, beveik visus 1920 m.
K. Preikšas dirbo Šiaulių geležinkelių dirbtuvėse, o
1921 m.— karinės intendantūros sandėlyje kroviku.
PARTIJOS IR PROFSĄJUNGOS AKTYVISTAS
1920 m. gegužės m ėn. G ubernijos dvare buvo sukurta
pogrindyje veikusios Lietuvos K om unistų partijos ku o p e
lė. Į ją buvo priim tas ir K. Preikšas. Tais pačiais m etais
jis įstojo į legalią Šiaulių m iesto darbininkų profsąjungą.
Nuo šio laiko K. Preikšas ir pradėjo ak ty v ią visuom eni
n ę veiklą. Po m etų pastebėję jau n o jo partijo s nario a k 
tyvum ą, LKP Šiaulių m iesto konferencijos dalyviai išrin
ko jį LKP Šiaulių m iesto kom iteto n ariu (slapyvardis Vasilius).
Siekdam a nuolat stiprinti ryšius su darbo žmonėmis,
K om unistų p artija daug dėm esio skyrė darbui profsąjun
gose, taip pat darbininkų jaunim ui įtraukti į jas. Partijos
nurodym u prie Šiaulių m iesto darbininkų profsąjungos b u 
vo sudaryta jau n ų darbininkų sekcija. Dirbti jo je 1921 m.
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rudenį Kom unistų p a rtija pasiuntė K. Preikšą. J is tapo
vienu iš vad o v au jan čių sekcijos darbuotojų.
A rchyviniai duom enys rodo, k ad 1922 m. sausio 10 d.
Šiaulių m iesto darbininkų profsąjungos valdybos posėdy
je K. Preikšas buvo išrinktas valdybos kasininku, o gegu
žės 30 d.— atsakinguoju se k re to riu m i6. Dirbdam as K om u
nistų partijos pavedim u profsąjungos valdyboje, K. P reik
šas stengėsi profsąjungą paversti kovinga organizacija,
veikiančia išvien su kitom is revoliucinėm is darbininkų
klasės organizacijom is.
Tuo m etu Šiaulių m iesto darbininkų profsąjungoje, taip
pat Šiaulių srities žemės ūkio darbininkų profsąjungoje
dirbo ir daugiau kom unistų — Juozas Pranckūnas, Barbo
ra Burbaitė-Eidukevičienė, Pranas V ilūnas, M ykolas A do
m aitis, M artynas Poderis, Bronius V enckus ir kiti. Kom u
nistų vadovaujam os, profsąjunginės organizacijos reng
davo m itingus, kuriuose svarstydavo aktualius ekonom i
nės ir politinės kovos klausim us, organizuodavo darbinin
kų streikus, reikalaudam os padidinti darbo užm okestį ir
pagerinti darbo sąlygas. Profsąjungų v ard u Kom unistų
p a rtija rengdavo revoliucinių švenčių m inėjim us, įvairias
paskaitas, vaidinim us; visa tai padėjo ugdyti darbininkų
klasinį sąm oningum ą. Šiaulių profsąjungų ir vietos savi
valdybės darbininkų frakcijos v ard u Lietuvos K om unistų
p a rtija išleido nem aža legalių laikraščių ir v ienkartinių
leidinių. Tai „D arbininkų atstovas"— 1921— 1922 m., „Dar
bininkų v ien y b ė “, „Kova", „M ūsų vėliava"— 1922 m.,
„Jaunas darbininkas"— 1923 m., „D arbininkų laikraštis",
„D arbininkų žodis"— 1924 m., „D arbininkų gyvenim as",
„D arbininkų žinios"— 1925 m. ir kt. Profsąjungų atstovų
susirinkim ai iškeldavo K om unistų partijos rem iam us D ar
bininkų kuopų kandidatus į seim o atstovus, k a irių jų d a r
bininkų atstovus savivaldybių rinkim uose. Šiauliuose buvo
leidžiam a ir kuopininkų rinkim inė literatūra. Taigi Šiau
lių profsąjungų veikla turėjo reikšm ės ne tik vietin iu po
žiūriu, b et ir visos Lietuvos m astu.
V isoje šioje partinėj e-prof sąjunginėj e veikloje a k ty 
viai dalyvavo K. Preikšas. 1922 m. gegužės 22 d. Šiaulių
m iesto d arbininkų profsąjungos Valdybos posėdyje
K. Preikšas buvo išrinktas R audonojo kryžiaus (nuo
1923 m. pasivadinusio Lietuvos raudonąja pagalba) kom i
sijos nariu. Ši kom isija rinko aukas politiniam s kaliniam s,
revoliucionieriam s ib jų šeimoms re m ti 1. Kaip Šiaulių
m iesto darbininkų profsąjungos, jungusios savo gretose
329

apie 500 darbininkų, valdybos sekretorius K. Preikšas da
lyvavo 1922 m. liepos 16 d. įvykusiam e Šiaulių srities
žemės ūkio darbininkų profsąjungos skyrių atstovų suva
žiavim e. Rugsėjo 2 d. jis pirm ininkavo Šiauliuose, „V ar
po" salėje, įvykusiam e jaunim o susirinkim e (apie 100 žmo
nių) T arptautinei jaunim o dienai pam inėti. K. Preikšas
buvo atsakingas valdžiai asmuo kuopininkų m itinguose,
rengiam uose pirm ojo seimo rinkim ų išvakarėse. Už visa
tai jam teko skaudžiai nukentėti. Kaip pažym i K. P reik
šas savo 1927 m. autobiografijoje, 1922 m. „per m inėtąjį
sekretoriavim o laiką kelis sykius buvau areštuotas (trum 
pam laikui) ir vieną sykį policijoje sum uštas" 8.
Rinkim inės kuopininkų literatūros leidim as akivaiz
džiai atsispindi archyve išlikusiam e K. Preikšo 1922—
1923 m. bylos aprašym e. „Rengiantis rinkim am s į Lietu
vos I seim ą (jie įvyko 1922 m. spalio 10— 11 d.),— rašom a
tam e dokum ente,— Šiauliuose buvo spausdinam a beveik
visa D arbininkų kuopų rinkim inė literatūra. Preikšas m až
daug prižiūrėjo spausdinim ą. Iš pradžių darbas ėjo šiaip
taip, kol nesužinojo valdžios organai, kad čia spausdina
m a D arbininkų kuopų rinkim inė agitacinė literatūra. J u o
toliau ėjo darbas, tuo dažniau pradėjo lankytis spaustu
v ė je žvalgybininkai". Ž valgyba, m atyt, laukė, kol viskas
bus išspausdinta, o po to rengėsi literatū rą konfiskuoti.
N um atydam i 'tai, pogrindininkai be cenzūros leidim o dalį
literatū ro s išnešė iš spaustuvės ir išplatino. Pasirodžius
kuopininkų atsišaukim am s gatvėse, buržuazinė valdžia
ėm ėsi represijų. „D arbininkų kuopų rinkim ų literatūra,—
sakom a m inėtam e bylos aprašym e,— buvo konfiskuota,
m ilicininkam s įsakyta plėšyti-draskyti visus be skirtum o
D arbininkų kuopų plakatus ir atsišaukim us. Už jų p lati
nim ą ir lipinim ą buvo areštuota apie 30 daugiausia jau n ų
d a rb in in k ų ...
A pie savaitę prieš rinkim us Preikšas D arbininkų k u o 
pų v ard u sušaukė viešą m itingą. Tą pačią dieną šaukė
m itingą ir socialdem okratai. Bet darbininkai p ritarė dau
giausia D arbininkų kuopom s. Šiaulių m ieste kuopininkai
gavo 34 proc. visų balsų" 9.
Iš tik rų jų Šiauliuose kuopininkų rinkim inės literatūros
buvo išspausdinta daugiau kaip 20 pavadinim ų plakatų,
atsišaukim ų, atv iru k ų ir atskirų brošiūrų, ku rių bendras
tiražas siekė 179 500 egzem pliorių 10.
Iš savo agentūros žvalgyba, kaip rodo archyviniai šal
tiniai, turėjo duom enų, kad Šiaulių m iesto darbininkų prof330

.sąjunga, leisdam a literatūrą, n au d o ja taip pat ir pinigus,
gautus spaudos reikalam s iš Ju n g tin ių A m erikos V alstijų
pažangiųjų lietuvių organizacijų, ir kad tuos reikalus tv a r
ko K. Preikšas. Dėl to jis buvo tam pom as į žvalgybą ir
tardom as 11.
Susidoroti su Šiaulių m iesto darbininkų profsąjunga bei
jos veik ėjais buržuazinės valdžios organam s reikėjo ir
dėl kitų priežasčių. 1922 m. dėl infliacijos sm arkiai krito
V okietijos m arkės ir ja pagrįsto L ietuvoje ėjusio piniginio
vieneto — auksino -— kursas. Prekių kainos kas dieną k i
lo, o darbo užm okesčio didėjim as sm arkiai atsiliko. Darbo
žm onių m aterialinė padėtis k a sk a rt darėsi sunkesnė. Bur
žuazijos spekuliacijos ypač padidėjo rengiantis įvesti lie
tuvišką valiu tą — litą (jis pradėjo kursuoti 1922 m. sp a
lio mėn.). Lietuvos Kom unistų p a rtija telkė darbininkus
į ^profsąjungas ir organizavo jų streikus. Šiauliuose į prof
są ju n g a s susibūrė daugum a darbininkų. V yko odininkų,
k ep ėjų ir k itų pram onės šakų darbininkų streikai.
Su K. Preikšo v ardu y ra susiję reikšm ingi 1922 m. ru
dens įvykiai. Tuo m etu LKP Šiaulių rajono organizacija,
rem dam asi D arbininkų kuopų deklaracijos seim e pavyz
džiu 12, parengė rezoliucijos projektą, kuriam e atsispin
dėjo sunki darbininkų padėtis ir jų revoliuciniai reik ala
vimai. Šis dokum entas buvo apsvarstytas Šiaulių m iesto
darbininkų profsąjungos valdybos posėdyje ir buvo n u ta r
ta jį pasiūlyti priim ti m asiniam e darbininkų susirinkim e.
Spalio 22 d. į profsąjungos surengtą m itingą „F anta
zijos" salėje susirinko apie 700 darbininkų. Susirinkim ui
pirm ininkavo K. Preikšas. K albėjo socialdem okratas inži
nierius V. Bielskis, kuris stengėsi nuram inti įsiaudrinusius
darbininkus. Kom unistai Pranas V ilūnas ir kiti savo k a l
bose atskleidė išnaudotojišką klasinį Lietuvos buržuazijos
viešpatavim ą, kurio priedanga klesti spekuliantai v a ilo 
kaičiai ir panašūs buržuazinio režimo šulai. K. Preikšas
perskaitė susirinkim o rezoliuciją, k urią darbininkai v ien in 
gai priėm ė išreikšdam i savo pasiryžim ą visuotiniu streiku
parem ti jo je keliam us reikalavim us.
R ezoliucijoje buvo pasakyta: „D abartinė darbininkų
padėtis y ra be galo sunki, atlyginim as už darbą kelis k a r
tus m ažesnis negu prieš karą, o m aisto produktai ir kiti
gyvenim ui reikalingi reikm enys bei reikalingų daly k ų k a i
nos daug didesnės negu prieš karą". Toliau jo je buvo
atskleidžiam i buržuazijos m elagingi pažadai, kad, įvedus
litus, darbininkų padėtis pagerės. O iš tikrųjų, keičiantis
331

valiutai, tu rtėjo spekuliantai, kapitalistai, bankininkai,
„pradedant kunigu V ailokaičiu ir baigiant socialdem okra
tu D igriu1', o „darbininkų ir žem esniųjų tarn au to jų padėtis
dešim t k a rtų pasidarė sunkesnė".
D arbininkai reikalavo:
„1. Griežta kova su spekuliacija ir produktų išvežimo
į užsienį sustabdym as.
2. D arbininkų varguom enės ir žem esniųjų valstybės
bei privačių įstaigų tarn au to jų aprūpinim as produktais bei
pirm ojo reikalingum o dalykais, kaip kuras, butas, n o r
m uotom is tvirtom is kainom is, tam tikslui plačiai naudo
ja n t spekuliantų ir buržuazijos turto ir butų rekvizicijas.
3. M okesčio už darbą pakėlim as pagal klasinių d arbi
ninkų profesinių sąjungų n u staty tas norm as ir uždraudi
m as sam dyti ir atleisti darbininkus iš fabrikų ir įm onių
be profesinės sąjungos žinios.
4. N etiesioginių m okesčių panaikinim as, įvedim as tie 
sioginių, visą m okesčių sunkum ą perkeliant turtingosiom s
klasėm s. Visiškai atleisti nuo m okesčių darbininkus ir v a r
guom enę.
5. D arbininkų kontrolė pram onėje, fabrikuose bei įmo
nėse darbininkų kom itetai, darbininkų inspekcija, pačių
darbininkų renkam a.
6. D arbininkų ir m iesto varguom enę atleisti nuo nuo
m os už daržus ir žemės sklypus.
7. V isiškas uždarym as visų degtinės, alaus ir kitų a l
koholinių gėrim ų daryklų ir įmonių, o taip pat visų a k 
cinių ir kitų alkoholinių bendrovių.
8. Žvalgybos, šaulių ir žandarm erijos visiškas p an ai
kinim as, neišpasakytai išpūstų m inisterijų, atstovybių ir
valdžios įstaigų sumažinimas.
9. Panaikinim as nuolatinės kariuom enės, be reikalo su
v ertoj ančios daugiau kaip pusę visų šalies pajam ų. D ar
bininkų m ilicijos įvedim as.
10. Šiaulių darbininkai šiuos savo reikalavim us įsako
paskelbti D arbininkų kuopų laikraštyje, kovoti už juos
savo atstovam s savivaldybėse, profesinėse sąjungose ir
D arbininkų kuopos atstovam s seime. Be to, Šiaulių d a r
bininkai kviečia kovoti už m inėtus reikalavim us visus
Lietuvos darbininkus, bežemius, m ažažem ius ir žem esnius
tarnautojus. Šiaulių darbininkai pasiryžę kovoti už reik a
lavim us visi kaip vienas, visomis priem onėm is, nesusto
ja n t n et prieš visuotinio streiko paskelbim ą jų palaik y 
mui. Sykiu Šiaulių darbininkai pareiškia, kad galutinis
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darbininkų klasės laim ėjim as gali būti įvykdytas, tik d a r
bininkų ir vargingesniųjų valstiečių valdžiai esant.
M itingo pirm ininkas P r e i k š a s " 13.
Kitą, spalio 23 d. Šiaulių m iesto darbininkų p rofsąjun
gos vald y b a surengė Šiaulių m iesto dirbtuvių, įm onių bei
organizacijų įgaliotinių susirinkim ą. Jam e buvo išrinktas
vykdom asis kom itetas su K. Preikšu priešakyje, kuris tu 
rėjo v y k d y ti m asinio darbininkų susirinkim o nutarim us.
V ykdom ojo kom iteto nurodym u tą pačią dieną prasidėjo
visų Šiaulių odos fabrikų darbininkų streikas. Jis baigėsi
spalio 27 d., kai fabrikantai sutiko pakelti darbo užm o
kestį nuo 5 iki 7 litų už dieną I4.
Šiaulių darbininkų išrinktas vykdom asis kom itetas iš
esm ės veik ė kaip D arbininkų deputatų taryba, k ovojanti
už visų darbo žm onių reikalus. Tokio organo gyvavim o
buržuazija negalėjo pakęsti.
Išsigandę streikų grėsm ės, buržuazinės valdžios o rg a
nai Šiauliuose n u tarė represijom is užbėgti įvykiam s už
akių. Pirm iausia buvo suim tas K. Preikšas ir išsiųstas į
Kauno kalėjim ą. Profsąjungos vald y b a ir vykdom ojo k o 
m iteto nariai vėl sukvietė įm onių ir darbininkų organiza
cijų įgaliotinius. Įgaliotinių susirinkim as spalio 25 d. p ri
ėmė rezoliuciją, kurioje, pasak buržuazinių valdininkų p ra 
nešim ų, buvo konstatuota, kad „Preikšas Kazys — Šiaulių
m iesto d arbininkų profsąjungos sekretorius ir V ykdom ojo
kom iteto pirm ininkas y ra Šiaulių m iesto m ilicijos (iki
1923 m. pabaigos buržuazinės Lietuvos policija vadinosi
m ilicijos vardu.— P. S.) areštuotas už darbininkų reikalų
gynim ą". Susirinkim as savo rezoliucijoje griežtai p areik a
lavo „paleisti iš po arešto Preikšą Kazį ir, je i reik alav i
m as nebus įvykdytas, tai sustabdyti Šiaulių m ieste ju d ė ji
mą" 15. Buržuazinės valdžios organai atsakė į tai profsą
jungos valdybos ir V ykdom ojo kom iteto narių suėm im u
ir profsąjungos uždarym u. Streiko vadovų suėm im as ir
prasidėjęs darbininkų organizacijose svyravim as neleido
toliau išplėsti prasidėjusią kovą.
Prisim indam as to m eto kovas, K. Preikšas savo 1933 m.
spalio 29 d. autobiografijoje rašė: „1922 m. r u d e n į.. . p ra 
sidėjo kova ir streikai dėl uždarbio nustatym o litais. Prof
sąjunga sušaukė m itingą, o v ėliau dirbtuvių darbininkų
ir darbininkų organizacijų atstovų konferenciją. Č ia buvo
sudarytos uždarbio norm os ir išrinktas V ykdom asis k o 
m itetas tų nutarim ų įgyvendinim ui. V ykdom asis kom ite
tas tu rėjo v eikti prie Šiaulių m iesto darbininkų profsą
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jungos. To kom iteto pirm ininku buvau išrinktas aš. F ak
tiškai tas kom itetas ir vadovavo streikam s. O tų streikų
buvo daug — kone visuotinis. V aldžia griebėsi represijų.
Iš pradžių suėm ė m ane vieną, o po poros dienų -— visą
profsąjungos valdybą ir kom itetą. Į tai darbininkai buvo
bepradedą atsakyti visuotiniu politiniu streiku, reikalau
dam i paleisti suim tuosius ir neuždaryti profsąjungos" I6.
K. Preikšas buvo suim tas spalio 24 d. ir apkaltintas,
kad, „būdam as profsąjungos susirinkim o pirm ininku, leido
priim ti priešvalstybinę rezoliuciją" 17. Buržuazinės Lietuvos
valstybės organai gynė išnaudotojų fabrikantų ir kitų spe
k u liantų interesus, o profsąjunga kovojo už darbininkų
reikalus,— štai kodėl profsąjungos veik ėjai buvo apkal
tinti „priešvalstybine" veikla ir įkalinti. Profsąjungos v al
dybos nariai buvo nubausti po 1000 litų pabaudos arba po
m ėnesį kalėti, o K. Preikšui buvo sudaryta baudžiam oji
byla. J is išėjo į laisvę tik po to, kai 1923 m. kovo 15 d.
darbininkų organizacijų iniciatyva Lygumų m iestelio v a ls
tietė Regina V erbienė įnešė tardytojo n u staty tą 500 litų
turto laidą, kad iki teism o K. Preikšas n iek u r nepabėgs.
Uždarius profsąjungą, likę laisvėje draugai rūpinosi jos
atkūrim u. Buvo parengti kiti įstatai ir profsąjunga užre
gistruota n a u ju pavadinim u — Šiaulių srities m iestų d a r
bininkų profsąjunga. Išėjusį į laisvę K. Preikšą p rofsąjun
ga vėl išrinko savo valdybos sekretorium i.
Tuo m etu ja u vyko kam panija dėl rinkim ų į an trąjį
seim ą (pirmasis seim as reakcinės valdžios nutarim u
1923 m. kovo 12 d. buvo paleistas, o rinkim ai į an trąjį
seim ą įvyko gegužės 12— 13 d.). K uopininkai vėl iškėlė
savo kandidatus, m ėgino spausdinti rinkim inę literatūrą,
b et buržuazinė valdžia visa tai užgniaužė suim dam a daug
kuopininkų. Balandžio 20 d. Šiauliuose buvo suim tas ir
K. Preikšas, partijos įpareigojim u ak ty v iai dalyvavęs rin
kim inėje kam panijoje. Savo m ylim ą v adovą Šiaulių d ar
bininkai išvadavo iš kalėjim o po 10 m ėnesių, įnešę kaip
užstatą savo surinktus 400 litų.
Paleistą 1924 m. vasario 15 d. iš kalėjim o K. Preikšą
LKP Šiaulių rajono kom itetas kooptavo į savo narius ir
pavedė jam dirbti profsąjungose, organizuoti Šiaulių k a 
lėjim o politinių kalinių aprūpinim ą revoliucine literatūra.
„Išėjęs iš kalėjim o, radau profsąjungą užim tą socialde
m okratų",— rašė K. Preikšas savo 1927 m. rugpjūčio 23 d.
autobiografijoje 18. Teko kovoti dėl oportunistų pašali
nim o iš profsąjungos vadovybės. Tai buvo nelengva, nes
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valdžios organai juos visaip rėmė. J a u tardym ų m etu žval
gyboje K. Preikšas ne k a rtą buvo klausiam as: „Kodėl tu
ne socialdem okratas?" 19 A tseit, jeig u tu būtum socialde
m okratas, m es tavęs neliestum e, nes socialdem okratai b u r
žuazinei san tv ark ai nepavojingi, o n et naudingi, nes jie
savo oportunistine veikla revoliucinę darbininkų kovą
kreipia į taikstym osi su buržuazija kelią.
N esutaikom ą klasinį priešą žvalgyba stengėsi v ėl p a 
sodinti už grotų. Jo s agentai nuolat pranešinėjo: K. P reik 
šas platin a kom unistinę literatūrą, rašo kom unistam s į
Šiaulių k alėjim ą laiškus, duoda nurodym us, kad reikia p a 
šalinti iš politinių kalinių k o lek ty v o išdavikus, daly v au ja
slaptuose pasitarim uose profsąjungos būstinėje ir t. t.
„Bendrai, grįžęs iš kalėjim o, Preikšas sparčiai veikia bolševikų-kom unistų naudai,— apibendrina žvalgybos ag e n 
tas savo 1924 m. balandžio 2 d. pranešim e: •— v ed a agi
taciją, organizuoja kuopeles, d aro rinkliavas ir t. t.“ 20
Lietuvos Kom unistų p a rtija m ėgino išleisti Šiaulių m ies
to odos ir adatos darbininkų profsąjungos v ard u legalų
laikraštį „M ūsų laikraštis". K. Preikšas ir kiti partijos n a 
riai daug prisidėjo, k ad šis laikraštis b ū tų išleistas. Jis
pasirodė 1924 m. kovo 20 d. data. Tačiau žvalgyba pasi
stengė, k ad laikraščio tiražas b ūtų konfiskuotas. Tarsi pasityčiojant, draudim as p latinti laikraštį buvo panaikintas
tik spalio m ėnesį, kai jo turinys ja u neteko aktualum o.
A rtė ja n t Gegužės pirm ajai, LKP Šiaulių organizacija
labai stengėsi, kad m ieste būtų iškilm ingai pažym ėta ši
tarp tau tin ė darbo žm onių kovos ir solidarum o šventė.
„Fantazijos" kino teatro salėje buvo n u ta rta surengti v ie 
šą m itingą, o po jo išeiti į m iestą dem onstruoti. D alyvauti
buvo p ak v iesta ir socialdem okratinio jaunim o „Žiežirbos"
v ietin ė organizacija. K. Preikšas buvo vienas iš Gegužės
pirm osios dem onstracijos organizatorių. Tuo m etu į Šiau
lius iš K auno buvo ištrem ti kom unistai Bronius Pušinis
ir Povilas Šaparas (pastarasis hitlerininkų 1941 m. buvo
sušaudytas), su kuriais K. Preikšas taip pat tarėsi dėl šven
tės m inėjim o organizavim o.
Gegužės pirm osios m itingas, surengtas „Fantazijos" sa
lėje bendro fronto pagrindais, p raėjo sėkm ingai. Į sceną
buvo įnešta raudona vėliava. M itinge K. Preikšas k ritik a 
vo anksčiau kalbėjusius socialdem okratų vadovus inžinie
rių V. Bielskį ir ad vokatą K. V enclauską, pabrėždam as,
kad jie nurodo darbininkam s klaidingus oportunistinius
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kelius. Jis aiškino, jog „darbininkų klasė gali laim ėti tik
eidam a griežtos kovos keliais ir galutinį darbininkų k la
sės išsivadavim ą galim a pasiekti tik kovos k e liu " 21.
KALĖJIME
Kai po m itingo darbininkai pradėjo eiti į gatvę ir, vad o 
vaujam i K. Preikšo ir k itų kom unistų, rikiuotis į geguži
nės dem onstracijos koloną, raitoji policija ėm ė bizūnais
daužyti dem onstrantus. Policijos iškviesta gaisrininkų ko
m anda paleido į susirinkusią m inią vandens čiurkšles. De
m onstracija buvo išvaikyta, o Kazys Preikšas, A izikas Lifšicas, Alfonsas Lukavičius suimti ir perduoti teismui.
1925 m. sausio 15 d. Šiaulių apygardos teism as juos n u 
teisė po 8 m etus kalėti, bet kaip nepilnam ečiam s bausm ė
buvo sum ažinta iki 5 m etų.
Kalinimo laiką politiniai kaliniai, tarp jų ir K. P reik
šas, panaudojo išsilavinim o lygiui kelti. G eresnės tam są
lygos buvo K auno kalėjim e (ten K. Preikšas buvo nuvež
tas 1925 m. vasarą), nes ten kalėjo labiau išsilavinę Ignas
Gaška, Liudas A dom auskas, Pranas V ilūnas, Pijus G lovac
kas, Kazys Giedrys ir kiti, kurie noriai padėjo savo kovos
draugam s.
K. Preikšas tu rėjo didelį pasitikėjim ą tarp savo d rau 
gų. Liepos m ėnesį K auno kalėjim o politiniai kaliniai iš
rinko jį savo kolektyvo kom iteto n a riu (slapyvardžiai
M ilžinas, Stepas, Jonas).
Įvairiais būdais buržuazija stengėsi palaužti savo po
litinius priešininkus. A ntai 1925 m. rugsėjo pradžioje m i
n in t T arptautinę jaunim o dieną, Kauno kalėjim e politiniai
kaliniai prisisegė prie krūtinės raudonus ženklelius ir gie
dojo „Internacionalą". Daugelis politinių kalinių, tarp jų
ir K. Preikšas, kalėjim o sargų už tai buvo ištem pti į k ori
dorių ir žiauriai sumušti.
Spalio 17 d. kariuom enės teism as Šiauliuose n agrinėjo
dvi anksčiau iškeltas profsąjungines K. Preikšo bylas. Lie
tuvos raudonosios pagalbos patarim u K. Preikšas d ar
1925 m. gegužės 9 d. p aprašė iškviesti jį gimti pažangų
Paryžiaus advokatą M orisą Posą, bet kariuom enės teism as
nutarė: „M aurice Poss, kaip gynėjas, prileistas nebus" 22.
Buržuazinė vyriausybė nenorėjo, kad prieš darbo žmones
ir jų organizacijas nukreipto jos organų savavaliavim o
faktai b ū tų žinomi užsienyje. T ačiau tai nesukliudė
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K. Preikšui pasisakyti teism e kaip tikram darbininkų k la 
sės interesų gynėjui. Tai buvo priversti konstatuoti n e t jo
politiniai priešininkai. „Teisiam asis Kazys Preikšas,— už
rašė teism o sekretorius posėdžio protokole,— kaltu n e p ri
sipažino ir, atsakinėdam as į teism o ir šalių klausim us, p a 
reiškė, kad. .. v isa ši byla kilusi iš rezoliucijos, kuri buvo
jo surašyta ir jo įsitikinim u atitin k an ti krašto reikalus.
Už tai jis nesąs kaltas, bet kalti tie, kas jį n ek altą į te i
siam ųjų suolą įsodinę, ir kad jie už tai tik tada atsakytų,
kada b ū tų L ietuvoje p roletariato d ik ta tū ra 1' 23. Už a b ie 
jose, 1922 ir 1923 m., bylose n ag rinėtus nusikaltim us
K. Preikšas buvo nubaustas 6 m etus kalėti, bet dėl nepilnam etystės bausm ė sum ažinta iki 4 m etų.
A tlikti visą teism o skirtą bausm ę K. Preikšui neteko.
Teroristinis krikščionių dem okratų partijos režim as sukė
lė didelį liaudies nepasitenkinim ą. Tai turėjo įtakos 1926 m.
gegužės m ėn. įvykusių rinkim ų į trečiąjį seim ą rezu lta
tams. Laim ėję rinkim us liaudininkai ir socialdem okratai
pakeitė valdžioje buvusius krikščionis dem okratus. Darbo
žmonių spiriam a, nau jo ji v yriausybė padarė kai k u rių n u o 
laidų: buvo p an aikinta karo padėtis, suteikta daugiau ga
lim ybių darbininkam s organizuotis ir leisti savo spaudą,
paskelbta am nestija. Pagal am nestiją 1926 m. liepos 28 d.
iš Kauno kalėjim o išėjo į laisvę ir K. Preikšas.
UŽ PROFSĄJUNGŲ VIENYBĘ
Grįžęs į Šiaulius, K. Preikšas vertėsi atsitiktiniais darbais
ir vėl įsitraukė į visuom eninę veiklą. Jis buvo koo p tu o 
tas į LKP Šiaulių rajono kom itetą ir vadovavo p rofsąjun
ginio darbo skyriui. Tuo pat m etu jis dirbo Lietuvos ra u 
donosios pagalbos Šiaulių rajono kom itete, buvo išrinktas
G ubernijos dvaro darbininkų kooperatyvo pirm ininku. V i
sam partiniam darbui Šiaulių rajone tuo m etu vadovavo
LKP CK atsakingasis organizatorius Karolis Didžiulis.
Labai svarbus kom unistų darbo baras tuo m etu buvo
kova už profsąjungų vienybę. M at Lietuvos socialdem ok
ratų partijos vadovai davė d irektyvą šalinti kom unistus
iš profsąjungų, neregistruoti tų profsąjunginių organiza
cijų, kuriom s, jų žiniomis, v ad o v au ja kom unistai. Šią di
rek ty v ą vykdė pačių socialdem okratų sudarytas K aune
profsąjungų vadovaujantysis organas — C entro biuras ir
atskirų profsąjungų C entro valdybos. Tai buvo aiškus dar- 2
22 Užsak. N r. 3499

337

bininkų klasės gretų vienybės skaldym as, ypač pavojin
gas darbo žmonėms d id ėjant fašizmo grėsmei.
K. Preikšas buvo ak tyvus kovotojas už profsąjungų
vienybę. Dar liepos m ėnesį K uršėnuose buvo įkurtas Bend
rosios darbininkų profsąjungos skyrius, bet profsąjungos
C entro valdyba, k u r šeim ininkavo socialdem okratai, šio
skyriaus neregistravo. Laikinoji skyriaus vald y b a ru g p jū 
čio 15 d. sušaukė viešą darbininkų susirinkim ą, kuriam e
po K. Preikšo padaryto pranešim o apie ekonom inę ir po
litinę padėtį L ietuvoje buvo „vienbalsiai priim ta rezoliu
cija, sm erkianti profsąjungos skaldytojus ir protestuojanti
prieš tai, kad Bendrosios darbininkų profsąjungos Centro
vald y b a n eregistruoja m ūsų skyriaus" 24. Tuo klausim u
K. Preikšas kalbėjo ir Radviliškio darbininkų susirinkim e,
kurį sušaukė socialdem okratai. Rugsėjo 26 d. buvo sureng
tas darbininkų m itingas Šiauliuose. K albėdam as m itinge,
K. Preikšas pranešė, k ad K aune policija suėm ė k arštą dar
bininkų vienybės šalininką Pijų G lovacką, ir kvietė d ar
bininkus protestuoti prieš tokį valdžios organų sav av a
liavim ą. Buvęs salėje vienas iš socialdem okratų vadovų,
trečiojo seimo atstovas J. Januškis sušuko: „Ir tav e greit
suims" 25. Tai sukėlė darbininkų pasipiktinim ą. Socialde
m ok ratų vadovų elgesys rodė, k ad jie ir toliau laikysis
darbininkų vienybės skaldym o politikos. Spalio 10 d.
Šiauliuose įvyko M aisto pram onės darbininkų profsąjun
gos skyriaus n a rių visuotinis susirinkim as, kuriam e buvo
renkam i atstovai į profsąjungos suvažiavim ą. N ors susi
rinkim e pirm ininkavęs socialdem okratas G alvadiškis ir n e 
davė K. Preikšui žodžio, bet susirinkim o dalyviai vienin
gai priėm ė rezoliuciją, k ad suvažiavim e šiauliečių atsto
vai balsuotų už profsąjungų vienybę, už tai, „kad nebūtų
šalinam i iš profsąjungų darbininkai dėl savo politinių įsi
tikinim ų" 26.
A pie vykstančią ko v ą dėl profsąjungų vienybės infor
m avo žvalgybą jos agentai. V ienam e iš tokių pranešim ų
sakom a: „į B endrąją darbininkų profsąjungą pastaruoju
laiku įstojo bolševikas-kom unistas Kazys P re ik ša s.. . Ko
m unistai veda agitaciją, k ad į socialdem okratiĮ organizuo
tas profsąjungas stotų bolševikų-kom unistų partijos n a 
riai" 27. Žinojo apie tai žvalgyba, sužinojo ir socialdem ok
ratų vadovai, šeim ininkavę profsąjungų vadovaujančiuose
organuose Kaune. Ir prasidėjo kom unistų šalinim as iš
profsąjungų. K. Preikšas savo 1927 m. rugpjūčio 23 d.
autobiografijoje rašo: „M iestų darbininkų profsąjungos
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Centro valdybos buvau išm estas iš m inim os sąjungos n a 
rni dėl to, k ad m itinguose k alb ėjau už profsąjungų v ie 
nybę" 28.
D arbininkų klasės vienybės skaldym o politika n e a tn e 
šė socialdem okratų vadam s pageidaujam ų rezultatų. Tai
vaizdžiai liudija žvalgybos agento pranešim as apie sp a
lio 31 d. Šiauliuose įvykusį Bendrosios darbininkų prof
sąjungos n arių visuotinį susirinkim ą. N ors šioje profsą
jungoje n arių daugum a buvo socialdem okratai, bet, kai
„Komunistų partijos narys pasiūlė susirinkim ui išrinkti iš
darbininkų delegaciją važiuoti į T arybų Sąjungą, susirin
kimas p ritarė". Tuo tarpu, k ai seim o atstovas socialde
m okratas V incas Galinis pasiūlė susirinkim ui geriau p a 
siųsti delegaciją į Prancūziją a r A ngliją, susirinkusieji jį
išjuokė. Žvalgybos agentas savo pranešim e toliau rašė:
„Susirinkim as vienbalsiai n u tarė priim ti į šią sąjungą p a 
salintus iš jos eilių (socialdem okratinių profsąjungų) C en t
ui biuro n utarim u kom unistus Kazį Preikšą, Balį B aranaus
ką ir kt. Susirinkim as p raėjo bolševikų-kom unistų p a rti
nis n arių įtakoje" 29. V adinasi, n et paskui socialdem okratus
i'ję darbininkai, įsitikinę savo vadovų politikos žalingu
mu, ėm ė rem ti teisingą Kom unistų partijos propaguojam ą
klasinės darbininkų vienybės politiką.
1926 m. lapkričio 3 d. K. Preikšas buvo paim tas į k a 
riuom enę atlikti karo prievolės. Jis buvo pasiųstas į 4-ojo
pėstininkų pulko m okom ąją kuopą, stovėjusią netoli P a
nevėžio. Po keleto dienų, lapkričio 25 d., žvalgybos v a 
dovybė pasiuntė k arinės dalies vadui raštą, kad K. P reik
šas yra ak tyvus kom unistas, kad buvo LKP Šiaulių rajono
kom iteto narys, kuris, „kariuom enėje tarnaudam as, aišku,
dirbs kom unistų naudai, todėl jį reikia labai įkandžiai
sekti" 30. Ir iš tik rų jų k a rin ė je d aly je K. Preikšas buvo
visaip varžom as; ypač jam buvo vengiam a duoti leidim ą
išeiti iš kareiv in ių rajono. V is dėlto jam pavyko susisiekti
su Panevėžyje veikusia partin e organizacija.
Gruodžio m ėnesį L ietuvoje įvyko fašistinis v alstybės
perversm as. Pradėjo siautėti baltasis teroras: žvalgyba be
atodairos gaudė kom unistus, kom jaunuolius ir šiaip rev o 
liucinius darbininkus, o fašistų karo lauko ir kariuom e
n e s teism ai teisė juos m irties bausm e a r ilgam ečiu kalėIimu. Tie revoliucinio judėjim o dalyviai, kuriem s sudai уI i bylą žvalgyba n etu rėjo įkalčių, buvo siunčiam i į V a r
nių koncentracijos stovyklą. Stam biosios buržuazijos re a k 
cingiausi ir labiausiai šovinistiniai elem entai pasiryžo
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sudaužyti Lietuvos Kom unistų partiją, kad buržuazija ga
lėtų nekliudom ai išnaudoti darbo žm ones ir geriau įtv ir
tinti savo teroristinę diktatūrą. Tačiau reakcinės buržua
zijos viltys žlugo; fašistinė dik tatū ra sukėlė d ar didesnę
darbo žmonių n eap y k an tą išnaudotojam s, išplėtė kovoto
jų prieš buržuazijos viešpatavim ą gretas.
Išvengę suėm im ų kom unistai ir kom jaunuoliai gilia
m e pogrindyje ėm ė atstatinėti savo apdaužytas organiza
cijas. Lietuvos KP CK sekretorius K. Didžiulis (Kipras)
pasiuntė partijos n arį su rašteliu pas K. Preikšą, norėda
m as sustiprinti partinį darb ą kariuom enėje. Kovo 3 d. pa
siųstas draugas susitiko kareivinių rajo n e su K. Preikšu,
bet netrukus pasim atym ą sekusio karininko buvo sulaiky
tas. Kipro laiškutis pateko į žvalgybos rankas. K areivinė
se pasklido kalbos, kad bus suim tas ir K. Preikšas.
KOMUNISTŲ PARTIJOS VADOVYBĖS NARYS
V engdam as suėmimo, K. Preikšas spruko iš kareivinių ir,
gavęs LKP CK leidim ą, p er L atviją išvyko į T arybų Są
jungą. Latvijos—TSRS pasienyje K. Preikšas buvo latvių
policijos sulaikytas. Tardom as D augpilyje, K. Preikšas
pasisakė bėgęs iš T arybų Sąjungos į L atviją darbo ieškoti.
Policija atėm ė iš K. Preikšo turėtus pinigus, o jį patį a t
vežė prie T arybų Sąjungos sienos ir paleido, kad jis „grįž
tų" į savo kraštą. Kovo 9 d. K. Preikšas Bigosovo geležin
kelio stoties rajone perėjo TSRS sieną ir prisistatė ta ry 
biniam s pasieniečiam s.
Išsiaiškinus pabėgim o aplinkybes, K. Preikšas gegužės
6 d. buvo pripažintas politiniu em igrantu ir netrukus pri
im tas į VKP(b) gretas. Partinis stažas jam buvo p rip a
žintas nuo 1920 m. Birželio— rugpjūčio m ėnesiais K. P reik
šas dirbo M inske statybose, o rugsėjo pradžioje, LKP CK
rekom endavus, buvo priim tas m okytis į V akarų tautinių
m ažum ų kom unistinį u n iv ersitetą M askvoje.
Kaip politinis em igrantas K. Preikšas 1928 m. sausio
22 d. dalyvavo Lietuvos politinių em igrantų suvažiavim e
Berlyne, o grįžęs toliau m okėsi universitete.
N orėdam as paspartinti v adovaujančių partinių kadrų
parengim ą, LKP CK Politinis biuras 1928 m. spalio 5 d.
n u tarė pasiųsti Kazį Preikšą ir Petrą P ajarskį m okytis į
T arptautinę Lenino m okyklą, veikusią prie Kom unistų In
ternacionalo V ykdom ojo Kom iteto M askvoje. Išėjęs iš Ko
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munistinio universiteto antro kurso, K. Preikšas b ev eik
h(>jus m etus m okėsi šioje m okykloje K. Dubovo pav ard e
ii 1931 m. v asarą sėkm ingai ją baigė.
Dar tebesim okydam as T arp tau tin ėje Lenino m okykloje,
K. Preikšas buvo įtrau k tas į ak ty v ų partinį darbą. LKP CK
Politinis biuras 1930 m. balandžio 18 d. nu tarė kooptuoti
j LKP CK narius M. Šum auską ir K. Preikšą. Pastarasis
buvo kooptuotas ir į Politinio biuro n a riu s 31. 1930—
1931 m. LKP CK Politinio biuro posėdžiuose drauge su
V. K apsuku ir Z. A ngariečiu jis sprendė svarbiausius p a r
tinio darbo Lietuvoje klausim us 32. 1931 m. birželio 30 d.
K. Preikšas paskutinį k a rtą dalyvavo Politinio biuro po
sėdyje.
Partijos siunčiam as 33, 1931 m. rugpjūčio pradžioje
K. Preikšas atvyko į K auną pogrindiniam partiniam darbui. Kaip vienas iš LKP CK sekretorių (slapyvardžiai A n d 
rius, Kazys), jis rūpinosi partinio darbo reikalais k a riu o 
m enėje. J o pastangom is 1931 m. rugpjūčio m ėn. išėjo ei
linis LKP CK organo „K areivių tiesa" num eris, keletas
atsišaukim ų. Jam buvo pavesta vad o v au ti partiniam d ar
bui V ilkaviškio rajone, kurį jis aplankė keletą kartų, taip
pat Panevėžio rajone ir K laipėdos krašte. Pam ažu į
K. Preikšo rankas perėjo visas LKP CK Sekretoriato o r
ganizacinis darbas, korespondencijų tvarkym as, pogrindi
nės spaustuvės priežiūra.
LKP CK S ekretoriatas šiuo laikotarpiu rūpinosi dau g e
liu svarbių klausim ų: partinis darbas Kauno, Šiaulių ra 
jonuose, Suvalkijoje, partinės spaudos gabenim as iš V o
kietijos į L ietuvą ir jos leidim as pačioje Lietuvoje, ligo
nių kasų tary b ų rinkim ų kam panija, padėtis kom jaunim o
organizacijoje ir kt.
Svarbią politinę reikšm ę tu rė jo 1931 m. ligonių kasų
tarybų rinkim ų kam panija. G ilėjanti ekonom inė krizė v i
same kapitalistiniam e pasaulyje ir Lietuvoje, revoliucinio
judėjim o augim as, žymūs socializmo kūrim o laim ėjim ai
vykdant pirm ąjį penkm etį T arybų Sąjungoje, didėjantis
IKP organizacijų aktyvum as lėm ė žymų LKP rem iam ų
k airiųjų d arbininkų sąrašų rinkim uose į ligonių k asų ta 
rybas laim ėjim ą. Kauno m ieste k airių jų darbininkų są ra 
šai surinko didesnę pusę visų rin k ėjų balsų ir gavo 11
vietų iš 20 ligonių kasų taryboje. K airieji rinkim us laim ė
jo taip pat R okiškyje, Biržuose, Panevėžyje. LKP CK Sek
retoriatas, d a ly v au jan t K. Preikšui, keletą k artų išklausė
Sekretoriato n ario ir Kauno rajono kom iteto sekretoriaus
341

E. Bilevičiaus pranešim us, davė ligonių kasų tary b ų rin
kim ų kam panijos politinį įvertinim ą.
Sekretoriato posėdyje K. Preikšas reikalavo atnaujinti
1930 m. nustojusios eiti pogrindinės „Tiesos" leidim ą, kad
LKP galėtų o p eratyviau atsiliepti į gyvenim o keliam us ak
tualius klausim us. Tik techninės bazės ribotum as kuklioje
LKP CK pogrindinėje „Spartako" spaustuvėje, k urioje ta
da dirbo Kazys K atinas ir M arija K aukaitė, neleido tais
m etais įvykdyti šį reikalavim ą.
Dėl pasaulinės ekonom inės krizės įtakos 1931 m. an t
rojoje pusėje paaštrėjo ekonom inės krizės reiškiniai ir
Lietuvoje. Buržuazija stengėsi visus sunkum us sukrauti ant
d arbo žmonių pečių. D arbininkai priešinosi plėsdam i strei
kų kovą, vyko kairėjim as inteligentijos gretose.
LKP CK Sekretoriatas, kuriam e 1931 m. an tro jo je pu
sėje dirbo K. Preikšas, J. Garelis, E. Bilevičius, A. Guzevičius, rūpinosi suaktyvinti darbą, išplėsti ryšius su kairėjan čia inteligentija. Užmegzti ryšiai su kairesniaisiais
titečiafrontininkaiiS A. V enclova, P. C virka, S. Nerimi,
V. Drazdausku padėjo pagyvinti p artinį darbą tarp k ū 
rybinės inteligentijos, legalioje sporto drau g ijo je „Viltis".
Sudėtingom is sąlygom is LKP CK S ekretoriatui teko
dirbti 1931 m. a n tro jo je pusėje. Siekiant partijai sistem in
gai vadovauti kylančiam revoliuciniam darbo žmonių ju 
dėjim ui, reikėjo stiprinti organizacinį darbą, sum aniai de
rinti nelegalaus ir legalaus darbo form as. Be to, panaudo
dam as klastingiausius m etodus partinėm s organizacijom s
iš vidaus griauti, sustiprino savo ardom ąją veiklą klasi
nis priešas.
N em aža žalos ardom oji klasinio priešo veik la padarė
LKJS Kaimo organizacijai. K urstydam i dezorganizacinius
elem entus, skatindam i kom jaunuolių bendravim ą įvairiose
sueigose (vadinam uosiuose plepėjim o klubuose), priešprie
šindam i kom jaunim o organizacijas partijos organam s ir
neigdam i p astarų jų teisę vadovauti kom jaunim ui, klasinio
priešo agentai dem oralizavo nem aža kom jaunuolių. Ryž
tingai kovojusius prieš šias negeroves kom jaunim o d ar
buotojus žvalgyba sodino į kalėjim ą. A ntai 1931 m. p a
v asarį buvo įkalinti LKJS CK sekretorius M otiejus Šum auskas, LKJS CK n ary s Justinas Rugienis. Siekdam as
užkirsti kelią priešo ardom ajai veiklai, LKP CK nutarė
paleisti kom jaunim o K auno organizaciją, izoliuoti susi
kom prom itavusius dezorganizaciniu darbu elem entus.
Įvykdžius šią reorganizaciją, 1931 m. pabaigoje kom jauni342

т о K auno organizacijoje buvo palikta apie 30 k o m jau 
nuolių, taip p at liko nepaleistos m oksleivių ir studentų
kuopelės. Perorganizuotas buvo ir LKJS C entro Kom itelus. Tačiau į nau jo jo CK sudėtį prasiskverbė žvalgybos
agentas M ečys G aižauskas, kuris vy k d ė griaunam ąjį d a r
bą, kol 1931 m. gruodžio pradžioje buvo dem askuotas.
Го to jis atvirai k a rtu su žvalgybos valdininkais d alyvavo
kom jaunuolių suėm im uose ir tardym uose.
1931 m. žvalgybai pavyko užverbuoti ir Stasę Trakimaitę. Pasinaudodam a LKP CK n a rių k u rjerės padėtim i,
provokatorė S. T rakim aitė (žvalgyboje slapyvardis Taugėla) 1931— 1937 m. sistem ingai išdavinėjo partinius ir
kom jaunim o darbuotojus, patekusią į jos rankas partinę
korespondenciją duodavo žvalgybai nufotografuoti ir po
to laiškus pristatydavo pagal paskirtį. V isa tai p ad ėjo
žvalgybai sužinoti nem aža partinio darbo paslapčių, o
svarbiausia-— iššifruoti ir suim ti daugelį partinių aktyvisl ų :!4. 1937 m. S. Trakim aitė, įtaru s ją tarn a u ja n t žv alg y 
bai, iš partijo s buvo pašalinta. 1940 m. tarybiniai organai
dokum entaliai įrodė jos provokatorišką veiklą.
A pie n a u jo LKP CK S ekretoriato nario A ndriaus p a 
sirodym ą K aune žvalgyba sužinojo ja u 1931 m. rugsėjo
I d. iš savo agentės S. T rakim aitės pranešim o. Lapkričio
30 d. ji įteikė žvalgybai nufotografuoti A ndriaus parašy tą
LKP CK Sekretoriato 1931 m. lapkričio 17 d. posėdžio prolokolą. Taigi žvalgyboje atsidūrė K. Preikšo rašysenos
pavyzdžiai. Rem dam asi dviejų provokatorių — M. G aižaus
ko ir S. T rakim aitės — duom enimis, žvalgyba netrukus n u 
statė K. Preikšo gyvenam ąją vietą, ėmė sekti jo susitiki
mus.
IR VĖL KALĖJIME
N aktį iš gruodžio 30 į 31 d. K. Preikšas parėjo k aip p a 
prastai iš eilinio susitikim o su partiniais darbuotojais į
savo butą Jonavos gatvėje. Įėjęs į kam barį, sėdo prie
stalo dirbti. Po kelių m inučių atsidarė durys, ir į kam barį
įsiveržė žvalgybininkai. Tą pačią naktį buvo suim tas LKJS
CK sekretorius A leksandras Guzevičius (Algis), LKJS K au
no rajono kom iteto narys Leontijus Prokofjevas, Jo k ū b a s
Vicas ir d a r keli kom jaunuoliai. Dėl akių buvo suim ta ir
Stasė Trakim aitė. J a i parodė suim tuosius A ndrių ir Algį,
apie kuriuos ji suteikė žvalgybai žinių. Kai S. T rakim aitė
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slapta patvirtino žvalgybai jų tapatybę, ją netrukus p a
leido 35.
Po kelių dienų buržuaziniuose laikraščiuose pasirodė
pranešim as, kad suim tas žymus kom unistas A ndrius, kuris
pateikė Prano Ja n k au s v ardu netik rą pasą. „Sulaikytasis
visai nekalba ir nustatyti, kokias kalbas m oka, negali
m a",— rašė laikraštis ir čia p at pridūrė, kad, žvalgybos
žiniomis, jis gerai kalbąs lietuviškai.— „Kratos protokolą
J a n k u s pasirašyti atsisakė" 36. Pateikęs suim tojo žymes —
1 m 82 cm ūgis, tvirtas, pečiai platūs — ir jo nuotraukas,
laikraštis ragino skaitytojus pranešti žvalgybai, kokia yra
tikroji suim tojo pavardė.
Tardom as P. Jankus, kaip parašyta vieno žvalgybos
viršininko 1932 m. sausio 7 d. nutarim e, „pasisakė esąs
idėjinis kom unistas ir priklausąs Lietuvos Kom unistų par
tijai, tačiau apie tai papasakoti sm ulkiau jis atsisakė" 37.
K auno apygardos teism as 1933 m. vasario 3 d. nuteisė jį
6 m etus kalėti. Bet žvalgyba tuo nepasitenkino. 1933 m.
kovo 10 d. jai pagaliau pavyko nustatyti, kad Pranas J a n 
kus ir Kazys Preikšas y ra tas pats asmuo. Buvo sudaryta
n a u ja byla, pagal k u rią kariuom enės teism as liepos 21 d.
nuteisė K. Preikšą 12 m etų kalėti.
Kauno kalėjim o politiniai kaliniai 1932 m. išrinko
K. Preikšą savo partinės organizacijos kom iteto sekreto
riumi. Kom iteto v ard u jis susirašinėjo su laisvėje buvu
siais draugais, kol 1933 m. LKP CK nutarim u, konspira
cijos sum etim ais partinės organizacijos kalėjim uose buvo
likviduotos. Po to korespondencijas partiniais reikalais
tv ark ė politinių kalinių kolektyvo kom iteto nariai kom u
nistai.
Ir dabar politiniai kaliniai stengėsi pagal galim ybę k a 
linimo laiką išnaudoti lavinim uisi. Užsiėmimai vyko bend
rojo lavinim osi ir specialiųjų dalykų (partijos istorijos,
politinės ekonom ijos ir kt.) būreliuose. K alėjim o adm inist
racija 1932 m. gruodžio 19 d. inform avo žvalgybą, kad
K. Preikšas 54-oje kam eroje m oko kalinius „Lenino m oks
lų" 38. Dar 1931 m. Kauno kalėjim o politiniai kaliniai p ra 
dėjo slapta leisti savo rankraštinį žurnalą „Kovotojas",
kuriam e bendradarbiavo daugelis būsim ų tarybinės spau
dos darbuotojų. Žurnalas buvo nereguliariai leidžiam as iki
1940 m., sąsiuvinio form ato, po 40— 120 puslapių, vienas
arba du egzem plioriai. K. Preikšas taip p at buvo vienas
iš „Kovotojo" bendradarbių.
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1933 m. v a sarą buržuazinė Lietuvos vyriausybė pasiū
lė T arybų Sąjungos vyriausybei pasikeisti grupe politinių
kalinių. Kai tary b in ė vyriausybė pateikė Lietuvos k a lė 
jimuose sėdinčių 24 politinių kalinių — revoliucinio ju d ė 
jimo dalyvių — sąrašą, valstybės saugum o departam ento
viršininkas A. Povilaitis savo rašte nurodė, kad „tai žy
m iausieji Lietuvos Kom unistų partijos veik ėjai" ir kad,
„valstybės saugum o departam ento nuom one, jų išleidim as
iš kalėjim ų ir išsiuntim as į T SR S... būtų tik žalingas ir
todėl y ra visiškai nepageidaujam as" 39. Vis dėlto k lerik a
lų noras grąžinti į Lietuvą keliolika T arybų S ąjungoje
suim tų už kontrrevoliucinę veiklą kunigų nulėm ė m ainus.
Spalio 5 d. buvo pasirašytas Lietuvos—TSRS protokolas
dėl pasikeitim o politiniais kaliniais. 1933 m. spalio 19 d.
iš K auno kalėjim o buvo išvežti į T arybų Sąjungą 24 re 
voliucinio judėjim o dalyviai, tarp jų A ntanas Sniečkus,
Ignas Gaška, Kazys Preikšas, Ju o zas Garelis ir kt.
Šiltai sutiko tarybiniai žm onės išvaduotus iš kalėjim ų
Lietuvos kom unistus. Ypač džiaugėsi LKP CK v adovai
V. K apsukas ir Z. A ngarietis. „Už keliolika nusenusių k u 
nigų ir zakristijonų gavom e 24 jaunus revoliucionie
rius",— pareiškė Z. A ngarietis, pasitikęs M askvoje a tv y 
kusius draugus. Visi jie pailsėję įsijungė į ak ty v ų gam y
binį, visuom eninį darbą arba prad ėjo m okytis partinėse
m okyklose.
ASPIRANTAS
Susitarus su B altarusijos KP C entro Kom itetu, K. Preikšas
Kazio Ja n k au s pavarde buvo pasiųstas dirbti į M inską į
lietuviškojo savaitraščio „Raudonasis artojas" redakciją.
Nuo 1934 m. sausio 1 d. jis dirbo redakcijos atsakinguo
ju sekretorium i, o nuo tų pačių m etų rugpjūčio 1 d.—
redaktoriaus pavaduotoju.
N orėdam as pagilinti savo žinias, K. Preikšas 1935 m.
rugsėjo 1 d. ėm ė m okytis M askvoje V akarų tautinių m a
žumų kom unistinio universiteto aspirantūroje, pasirinkęs
partijos istorijos specialybę. K artu jis dėstė universiteto
lietuvių sektoriaus studentam s Lietuvos Kom unistų p a r
tijos istoriją, dirbo redaktorium i.
Tačiau aspirantūros K. Preikšas nebaigė. 1936 m. V a
k arų tautinių m ažum ų kom unistinis universitetas buvo
likviduotas, jo aspirantūros institutas uždarytas. U niver
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siteto vadovybė išdavė K. Preikšui tokią charakteristiką:
„Drg. Jan k u s buvo v ienas gabiausių I-ojo kurso aspiran
tų. M okėsi „labai gerai" ir „gerai". Ideologiškai tvirtas,
drausm ingas ir aktyvus. A sp irantūroje buvim o m etais pa
sireiškė tik iš gerosios pusės" 40. Tada K. Preikšas pradėjo
m okytis T arptautinės Lenino m okyklos prie Kom unistų
Internacionalo V ykdom ojo Kom iteto aspirantūroje, lek
torių fakultete. Bet ir čia m okslas tru k o neilgai.
Tuo m etu įsiliepsnojo pilietinis k aras Ispanijoje. Fa
šistai pakėlė m aištą prieš respublikos vyriausybę, o jiem s
į pagalbą atėjo V okietijos ir Italijos fašistai interventai,
siekdam i sugriauti Ispanijos revoliucijos ugnyje susikū
rusią dem okratinę santvarką. K om interno kviečiam i, visų
šalių antifašistai skubėjo padėti Ispanijos Respublikos liau
džiai.
INTERNACIONALINIŲ BRIGADŲ KARYS
ISPANIJOJE
K. Preikšas taip pat nusprendė v ykti savanoriu į Ispani
ją. 1937 m. pradžioje jis išėjo trum pą karinį apm okym ą
ir balandžio 1 d. atvyko į Ispaniją. Čia jis buvo priim tas
į Ispanijos kom unistų p a rtiją Kazio Ilgio pavarde. Trum 
pai padirbėjęs internacionalinių brigadų k arininkų m okyk
loje taktikos bei fortifikacijos dalykų dėstytoju ir kuopos
v ad u A lbasetėje, K. Preikšas pasiprašė pasiunčiam as į
frontą. Birželio 17 d. jis atvyko į 99-ąją brigadą ir ėm ė
dirbti instruktorium i p atarėju. Liepos pradžioje brigada
buvo pasiųsta į M adrido frontą. Čia jis m okė kulkosvai
dininkus, o po to, kaip 69-osios brigados karys, dalyvavo
Briunetės operacijoje. A trem iant atkaklius fašistų puoli
m us ties Kichorna, K. Preikšas gavo pirm ąjį „kovos krikš
t ą “. Brigada kovojo didvyriškai. Priešas buvo sulaikytas,
nors operacijos m etu pusė 69-osios brigados k arių buvo
užm ušta ir sužeista.
Briunetės fronte K. Preikšas išbuvo iki 1937 m. p ab ai
gos, po to vėl dirbo instruktorium i p a ta rė ju 69-ojoje b ri
gadoje. 1938 m. balandžio m ėn. jis buvo kom andiruotas
į Barseloną, iš k u r karin ė vadovybė pasiuntė jį dalyvauti
fronto o p eracijoje 32-osios divizijos 142-ojoje brigadoje,
o po to 31-osios divizijos 62-ojoje brigadoje. Trum pose
pertraukose tarp stam besnių m ūšių K. Preikšas dėstė k a 
rininkų m okyklose ir vėl prašėsi siunčiam as į frontą.
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1938 m. rugpjūčio— spalio m ėn. jis vėl buvo priešakinėse
fronto linijose. 30-osios divizijos sudėtyje jis dalyvavo
respublikonų operacijo je puolant Balagero kryptim i, su
savo dalim i fronte atlaikė įnirtingas fašistų atakas, tru k u 
sias ištisas 10 dienų.
1938 m. pabaigoje Ispanijos vyriausybė n u tarė dem o
bilizuoti iš arm ijos internacionalinių brigadų karius. S pa
lio—gruodžio m ėnesiais K. Preikšas buvo dem obilizuotų
internacionalinių brigadų k arių stovykloje. Tuo ta rp u fa
šistai vėl sustiprino puolim ą fronte. Ispanijos KP C entro
Kom itetas 1939 m. sausio v id u ry je kreipėsi į in tern acio 
nalinių b rigadų karius prašydam as padėti atrem ti priešą.
K. Preikšas 13-osios brigados sudėtyje k a rtu su tū k sta n 
čiais k itų internacionalinių brigadų karių, atvykusių į Is
paniją iš daugelio pasaulio šalių, kovėsi fronte, kol, p ri
remti prie Ispanijos—Prancūzijos sienos, savanoriai v a sa 
rio 9 d. buvo priv ersti pereiti į Prancūzijos te r ito r iją 41.
Ju n g tin ės užsienio in te rv en tų ir Ispanijos fašistų j ė 
gos, pasinaudodam os tuo, kad A nglijos bei Prancūzijos
reakcinės vyriausybės laikėsi vadinam osios nesikišim o p o 
litikos, nuslopino Ispanijos R espubliką po daugiau k aip
d v eju s su puse m etų trukusio atkaklaus pilietinio karo.
Ispanijos liaudžiai sm urtu buvo prim esta neapkenčiam a
fašistinė generolo Franko diktatūra.
Spėję pasitraukti į Prancūzijos terito riją Ispanijos Res
publikos gynėjai buvo internuoti stovyklose. Čia susitel
k ė Ispanijos kovų v e te ran a i antifašistai, kilę iš Lietuvos.
J ie 1939 m. stovykloje išleido hektografu padauginto laik
raščio „Už vielų" du num erius, alm anachą „Ispanijos Res
publikos frontuose", organizavo in tern u o tų jų lavinim ąsi.
K. Preikšas in tern u o tų jų stovykloje išbuvo du su puse
m ėnesio. T arybinės vyriausybės pastangom is k a rtu su k i
tais tarybiniais piliečiais balandžio 23 d. jis buvo išleistas.
Kitą dieną K. Preikšas sėdo į tarybinį laivą „Sibir" ir b a 
landžio 30 d. atplaukė į Leningradą.
K. Preikšo nuopelnus k o v o je su fašizmu Ispanijoje ap i
būdina Ispanijos KP C entro Kom iteto išduota jam ch arak 
teristika: „Drg. Ja n k au s Kazio elgesys Ispanijoje buvo
labai geras, o jo darbas be galo naudingas; jis y ra a k ty 
vus ir atsidavęs partijai draugas" 42.

LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS
CENTRO KOMITETO SEKRETORIUS
IDEOLOGINIAM DARBUI
Pasigydęs Kislovodsko kurorte, K. Preikšas 1939 m. lap
kričio 10 d. pradėjo dirbti M askvoje Užsienio kalbų lite
ratūros leidyklos lietuviškosios redakcijos vyresniuoju re 
daktorium i. Leidykla leido m arksizm o-leninizm o klasikų
raštus ir aktualią politinę literatū rą užsienio šalių tau tų
kalbom is. Kom unistų partijo s pavedim u to k ia literatū ra
buvo leidžiam a ir lietuvių kalba.
N uvertę L ietuvoje fašistinį režimą, Kom unistų partijo s
vadovaujam i, darbo žm onės ėmė ku rti n a u ją tarybinę san
tvarką. Kraštui reikėjo daug liaudžiai atsidavusių k ū ry 
bingų žmonių. LKP CK prašym u K om unistų Internaciona
lo V ykdom ojo K om iteto kom andiruojam as K. Preikšas
1940 m. liepos 17 d. išvažiavo į K a u n ą 43. Lietuvos Ko
m unistų partijos C entro K om itetas paskyrė K. Preikšą CK
sekretorium i propagandos ir agitacijos reikalam s. Šias
pareigas jis ėjo iki 1948 m. pabaigos.
1940— 1941 m. dirbdam as LKP C entro Kom itete,
K. Preikšas visą savo en erg iją atidavė įvairiapusiškam
organizaciniam ir ideologiniam darbui.
Telšių rinkim inės apygardos darbo žm onės 1941 m. sa u 
sio 12 d. išrinko ak ty v ų liaudies reikalų g y n ėją K. P reik
šą savo deputatu į TSRS A ukščiausiąją Tarybą. Tų pačių
m etų vasario 9 d. LKP(b) V suvažiavim as išrinko K. P reik
šą LKP (b) CK nariu, o CK plenum as — į LKP(b) CK biurą,
kurio n ariu jis buvo renkam as iki 1954 m. vasario m ėn.
H itlerinei V okietijai užpuolus T arybų šalį, K. Preikšas
k a rtu su T arybų Lietuvos vyriausybe evakavosi į šalies
gilum ą. G yvendam as Penzoje, vėliau M askvoje, jis telkė
evakuotus T arybų Lietuvos gyventojus ir padėjo jie m s
įsijungti į gynybinį darbą.
J a u nuo pirm ųjų evakuacijos dienų LKP(b) CK biu ras
stengėsi padėti evakuotiem s T arybų Lietuvos gyventojam s
įsijungti į kovą prieš fašistinius grobikus. Surinkus duo
m enis apie ev akuotųjų skaičių ir jų apsistojim o v ietas,
buvo pateikti atitinkam i pasiūlym ai T arybų Sąjungos v y 
riausybei. V alstybės Gynimo K om itetas 1941 m. gruodžio
18 d. priėm ė nutarim ą sudaryti ir parengti kovai Raudo
nosios A rm ijos lietuviškąją šaulių diviziją.
Kaip LKP CK įgaliotinis K. Preikšas 1942 m. sausio
4 d. išvyko į Gorkio m iestą padėti kariniam s darbuoto
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jams sutelkti divizijos karius. Sukūrus divizijos atsargos
batalioną, jam e buvo sudaryta speciali kuopa, ku rio je bu
vo m okom i kariai, pareiškę n o rą v y k ti savanoriais į o k u 
puotą Lietuvą, kovoti partizanų būriuose. K. Preikšas a k 
tyviai dalyvavo paren k an t ir m okant busim uosius p a rti
zanus, siunčiant juos į okupuotą teritoriją. Jis buvo daž
nas lietuviškosios divizijos k arių svečias: sk aity d av o p ra 
nešimus, padėdavo aprūpinti literatūra, k uri suteikdavo
kariam s taip laukiam ų žinių apie gim tąjį kraštą.
Kai 1944 m. liepos pradžioje R audonoji A rm ija išv a 
davo pirm uosius T arybų Lietuvos rajonus, respublikos v y 
riausybė ėmėsi atkurti T arybų valdžios organus vietose,
kvietė darbo žm ones a tsta ty ti priešo sugriautą ir n u n io 
kotą liaudies ūkį. Liepos 13 d. sutriuškinus V ilniuje a p 
suptą vokiečių fašistų įgulą, išvaduotoje sostinėje įsikūrė
T arybų Lietuvos Liaudies K om isarų T aryba ir LKP(b) C en t
ro K om itetas. Dirbdam as LKP(b) CK sekretorium i p ro p a 
gandos ir agitacijos reikalam s ir būdam as CK biuro n a 
riu, K. Preikšas ak ty v iai dalyvavo organizuojant krašto
ūkio atkūrim ą, plėto jan t ideologinį darbą. Jis darė p ra 
nešim us ideologiniais klausim ais LKP(b) CK plenum uose,
Lietuvos TSR A ukščiausiosios Tarybos sesijose, kūrybinių
organizacijų valdybų plenum uose, nenuilstam ai skleisda
m as m arksizm o-leninizm o idėjas ir telkdam as m ūsų k rašto
inteligentiją Kom unistų partijos iškeltiem s uždaviniam s
įgyvendinti.
RESPUBLIKOS MINISTRŲ TARYBOJE
1948 m. lapkričio 25 d. K. Preikšas buvo paskirtas Lie
tuvos TSR M inistrų Tarybos pirm ininko pavaduotoju. Šias
pareigas' jis ėjo iki 1960 m. sausio 28 d., o po to dirbo
LTSR M inistrų Tarybos patarėju . K. Preikšo darbo sritis
buvo vadovavim as liaudies švietim o, mokslo, kultūros,
sporto, sveikatos apsaugos, socialinio aprūpinim o, m eno
saviveiklos ir kitom s artim om s įstaigom s.
Dirbdam as M inistrų T aryboje, K. Preikšas v adovavo
daugeliui ilgą laiką veikusių kom isijų, tvarkiusių svarbius
darbo barus. A ntai 1953 m. jis buvo Kom isijos studentam s
atrinkti ir pasiųsti m okytis į k itų sąjunginių respublikų
aukštąsias m okyklas pirm ininkas; 1954 m.— Gydym o k o 
m isijos pirm ininkas; nuo 1956 m.— N epilnam ečių reikalų,
Personalinių pensijų skyrim o kom isijos pirm ininkas ir t. t.
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1958— 1960 m. K. Preikšas vadovavo jubiliejinės respub
likinės Dainų šventės surengim o kom isijai, Birštono k u ro r
to perspektyvinio išvystym o klausim am s spręsti kom isijai
ir kt. Nuo 1959 m. balandžio mėn. dirbdam as Lietuvos
TSR užsienio reikalų m inistru, K. Preikšas palaikė ryšius
su užsienio šalyse gyvenančiais lietuviais, pareiškusiais
norą grįžti į gim tąjį kraštą.
1957 m. vasarą K. Preikšas sėkm ingai vadovavo T ary
bų Lietuvos kultūros v eik ėjų delegacijai, aplankiusiai Len
kijos Liaudies Respubliką, tuo padėdam as išplėsti k u ltū ri
nius ryšius ta rp Lenkijos ir T arybų šalies tautų.
Pokario m etais įvykę LKP VI—XII suvažiavim ai (1949—
1960) išrinko K. Preikšą LKP CK nariu. 1941— 1954 m.
K. Preikšas buvo išrinktas TSRS A ukščiausiosios Tarybos,
o 1947— 1961 m.— Lietuvos TSR A ukščiausiosios Tarybos
deputatu. K. Preikšas dažnai išvykdavo į rajonus susitikti
su rinkėjais, kaip LKP CK narys teik ė param ą rajonų
partinėm s organizacijom s.
Už nuopelnus liaudžiai ko v o je dėl socialistinės sa n tv a r
kos Lietuvoje sukūrim o, už T arybų Lietuvos liaudies ūkio
ir kultūros išvystym ą tarybinė v yriausybė ap d o vanojo
K. Preikšą Lenino, T ėvynės karo II laipsnio, trim is Darbo
raudonosios vėliavos ordinais ir m edaliais „Už šaunų d a r
bą 1941— 1945 m etų D idžiajam e Tėvynės kare" ir „Už p e r
galę prieš V okietiją 1941— 1945 m etų D idžiajam e Tėvynės
k a re “.
M irė K. Preikšas 1961 m. gruodžio 5 d. išvykos m etu
Seirijuose, Lazdijų rajone.
Staigią K. Preikšo m irtį su skausm u sutiko visi T arybų
Lietuvos darbo žmonės, jo kovos draugai ir artim ieji.
TSRS užsienio reikalų m inisterijos kolegija savo užuojau
tos telegram oje rašė: „Dėl ankstyvos draugo K. Preikšo
m irties TSRS užsienio reikalų m inisterijos kolegija reiš
kia gilią užuojautą Lietuvos TSR v yriausybei ir Užsienio
reikalų m inisterijai, velionio giminėm s ir artim iesiem s" 44.
U žuojautą velionio šeim ai pareiškė Lietuvos KP C entro
Kom itetas, Lietuvos TSR M inistrų Taryba, Užsienio reik a
lų m inisterija ir daugelis kitų organizacijų. N uoširdų sa
vo d rau g ą pagerbė ir užsienyje gyvenę pažangieji lietu
viai. Telegram oje iš N iujorko užsienio pažangiųjų lietuvių
v ard u A. Bimba, P. Buknys, D. Solomskas, S. V ečkys,
S. Sasna rašė: „Seno kovotojo Kazio Preikšo m irtis —
didžiulis nuostolis lietuvių tautai. Reiškiam e gilią užuo
ja u tą jo šeimai ir d ra u g a m s" 45.
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Į V ilniaus A ntakalnio kapines velionį palydėjo LKP
CK, LTSR M inistrų Tarybos, LTSR A ukščiausiosios T ary 
bos Prezidiumo, Liaudies ūkio tarybos, m inisterijų ir ži
nybų darbuotojai, revoliucinio judėjim o ir Ispanijos p i
lietinio k aro dalyviai, tūkstančiai V ilniaus m iesto g y v en 
tojų. Laidotuvių eisenoje dalyvavo taip p at Kauno, Šiau
lių ir k itų m iestų bei rajo n ų partin ių organizacijų, vietinių
T arybų ir darbo žm onių atstovai. Dešim tys vain ik ų su įra 
šais raudonuose kaspinuose nuo įvairiausių organizacijų
buvo sustatyti an t supilto n a u jo kapo.
*

*

*

K. Preikšo literatūrinį palikim ą sudaro Partiniam e a r 
chyve saugom i jo 1931 m. laiškai, ataskaitos apie p o grin
dinį p artinį darbą Lietuvoje, apie dalyvavim ą Ispanijos
liaudies kovose prieš fašistus 1937— 1939 m., kalbos LKP
CK plenum uose. Kaip korespondentas K. Preikšas pradėjo
bendradarbiauti LKP leistuose laikraščiuose ir v ie n k a rti
niuose leidiniuose dar trečiajam e dešim tm etyje. Savo k o 
respondencijas 1926 m. „D arbininkų atstove" ir anksčiau
Šiauliuose ėjusiuose partiniuose-profsąjunginiuose leidi
niuose K. Preikšas pasirašinėjo pseudonim ais Kazys,
K-zys, K-as, K-s. Dirbdam as „Raudonojo artojo" red a k 
cijoje M inske, savo straipsnius jis pasirašinėjo Kazys,
K., K. A., K. A-is, K. Ąžuolaitis.
T arybų Lietuvos periodinė spauda paskelbė nem aža
K. Preikšo kalbų ir straipsnių, pasirašytų tik rą ja pavarde.
Ilgus m etus (1941 ir 1945— 1955 m.) K. Preikšas dirbo LKP
CK teorinio žurnalo „Kom unistas" atsakinguoju red ak to 
riumi, o nuo 1955 m. balandžio iki 1961 m. gruodžio m ėn.—
redkolegijos nariu. Savo kalbose ir straipsniuose K. P reik
šas nenuilstam ai kovojo su buržuazinės ideologijos lie
kanom is, propagavo lietuvių tautos kultūros laim ėjim us,
tarybinių tau tų draugystę, proletarinio internacionalizm o
jausm us.
ATMINIMO JAMZINIMAS
V isas sąm oningas Kazio Preikšo gyvenim as buvo glau
džiai susijęs su Lietuvos darbininkų klasės kova prieš b u r
žuazijos diktatūrą, už T arybų valdžią, už kom unizm ą.
Pagerbdam i Kazį Preikšą — vien ą iš seniausių Lietu
vos Kom unistų partijos v e ik ė jų ir siekdam i įam žinti jo
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atm inim ą, Partijos istorijos instituto prie LKP CK m oksli
niai bendradarbiai parengė jo literatūriniam palikim ui skir
tą leidinį „Kazys Preikšas" (Vilnius, 1964 m.). V ilniaus ir
Šiaulių m iestuose, k u r K. Preikšas daugiausia dirbo, jo
v a rd u pavadintos gatvės. 1961 m. gruodžio 22 d. jo v a r
das suteiktas Šiaulių pedagoginiam institutui 46. 1969 m.
Lietuvos gam ybinės žuvies pram onės valdybos transpor
tiniam refrižeratoriui suteiktas pavadinim as „Kazys Preik
šas".
1978 m. birželio 14 d. Šiauliuose atidengtas Kaziui
Preikšui pam inklinis biustas, kurį sukūrė skulptorė N. Gai
galaitė ir architektė N. Bučiūtė 47.
1981 m. kovo 11 d. V ilniuje, Č iurlionio g atvėje prie
namo, pažym ėto 66-uoju num eriu, buvo atidengta m em o
rialinė lenta, ku rio je įrašyta: „Šiame nam e 1944— 1961
m etais gyveno revoliucinio judėjim o veik ėjas Kazys
Preikšas" 48.
N enuilstam a pasiaukojam a visuom enine veikla Kazys
Preikšas visiem s laikam s įrašė savo v a rd ą į Lietuvos dar
bo žmonių išsivadavim o kovos istoriją, į socializmo sukū
rim o m ūsų krašte istoriją.
1 9 6 4

Antanas
Sniečkus
( 19 0 3 —

19 74 )

Ilgam etis Lietuvos darbo žmonių revoliucinis judėjim as,
lietuvių tautos posūkis socialinės pažangos keliu 1940 m.
socialistinės revoliucijos m etu, didvyriška partizaninė
kova su fašistiniais okupantais Didžiojo Tėvynės k aro m e
tais, respublikos liaudies ūkio atkūrim as, valstiečių ūkių
pertvarkym as socialistiniais pagrindais, krašto in d u stria
lizavim as, socialistinės visuom enės sukūrim as — visi šie
įsim enantys laim ėjim ai glaudžiai susiję su K om unistų p a r
tijos, su A ntano Sniečkaus partine, organizacine ir ideolo
gine v eik la ugdant lietuvių tautos draugystę, ekonom inį
ir kultūrinį bendradarbiavim ą su broliškom is tarybinėm is
tautom is.
A ntanas Sniečkus gimė 1903 m. sausio 10 d. Sakių ap 
skrities Bublelių vienkiem yje (dabar Šakių raj.) valstiečių
šeim oje !. Prasidėjus Pirm ajam pasauliniam karui, A. Snieč
kus iš savo tėviškės, buvusios V okietijos pasienyje, persi
kėlė į Vilnių, m okėsi gim nazijoje. 1915 m. k artu su visa
gim nazija evakavosi į V oronežą, k u r 1918 m. baigė 4 k la
ses.
o
R evoliuciniai 1917 m etų įvykiai R usijoje padarė jam
neišdildom ą įspūdį. Dar „iki Spalio revoliucijos sim patiza
vau bolševikam s" 2,— rašė A. Sniečkus 1940 m. gruodžio
15 d. autobiografijoje.
23 Užsak. № . 3499
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KOMUNISTINĖS SPAUDOS DARBUOTOJAS
Po Bresto taikos pasirašym o A. Sniečkus k a rtu su kitais
evakuotais į V oronežą m oksleiviais 1918 m. grįžo į Lie
tuvą. Baigęs pašto ir telegrafo darb u o to jų kursus, 1919 m.
rugpjūčio mėn. prad ėjo dirbti A lytaus pašto įstaigoje te 
legrafo linijų prižiūrėtoju.
A ly tu je A. Sniečkus 1920 m. rugpjūčio mėn. buvo pri
im tas į K om unistų partijos gretas. Kovos draugai išrinko
jį LKP A lytaus parajonio nelegalaus kom iteto sekretoriu
mi. K artu jis dirbo legalų profsąjungų darbą — priklausė
Suvalkijos ben d rajai profsąjungai, buvo šios kairiosios
profsąjungos A lytaus skyriaus valdybos sekretorium i.
R evoliucinę veiklą nu trau k ė 1921 m. sausio 28 d. areš
tas. A. Sniečkus buvo kaltinam as veikęs K om unistų p arti
jos naudai, platinęs kom unistinę litera tū rą („K areivių tie
są", C harkove išleistą „D arbininkų b alsą“). Tardom as
A. Sniečkus paaiškino, kad jis priklausė legaliai A lytaus
darbininkų profsąjungai, n orėjęs jos skyrių sukurti K ro
k ia la u k y je 3. K adangi tard y to jas tv irtų įkalčių neturėjo,
kaltinam asis kovo 21 d. iš kalėjim o buvo išleistas ir apsi
gyveno K aune — policijos prižiūrim as. Tačiau byla kom p
likavosi. Pagal 1921 m. birželio 6 d. surašytą kaltinam ąjį
ak tą bylą buvo n u tarta perduoti kariuom enės teism ui. Lie
tuvos Kom unistų partijo s vadovybei patarus, A. Sniečkus
pasislėpė. G yvendam as nelegaliai, jis dirbo spaudos d ar
bą, padėjo partijai išleisti legalų laikraštį „D arbininkų rei
kalai", organizavo politinių kalinių šelpimą.
1921—1923 m. K aune veikė legali m arksistinės litera
tūros leidykla „Šviesa". Kom unistų partijo s n arių vado
vaujam a, „Šviesos" leidykla užsim ojo išleisti Juliaus J a 
nonio raštus. Sudaryti pirm ojo lietuvių proletarinio poeto
eilėraščių rinkinį buvo įpareigotas A. Sniečkus. Su didele
m eile jis tvarkė, ran k a perrašinėjo iš sąsiuvinių J. J a n o 
nio eilėraščius. R inkinys buvo išspausdintas K aune
1921 m .4
Gavęs LKP CK leidim ą, A. Sniečkus 1921 m. liepos p a
baigoje em igravo į T arybų Rusiją. Parašytam e m andate
LKP CK sekretorius A dolfas (Karolis Požėla) apibūdino
kom andiruojam ą A n teką kaip aktyvų R audonojo kryžiaus
darbuotoją, rekom endavo pasiųsti jį m okytis į partinę m o
kyklą 5 M askvoje.
Tačiau partinėm s įstaigom s trūko darbuotojų. A tvykusi
A. Sniečkų LKP CK Užsienio biuras pasiuntė dirbti į Smo
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lenską, į LKP CK leidyklą, k uri spausdino žurnalus „Ko
m unistas", „D arbininkų jaunim as", „Komunisto k n y g y n ė
lio” serijos leidinius, pirm ąjį V. Lenino rinktinių raštų
nnkinį lietuvių kalba. V isa ši litera tū ra buvo siunčiam a
I I ietuvą ir nelegaliai ten platinam a.
G yvendam as Sm olenske ir M askvoje, A. Sniečkus a rti
mai bendravo su V. K apsuku, Z. A ngariečiu, P. Eidukevi
čiumi. P artijos įpareigotas, jis redagavo „Kom unisto" p rie
dą kom jaunim o reikalam s „Jaunim o lapelis" (jo išėjo
14 num erių), 1923— 1926 m.— LKJS C entro K om iteto o r
ganą „D arbininkų jaunim as". 1924 m. spalio m ėn. K aune
įvykusio LKJS I suvažiavim o išrinktas C entro K om itetas
paskyrė A. Sniečkų toliau redaguoti „D arbininkų jau n i
mą".
D irbdam as leidykloje, A. Sniečkus v akarais m okėsi
D arbininkų fakultete prie Sm olensko valstybinio u n iv er
siteto ir 1925 m. jį baigė. U niversiteto D arbininkų fakul
teto pažym ėjim as suteikė jam teisę stoti į k iekvieną T a
rybų šalies au k štąją m o k y k lą 6. A. Sniečkus atvyko
j M askvą ir įstojo į Plechanovo liaudies rikio instituto
Ekonom ikos fakultetą. Studijuodam as jis k artu dirbo LKP
atsto v y b ėje prie K om interno V ykdom ojo Kom iteto.
LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS
CENTRO KOMITETO SEKRETORIATO NARYS
Po fašistinio valstybės perversm o 1926 m. gruodžio 17 d.
Lietuvos KP veiklos sąlygos sm arkiai pasikeitė. Fašistai
sušaudė LKP CK Politinio biuro narius Karolį Požėlą ir
Juozą G reifenbergerį, jų kovos draugus Kazį Giedrį ir Ra
polą Čarną. Šimtai partijos v e ik ė jų ir k airių jų p rofsąjun
gų d arbuotojų buvo uždaryti į kalėjim us ir V a rn ių k o n 
centracijos stovyklą. Daug p artinių organizacijų buvo su
triuškinta. Iškilo uždavinys sustiprinti partijos vadovybę,
atk u rti suardytus partinius ryšius.
LKP CK Politinio biuro v adovai V. K apsukas ir Z. Angarietis pasiuntė baigusius V ak arų tautinių m ažum ų ko
m unistinį u n iversitetą absolventus Povilą Jankauską, Eliją
Hilevičių, Plechanovo liaudies ūkio instituto antro kurso
studentą A n tan ą Sniečkų į Lietuvą dirbti pogrindinio parlinio darbo. 1926 m. gruodžio 27 d. atv y k ęs į Kauną,
Л. Sniečkus iš skelbim ų gatvėse sužinojo, kad tą d ien ą
fašistai sušaudė K. Požėlą ir jo bendražygius. Susisiekę
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su pogrindine partine organizacija, A. Sniečkus ir jo ben
dram inčiai 1927 m. sausio 6 d. sušaukė LKP CK plenu
m ą, kuriam e buvo išrinktas S ekretoriatas. A. Sniečkus
buvo kooptuotas į LKP CK narius ir išrinktas Sekretoriato
n a r i u 7. Dėl suėm im ų LKP CK Sekretoriato sudėtis dažnai
keitėsi. K artu su A. Sniečkum i 1927— 1930 m. partijos v a 
dovybėje K aune dirbo K. Didžiulis, E. Bilevičius, P. J a n 
kauskas, J. K asperaitis, J. Stim burys ir kiti partijos ak ty 
vistai.
LKP CK Sekretoriato 1927 m. kovo 15 d. nutarim u
A. Sniečkus vadovavo partinės spaudos leidim ui 8. 1927—
1929 m. jis redagavo LKP CK organą laikraštį „Tiesa",
laikraštį „Salin fašizm as!“, daug rašė į R ytprūsiuose lei
džiam us LKP periodinius leidinius „Balsas", „Kom unistas",
organizavo šių kom unistinių leidinių, brošiūrų, atsišauki
m ų nelegalų gabenim ą ir platinim ą Lietuvoje. A tsidavusį
p artinį darbuotoją A. Sniečkų LKP IV konferencija M ask
v o je 1927 m. rugsėjo m ėn. už akių išrinko LKP CK n a 
riu 9, o LKP CK plenum as 1927 m. spalio 3 d.— CK sek re
toriaus K. Didžiulio p av aduotoju 10. A. Sniečkui teko už
siim ti ne tik spaudos leidim u, bet ir partin e organizacine
veikla, dažnai vykdyti ir partijo s vadovo funkcijas.
G erą A. Sniečkaus orientavim ąsi sudėtingose politinėse
situacijose rodo kad ir toks įvykis. 1927 m. rugsėjo 9 d.
T auragėje fašistai žiauriai nuslopino kelias valandas tru 
kusį sukilimą, 12 sukilim o dalyvių buvo sušaudyti, 209 p er
duoti teismui. Iš viso fašistų valdžia suėm ė 324 sukilim o
dalyvius n .
T auragės sukilim ą organizavo ir įvykdė grupė k a irių 
jų socialdem okratų, liaudininkų ir eserų m aksim alistų.
A pie rengiam ą sukilim ą Lietuvos K om unistų p a rtija n e 
buvo inform uota, sukilėlių vadovai kom unistais n epasiti
kėjo. Vis dėlto sukilim as buvo antifašistinis, išreiškė sm ul
kiaburžuazinių sluoksnių pasipiktinim ą fašistiniu režimu.
K om unistų Internacionalo V ykdom asis K om itetas 1927 m.
spalio 13 d. atsišaukim e į viso pasaulio darbo žmones
rašė: „Nė vienas revoliucinis darbininkas negali n e p a 
reikšti pagarbos sukilėliam s, kuriem s užteko drąsos, kad
su ginklu rankose stotų prieš fašistų budelius" 12. Komintern o V ykdom ajam K om itetui paskatinus, išsiplėtė p ro 
testų kam panija prieš sukilėlių persekiojim us. Protes
to m itingai įvyko T arybų Sąjungoje, V okietijoje, L atvijo
je, Estijoje, Suom ijoje, Jungtinėse A m erikos V alstijose 13.
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T auragės sukilimo m etu iš LKP CK S ekretoriato narių
Kaune buvo tik A. Sniečkus. Kiti buvo išvykę į M askvą
dalyvauti LKP IV konferencijoje. LKP CK v ard u A. Snieč
kus parengė atsišaukim ą, kuriam e apskritai teisingai ir
kritiškai įv ertin o T auragės s u k ilim ą 14. Jis nurodė, kad
Tauragės sukilėliai, nors jie ir y ra fašistų priešai, „dar n e 
supranta tų kelių, kuriais reikia eiti p rie fašizmo n u v e r
timo". A. Sniečkaus parašytas ir išleistas atsišaukim as ra 
gino jungtis „darbininkus, valstiečius ir darbo inteligen
tiją, visus tik rai antifašistinius elem entus į ben d rą frontą
prieš fašizmą" 15. Tai buvo raginim as, kad kom unistai, k a i
rieji socialdem okratai, liaudininkai ir kiti antifašistai
bendrai k ovotų prieš fašizmą. Po K om interno VII kong
reso ši partijo s tak tik a įgijo antifašistinio liaudies fronto
pavadinim ą.
A. Sniečkus sėkm ingai vadovavo partijos darbui a tk u 
riant fašistų suardytas darbininkų profsąjungas. Tai p ad ė
jo Kom unistų p a rtijai plačiau organizuoti m asinę ligonių
kasų tary b ų rinkim ų kam paniją 1928 m. Jam padedant,
Kauno ligonių kasų tary b o je buvo sudaryta k a irių jų d a r
bininkų frakcija (jai 1928— 1930 m. vadovavo tarybos n a 
rys kom unistas M. Feigelsonas-M oskvinas).
1930 m. balandžio 7 d. buržuazinė žvalgyba Kom unistų
partijai sudavė skaudų smūgį: K aune buvo suim ti n e le 
galiai gyvenę LKP CK S ekretoriato n ariai A. Sniečkus,
J. K asperaitis ir P. Jankauskas. LKP CK S ekretoriate
1930— 1935 m. dirbo J. Garelis, I. Gaška, I. O šerovičius,
M. Šum auskas, P. Pajarskis, A. Lifšicas, K. Preikšas ir kt.
Tardom as A. Sniečkus pareiškė, kad „priklausąs K o
m unistų partijai, bet to nelaikąs nusikaltim u" 16. Teisme
jis gynė K om unistų partijos orum ą, dem askavo fašistų
m elus, kad L ietuvoje nesą dirvos kom unistų veiklai. Fašis
tinis kariuom enės teism as 1931 m. vasario 26 d. nuteisė
A. Sniečkų 15 m etų k a lė t i 17.
K alinam ą K auno kalėjim e A. Sniečkų prižiūrėtojai ne
k a rtą terorizavo, m ušė, laikė k a r c e r y je I8. K alėjim e jis
išsėdėjo 3,5 m etų ir p er tą laiką 30 parų praleido k a rc e 
ryje. Protestuodam as prieš sm urtą, A. Sniečkus 12 parų
badavo I9. N ors ir visaip persekiojam as, politinis kalinys
ištvėrė.
T arybų Sąjungai ir Lietuvai pasikeitus politiniais k a 
liniais, 1933 m. spalio 19 d. iš Lietuvos kalėjim ų buvo iš
leisti 24 kom unistai, ta rp jų ir A. Sniečkus.
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DARBAS KOMINTERNE
N uo 1933 m. pabaigos A. Sniečkus dirbo K om interne: bu
vo Internacionalinės kontrolės kom isijos darbuotojas,
paskui LKP atstovo prie K om interno V ykdom ojo Kom ite
to Z. A ngariečio pavaduotojas, T arptautinės Lenino m o
kyklos lietuvių sekto riuje dėstė p artinę statybą, leninizmą.
1934 m. spalio m ėn. jis buvo priim tas į šios m okyklos as
pirantūrą, parašė stam besnį v e ik a lą — m okslinį d arb ą
„V alstiečių judėjim as Lietuvoje", kuriam e pirm asis iš Lie
tuvos istorikų įvertino Suvalkijos ir D zūkijos valstiečių
antifašistinį streiką 20.
Po V. Kapsuko m irties LKP CK 1935 m. liepos 19 d. po
sėdyje sudarė n a u ją Politinį biurą. Jo n a riu buvo išrink
tas ir A. Sniečkus. K artu su Z. A ngariečiu, J. Gareliu,
I. M eskupu-A dom u 1935 m. vasarą A. Sniečkus svečio tei
sėmis dalyvavo K om interno VII kongrese M askvos Są
ju n g ų rūmuose. K ongresas, kaip žinoma, parengė n au ją
kom unistų p a rtijų stra te g iją ir tak tik ą ko v o je su fašizmu
ir im perialistinio karo rengim u. A. Sniečkus populiarino
spaudoje VII kongreso nutarim us, padėjo parengti LKP
CK 1935 m. kovo 14 d. „A tvirą laišką" ir kitus partinius
dokum entus, orientavusius Lietuvos kom unistus į antifa
šistinio liaudies fronto idėjų diegim ą Lietuvos revoliuci
niam e judėjim e, jų taikym ą partijos p rak tin ėje veikloje.
KOVOJE DĖL LIAUDIES FRONTO
N auji partinio darbo Lietuvoje uždaviniai vyk d an t Ko
m interno VII kongreso nutarim us dėl antifašistinio liau
dies fronto sukūrim o reikalavo ir n a u jų jėg ų įsiliejim o į šį
darbą. LKP CK Politinio biuro nutarim u A. Sniečkus
1936 m. gegužės m ėn. vėl išvyko į L ie tu v ą 21. N uo šio lai
ko A. Sniečkus ja u oficialiai dirbo kaip LKP CK pirm asis
sekretorius. Į K auną buvo perkeltas ir LKP CK Politinis
biuras, kuriam jis vadovavo.
Kom unistų p a rtija sėkm ingai vadovavo m asinei an ti
fašistinei dem onstracijai darbininko A. K ranausko laido
tuvių m etu ir 1936 m. birželio 18— 20 d. vykusiam Kauno
darbininkų visuotiniam politiniam streikui. A pibūdinęs
streiko eigą, A. Sniečkus 1936 m. rašė, kad visuotinis
streikas „sustiprino visos Lietuvos darbininkų klasės ko
vą. . . sustiprino visą antifašistinį judėjim ą" 22. A. Snieč358

linus Vadovaujam as LKP CK parodė daug iniciatyvos vyk1 1.1111 K om interno VII kongreso nutarim us, iškėlė Kom u

ninių partijos nariam s uždavinį išplėsti ryšius su dem okra
antifašistine inteligentija, kūrybiniais darbuotojais,
li.uidieš fronto idėjas populiarino legalioje spaudoje. A n 
tį fašistinį ju d ėjim ą stiprino K om unistų partijos o rg an i
zuota kam panija už am nestiją politiniam s kaliniam s, už p a 
miną Ispanijos liaudžiai, ko v o jan čiai su fašistais ir interv entais.
K om interno V ykdom ojo K om iteto pakviestas, 1937 m.
gegužės 21—rugpjūčio 8 d. A. Sniečkus buvo nuvykęs
I M askvą. LKP CK v ard u jis padarė ataskaitą apie Kominlerno VII kongreso nutarim ų vykdym ą. A tsižvelgdam i
I K om interno V ykdom ajam e K om itete svarstym o m etu p a 
reikštas pastabas, A. Sniečkus k a rtu su Z. A ngariečiu p a 
rengė LKP CK rezoliucijas „Liaudies fronto klausim u" ir
„O rganizaciniu klausim u" 23. K om interno V ykdom ojo K o
m iteto S ekretoriatas visiškai p ritarė LKP politiniam kursui
ir 1937 m. rugsėjo 27 d. savo nutarim e „Lietuvos klausi
mu" paragino Lietuvos kom unistus dirbti kūrybiškai ir
lanksčiai, atsižvelgiant į konkrečias krašto sąlygas 24,
N au ja partijo s veiklos linija buvo nubrėžta LKP CK
1938 m. sausio ir 1939 m. sausio plenum uose, įvykusiuose
Kauno apylinkėse. Pagrindinius pranešim us plenum uose
padarė A. Sniečkus, pažym ėdam as užsienio im perialistų,
ypač hitlerinės V okietijos, agresijos prieš Lietuvą pavojų.
Šią teisingą politinę partijo s lin iją A. Sniečkaus v adovau
jamas LKP CK parengė savarankiškai, nes 1938— 1939 m.
ryšiai su K om interno V ykdom uoju K om itetu buvo n u 
trūkę.
G yvendam as pogrindyje, A. Sniečkus 1936— 1939 m.
dirb o didelį žurnalistinį darbą. Jis redagavo LKP CK o r
ganą laikraštį „Tiesa", buvo teo rin ių partijos leidinių „Par
tijos darbas", „Propagandistas" redkolegijos narys, n em a
žai rašė šiuose leidiniuose svarbiausiais partinio darbo,
kovos su buržuazine ideologija klausim ais.
Prasidėjus A n trajam pasauliniam karui, Lietuva ir T a
rybų S ąjunga 1939 m. spalio 10 d. pasirašė „V ilniaus ir
V ilniaus srities Lietuvos respublikai perdavim o ir Lietu
vos—T arybų Sąjungos savitarpio pagalbos sutartį". Ta
proga fašistų surengtą K aune m asinį m itingą K om unistų
p a rtija A. Sniečkaus iniciatyva pavertė dėkingum o T ary 
bų Sąjungai m anifestacija.
tin e
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R yškėjant buržuazinės santvarkos krizei, stiprėjant
liaudies nepasitenkinim ui ir k y lan t revoliuciniam ju d ėji
mui, Lietuvoje ėm ė bręsti revoliucinė situacija. Stengda
m asis apginti klasinius Lietuvos buržuazijos interesus, fa
šistinis Lietuvos diktatorius A. Sm etona ėm ė orientuoti
Lietuvą į hitlerinį protektoratą, 1940 m. balandžio 17 d.
pasirašė n a u ją Lietuvos—V okietijos prekybos sutartį. Tais
pačiais reakciniais buržuazijos viešpatavim o išsaugojim o
tikslais A. Sm etona 1940 m. pradžioje pasiuntė saugumo
departam ento direkto rių A. Povilaitį į Berlyną, kad jis
perduotų Lietuvos fašistinės vyriausybės pasiūlym ą įju n g 
ti Lietuvą į hitlerinės V okietijos p ro tek to ratą 25. V adovau
jan ty s V okietijos v e ik ė jai pritarė šiam A. Sm etonos p a
siūlym ui ir pažadėjo savo param ą suteikti 1940 m. rudenį,
po to, kai bus sutriuškinta Prancūzija.
Kom unistų p a rtija dem askavo šią tautininkų ir b u v u 
sių nuo 1939 m. jų v yriausybėje krikščionių dem okratų
ir liaudininkų reakcinių veikėjų, visos buržuazinės sto v y k 
los politiką, kaip antinacionalinę, nuk reip tą prieš gyvybi
nius Lietuvių tautos reikalus.
S tiprėjantį antifašistinį judėjim ą tautininkai fašistai
stengėsi nuslopinti represijom is. 1939 m. rudenį buvo su
imti partijos aktyvistai V. N iunka, K. Didžiulis, M. Šum auskas, F. Kraštinis, A. M ilvydas ir daugelis kitų.
1939 m. gruodžio 19 d. G arliavos valsčiaus Tirkiliškių k ai
m e prie Kauno buvo suim tas ir A. Sniečkus. Tardom as
klasinių priešų, A. Sniečkus oriai pasisakė, kad jo užsi
ėm im as yra „partijos darbas" 26, kad jis priklauso Lietu
vos Kom unistų partijai, bet atsisako k ą nors paaiškinti
apie tos partijos v e ik im ą 27. Teisiam as A peliaciniuose rū 
m uose K aune 1940 m. birželio 1 d. A. Sniečkus paskuti
niam e žodyje stengėsi išdėstyti K om unistų partijo s sieki
m us ir jų naudą Lietuvai, bet teism o pirm ininkas n u tra u 
kė jo kalbą. Fašistai nuteisė A. Sniečkų 8 m etus kalėti.
SOCIALISTINĖS REVOLIUCIJOS VEIKĖJAS
1940 m. birželyje Lietuvoje, kaip ir kitose Pabaltijo vals
tybėse, įvyko socialistinė revoliucija. Dėl susiklosčiusių
darbo žmonėms palankių tarp tau tin ių sąlygų, dėl Tarybų
šalies internacionalinės param os P abaltijo tautom s socia
listinė revoliucija įvyko taikiai. Žlugus fašistiniam reži
mui, stam biosios buržuazijos interesus gynusį A. Smeto360

поз vyriausybė buvo nu v ersta ir sudaryta Liaudies v y ria u 
sybė, atstovavusi darbininkų, valstiečių, pažangiosios in 
teligentijos interesam s. Liaudies vyriausybei vadovavo
Lietuvos K om unistų partija.
V ienas iš pirm ųjų Liaudies vyriausybės žingsnių buvo
p o l i t i n i ų kalinių antifašistų paleidim as iš kalėjim ų ir pri
verčiam ojo darbo stovyklų. Iš viso 1940 m. vasarą buvo
paleista 516 politinių k a lin ių 28.
V ykdydam i Liaudies vyriausybės nurodym ą, A p elia
ciniai rūm ai, prieš porą savaičių nuteisę A. Sniečkų 8 m e
lus kalėti, 1940 m. birželio 18 d. Kauno sunkiųjų darbų
kalėjim o viršininkui parašė: „Pranešam e, kad A peliaciniai
i urnai 1940 m. birželio mėn. 18 d. n u tarė kardom ąją p rie
monę Sniečkui A ntan ui pakeisti. .. Tad rem iantis šiuo nuIa rim u prašom a Sniečkų A ntaną, sūn. Juozo, tu o ja u iš
kalėjim o paleisti" 29. Liaudies vyriausybės teisingum o m i
nistras Povilas Pakarklis tą pačią dieną K auno sunkiųjų
darbų kalėjim o viršininkui nurodė: „Įsakau tu o jau paleisti
iš Kauno s. d. kalėjim o politkalinį A ntaną Sniečkų" 30. Įsak ymas buvo įvykdytas — A ntanas Sniečkus buvo pirm asis
politinis kalinys, birželio 18 d. išleistas į laisvę.
A tsidūręs įvykių sūkuryje, jis tuoj pat prad ėjo tv a r
kyti partinius ir valstybinius reikalus. LKP CK Sekretoria
to posėdžiuose buvo aptariam i k ad rų paskirstym o klausi
mai ir duodam i patarim ai bei nurodym ai, kaip sulaužyti
buržuazinį valstybės ap aratą ir sukurti naują, tarybinį.
Sekretoriato nurodym u Liaudies vyriausybės vidaus rei
kalų m inistru birželio 19 d. buvo paskirtas kom unistas
M ečislovas Gedvilas. Tą pačią dieną vidaus reikalų m i
nistras savo įsakym u N r. 61 A. Sniečkų nuo birželio 19 d.
priėm ė tarnybon ir paskyrė valstybės saugum o d ep arta
m ento direktorium i 31. Šias oficialias pareigas jis ėjo iki
rugpjūčio m ėn.
A. Sniečkus buvo išrinktas Liaudies seim o atstovu.
Seimas ja u pirm ajam e posėdyje liepos 21 d. n u tarė p a 
skelbti L ietuvoje T arybų valdžią. A. Sniečkaus pasiūlym u
seim as apsvarstė klausim ą dėl T arybų Lietuvos įstojim o
j TSRS sudėtį sąjunginės respublikos teisėmis.
„M ūsų šalies prisidėjim as p rie T arybų Sąjungos užtik
rins greitą, spartų socialistinės statybos vykdym ą,— k al
bėjo jis Liaudies seim e liepos 21 d.— T arybinių penkm ečių
išugdytoji stam bi socialistinė pram onė pakels m ūsų krašto ūkį, parazitų nuniokotą, į tokias aukštybes, apie kurias
lobuvo galim a tik svajoti" 32. Pranašiški A. Sniečkaus žo
361

džiai su kaupu išsipildė. Svarstom u klausim u Liaudies
seim as priėm ė atitinkam ą deklaraciją, išrinko Įgaliotąją
kom isiją, kuri įteikė šią deklaraciją TSRS A ukščiausiosios
Tarybos VII sesijai. K artu su Įgaliotąja kom isija į M ask
vą buvo nuvykęs ir A. Sniečkus, dalyvavo sesijos darbe 33.
T arybų Lietuva 1940 m. rugpjūčio 3 d. buvo priim ta
į TSRS sudėtį.
LKP CK plenum as 1940 m. rugpjūčio m ėn. išrinko
A. Sniečkų LKP CK pirm uoju s e k re to riu m i34. VKP(b) CK
Politinis biuras p atvirtino LKP CK biuro narius ir jo p ir
m ąjį sekretorių 35. Spalio 8 d. LKP buvo priim ta į VKP(b)
sudėtį ir ėmė tvarkytis pagal lenininės partijos įstatus.
Per 30 m etų (1941— 1971) LKP V— XVI suvažiavim uose
A. Sniečkus darė LKP CK ataskaitinius pranešim us, tiek
p at m etų suvažiavim ų delegatai rinko jį C entro Kom iteto
nariu, o CK plenum ai — CK biuro n ariu ir pirm uoju sek
retorium i.
KOVOS SU FASISTINIAIS
ORGANIZATORIUS

o k u p a n t a is

Prasidėjus Didžiajam Tėvynės karui, A. Sniečkus k artu
su kitais partiniais ir tarybiniais aktyvistais evakavosi iš
Kauno. LKP(b) CK biuro 1941 m. rugsėjo 19 d. posėdyje
A. Sniečkus pasiūlė patvirtinti siunčiam ų į Lietuvą po
grindinių darbuotojų sąrašą, sudaryti LKP (b) CK Sekreto
riatą darbui okupuotoje L ietuvoje su I. M eskupu-A dom u
priešakyje, rūpinosi Raudonosios A rm ijos lietuviškosios
šaulių divizijos kūrim o reikalais 36.
LKP(b) CK biuro pasiūlym u TSRS V alstybės Gynimo
Kom itetas 1941 m. gruodžio 18 d. n u tarė pradėti form uoti
Raudonosios A rm ijos 16-ąją lietuviškąją šaulių diviziją.
A. Sniečkus siuntinėjo į įvairias respublikas ir sritis įga
liotinius ieškoti evakuotų Lietuvos gyv en to jų ir padėti
kariniam s kom isariatam s pasiųsti tinkam us karinei tarn y 
bai asm enis į divizijos form avim o vietą p rie Volgos.
Pirm ieji divizijos v ad ai buvo Feliksas Baltušis-Žemaitis, Jo n as M acijauskas, M otiejus Šum auskas, Feliksas Bie
liauskas, Kazys Preikšas, M ykolas Junčas-K učinskas, v ė 
liau V ladas Karvelis, A dolfas Urbšas, V ladas M otieka.
Divizijos pulkų partiniais organizatoriais dirbo Pranas O le
kas, Jo n as Jurevičius ir kiti LKP nariai.
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Savo kovos žygius lietuviškoji šaulių divizija pradėjo
1943 m. vasario mėn. O riolo fronte, dalyvavo K ursko m ū
šyje, k ovojo Baltarusijos žem ėje, L ietuvoje prie Šiaulių,
vadavo Žem aitiją, K laipėdą, broliškos Latvijos Kuršo
Žemę.
K audam asi T ėvynės karo frontuose, lietuviškoji divizi
ja nu ėjo 386 kilom etrus, k a rtu su kitais arm ijos junginiais
išvadavo iš okupantų ju n g o 648 tarybines gyvenvietes.
Jos kariai nukovė ir sužeidė daugiau kaip 34 tūkstančius
priešo kareivių, paėm ė į nelaisvę apie 11 tūkstančių p rie
šo kareiv ių ir karininkų, sunaikino, susprogdino a r paėm ė
daug priešo karinės technikos ir šaudm enų 37.
A. Sniečkus, J. Paleckis, M. Gedvilas, A. Guzevičius ir
kiti respublikos vyriausybės vadovai ne kartą lankė divi
zijos karius Tūloje, O riolo fronte pasirengim o kautynėm s
m etu ir jos skaudžių nuostolių dienomis.
Už drąsą ir didvyriškum ą 13 746 lietuviškosios divizi
jos kariai buvo apdovanoti T arybų Sąjungos ordinais ir
medaliais, o 12 jos k arių — V aclovui Bernotėnui, V iktorui
Jacenevičiui, Stasiui Šeinauskui ir kt.— buvo suteiktas
Tarybų Sąjungos D idvyrio v ardas 38.
Tuo p at m etu LKP(b) CK biuras rūpinosi partinės v e ik 
los ir partizaninės kovos organizavim u okupuotoje Lietu
voje.
Štai ką rašė A. Sniečkus savo 1942 m. sausio 12 d.
atask aito je apie LKP(b) CK organizacinį darbą p er p ir
m ąjį karo pusm etį:
,,1941 m. liepos pabaigoje ir rugpjūčio m ėnesį NKVD
pastangom is buvo nusiųsta pogrindiniam darbui L ietuvoje
80 NKVD darbuotojų (praeityje pogrindinių darbuotojų)
grupėm is į Kauno, Šiaulių, Žem aitijos, Suvalkijos, V il
niaus, U tenos rajonus. K om jaunim o organizacijos pastan
gomis p er Raudonosios A rm ijos žvalgybos valdybą per tą
patį laiką pogrindiniam darbui buvo pasiųstos dvi kom 
jaunuolių grupės po 10 žm onių (į Zarasų ir Šiaulių rajo 
nus). Be to, k arinių organų pastangom is buvo atrenkam i
darbuotojai pasiuntim ui į Lietuvą. P astaruoju m etu buvo
parengta pasiuntim ui į pogrindį atsakingų p artinių d ar
buotojų (13 žmonių) ir kom jaunim o darbuotojų (2 žmonės)
grupė, v adovaujam a vieno LKP(b) CK sekretoriaus
|I. M eskupo-A dom o], kuri daugiausia buvo num atyta p a 
siųst į Kauno, Vilniaus, Panevėžio, Šiaulių, A lytaus ra jo 
nus. 1941 m. spalio pradžioje papildom ai buvo parengta
16 kom jaunuolių grupė, k uri paskui buvo perduota V ak a
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rų fronto štabui. J i buvo panaudota partizaninei kovai ir
daugum a jų žuvo. .. D abartiniu m etu num atyta parengti
ir pasiųsti j Lietuvą apie 50 draugų" 39.
T arp pirm ųjų LKP aktyvistų, k urie 1941 m. pasiekė
L ietuvą ir žuvo ko v o je su fašistiniais okupantais, buvo
Karolis Petrikas, A lfonsas Vilimas, A lbertas Slapšys, Pet
ras Šimėnas, A ntanas M ilvydas, A dom as Godliauskas,
V incas Šiupinys ir kt. Šios grupės kovotojai V ladas V il
džiūnas, V aclovas Tam ošiūnas partizanavo visą okupaci
jo s m etą.
1941 m. rudenį M askvoje buvo suorganizuota pirm oji
LKP(b) CK operatyvinė grupė iš 15 partinių ir kom jauni
mo darbuotojų. LKP(b) CK antrojo sekretoriaus I. M eskupoA dom o vadovaujam a, ji 1942 m. kovo m ėn. dviem gru 
pėm išvyko į Lietuvą. Partizaniniam judėjim ui plėtoti
TSRS V alstybės Gynimo K om itetas 1942 m. lapkričio
26 d. sudarė Lietuvos partizaninio judėjim o štabą, kurio
viršininku buvo paskirtas A. Sniečkus. Šis štabas veikė
M askvoje kaip C entrinio partizaninio judėjim o štabo pa
dalinys ir koordinavo partizaninės kovos veiksm us visoje
Lietuvoje.
Kad kova su fašistiniais okupantais b ū tų sėkm ingesnė,
LKP (b) vadovybė rūpinosi ideologinio darbo organizavi
mu. J a u 1941 m. rudenį buvo pradėta leisti lietuvių kalba
antifašistinius atsišaukim us. 1942 m. M askvoje ir kitose
vietose pasirodė laikraščiai „Tiesa“, „Už T arybų Lietuvą",
brošiūros. Ši literatū ra iš lėktuvų ir p er partizanų būrius
buvo platinam a okupuotoje Lietuvoje. J i skleidė tiesą apie
padėtį Tėvynės karo frontuose, stiprino liaudyje įsitikini
mą, kad fašistinis ju n g as neilgalaikis, kad Lietuva Raudo
nosios A rm ijos bus išvaduota.
Didžiojo Tėvynės k aro m etais okupuotoje L ietuvoje
v eik ė daugiau kaip 94 partizanų būriai ir grupės. Partiza
nai, antifašistinio judėjim o dalyviai n u v ertė nuo bėgių
577 ešelonus su priešo kariuom ene ir technika, sugadino
apie 400 garvežių ir daugiau kaip 3000 vagonų, sudegino
ir susprogdino 110 tiltų, 48 kareivines, sutriuškino 18 prie
šo karin ių įgulų, sunaikino daugiau kaip 14 tūkstančių
priešo kareivių, karininkų, p o lic in in k ų 40.
Liaudies keršytojai ardė priešo kom unikacijas, teikė
rim tą param ą R audonajai A rm ijai, artino Lietuvos išvada
vim o dieną.
Pažym ėdam a Lietuvos partizanų kovinius nuopelnus,
tarybinė vyriausybė 1600 partizaninio judėjim o dalyvių
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apdovanojo ordinais ir m edaliais, o 7 partizanam s — J u o 
zui V itui, M arytei M elnikaitei, K auno kom jaunuoliam s
Alfonsui Čeponiui, H ubertui Borisai, Juozui A leksoniui
Ir kitiem s suteikė T arybų Sąjungos D idvyrio vardą. N ar
siųjų m irtim i okupuotoje L ietuvoje žuvo 1422 partizaninio
judėjim o dalyviai.
Lietuvių tau ta didžiuojasi savo sūnum is ir dukrom is,
įnešusiais indėlį į galutinę pergalę Didžiajam e Tėvynės
kare. A. Sniečkus džiaugėsi, k ad kautynėse dėl V ilniaus
išvadavim o 1944 m. liepos m ėn. k a rtu su Raudonosios A r
mijos kariais dalyvavo 11 Lietuvos partizanų b ū rių —
iš viso apie 2000 kovotojų.
UŽ SOCIALIZMO SUKŪRIMĄ
Komunistų partijos vadovaujam i, visų tarybinių respub
likų rem iam i, T arybų Lietuvos darbo žmonės pakėlė iš
griuvėsių karo m etu sugriautus m iestus, pram onės įmones,
atk ū rė ir p e rtv a rk ė socialistiniais pagrindais žemės ūkį,
mokslo ir kultūros įstaigas. V isų šių istorinių įv ykių lie
tuvių tautos gyvenim e aktyvus organizatorius ir dalyvis
buvo A. Sniečkus. Jis aistringai propagavo partijos k e lia 
mus uždavinius, skiepijo socialistinio internacionalizm o ir
tautų draugystės ideologiją.
Įžym ų Kom unistų partijos ir T arybų valstybės v eik ėją
A ntaną Sniečkų pažinojo visa T arybų Lietuva. N erasi
respublikoje rajono, vieno ar kito kolūkio a r tarybinio
ūkio, pram onės įm onės a r m okslo įstaigos, karinės dalies
ar junginio, kurių jis nebūtų aplankęs. Lietuvos Komunistų partijos C entro Kom iteto sekretorius visur buvo lau
kiam as svečias. Jis palaikė glaudžius ryšius su darbo
žmonėmis, visada dom ėjosi jų nuotaikom is, jų laim ėjim ais
ir nesėkm ėm is, stengėsi kuo galėdam as padėti įveikti pa
sitaikančius sunkum us.
Beveik 40 m etų A. Sniečkus vadovavo respublikos parlinei organizacijai. Visi jo bendražygiai pažym i CK p ir
m ojo sekretoriaus kuklum ą ir darbštum ą, jo begalinį atsi
davim ą socializm o ir kom unizm o reikalam s, jo partinį
pareigingum ą ir nepalaužiam ą principingum ą. Jis — n ep a
m irštam as partinio darbuotojo pavyzdys.
1941 m. A. Sniečkus buvo išrinktas kandidatu į VKP(b)
CK narius, o nuo XIX suvažiavim o — renkam as TSKP CK
nariu. K om unistų partijos ir T arybų valstybės v e ik ė ją
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A. Sniečkų respublikos darbo žmonės 8 kartu s rinko TSRS
ir Lietuvos TSR A ukščiausiųjų T arybų deputatu. Už nuo
pelnus p artijai ir liaudžiai 1973 m. A. Sniečkui buvo su
teiktas Socialistinio Darbo D idvyrio vardas. Jis buvo ap
dovanotas astuoniais Lenino, dviem Raudonosios vėliavos,
Tėvynės karo I laipsnio ordinais, m e d a lia is41.
VISOS LIAUDIES PAGARBA
Respublikos p artinę organizaciją, visus darbo žmones gi
liai sukrėtė n etik ėta žinia, kad 1974 m. sausio 22 d. staiga
m irė A ntanas Sniečkus. M irtis ištiko jį D ruskininkuose,
k u r jis buvo išvykęs trum pam poilsiui. Savo pagarbą v e 
lioniui jie išreiškė gausiai dalyvaudam i įspūdingose laido
tuvėse, sukraudam i kapinėse 602 vainikus su gedulo ju o s
tomis, kurie buvo atgabenti iš visų respublikos m iestų ir
rajonų, daugelio įm onių ir įstaigų, atskirų asmenų.
A. Sniečkaus laidotuvės virto įspūdinga darbo žmonių
dem onstracija, išreiškusia jų susitelkim ą apie Kom unistų
partiją, kurios gretų stiprinim ui ir ugdym ui jis paaukojo
visą savo gyvenim ą.
V ilniaus Sporto rūm uose, k u r velionis buvo pašarvotas,
su A. Sniečkum i atsisveikino dešim tys tūkstančių žmonių.
N ekrologai, skirti jo atm inim ui, buvo paskelbti „Pravdoje" ir respublikinėje spaudoje. „Tiesoje", „Sovetskaja Litva" ir kituose laikraščiuose buvo paskelbtos sąjunginių
respublikų, TSKP sričių kom itetų, karinių organų, užsie
nio šalių kom unistų p a rtijų vadovų užuojautos teleg ra
mos. Pagerbti A. Sniečkaus atm inim o į Lietuvos TSR Mi
n istrų Tarybos nuolatinę atstovybę M askvoje atvyko p ar
tinių, valstybinių, visuom eninių organizacijų delegacijos,
broliškų respublikų atstovai, M askvos įm onių darbininkai,
mokslo, literatūros, m eno veikėjai.
„Visas A ntano Sniečkaus gyvenim as buvo neatskiria
m ai susijęs su Lenino p artija,— kalbėjo gedulo m itinge
V ilniaus Sporto rūm uose TSKP CK sekretorius I. Kapitonovas.—P a r tija išaugino ir išauklėjo jį. D augiau kaip
50 m etų jos gretose jis aktyviai kovojo už darbininkų
klasės, darbo liaudies reikalą. A ntano Sniečkaus gyveni
mo kelias, visa šio puikaus lietuvių tautos sūnaus veikla
yra ryškus pasiaukojam o tarnavim o m ūsų socialistinei Tė
vy n ei pavyzdys. .. A ntanui Sniečkui buvo būdingas tv ir
tas idėjinis įsitikinim as ir principingum as, didelė energija
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h darbštum as. Jis pelnė respublikos darbo žm onių gilią
pagarbą ir m eilę, teisėtą au to ritetą m ūsų partijo je" 42.
A tsisveikinim o kalbas gedulo m itinge tarė LKP CK
v k re to riu s V. Charazovas, LTSR M okslų A kadem ijos p re
zidentas J. M atulis, LTSR M inistrų Tarybos pirm ininkas
.1. M aniušis, K auno F. Dzeržinskio staklių gam yklos b ri
gadininkas J. Sikorskis, Šakių rajono „Aušros" kolūkio
pirm ininkas R. Višinskis, T arybų Sąjungos m aršalas L Bagramianas, LLKJS CK pirm asis sekretorius V. Baltrūnas,
Baltarusijos KP CK antrasis sekretorius A. A ksionovas,
V okietijos V ieningosios socialistų partijos CK narys,
VVSP Erfurto apygardos pirm asis sekretorius A. Broitigamas, Lenkijos Ju n g tin ės darbininkų partijos CK narys,
C entrinės partinės kontrolės kom isijos prie LJDP CK p ir
m ininkas S. M isiašekas. Prie kapo duobės V ilniaus A n ta 
kalnio kapinėse atsisveikinim o žodį tarė A. Sniečkaus
bendražygis, LTSR A ukščiausiosios Tarybos Prezidium o
pirm ininkas M. Šum auskas.
ATMINIMO ĮAM ŽINIM AS
Pagerbiant A ntano Sniečkaus šviesų atm inim ą ir vykdant
T arybų Lietuvos vyriausybės nutarim ą, paskelbtą „Tieso
je" 1974 m. balandžio 27 d., sukurtas dokum entinis kino
žurnalas apie jo gyvenim ą ir v eik lą (scenarijaus autoriai
Z. Erbšteinaitė, L. Lazėnas, A. M arcinkevičius, S. T raki
mas, režisierius — L. Lazėnas, m uzika'— A. A panavičiaus).
A. Sniečkaus v ard u pavadintas K auno politechnikos insti
tutas, Ignalinos atom inės elektrinės darbininkų g y v envie
tė, K ėdainių rajono A ristavos kolūkis, transportinis laivas
refrižeratorius. Prie Lietuvos KP CK pastato, kuriam e
A. Sniečkus dirbo 25 m etus (1949— 1974), atidengta m em o
rialinė lenta su velionio b areljefu (jį sukūrė skulptorius
G. Jokūbonis), o A ntakalnio kapinėse pastatytas an tk ap i
nis biustas, kurį sukūrė skulptorius N. Petrulis. Pažym int
A. Sniečkaus septyniasdešim tpenkm etį, „M inties" leidykla
1977 m. išleido Partijos istorijos instituto prie LKP CK
m okslinių bendradarbių parengtą jo rinktinių raštų d vito
mį „Su Lenino vėliava". 1979 m. išėjo respublikos biblio
grafų paren g ta „A ntano Sniečkaus raštų bibliografija,
1922— 1978 birželis". M inint jo gimimo aštuoniasdešim tą
sias m etines, buvo išleisti „A tsim inim ai apie A ntaną Snieč
kų".
367

Pažym ėdam i A. Sniečkaus nuopelnus ugdant lenkų ir
lietuvių tau tų draugystę, Lenkijos Liaudies Respublikos
valstybiniai organai suteikė jo vard ą Suvalkų vaivadijos
Punsko gm inos vidurinei m okyklai-licėjui.
LITERATŪRINIS PALIKIMAS
Periodinėje spaudoje rašyti A. Sniečkus prad ėjo dar
1922 m. Jis taip pat rašė savo redaguojam uose kom jau
nim o organuose „Jaunim o lapelis", „D arbininkų jau n i
m as", „Šalin fašizm as", „Tiesa", žurnaluose „Balsas", „Ko
m unistas". Būdamas kuklus, A. Sniečkus dažnai savo
straipsnių pogrindžio laikų periodinėje spaudoje nepasi
rašydavo. R aginam as peržiūrėti iki 1940 m. išleistą LKP
spaudą ir pažym ėti savo parašytus straipsnius, A. Snieč
kus tą darbą vis atidėliojo skųsdam asis laiko stoka. Taip
jis ir nespėjo šio darbo atlikti. Partijos istorijos instituto
prie LKP CK ir K nygų rūm ų ben d rad arb ių paren g tą ir
10 egzem pliorių tiražu išleistą jo raštų bibliografiją „An
tanas Sniečkus. Knygų, straipsnių, pranešim ų ir kalbų bib
liografija" (Vilnius, 1973 m.) jis peržiūrėjo, bet kokių nors
konkrečių pastabų nepadarė.
Partijos istorijos instituto prie LKP CK m oksliniai
bendradarbiai, . rem dam iesi įvairiais, daugiausia archyvi
niais šaltiniais, sudarė A. Sniečkaus v a rto tų slapyvardžių
ir slapyraidžių kartoteką. Spaudoje paskelbtus savo raštus
jis pasirašinėjo: A. Beržas, A. B., A. S., Bedarbis, Bed., B.,
Ja u n as draugas, Kauniškis, K saveras, K., Laidas, M atas,
M. M anaitis, M -as, M-s, M-š, M -tas, M., N uom ininkas,
Pijus, P., P. B., Rapolas, R-las, P. Skardas, P. Sk., Sk. Gy
vendam as pogrindyje ir T arybų šalyje, jis naudojosi p a 
sais, kuriuose buvo įrašytos pavardės: A ntanas Beržas,
Ivanas Bogomolovas, A ntanas Jankus, Pranas M asiulis,
A ntanas Skardžius.
A. Sniečkus y ra rašęs nem aža atsišaukim ų, paskelbtų
LKP CK ar kito kolektyvinio organo vardu. J ie į biblio
grafinius leidinius nepateko, išskyrus Didžiojo Tėvynės
karo m etų atsišaukim us.
Iki 1974 m., kol A. Sniečkus buvo gyvas, atskirais lei
diniais išleisti 39 jo darbai, daugiausia pranešim ai, daryti
LKP suvažiavim uose, C entro K om iteto plenum uose. Lietu
vos revoliucinio judėjim o istorijos klausim ai nagrinėjam i
jo veikale
„V incas M ickevičius-K apsukas"
(Vilnius,
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1957 m.), išėjusiam e trim is leidim ais lietuvių ir lenkų k al
ba, straipsniuose „Liaudies priešakyje", „V alstiečių k o v a
L ietuvoje 1935 m etais" ir kitur.
Istorinis lietuvių tautos nueitas kelias, jos darbo žmo
nių ekonom ikos ir kultūros laim ėjim ai, socialistinės v i
suom enės kūrim as ir kom unistinės sąm onės ugdym as n u 
šviesti A. Sniečkaus m onografinio pobūdžio darbuose
„Tarybų Lietuva — klestėjim o keliu" (Vilnius, 1970 m.) ir
„Broliškoje TSRS tau tų šeim oje" (Vilnius, 1972 m.). Ju o se
tarsi susum uojam i Lietuvos K om unistų partijos ir paties
A. Sniečkaus veiklos rezultatai lietuvių tau tai žengiant
socializmo kūrim o, socialinės pažangos keliu.
Gausi y ra A. Sniečkaus publicistika. 1979 m. išėjusioje
knygoje „A ntano Sniečkaus raštų bibliografija. 1922—•
1978 birželis" užregistruota daugiau kaip tūkstantis aštuoni šim tai jo straipsnių, paskelbtų partinėje, tary b in ėje res
publikinėje ir sąju n g in ėje periodikoje per daugiau k a ip
50 jo publicistinės veiklos m etų. D augelyje ikitarybinio
laikotarpio straipsnių nušviečiam a darbininkų ir v alstiečių
padėtis buržuazijos valdom oje Lietuvoje, jų ko va su iš
naudotojais ir p artinių d arbuotojų uždaviniai organizuo
ja n t tą kovą. Lietuvių tautos įnašas į tarybinės liaudies
išsivaduojam ąją kovą atsispindi A. Sniečkaus darbe „Lie
tu v a kov o je prieš vokiškuosius okupantus" (M askva,
1944 m.), išleistam e atskiru leidiniu. V ėliau autorius n e
k artą grįžo prie šios tem os kituose straipsniuose, vis p a
pildydam as ir patikslindam as faktinę m edžiagą.
Daug vietos A. Sniečkaus publicistikoje užim a partinio
organizacinio darbo, partinės statybos klausim ai, jo je nu
šviečiam i kom unistų uždaviniai v y k d an t partijo s n u ta ri
mus pram onės ir žemės ūkio gam ybai intensyvinti.
A. Sniečkus buvo aistringas partijos nutarim ų ir keliam ų
uždavinių propaguotojas.
R ašydam as partijos ideologinio darbo klausim ais,
A. Sniečkus nuolat skiepijo skaitytojam s tarybinių tau tų
draugystės, socialistinio internacionalizm o idėją, ragino
juos kūrybiškai perim ti T arybų Sąjungos Kom unistų p ar
tijos vadovavim o socializmo kūrim ui patyrim ą.
R inktiniai A. Sniečkaus veikalai, paskelbti b ev eik per
50 m etų (1927— 1974), y ra išspausdinti jo raštų dvitom yje
„Su Lenino vėliava" (Vilnius, 1977 m.). Tai svarbus istoi inių žinių pirm inis šaltinis, kuriam e atskleidžiam a k o n k 
reti Lietuvos K om unistų partijos veikla telk ian t darbo
žmones socializm o kūrim o uždaviniam s vykdyti. R inkiniu
M Ш п а к . N r. 3499
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visada naudosis partijos istorikai, ekonom istai, filosofai,
nušviesdam i visuom eninės m inties raidą socializmo k ū ri
mo Lietuvoje laikotarpiu.
Literatūrinis A. Sniečkaus palikim as, suregistruotas jo
raštų bibliografijoje, ne tik pratu rtin a žinias apie žymaus
revoliucionieriaus, partijos ir T arybų valstybės veikėjo
pasiaukojam ą visuom eninę veiklą. Tai k a rtu ir inform a
cinė m edžiaga LKP istorijai studijuoti. J a galės naudotis
propagandistai, au k štų jų m okyklų dėstytojai ir kiti m oks
lo darbuotojai, tyrinėdam i įvairiapusę Lietuvos visuom e
ninio gyvenim o raidą, socialinės pažangos Lietuvoje isto
rijos klausimus.
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Juozas
Šarm aitis
( 1905 —

1943 )

Lietuvos revoliucinio judėjim o ir Didžiojo Tėvynės karo
dalyvis Juozas Šarm aitis gimė 1905 m. gegužės 16 d. U k
m ergės apskrities Pabaisko valsčiaus (dabar U km er
gės raj.) Žūklių kaim o m ažažem io valstiečio šeim oje. Tė
vas m irė 1917 m. nuo šiltinės. D vylikam etis Juozas,
vyriausiasis sūnus, tapo pagrindiniu šeimos m aitintoju.
Labai norėjo m okytis, bet reikėjo duoną pelnyti. Vis
dėlto 1916— 1922 m. žiemomis jis m okėsi Žūklių, paskui
Pabaisko pradžios m okyklose. Su pertraukom is veikusią
pradžios m okyklą jis sėkm ingai baigė. Toliau m okytis n e 
buvo lėšų. Beliko savarankiškas lavinim asis — skaityti
dar negausias lietuviškas knygas ir periodinę spaudą.
1926 m. pavasarį U km ergės v alstybinėje gim nazijoje
padaugėjo kom jaunuolių. Pogrindinės kom jaunim o orga
nizacijos vadovai A leksandras Guzevičius, Povilas Tryčius
vasaros atostogų išsiskirstantiem s m oksleiviam s kom jau
nuoliam s nurodė ku rti kaim uose kom jaunim o kuopeles.
V ykdydam as šią užduotį, rugpjūčio pabaigoje sukūriau
nelegalią kom jaunim o organizaciją savo gim tajam e Ž ūk
lių kaim e. Jos nariai buvo m ažažem ių valstiečių vaikai:
brolis Juozas, Kazys Stim burys, A ntanas A m brasas ir k t.1
M okydam asis gim nazijos 7 klasėje, p arū pindavau Žūklių
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Kuopelės nariam s kom unistinės literatūros paskaityti ir iš
platinti. Taip prad ėjo veikti pirm oji kom jaunim o kuopelė
Ukmergės apskrities Pabaisko valsčiuje.
Brolis Juozas 1926 m. vasarą buvo paleistas iš k ariu o 
menės atostogų sveikatos pataisyti. A tlikęs karo prievolę
(kariuom enėje, transporto rinktinėje, tarnavo 1926.V.5 —
1927.111.1) 2, jis grįžo į Žuklius ir aktyviai dalyvavo kom u
nistinėje veikloje. LKP CK S ekretoriato nariui Povilui
Jankauskui (Beniui), vadovavusiam partijos darbui ka~
liuom enėje, rekom endavus, J. Šarm aitis 1927 m. buvo p ri
imtas į pogrindinę Lietuvos K om unistų partiją. 1928 m.
jis dirbo LKP Pabaisko valsčiaus kom iteto sekretorium i,
laše korespondencijas į LKP žurnalą ,,Balsas". J a s p asira
šydavo slapyvardžiais Juozas, Šaulys. V alsčiaus p a rtin ėje
ii kom jaunim o organizacijose tuo m etu buvo apie 20 n a 
rių 3.
1928 m. rugsėjo pradžioje — tarptautinės antim ilitarislinės jaunim o dienos išvakarėse Pabaisko valsčiaus kom u
nistai ir kom jaunuoliai plačiai paskleidė LKP išleistus a t
sišaukimus, iškabino 12 raudonų vėliav ų su kom unistiniais
šūkiais. Sužinojęs apie tai, žvalgybos U km ergės apygardos
viršininkas n u tarė sutriuškinti Pabaisko valsčiaus kom u
nistų organizaciją. Rugsėjo 3 d. Žūklių, Rakaučiznos, Sa
vi donių ir kituose kaim uose buvo suim ta apie 10 kom u
nistų ir kom jaunuolių, tarp jų A leksas A m brasas, Ju o zas
ir Romas Šarm aičiai, Jo n as Kličius, Kazys Stim burys, M i
kas Dzim idavičius ir kt. Rem dam asi J. Kličiaus slėp tu v ėje
i asla m edžiaga, žvalgyba jam ir R. Šarm aičiui sudarė bylą
Ir perdavė ją kariuom enės teism o prokurorui. Iki teism o
abu jie buvo laikom i U km ergės apskrities kalėjim e. Kitus
suim tus pabaiskiečius žvalgybos pasiūlym u U km ergės
karo kom endantas 1928 m. rugsėjo 27 d. n u tarė vieneriem s
metams ištrem ti į Telšių ir Šakių apskritis.
Juozas Šarm aitis atsidūrė Telšių apskrities Luokės
valsčiaus P aškuvėnų kaim e. Jam e buvo 15 sodybų ir apie
100 gyventojų. A tokaus kaim o gyventojai pareiškė pagei
davim ą, kad trem tinys m okytų jų vaikus. Juozas sutiko
Ir pradėjo m okytojauti. 1918— 1919 m. revoliucinių įv ykių
dalyvis P aškuvėnų k a im o gyventojas Petras Dauginis savo
1958 m. kovo 1 d. parašytuose atsim inim uose m ena:
,,| m ūsų kaim ą sm etonininkų buvo atitrem tas Juozas Šar
maitis. Jis taip pat mus apšviesdavo revoliuciniais klausi
mais" 4. Sužinojusi, kad trem tinys m okytojauja ir dar
užsiima revoliucine propaganda, žvalgyba ėm ė drausti
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P aškuvėnų kaim o gyventojam s leisti savo vaikus į šią mo
kyklą. V alstiečiai priešinosi, nesutiko likviduoti kaimo
m okyklos. Kol vyko diskusijos su valdžios atstovais, atėjo
karo kom endanto potvarkis J. Šarm aitį iš trėm im o vietos
paleisti. Pažym ėdam os fašistinio valstybės perversm o dve
jų m etų sukaktį, sm etonininkų valdžios viršūnės nutarė
atleisti nuo bausm ės dalį karo kom endantų nubaustų an
tifašistų.
Paškuvėnų kaim o valstiečiai šiltai išlydėjo savo m o
kytoją. J ie organizavo rinkliavą ir sudėjo keliolika litų,
kad trem tinys galėtų parvažiuoti į U km ergę traukiniu nuo
Radviliškio. Padėkojęs už param ą, Juozas iš Telšių apskri
ties pėsčias parkeliavo į savo gim tinę. O pinigus atidavė
skurstančiai m otinai. Brangus buvo tais laikais valstiečio
ū k y je litas.
1929 m. pavasarį J. Šarm aitis atvyksta į K auną ir įsi
darbina — kasa kanalizacijos griovius.
Tuo m etu kom plikavosi V okietijoje spausdinam os LKP
literatūros gabenim as per V okietijos—Lietuvos sieną. LKP
CK Sekretoriato nurodym u literatūros transporto reikalų
ved ėjas Kaune susisiekė su J. Šarm aičiu ir pasiūlė jam
v y k ti į V okietijos pasienį, įsidarbinti pas valstietį, o nak
tim is p er Šešupę gabenti kom unistinę literatūrą.
A tvykęs į Šakių apskritį, J. Šarm aitis apsigyveno ant
Šešupės kranto esančiam e Barkių kaim e. Jam e gyveno
valstietis Ju rg is Baronaitis, iki 1917 m. buvęs Didžiosios
B ritanijos Lietuvių socialistų sąjungos narys. J o sodyboje
buvo slepiam i per Šešupę, skyrusią R ytprūsius nuo Lietu
vos, pergabenti LKP spaudiniai — „Balsas", „Komunis
tas", įvairios brošiūros, atsišaukim ai. J. Šarm aitis atvežtą
literatū rą slėpdavo J. Baronaičio rugių lauke, sodybos pa
statuose, gabendavo ją į už 15 km buvusį K ukarskės k ai
m ą (dabar Šakių ra j. K idulių apylinkė), kuriam e gyveno
J. Baronaičio bendražygis darbininkas A ntanas Kuncaitis,
taip pat buvęs Didžiosios B ritanijos Lietuvių socialistų są
jungos narys. Šis padėdavo literatūros ryšulius perkelti
laiveliu per N em uną į Ju rb a rk ą , k u r 1929— 1930 m. gyve
no LKP CK atsiųstas partijos narys nuo 1929 m. A leksas
M aginskas. Busimasis rašytojas A. M aginskas organizuo
davo LKP literatūros pristatym ą iš Ju rb a rk o į Kauną, kur
ji buvo paskirstom a po visą Lietuvą 5.
J. Baronaitis ir A. K uncaitis buvo nep artin iai žmonės,
b et išauklėti kurį laiką Š kotijoje gyvenusių Prano Eidu
kevičiaus, V inco Kapsuko, „Rankpelnio" redaktoriaus
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Juozo Steponaičio, rėm ė LKP veiklą, teikė jai įvairias p a 
slaugas. 1940— 1941 m. A. K uncaitis dirbo Sakių apskrities
Kidulių valsčiaus vykdom ajam e kom itete. H itlerininkai
1941 m. rugpjūčio 31 d. jį sušaudė. J. B aronaitis ja u seno
kai m iręs 6.
G yvendam as Barkių kaim e, J. Šarm aitis padėjo J. Ba
ronaičiui ūkio darbus dirbti ir k a rtu gabeno literatūrą.
1930 m. policija ėm ė dom ėtis jo biografiniais duom enimis,
nes buvo paieškom as suim tų ir teism ui perduotų ukm er
giečių byloje. LKP CK patarim u J. Šarm aitis persikėlė
į R ytprūsius, tačiau ir toliau gabeno per sieną literatū rą
j Barkių kaim ą. A pie darbo sąlygas V okietijoje J. Šarmailis 1932 m. rašy to je autobiografijoje prisim ena: ,,Kai p ra
dėjo grėsti arešto pavojus, partijo s nurodym u perbėgau
į V okietiją 1930 m. balandžio pabaigoje. Čia D. kaim e pas
Š. iki rudens sunkiai tu rė jau dirbti v ien už m aistą. Ka
dangi pas Š. buvo didelis išnaudojim as, tai persikėliau pas
J. į K. kaim ą. Čia buvo lengviau ir dar užsidirbau ant
drabužių. . . N uo 1929 m. birželio 17 d. iki 1932 m. b a la n 
džio 28 d. dirbau partijos m an uždėtą darbą. Pažym ėtina
d a r ir tai, kad labai gerai sekėsi tą darbą atlikti" 1.
A pie sunkias J. Šarm aičio gyvenim o sąlygas V okieti
jos—Lietuvos pasienyje žinojo M otiejus Šum auskas ir J u s 
tinas Rugienis. Jiem s, 1930 m. v y kstant į LKP CK plenu
m ą (jis įvyko M askvoje), J. Šarm aitis padėjo pereiti Lie
tuvos—V okietijos s ie n ą 8. M. Šum auskas tada pareiškė,
kad „kalėjim e geriau n eg u čia būti".
1932 m. pavasarį V okietijoje susikaupė apie 12 ryšulių
nepergabentos LKP literatūros. J. Šarm aitis autobiografi
jo je rašo: „Balandžio pradžioje b u v au partijos siųstas iš
K araliaučiaus su n a u ja literatūra, tai tą k a rtą viską p e r
gabenau į Lietuvą. T rum pai prieš 1-mą gegužės bu v au vėl
skubiai siunčiam as su literatūra. Gam tinės sąlygos buvo
labai nepatogios, b et buvo duotas uždavinys vis tie k sk u 
biai pergabenti. Tą nak tį ir b u v au sargybos pastebėtas. ..
Tai atsitiko 1932 m. balandžio m ėn. 28 dieną" 9.
G abendam as n ak tį literatū rą valtim i p er patvinusią
Šešupę, J. Šarm aitis upės k ran te Lietuvos pusėje susidūrė
su policijos pasala. V okietijoje gyvenęs LKP CK įgalioti
nis I. M eskupas 1932 m. gegužės 6 d. laiške Z. A ngariečiui
taip šį įvykį aprašė: „Policininkas liepė pakelti rankas.
Juozas p akėlė rankas ir iškrito paketas. Policininkas pasi
lenkė, kad p ak eltų paketą. Juozas apsisuko, įšoko į valtį
ir pradėjo tra u k ti ją į vandenį. Policininkas iššovė vieną
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k a rtą į viršų ir prad ėjo traukti valtį atgal, neduoti jam
atplaukti. Išgirdę šūvį, atbėgo kiti policininkai. Tuomet
Juozas m etėsi į upę ir ėm ė plaukti į V okietijos krantą.
Policininkas šovė ir sužeidė jam koją, b et nepagavo. Su
žeistas Juozas persikėlė į krantą. D abar jis guli K araliau
čiuje" 10.
V okietijos raudonajai pagalbai (Rote Hilfe) padedant,
J. Šarm aitis buvo atgabentas į Berlyną, k u r jam buvo p a
daryta operacija — iš kojos riešo išim ta įstrigusi kulka.
A pie n au ją Berlyno gyventoją sužinojo policija. J i n u 
baudė J. Šarm aitį kalėti už nelegalų atvykim ą ir įsakė iš
V okietijos išvažiuoti. D raugų padedam as, jis gavo iš ta 
rybinės atstovybės leidim ą išvykti į T arybų Sąjungą. Tuo
m etu LKP atstovas p rie K om interno V ykdom ojo Komi
teto Z. A ngarietis gavo iš Kauno LKP CK Sekretoriato raštelį-charakteristiką: J. Šarm aitis „labai atsidavęs vyriokas,
disciplinuotas, kantrus. Jis gerai dirbo prie transporto,
rodos, daugiau kaip 3 m etus" n .
A tvykusį į M askvą J. Šarm aitį Z. A ngarietis pasiuntė
m okytis į V ak arų tau tin ių m ažum ų kom unistinį universi
tetą. Į šią m okyklą jis buvo priim tas 1932 m. rugpjūčio
1 d. ir baigė ją 1936 m. vasarą.
1933 m. V okietijoje įsigalėjo hitlerininkai. V okietijos
K om unistų p a rtija buvo paskelbta už įstatym o ribų, tū k s
tančiai jos n arių įkalinti. LKP spaudos leidim as V okieti
jo je nutrūko. V okiečių draugai nebegalėjo teikti Lietuvos
K om unistų p a rtijai param os ir ryšių srityje.
N orėdam as susisiekti su LKP CK Sekretoriatu Kaune,
LKP CK Politinis biuras M askvoje n u tarė siuntinėti su
laiškais per sieną patikim us partijos narius. 1934 m. vasa
rio 14 d. J. Šarm aitis išvyko iš M askvos į K auną ir nuga
beno partinį paštą. U km ergėje jį kažkas pažino ir pranešė
policijai. J. Šarm aitis buvo sulaikytas g a tv ė je ir uždarytas
į policijos daboklę. N ors pas sulaikytąjį nieko nerado, bet
jo nepaleido. V asario 26 d. anksti rytą išleistas į kiemą,
J. Šarm aitis peršoko per tv o rą ir, išbėgęs už m iesto, pasi
naudodam as lauke buvusiu rūku, pasislėpė valstiečio klo
jim e. Policija užblokavo visus kelius, bet bėglio n esura
do. Užtat ji atkeršijo daboklės prievaizdui Petrui Rūtavičiui. J is buvo atleistas iš tarnybos U km ergės m iesto savi
valdybėje ir 1935 m. nuteistas tris savaites kalėti.
P ratūnojęs tris paras valstiečio klojim e nevalgęs ir n e 
gėręs, J. Šarm aitis, vengdam as viešų kelių, bet prisilaiky
dam as U km ergės—Jo navos—Kauno plento, atėjo į Kau378

i ui, surado partijo s ryšininką, perdavė CK Sekretoriatui
'/. A ngariečio laišką. Gavęs iš S ekretoriato naujus laiškus
LKP atstovybei, J. Šarm aitis grįžo į M askvą gegužės 13 d.
Tuo m etu dirbau LKP atsto v y b ėje Gorkio g atv ėje ir
gyvenau viešb u ty je (dabar „C entralnaja"), k u r buvo įstai
gos raštinė. Skam butis.
— K alba Juozas,— išgirdau ragelyje.— N oriu pasim alyti.

Iš trečio aukšto nusileidau į vestibiulį. Žiūriu — Ju o 
zas. Sunykęs, barzda apaugęs.
— Buvau L ietuvoje,— sako jis.— D abar grįžtu iš M ins
ko kalėjim o. Kol valdžios organai išsiaiškino, kas aš toks,
du m ėnesius pasėdėjau. Gal tu ri k eletą rublių paskolinti —
noriu atm inim ui nusifotografuoti.
A š ir nežinojau nieko apie jo kelionę į Kauną. Kons
piracijos taisyklės buvo griežtos. D aviau jam pirm ai p ra 
džiai pinigų, kad nusifotografuotų, apsikirptų ir grįžtų
į universiteto bendrabutį kaip žmogus, grįžęs iš kurorto.
Taip buvo paskelbta studentam s jo išvykim o priežastis.
P raėjo dar d v e ji m etai. Baigusiam m okslą J. Šarm ai
čiui universiteto vadovybė išdavė tokią charakteristiką:
„Drg. Širvaitis J. [tokia pav ard e jis m okėsi univ ersi
tete], gimęs 1905 m., Lietuvos KP narys nuo 1927 m., v a r
gingasis valstietis. Į VTMKU įstojo 1932 m. rugpjūčio 1 d.,
turėdam as vidutinį pasirengim ą.
Politiniu atžvilgiu nuoseklus, drausm ingas ir aktyvus
partijos narys. D irbdam as p artinį visuom eninį darbą kaip
sektoriaus profsąjungos organizatorius ir sektoriaus sieni
nio laikraščio redaktorius, v eik ė sąžiningai ir kruopščiai.
M okėsi atkakliai. Gabum ai geri. Politinis ir kultūrinis
augim as geras. U niversiteto k u rsą įsisavino gerai. Įsigijo
savarankiško darbo įgūdžius. K aip partietis draugiškas ir
kuklus.
R ekom enduojam as partiniam organizaciniam darbui" 12.
J. Šarm aitis pareiškė norą grįžti į gim tąjį kraštą. A tsi
sveikindam i nuėjom e ir nusifotografavom e, kad liktų a t
m inimui, nes nežinojom e, kada besusitiksim e. 1936 m.
lapkričio v id u ry je jis buvo ja u Kaune.
G yveno Ju o zas K aune kaip revoliucionierius profesio
nalas. K artu su kitais gabeno „Tiesą" ir kitą pogrindinę
spaudą. A pie tai savo atsim inim uose pasakoja Stasys K ai
rys, kilęs iš K rakių. K om jaunuolis S. K airys 1937— 1938 m.
dirbo LKP CK pogrindinėje rotatorinėje, kuri buvo įren g 
ta K arm ėlavos m alūne.
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„Dieną buvau m alūno m ašinistu,— rašo S. Kairys,— o
naktim is ir laisvu laiku spausdinau nelegalius kom unisti
nius spaudos leidinius — „Tiesą", atsišaukim us. Lagam inė
lyje, k urį atsivežiau iš Kauno, pasirodo, buvo ro ta to riu s.. .
M atricas rotatoriui gaudavau iš Juozo Bulavo, o spaudi
nius paim davo iš m anęs Juozas Šarm aitis, Fridas Kraštinis
arba Boleslovas Baranauskas. A tspausdinęs, būdavo, susi
k rau n u visą tiražą į sakvojažą ir dažniausiai vidurdienį —
į pasim atym ą su Ju o zu Šarmaičiu. Bet į susitikim ą sakvo
jažo nesinešdavau, tik pasakydavau, k u r paslėpiau. Į pa
sim atym o vietą ar slėptuvę eidavom e aplinkiniais keliais,
akylai stebėdam i, ar kas neseka" 13.
Tarp Kauno kom unistų pogrindininkų kurį laiką sukio
josi žvalgybos agentūros v ed ėjo Povilo Lašo inform atorė
Stasė Trakim aitė. 1937 m. liepos 9 d. ji perd av ė žvalgybai
tokią inform aciją: „Iki šiol nežinom as kom unistas, kuris
apie š. m. kovo m ėn. atvyko iš SSSR Lietuvon ir apsigy
veno Kaune, tapo paskirtas eiti laikinai LKP CK sekreto
riato pirm ojo sekretoriaus pareigas. Sį asm enį aiškinant
paaiškėjo, kad jis y ra Šarm aitis Juozas, kilęs iš U km ergės
apskr. Pabaisko valse. Žūklių km .“ Žvalgybos ap arato
darbuotojai inform aciją papildė: „Šarm aitis Juozas U k
m ergės apygardos viršininko 1929 m. spalio 9 d. n utarim u
paieškom as kaip pasislėpęs su kitais nuo tardym o". A nt
pranešim o buvo užrašyta rezoliucija: „Pritaikius patogų
m om entą, Juozą Šarm aitį suim kite". A gentūros v e d ė ja s
P. Lašas 1937 m. liepos 22 d. inform aciją papildė šiuo*
pranešim u: „Šarm aitis Juozas liepos 19 d. suim tas ir per
duotas Kauno karo kom endantui" H.
Tačiau S. T rakim aitė persistengė. Tuo m etu ji ja u bu
vo nuo partijos izoliuota kaip įtariam a žvalgybos agentė.
Po to žvalgybai ji pasidarė nebereikalinga. S. T rakim aitei
labai norėjosi dar gauti iš savo globėjų algą, todėl savo
pranešim e ji dėjosi daug žinanti ir savo globėjam s m e
lavo.
u!
J. Šarm aitį žvalgyba iš tik rų jų suėmė. Iš pradžių jo
byla buvo perduota k aro kom endantui, kuris nubaudė jį
adm inistracine tv ark a 3 m ėn. kalėti. N etrukus žvalgyba
surado senos ukm ergiečių bylos pėdsakus. N au ja m edžia
ga buvo perduota kariuom enės teism o prokurorui. 1937 m.
spalio 15 d. kariuom enės teism as nuteisė jį 6 m etus kalė
ti ,5. Iš kalėjim o jis buvo paleistas tik 1940 m. birželio
18 d., žlugus fašistiniam režimui.
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N uo pirm ų jų Liaudies vyriausybės sudarym o dienų
J. Šarm aitis įsijungė į naujos tarybinės santvarkos k ū ri
mo darbus. Išleidžiant iš U km ergės kalėjim o politinius
kalinius antifašistus, prisim ena buvęs politinis kalinys
Pranas Sekm okas, Juozas Šarm aitis buvo oficialus Liau
dies vyriausybės atstovas 16. 1940— 1941 m. jis dirbo Lietu
vos TSR priešgaisrinės apsaugos valdybos viršininko p a
vaduotoju politiniam s reikalam s. Respublikos vidaus rei
kalų liaudies kom isaras A. Guzevičius pasakojo, kad p ir
m ąją Didžiojo Tėvynės k aro dieną jis m atė J. Šarm aitį
padedantį gesinti hitlerininkų aviacijos bom bų sukeltą
gaisrą Kaune.
Karo pradžioje J. Šarm aitis su žm ona Elena ir neseniai
gim usiu sūneliu evakavosi į šalies gilum ą. Sūnus netrukus
m irė K azachstane nuo plaučių uždegim o. Pats jis ta rn a 
vo Raudonosios A rm ijos 16-osios lietuviškosios divizijos
gretose, 156-ajame pėstininkų pulke, buvo kuopos vado
pavaduotojas politiniam s reikalam s. Lankiausi jo pulke ir
kuopoje Tūlos, Ja sn a ja Polianos Levo Tolstojaus m em o
rialinio m uziejaus apylinkėse 1942 m. pabaigoje, skaičiau
kaip LKP CK lektorius kariam s paskaitas.
G yvendam as M askvoje, 1943 m. kovo 4 d. gavau laiš
ką, kuriam e J. Šarm aičio kuopos raštininkas rašė:
„M ūsų dalinys p aju d ėjo fronto link 1943.11.14 dienos
vakarą. 20 dieną m ūsų dalinys stojo į m ūšį su p rak eik tu
priešu. M ūšis buvo perm ainingas, bet, nežiūrint to, m ūsų
kovotojai narsiai žiūrėjo m irčiai į akis. V ienas iš pačių
drąsiausių buvo Jū s ų brolis Juozas. K eturias dienas, nuo
21 iki 24 vasario, jis pasiaukojam ai k rū tin e gynė m ūsų
tarybinę socialistinę Tėvynę. V isai nesibaim indam as v e r
žėsi pirm yn, šaukdam as paskui save karius, kol priešo
m ina lyg iš pasalų užklupo, ir jis krito m ūšio lauke
1943 m etų vasario 24 d., 12 valandą. Žuvo J ū s ų brolis
m ūšio lauke, žuvo kaip didvyris, kaip ištikim as didžiosios
socialistinės Tėvynės sūnus, kaip bolševikas" 17.
R evoliucionieriaus ir tarybinės
Tėvynės
gynėjo,
16-osios lietuviškosios šaulių divizijos kario palaikus am 
žinai priglaudė Oriolo srities A leksėj evkos kaim o žemė.
19 8 5

Motiejus
Sumauskas
( 1995 —

1982 )

Buržuazijos viešpatavim o m etais geriausi Lietuvos darbi
ninkų klasės, darbo valstiečių ir inteligentijos atstovai
aktyviai kovojo dėl darbo žm onių socialinio išsivadavim o.
N enuostabu, kad po 1940 m. socialistinės revoliucijos kaip
tik šių klasių ir sluoksnių atstovai tapo vadovaujančiais
Lietuvos Kom unistų partijo s ir T arybų valdžios veikėjais,
socializmo kūrim o gim tajam e krašte organizatoriais. Ypač
ryški vieno iš Lietuvos darbininkų klasės atstovų — M otie
jau s Šum ausko revoliucinė ir partizaninė veikla, aktyvus
jo dalyvavim as pokario m etų partiniam e ir tarybiniam e
darbe k uriant socializmą.
Kaune, Šančių priem iestyje, nedideliuose nam eliuose
su žemės sklypeliais bulvėm s ir daržovėm s sodinti gyveno
brolių Šm idtų fabriko darbininkai. XIX am žiaus antrojoje
pusėje K aune apsigyveno iš V okietijos atv y k ę Šmidtai,
Tilm ansai ir pasistatydino čia m etalo dirbinių fabrikus.
Fabrikantam s klestėti buvo puikios sąlygos: Rusijos rinka
fabrikų gam iniam s imli, o įvežimo m uitų nereik ėjo mo
kėti. Kad tu rė tų pastovią ir pigią darbo jėgą, fabrikantai
išdalijo darbininkam s po nedidelį žemės sklypą, kuriuose
jie galėjo iš savo santaupų pasistatydinti namelius.
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V ienoje iš to kių Šančių gatvelių, tu rėju sių Jo n o (vė
liau Talino) pavadinim ą, 1905 m. lapkričio 15 d. gimė
M otiejus Šum auskas Juozas Šum auskas ir M arijona R a
si m aitė-Šum auskienė tu rėjo 8 vaikus. Tėvas m irė 1915 m.,
o m otina — 1927 m. Taigi iš pat m ažens vaikam s teko duo
nos kąsnį užsidirbti patiem s. 1915 m. pavasarį devynerių
m etų M otiejukas ja u išėjo piem enauti pas buožes.
M etai buvo neram ūs. V yko Pirm asis pasaulinis karas.
Kaizerinės V okietijos kariuom enė a rtė jo prie K auno ir
1915 m. rugpjūčio m ėn. jį okupavo. Šimtai tūkstančių Lie
tuvos g y v en to jų evakavosi į šalies gilum ą. Šum auskų šei
ma atsidūrė N arvoje, Estijos tekstilininkų m ieste. M otie
jus dirbo kioske, pard av in ėjo laikraščius gatvėje. 1918 m.
vasario m ėn. kaizerinės V okietijos kariuom enė, sulaužiusi
karo paliaubų sutartį, pradėjo veržtis į T arybų šalį. Kovo
mėnesį okupuota buvo ir N arva. Birželio m ėnesį Šum aus
kų šeim a grįžo į K auną ir įsikūrė Šančiuose. Paaugusiam
M otiejui teko v ėl eiti dirbti pas buožes. Pradžios m okyk
lą lankyti jis galėjo tik žiemos m ėnesiais.
Savo 1940 m. spalio 28 d. autobiografijoje 2 M. Šum aus
kas rašo, k ad savarankiškai gyventi jis ėm ė 1921 m., p ra
dėjęs K auno įstaigose dirbti pasiuntiniu — išnešioti raš
tus.
1922 m. vasarą M otiejus pradėjo m okytis Kauno „V ar
po" spaustuvėje raidžių rinkėju. Per treju s m etus jis iš
m oko šio am ato, tapo kvalifikuotu darbininku. Tačiau
„V arpo" spaustuvės adm inistracija atsisakė jam m okėti
kvalifikuoto raidžių rinkėjo darbo užm okestį, nes įtarė,
kad jis rašin ėja į spaudą korespondencijas, atskleidžian
čias spaustuvės darbininkų išnaudojim ą, adm inistracijos
savavaliavim ą. Spaustuvės adm inistracija palaikė ryšius
su žvalgyba, k uri inform avo, k ad M. Šum auskas y ra įta 
riam as esąs kom unistas. Žvalgyba dar nuo 1924 m. rudens
pradėjo gauti iš savo agentų pranešim ų, kad „V arpo"
spaustuvės rin k ė jas M. Šum auskas y ra svarbus Šančių
jaunuom enės veikėjas, kad jis platina kom unistinę litera 
tūrą. 1924 m. iš spalio 12 į 13 d. jo bute buvo padaryta
krata, b et jokios kaltinam osios m edžiagos žvalgyba n e 
rado. K adangi „V arpo" spaustuvės savininkai buvo juo
nepatenkinti, M otiejus 1925 m. perėjo dirbti į „Švyturio"
bendrovės spaustuvę, k u r gaudavo kvalifikuoto raidžių
rinkėjo darbo užm okestį. Čia jis dirbo iki 1926 m. lap k ri
čio 1 d., kol buvo pašauktas atlikti karo prievolės.
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KO M JAUN IM O DARBUOTOJAS
Beveik visi Šum auskų šeimos v aik ai dalyvavo revoliuci
n ė je veikloje, todėl d ar nuo trečiojo dešim tm ečio pradžios
jų nam uose ne k a rtą buvo darom os kratos, ieškom a pa
slėptos kom unistinės literatūros. Iš tik rų jų ja u 1923 m.
M. Šum auskas buvo priim tas į nelegalią Lietuvos Komu
nistinės Jaunim o Sąjungos Šančių organizaciją. 1924 m.
jį priėm ė ten pat į pogrindinę Lietuvos Kom unistų par
t i j ą 3.
Pirm ieji M. Šum ausko revoliucinės veiklos žingsniai
artim ai susiję su spaustuvių darbininkais. Kom jaunim o ir
partijos pavedim u jis dirbo legalioje spaustuvių darbinin
kų profsąjungoje, 1923— 1926 m. buvo renkam as tos prof
sąjungos sporto sekcijos valdybos nariu.
M. Šum auskas padėjo įrengti LKP CK pogrindinę
spaustuvę „Spartakas", kurioje buvo spausdinam i partijos
atsišaukim ai, C entro K om iteto organas laikraštis „Tiesa".
Savo pogrindinėje veikloje M. Šum auskas bendravo su
K aroliu Požėla, Juozu G reifenbergeriu ir kitais Kom unistų
partijos vadovais, padariusiais jam gilų įspūdį 4.
Kai 1925 m. valdybai pavyko susilpninti Lietuvos Ko
m unistinės Jaunim o Sąjungos C entro Kom itetą, M. Šu
m auskas buvo kooptuotas į kom jaunim o CK narius, lankė
kom jaunim o organizacijas U km ergėje, Jo n a v o je ir kitose
v ie to s e 5. 1926 m. liepos 18 d. žvalgybos agentas iš Jo n a 
vos inform avo, kad Šum auskas geras kom unistų orato
rius, neblogai išsilavinęs, iškalbus, susipažinęs su valdžios
darbais, daug gali nu v eik ti K om unistų partijos n a u d a i6.
D arbui su Šančių darbininkų jaunim u kom jaunuoliai
sum aniai panaudojo „Kultūros" būrelį. 1925— 1926 m. šio
būrelio valdybos pirm ininkas buvo M. Šum auskas. Būre
lis organizavo viešas paskaitas, kurias skaitė pažangūs
lektoriai, dram os sekcija rengė vaidinim us, pasilinksm ini
mo vakarus. N em aža šio būrelio n arių — Šančių jaunuolių
įsitraukė į revoliucinę veiklą, padėjo skleisti m arksizm oleninizm o idėjas. Iš jo išaugo tokie revoliucionieriai, kaip
V ladas Banaitis, V incas Pušinaitis ir kt.
Dar 1920 m. V ilkaviškio ap skrityje buvo įkurta jau n i
mo švietim o draugija „Spindulys". A pie 1924 m. jo je įsi
tvirtin o kom jaunuoliai. J ų iniciatyva 1926 m. šios draugi
jos skyriai pradėjo v eikti ir kitose apskrityse, K auno
m ieste. K om jaunuoliai stengėsi „Spindulio" draugiją pa
versti legalia kom jaunim o organizacijos priedanga, iš384

plėsti jos veiklą visoje Lietuvoje. K aune buvo leidžiam as
draugijos C entro valdybos laikraštis „Spindulys". Jo red 
kolegijoje dirbo ir M. Sum auskas 7.
Pažangių darbininkų organizacijų legalią veiklą n u 
traukė 1926 m. gruodžio mėn. įvykęs fašistinis valstybės
perversm as. N em aža šių organizacijų v eik ėjų atsidūrė
kalėjim e, V arnių koncentracijos stovykloje. M. Sum auskas
tuo m etu buvo kariuom enėje, tarn av o A lytuje ulonų p ul
ke. Jis išvengė suėmimo, nors policijos agentų buvo b u d 
riai sekam as, nes revoliucinės veiklos nenutraukė ir k a 
riuom enėje.
LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS
CENTRO KOMITETO ORGANIZATORIUS
PANEVĖŽIO RAJONE
A tlikusį k aro prievolę M. Sum auską Kauno partinė orga
nizacija pasiuntė savo delegatu į LKP CK plenum ą, kuris
įvyko 1928 m. birželio 2— 12 d. M askvoje. Jis sėkm ingai
perėjo Lietuvos—Latvijos ir Latvijos—T arybų Sąjungos
sienas ir atvykęs į M askvą inform avo LKP vadovus
V. K apsuką ir Z. A ngarietį apie padėtį Kauno p artin ėje
o rg an iz ac ijo je 8. Tuo klausim u kalbėjo ir partijos C entro
Kom iteto plenum e.
Grįžusį iš plenum o M. Sum auską LKP CK pasiuntė kaip
CK organizatorių į Panevėžio rajoną, kuris tada apėm ė
Panevėžio, Rokiškio, Zarasų ir U tenos apskritis. M. Šum auskas ėm ė dirbti pogrindinį darbą kaip partijos a k ty 
vistas profesionalas. Partijos Panevėžio rajono kom iteto
nariai tuo m etu buvo V aclovas Didžiulis, Julius Buika,
Juozas Ju rg in is ir kt. Gyveno M. Sum auskas Panevėžyje,
Senam iesčio g. 16, pas Petrą Švainauską nelegaliai, iš bu
to išeidavo tik naktim is. Jis važinėjo po rajoną, lankė p ar
tines ir kom jaunim o organizacijas. Rim tą m aterialinę pa
ramą LKP CK organizatoriui M. Šum auskui tuo m etu teikė
Panevėžyje gyvenęs darbininkų judėjim o veteran as gy
dytojas A ndrius Dom aševičius.
LKP CK Panevėžio rajono organizatorium i ir faktiškuo
ju rajono kom iteto sekretorium i M. Sum auskas dirbo nuo
1928 m. birželio iki 1929 m. gegužės mėn. Tuo laikotarpiu
Panevėžyje veikė ir gim nazistų kom unistinė organizacija.
Vieni iš tų gim nazistų buvo LKP nariai (P. Rotomskis,
.1. Jurginis), kiti kom jaunuoliai, dar k i t i — Raudonosios
/.'i Užsek. Nr. 3499
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pagalbos organizacijos nariai. J ie ir padėjo M. Šum auskui
organizuoti kom unistinių leidinių spausdinim ą. 1928—
1929 m. ėjo hektografu padaugintas LKP Panevėžio rajo 
no kom iteto organas „Žarija", LKJS Panevėžio rajono ko
m iteto organas „Kom jaunuolis". Panašiu būdu buvo lei
džiam i ir nelegalūs atsišaukim ai.
Sekretoriaudam as Panevėžio rajone, M. Šum auskas pa
dėjo surengti bedarbių dem onstraciją, kuri įvyko 1928 m.
spalio mėn. Bedarbiai, reikalaudam i darbo ir duonos, su
sirinko prie Panevėžio m iesto burm istro Tado Chodakausko būstinės. Buvo iškelta ir raudona v ėliava su atitinkam u
šūkiu. J ą nešė buvęs Lietuvos K om unistinės Jaunim o Są
jungos darbuotojas Jo n as Žagas. Bedarbiai privertė v al
džios organus skirti šiek tiek lėšų viešiesiem s darbam s
o rg an iz u o ti9.
(Jono Žago likim as susiklostė tragiškai. Jis buvo kilęs
iš žemės ūkio darbininkų, tu rėjo žurnalistinių sugebėjim ų,
bendradarbiavo kom unistinėje spaudoje A rbuzuko slapy
vardžiu. H itlerininkam s okupavus Lietuvą, baltaraištininkai suėm ė J. Žagą, surišo jam rankas spygliuota viela ir
išvedę už Panevėžio m iesto ribų sušaudė.)
A tvykusį į K auną padaryti atlikto darbo ataskaitos LKP
CK Sekretoriatui M. Šum auską suėm ė policija. K aro ko
m endantas 1929 m. gegužės 25 d. ištrėm ė jį pusei m etų
į M ažeikius 10. Tačiau p a rtija buvo num ačiusi jį pasiųsti
į eilinį LKP CK plenum ą. M. Šum auskas po kelių dienų
pabėgo iš trem ties vietos ir išvyko į M askvą.
Prie Latvijos—T arybų Sąjungos sienos M. Šum auską
pastebėjo Latvijos pasienio policininkai ir sulaikė. T ardy
dami policininkai jį sm arkiai sumušė. Policijos tard y to 
jam s M. Šum auskas pareiškė, kad jis atvyko į Latviją iš
T arybų Sąjungos darbo ieškoti. Policija konfiskavo kratos
m etu pas M. Šum auską rastus pinigus, nubaudė adm inist
racine tv ark a už nelegalų atėjim ą į L atviją pusantro m ė
nesio kalėjim o. A tlikusį Daugpilio kalėjim e bausm ę M. Šu
m auską Latvijos policija išsiuntė į T arybų Sąjungą 11 —
į tariam ą kilimo vietą.
A tvykęs į M askvą, M. Šum auskas sužinojo, kad LKP
CK plenum as jau pasibaigęs. Partijos vadovybė nutarė pa
siųsti M. Šum auską m okytis į T arptautinę Lenino m okyk
lą. Šioje m okykloje A leksejaus M urovo pavarde jis m o
kėsi 1929— 1930 m.
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CENTRO KOMITETO SEKRETORIUS
1930 m. balandžio mėn. fašistų valdžia sudavė Lietuvos
Komunistų p a rtijai skaudų smūgį. K aune buvo suim ti ir
įkalinti LKP CK Sekretoriato nariai A ntanas Sniečkus,
Povilas Jankauskas, Jo n as K asperaitis. LKP CK Politinis
biuras n u tarė kooptuoti į LKP CK narius T arptautinės Le
nino m okyklos klausytojus Kazį Preikšą, M otiejų Sum aus
imą ir Lietuvos pogrindyje dirbusį revoliucionierių profe
sionalą Juozą Garelį. M. Šum auskas buvo paskirtas Lietu
vos K om unistinės Jaunim o Sąjungos C entro Kom iteto
sekretorium i. A tvykęs 1930 m. birželio mėn. į Kauną, jis
kartu dirbo ir LKP CK Sekretoriate.
A pie Lietuvos kom jaunim o organizacijos veiklą M. Šu
m auskas padarė ataskaitą LKP CK plenum e, įvykusiam e
1930 m. gruodžio mėn. M askvoje. Į plenum ą jis nuvyko ir
1931 m. sausio mėn. atgal grįžo per V okietiją. Sieną p e r
eiti jam padėjo V okietijoje prie spaudos leidim o ir ga
benimo dirbę LKP nariai Bronius Pušinis ir Juozas Šarm ai
tis 12.
Tačiau n etrukus M. Šum ausko revoliucinę veiklą n u 
traukė areštas. Prie jo, m atyt, prisidėjo 1931 m. į LKJS
Centro K om itetą kooptuotas neseniai iš kalėjim o paleistas
M ečys Gaižauskas, kuris po kelių m ėnesių buvo išaiškin
tas kaip žvalgybos agentas. M. Šum auską policija sulaikė
gatvėje 1931 m. balandžio 13 d.13 Tuo m etu buvo suim tas
ir LKJS Kauno rajono kom iteto sekretorius Justinas Ru
gienis.
K ratos m etu M. Šum ausko bute (A. Šančiai, N r. 47,
pas V aclovą Sušinską) 14 rado Jo n o Kuktos v ardu padirbtą
pasą ir nem aža rankraščių kom jaunim o veiklos klausi
mais. Tardom as M. Šum auskas pasisakė, jog jis esąs ko
m unistas, o padirbtą pasą naudojo tam, kad pasislėptų
nuo policijos persekiojim ų. Į klausim ą, ar prisipažįsta
esąs nusikaltęs, M. Šum auskas tard y to ju i pareiškė, kad
jis nesąs kaltas. ,,Rasta kratos m etu pas jį kom unistinė li
teratūra,— užrašyta
kaltinam ajam e akte,— priklausanti
jam, bet nesakysiąs, iš kur ją gavęs" 15.
Bylą 1931 m. lapkričio 3 d. sprendė Kauno apygardos
teismas. J o protokole rašoma, kad tardom as M. Šum aus
kas „pripažįsta faktą, būtent, kad jis esąs kom unistas, o
taip pat kom unistų idėjos skleidėjas, tačiau tam e nem a
lęs jokio m ažiausio nusikalstam ojo darbo. . . Kom unistu jį
padaręs pats gyvenim as, netikusi visuom enės santvarka.
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Esąs kilęs iš vargšų tėvų; nuo pat m ažens tu rėjo užsiimti
fiziniu darbu, savo prakaitu užsidirbti duoną ir štai, taip
sunkiai dirbdam as, pastebėjo, kad jo darbo dalis atitenka
kitiem s, būtent, buržujam s, kapitalistam s, kurie turi savo
rankose produkciją bei jos įrankius. D arbininkas y ra pre
kė, o kiek už ją p irk ėjas duos, tai jo m alonė" 16.
Taip M. Šum auskas išdėstė m arksizm o-leninizm o poli
tinės ekonom ijos m okslą apie klases ir buržuazinėje vi
suom enėje vykstančią klasių kovą.
Tą pačią dieną teisiam asis M. Šum auskas savo pasku
tiniam e žodyje pareiškė: „Esu kom unistas. Kom unistų par
tija kovoja už darbininkų klasės išvadavim ą iš kapitalo
jungo. Dėl savo veikim o galiu pasakyti, kad jam e nem a
tau jokio nusižengim o. A tvirkščiai, esu įsitikinęs, kad
kiekvieno susipratusio darbininko pareiga būti Kom unis
tų partijos n a riu “ 17.
Teism as 26 m etų M. Šum auską ir 21 m etų J. Rugienį
nuteisė po 6 m etus sunkiųjų darbų kalėjim o l8. Bausmės
p ra d ž ia —■1931 m. lapkričio 3 d., pabaiga— 1937 m. lapkri
čio 3 d.19 Iškalėtas iki teism o laikas nebuvo įskaitytas.
M. Šum auskas buvo kalinam as Kaune, U km ergėje,
IX forte, Pravieniškėse. Politiniai kaliniai rinkdavo jį į
partijo s kalėjim o kom itetą, į kolektyvo kom itetą. Jis d a
lyvavo politinių kalinių lavinim osi būreliuose, dažnai
buvo tų būrelių vadovas. R etkarčiais K auno kalėjim o po
litinius kalinius išvesdavo į kalėjim o rūsį bulvių skusti.
Tokių sam būrių m etu M. Šum auskas užtraukdavo dainą —
jis tu rėjo neblogą balsą. Jo dainos buvo iš pilietinio karo
laikų, tarybiniai dzinguliukai — ja s jis atsivežė iš M ask
vos, iš Tarptautinės Lenino m okyklos. N iūrioje kalėjim o
atm osferoje jos praskaidrindavo politinių kalinių nuotaiką.
KOMUNISTŲ PARTIJOS VEIKĖJAS
Paleistas iš Pravieniškių stovyklos 1937 m. lapkričio 3 d.
M. Šum auskas kurį laiką buvo bedarbis, bet netrukus su
sisiekė su pogrindine p artine organizacija. 1938 m. vasa
rio mėn. jam pavyko gauti darbo M arkevičiaus spaustu
vėje. D arbininkas jis buvo sumanus, uždirbdavo gerai.
Pusę savo uždarbio atiduodavo pogrindinės Kom unistų
partijos reikalam s. Tuo m etu jos m aterialinė padėtis buvo
sunki.
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K om unistų partijos pavedim u M. Sum auskas 1938 m.
pabaigoje K aune sukuria organizaciją, kuri veikė prie
Darbo rūm ų spaustuvių darbininkų sekcijos priedanga.
1939 m. pavasarį D arbo rūm uose buvo sukviestas spaustu
vių darbininkų susirinkim as. Ja m pirm ininkavo M. Šum auskas. A psvarstęs darbininkų padėties klausim ą, susi
rinkim as priėm ė M. Šum ausko pasiūlytą rezoliuciją reik a 
lauti paleisti iš kalėjim o politinius k a lin iu s 20. Be to,
susirinkim as nutarė, kad spaustuvių darbininkų priim tą
rezoliuciją nuneš ir įteiks vidaus reikalų m inistrui Kaziui
Skučui delegacija. Į jos sudėtį įėjo M. Sum auskas, Jo n as
Nanantonis, Judelis G alperinas. D elegacija iš tik rų jų n u 
ėjo į vidaus reikalų m inisteriją ir spaustuvių d arbininkų
rezoliuciją su politiniais reikalavim ais įteikė K. Skučui.
Sis, žinoma, tu o ja u suprato, kad čia atėjo raudonųjų de
legacija, bet tu o k art jos dalyvių nesuėm ė, o tik užregist
ravo atv y k u sių jų pavardes. Spaustuvių darbininkų p a 
vyzdžiu pasekė k itų pram onės šakų darbininkai. Partijos
kam panija dėl am nestijos politiniam s kaliniam s plėtėsi.
1939 m. vasarą prasidėjo m asiniai Kauno statybininkų
ir k itų pram onės šakų darbininkų streikai. Fašistų v a l
džios pareigūnai sunerim o, kad streikas gali peraugti į v i
suotinį. J ie puikiai žinojo, kad streikam s vad o v au ja Ko
m unistų partija. Žvalgybai buvo duotas nurodym as izo
liuoti kom unistų vadovus. 1939 m. liepos 26 d. K aune buvo
suim tas M. Sum auskas. A pskrities viršininkas jį m etam s
išsiuntė į D im itravo priverčiam ojo darbo stovyklą, k u rio 
je politiniai kaliniai buvo verčiam i skaldyti akm enis. Iš
stovyklos jis buvo paleistas žlugus fašistiniam režimui,
Liaudies vyriausybės 1940 m. birželio 18 d. p o tv a rk iu 21.
Iš viso b ev eik aštuonerius m etus M. Sum auskas buvo
kalinam as už revoliucinę veiklą buržuazinės Lietuvos k a 
lėjim uose ir priverčiam ojo darbo stovykloje. Jis pakėlė
visus buržuazijos sam dinių pasityčiojim us ir p ersek io ji
mus, nepalūžo klasinio priešo nelaisvėje, o išėjęs į laisvę,
vėl tęsė revoliucinę veiklą.
516 politinių kalinių antifašistų 1940 m. vasarą buvo pa
leista iš Lietuvos kalėjim ų ir priverčiam ojo darbo sto
vyklų. Visi jie įsitraukė į naujosios socialistinės santvarko kūrim o darbą. M. Sum auskas birželio 24 d. buvo pa
siųstas dirbti D arbo rūm ų pirm ininku. Faktiškai jis ėm ė
vadovauti darbininkų ir tarn a u to jų profsąjungų a tk ū ri
mui. Išėjo į viešum ą nelegaliai dirbusios profsąjungos,
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buvo kuriam os naujos. N etrukus buvo sudarytas profesi
n ių sąjungų O rganizacinis centro biuras. Jo pirm ininku
buvo paskirtas Juozas Stim burys.
TARYBŲ LIETUVOS KŪRĖJŲ GRETOSE
V ietoj susirgusio M ykolo Junčo-K učinsko, Liaudies v y 
riausybės paskirto darbo m inistru, 1940 m. liepos pradžio
je jo pareigas pradėjo eiti M. Šum auskas. Lietuvoje tuo
m etu buvo apie 75 tūkstančius bedarbių. R eikėjo ap rū p in 
ti juos darbu: paleisti sindikatų uždarytas įmones, v ei
kiančiose organizuoti darbą dviem ir trim pamainomis,
tv ark y ti m iestuose gatves. Visa tai organizavo M. Šumausko_ vadovaujam a darbo m inisterija. Sudarius 1940 m. ru g 
pjūčio 26 d. Lietuvos TSR Liaudies K om isarų Tarybą, tą
darbą tęsė vietinės pram onės liaudies kom isariatas, k u 
riam vadovavo taip pat M. Šum auskas. Tuo m etu v ieti
nės pram onės liaudies kom isariato žinioje buvo beveik
visos nacionalizuotos T arybų Lietuvos pram onės įmonės.
Lietuvos Kom unistų partijos Kauno m iesto organizaci
ja 1940 m. birželio 24 d. organizavo Kauno Žaliajam e kal
ne, Petro Vileišio aikštėje, m asinį m itingą. C entro Komi
teto pavedim u šiam istoriniam daugiatūkstantiniam m i
tingui vadovavo Darbo rūm ų pirm ininkas M. šum auskas.
„Lietuva dabar pergyvena istorines dienas,— pareiškė
pradėdam as m itingą M. Šum auskas.— N uo Lietuvos kūno
nušluotas piktšašis: sm etoninė savanaudiška diktatūra,
Lietuvos darbininkai, darbo valstiečiai ir inteligentija su
pagalba mums draugiškos ir galingos Raudonosios A rm i
jos sudaužė vergijos retežius, pajuto laisvę ir alsuoja pilna
k r ū tin e .. . Šiandien mes ja u turim e sudarytą tikrą Liau
dies vyriausybę. . . Būkime įsitikinę, kad tai, ko m es rei
k a la u ja m e — vyriausybė išpildys, kad vyriausybė eis k a r
tu su mumis, o mes su vyriausybe" 22.
M itingo kalbėtojai reikalavo ir priėm ė atitinkam ą rezo
liuciją, kad būtų legalizuota Lietuvos K om unistų partija.
Liaudies vyriausybės vidaus reikalų m inisterija 1940 m.
birželio 25 d. įregistravo Lietuvos K om unistų partiją, tuo
pačiu legalizuodam a jos veiklą. Partijos įstatus legaliza
vimo reikalui pasirašė 14 partijos narių: A ntanas Snieč
kus, Karolis Grosmanas-Didžiulis, A ntanas Petrauskas ir
k t.23 Birželio 26 d. K aune išėjo pirm asis LKP CK organo
legalios „Tiesos" num eris su CK atsišaukim u „Tegyvuoja
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Lietuvos K om unistų partija!" D augiau kaip dvidešim t m e
tų pogrindyje gyvavusi Lietuvos Kom unisų partija dabar
ėm ė veikti viešai. 1940 m. M. Šum auskas buvo kooptuotas
į LKP CK narius.
V alstybinės santvarkos klausim us tu rėjo išspręsti v i
suotinai išrinktas Liaudies seim as. J o rinkim ai įvyko
1940 mu liepos 14— 15 d. M. Šum auskas buvo išrinktas
Liaudies seim o atstovu. Pirm ojoje sesijoje jis padarė p ra
nešim ą 2i, k urį apsvarstęs Liaudies seim as liepos 22 d. p ri
ėm ė „Bankų ir stam biosios pram onės nacionalizavim o dek
lara ciją “ 25.
Liaudies seim as liepos 23 d. išrinko Įgaliotąją delega
ciją, kuriai buvo pavesta nuvežti TSRS A ukščiausiajai T a
rybai seimo priim tą dek laraciją dėl T arybų Lietuvos p ri
ėmimo į T arybų Sąjungos sudėtį. T arp išrinktų delegatų
buvo ir M. Šum auskas 26.
1941 m. vasario 5—9 d. K aune įvyko LKP(b) V su 
važiavim as. Išklausęs ir apsvarstęs LKP(b) CK pirm ojo
sekretoriaus A. Sniečkaus ataskaitinį pranešim ą, su v a 
žiavim as priėm ė rezoliuciją, nubrėžusią socializmo sukū
rimo Lietuvoje gaires. Suvažiavim e kalbėjęs M. Šum aus
kas papasakojo, kaip pram onės įm onių racionalizatoriai
gerina ir gausina įm onių produkciją, kokie uždaviniai
yra iškilę darbo žmonėms, v y k d an t k rašto industrializa
vimo p la n u s 27. Suvažiavim as išrinko jį C entro Kom iteto
nariu.
R eorganizuojant respublikos Liaudies K om isarų T ary 
bos veiklą, M. Šum auskas 1941 m. gegužės 22 d. buvo
atleistas iš vietinės pram onės liaudies kom isaro pareigų ir
paskirtas LKT pirm ininko p a v a d u o to ju 28. Jis vadovavo
ne tik vietinės pram onės, b et ir sudarytiem s naujiem s
m aisto pram onės, lengvosios pram onės liaudies kom isaria
tams. Šias pareigas nepertraukiam ai ėjo iki 1950 m. birže
lio 25 d.
PARTIZANINĖS KOVOS ORGANIZATORIUS
Prasidėjus Didžiajam Tėvynės karui ir V okietijos fa
šistams birželio m ėnesį okupavus T arybų Lietuvą, M. Sum auskas evakavosi į šalies gilum ą ir apsistojo Penzoje.
Čia jis dirbo pieninės direktorium i.
Lietuvos K om unistų partijos vadovybei iškilo uždavi
nys organizuoti Raudonosios A rm ijos lietuviškąjį junginį,
kad evakuoti T arybų Lietuvos gyventojai galėtų įsitraukti
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į aktyvią kovą su fašistiniais okupantais, reikėjo atkurti
okupuotam e krašte p artinių organizacijų veiklą, išplėsti
ginkluotą partizaninę kovą.
/
Partijos pašaukti pirm ieji į šią kovą stojo buvę po
grindinės Lietuvos K om unistų partijos nariai, tarp jų C ent
ro Kom iteto narys M. Sum auskas. Nuo 1942 m. pradžios
iki liepos mėn. dirbdam as Raudonosios A rm ijos ^6-osios
lietuviškosios šaulių divizijos politinio skyriaus yiršininku, M. Sum auskas padėjo .daug pastangų sutelkti divizijos
gretose evakuotus Lietuvos gyventojus, buvusio 29-ojo
lietuviškojo korpuso karius ir šaukiam ojo amžiaus seniau
gyvenusius T arybų S ąjungoje lietuvius. P artinių darbuoto
jų pastangom is buvo suform uotas pajėgus kovos junginys,
kuris Didžiojo Tėvynės karo frontuose 1943— 1945 m. įne
šė k artu su kitais T arybų šalies kariniais junginiais svarų
indėlį į fašistinių grobikų sutriuškinim ą, visų tarybinių
žemių išvadavim ą.
Reikšm inga M. Šum ausko veikla plečiant partizaninę
kovą okupuotoje Lietuvos teritorijoje. TSRS V alstybės Gy
nim o Kom iteto 1942 m. lapkričio 26 d. nutarim u Lietuvos
partizaninio judėjim o štabo viršininku buvo paskirtas
Lietuvos KP(b) CK pirm asis sekretorius A. S n ie čk u s29.
Štabo viršininko 1943 m. vasario 9 d. įsakym u buvo
sudaryta Lietuvos partizaninio judėjim o štabo operatyvinė
grupė. Jos vadovu buvo paskirtas M. Sum auskas, pava
d u o to ju — G. Zimanas. Grupės nariai buvo D. Ročius,
S. Syrus, J. N arkevičiūtė, V. M ajevskis 30. Grupė sklan
dytuvais atskrido į okupuotą terito riją B altarusijoje ir n u 
sileido ties Begomliu. Iš viso skrido 46 ž m o n ė s31, tačiau
dalis iš jų nusileisdam i žuvo, kiti buvo sužeisti.
Partizanai, vadovaujam i M. Šum ausko, susisiekė su
veikusiais Lietuvoje partijos pogrindiniais kom itetais, par
tizanų būriais, form avo naujus kovos dalinius ir siuntė
juos į įvairias Lietuvos apskritis.
A ntihitlerinės nuotaikos Lietuvoje vis stiprėjo. Ja s ska
tino Raudonosios A rm ijos suduoti sm ūgiai fašistų kariuo
m enei prie Stalingrado, K ursko—O riolo fronte. A ktyvėjo
ir Lietuvos partizanų kovos veiksm ai. Fašistinių okupantų
pareigūnai su kartėliu konstatavo, kad nuo 1943 m. rudens
gerokai pagausėjo partizanų vykdom ų diversijų Lietuvos
geležinkeliuose, geležinkelių sprogdinim ai pasidarė labiau
organizuoti, padažnėjo okupantų karinių baudžiam ųjų b ū 
rių užpuolim ai jų bazavim osi punktuose, kad okupantam s
pasidarė nesaugu važinėti Lietuvos keliais 32.
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O rganizuota kova su priešais n a u ją m astą įgijo, kai
1944 m. sausio 6 d. buvo sukurtas LKP(b) Šiaurės srities
pogrindinis kom itetas, vadovaujam as M. Šum ausko, ir
i.KP(b) Pietų srities pogrindinis kom itetas, vadovaujam as
G. Z im a n o 33. S tiprėjo ne tik ginkluoti sm ūgiai okupanlams ir jų sam diniam s. Partinės organizacijos išplėtė ir
ideologinį darbą. Partijos Šiaurės srities pogrindinis kom i
tetas leido M. Šum ausko redaguojam ą laikraštį „Lietuvos
partizanas", o Pietų srities kom itetas — laikraštį „Kova".
Lietuvos gyventojam s partijos nariai ir kom jaunuoliai,
partizanai ir antifašistai platino laikraščius „Tiesa", „Už
T arybų Lietuvą", šim tus tūkstančių atsišaukim ų, dešim tis
knygelių. V isa ta literatū ra sklaidė hitlerinės propagandos
melus, pasakojo tiesą apie padėtį fronte, stiprino gyven
tojų įsitikinim ą, kad fašistiniai grobikai anksčiau ar vėliau
bus išvyti iš tarybinių žemių.
Kai R audonoji A rm ija, triuškindam a hitlerininkus, įžy
giavo į T arybų Lietuvą ir apsupo V ilnių, Lietuvos p a rti
zaninio judėjim o štabo viršininkas A. Sniečkus, atvykęs
į Lietuvą, davė nurodym ą partizanų būriam s susitelkti
prie V ilniaus ir padėti raudonarm iečiam s išvaduoti jį. Res
publikos sostinės išvadavim o operacijo je dalyvavo 11
partizanų būrių, kuriuose buvo apie 2000 kovotojų. M. Šu
m ausko vadovaujam i partizanai liepos m ėnesį išvadavo
Ignaliną.
LIAUDIES ŪKIO ATKŪRIMO BARUOSE
A tvykęs į išvaduotą V ilnių, M. Šum auskas tu o jau p at įsi
traukė į liaudies ūkio ir kultūros įstaigų atkūrim o darbą.
R ytojaus dieną po sostinės išvadavim o Lietuvos TSR
Liaudies K om isarų Tarybos 1944 m. liepos 14 d. nutarim u
buvo sudarytas V ilniaus m iesto vykdom asis kom itetas. Jo
pirm ininku iki rugpjūčio 9 d. dirbo M. Šum auskas. Susi
telkęs darbui Liaudies K om isarų T aryboje, jis m iesto v y k 
dom ojo kom iteto pirm ininko pareigas perdavė Broniui
P u šin iu i34.
Savo 1944 m. liepos 16 d. atsišaukim u „Į V ilniaus mies1° gyventojus! V ilnius išvaduotas iš vokiškųjų okupantų
nagų" vykdom ojo kom iteto pirm ininkas M. Šum auskas
ragino m iesto gyventojus aktyviai įsitraukti į tarybinės
statybos darbą 35. V ienas iš pirm ųjų vykdom ojo kom iteto
nutarim ų buvo „Dėl lavonų pašalinim o iš V ilniaus m iesto

gatvių" 36, nes vasaros karščių m etu grėsė epidem ijos p a
vojus. G atvių valym o darbus padėjo atlikti pirm ininko
kovos draugai partizanai.
Spalio m ėnesį respublikos vyriausybė paskyrė M. Šum auską, greta Lietuvos TSR Liaudies K om isarų Tarybos
pirm ininko pavaduotojo pareigų, ir V alstybinės plano ko
m isijos p irm in in k u 37. Jam vadovaujant, buvo parengtas
pirm asis pokario m etų respublikos liaudies ūkio atkūrim o
ir išvystym o 1946— 1950 m. penkm ečio planas, kurį darbo
žmonės sėkm ingai įvykdė. T arybų Lietuvos pram onė ja u
1948 m. pasiekė prieškarinį 1940 m. gam ybos lygį.
Pertvarkius respublikos adm inistracinį paskirstym ą,
vietoj apskričių sudarius sritis ir rajonus, LKP(b) CK biuro
1950 m. birželio 22 d. nutarim u M. Šum auskas buvo p a
skirtas LKP(b) Šiaulių srities kom iteto pirm uoju sekreto
rium i. Jis daug dėm esio skyrė valstiečių ū kių kolekyvizacijos reikalam s, kolūkių organizaciniam ir ekonom iniam
stiprinim ui. Kai sritys Lietuvoje buvo panaikintos, M. Šu
m auskas 1953 m. grįžo į Vilnių, dirbo LTSR M inistrų Ta
rybos pirm ininko pirm uoju pavaduotoju, o 1954 m. v asa
rio 20 d. ėm ė dirbti LKP C entro Kom iteto antruoju sek re
torium i. Jis rūpinosi respublikos žemės ūkiu.
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VADOVAS
1957 m. sausio 17 d. M. Šum auskas buvo paskirtas T ary
bų Lietuvos M inistrų Tarybos pirm ininku. Šias pareigas
jis ėjo vienuolika m etų. 1967 m. balandžio mėn. Lietuvos
TSR A ukščiausiosios Tarybos eilinė sesija išrinko M. Šum auską A ukščiausiosios Tarybos Prezidium o pirm ininku,
kuriuo jis dirbo beveik devynerius m etus. TSRS A ukščiau
sioji Taryba savo sesijoje 1967 m. spalio 12 d. išrinko jį
TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidium o pirm ininko pa
v a d u o to ju 38. Šias pareigas jis ėjo iki 1976 m. Pablogėjus
sveikatai, M. Šum auskas 1976 m. gruodžio 24 d. buvo
atleistas iš Lietuvos TSR A ukščiausiosios Tarybos Prezi
dium o pirm ininko pareigų ryšium su išėjim u į pensiją 39.
A tsakingas respublikos Kom unistų partijos ir T arybų
valstybės veikėjas M otiejus Šum auskas ne k artą buvo
renkam as į vadovaujančius partijos ir valstybės organus.
20 m etų (1956— 1975) M. Šum auskas buvo kandidatas
į TSKP CK narius, 32 m etus (1946— 1978) — TSRS A ukš
čiausiosios Tarybos deputatas. D augiau kaip 40 m etų
394

(1940— 1981) M. Šum auskas v eik ė išrinktas LKP CK nariu
ir apie ketv irtį am žiaus — LKP CK biuro nariu. D irbdam as
šiuose vadovaujančiuose organuose, jis padėjo spręsti
svarbiausius respublikos ūkinės ir kultūrinės veiklos k lau 
simus. Respublikos darbo žm onės devynis kartu s buvo
išrinkę jį Lietuvos TSR A ukščiausiosios Tarybos deputatu
(1940— 1982).
Už nuopelnus Kom unistų partijai ir T arybų valstybei
TSRS A ukščiausiosios Tarybos Prezidium as 1975 m. lap 
kričio 14 d. suteikė M. Šum auskui, jo 70-ųjų gimimo melinių proga, Socialistinio Darbo D idvyrio v a r d ą 40. LTSR
Aukščiausiosios Tarybos Prezidium as 1980 m. lapkričio
13 d. M. Šum auskui suteikė LTSR nusipelniusio kultūros
veikėjo garbės v ard ą 41.
Iš viso M. Šum auskas buvo apdovanotas penkiais Le
nino ordinais, T ėvynės karo I laipsnio ir Darbo raudono
sios vėliavos ordinais, m edaliais „Didžiojo Tėvynės karo
partizanui" I laipsnio, „Už pergalę 1941— 1945 m. D idžia
jame Tėvynės kare", „Už pergalę prieš V okietiją" ir kt.
Pažym ėdam a bendrą lietuvių ir lenkų tautų daly v av i
mą kovose prieš fašistinius grobikus, Lenkijos Liaudies
Respublikos vyriausybė 1965 m. vasario 18 d. M. Šumauską apdovanojo antros klasės „G riunvaldo kryžiaus" o rdi
nu 42.
Beveik 60 m etų M. Šum auskas ėjo k o ja kojon su Ko
m unistų p a rtija kovoje už T arybų valdžią, už socialisti
nės visuom enės sukūrim ą gim tajam e krašte.
Būdingas M. Šum ausko veiklos bruožas buvo tas, kad
ir sunkiausiais p artijai m etais jis ištikim ai nešė jos kovos
vėliavą, padėjo įveikti visus sunkum us, su pasiaukojim u
gynė jos revoliucinę garbę ir orum ą, visada buvo pirm o
siose jos k ovotojų gretose.
D irbdam as įvairiuose K om unistų partijos jam p atik ė
tuose postuose, M. Šum auskas buvo rūpestingas partinių
ir tarybinių darbuotojų drausm ės ugdytojas, reiklus vad o 
vas, nuoseklus internacionalistas, akyvus partijos n u ta ri
mų vykdytojas, tarybinių tau tų draugystės puoselėtojas.
M. Šum ausko mirtis, ištikusi jį 1982 m. gegužės 28 d.43,
buvo skaudus nuostolis T arybų Lietuvos partinei organi
zacijai, visai jos liaudžiai.

LITERATŪRINIS PALIKIMAS
M. Šum auskas buvo ne tik partijos ir valstybės veikėjas,
bet ir kūrybinis darbuotojas. Spaudoje bendradarbiauti jis
pradėjo apie 1925 m. J o korespondencijų ir straipsnių
buvo paskelbta tokiuose pogrindinės kom unistinės spau
dos leidiniuose, kaip „D arbininkų jaunim as", „N aujokas",
„Tiesa", „Žarija", „Balsas", Didžiojo Tėvynės karo m e
t a i s — „Lietuvos partizanas". Pogrindinėje kom unistinėje
spaudoje savo straipsnius M. Šum auskas pasirašinėjo sla
pyvardžiais Stasys, Keras, Tam ošiukas, Panevėžio Zigmas,
P. Z., Juozas.
V ilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto absolven
tė B. Tručinskaitė-R audonienė užregistravo pačiam M. Šum auskui padedant daugiau kaip 70 jo rašinių, paskelbtų
pogrindinėje p artin ėje ir partizaninėje spaudoje. Lietu
vos TSR knygų rūm ų bibliografė D. G ineitienė suregistra
vo 1940— 1975 m. tary b in ėje periodikoje paskelbtas M. Šum ausko kalbas ir straipsnius — iš viso apie 750. A tskirais
leidiniais 1946— 1978 m. išėjo 26 jo knygos ir brošiūros,
ku rių bendras tiražas viršijo 200 tūkst. egzem pliorių.
Ypač vertingos yra M. Šum ausko atsim inim ų knygos
„Kovų verpetuose" (1973 m.), „G yvenim o prasm(ė"
(1975 m.). A utorius šiose knygose aprašė savo ir bendra
žygių dalyvavim ą revoliuciniam e ju d ėjim e ir partizaninė
se kovose. A tsim inim ų knygose sukaupta daug unikalių
duom enų, gyvų pavyzdžių apie pasiaukojam ą revoliucinio
ir partizaninio judėjim o dalyvių įnašą į liaudies išsivada
vim o kovas, už šviesesnę darbo žmonių ateitį.
ATMINIMO ĮAMŽINIMAS
Dar M. Šum auskui gyvam tebesant, K auno m iesto vykdo
masis kom itetas priėm ė sprendim ą už aktyvią revoliucinę
veiklą Kaune, darbininkų klasinio sąm oningum o ugdym ą,
už didelius nuopelnus telkiant m iesto darbo žmones kovai
už buržuazinės santvarkos nuvertim ą ir T arybų valdžios
atkūrim ą bei aktyvią veiklą au k lėjan t jaunim ą revoliu
cinių tradicijų, tautų draugystės dvasia suteikti jam Kau
no m iesto garbės piliečio vardą. 1976 m. gruodžio 27 d.
M. Šum auskui buvo įteiktas atitinkam as pažy m ėjim as44.
Y ykdant T arybų Lietuvos vyriausybės nutarim ą „Dėl
M. Šum ausko atm inim o įamžinimo" 45, V ilniaus „Vaizdo"
spaustuvė pavadinta M otiejaus Šum ausko vardu.
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Kauno m iesto vykdom asis kom itetas vieną iš n au jų
gatvių pavadino M otiejaus Šum ausko vardu.
Švenčionių rajone „Taikos" kolūkis pavadintas M otie
jaus Šum ausko kolūkiu.
M. Šum ausko atsim inim ų m otyvais Lietuvos kino stu
dija sukūrė dokum entinę kino apybraižą apie jo gy v en i
mą ir veiklą.
R espublikos vyriausybės nutarim u V ilniaus m iesto
vykdom asis kom itetas pastatė antkapį ant M. Šum ausko
kapo, įrengė m em orialinę lentą p rie nam o V ilniuje, Le
nino a. 2, kuriam e jis dirbo Lietuvos TSR M inistrų T ary 
bos pirm ininku, pritv irtin o m em orialinę lentą prie nam o
Vilniuje, Suvalkų g. 4, kuriam e jis gyveno.
Partijos istorijos institutui prie LKP CK pavesta p a 
rengti M. Šum ausko rin ktinių raštų dvitom į, o K ultūros
m inisterijai įrengti Lietuvos TSR revoliucijos m uziejuje
nuolatinę ekspoziciją apie M. Šum ausko gyvenim ą ir
veiklą.
Savo k ūrybine veikla, raštais apie T arybų Lietuvos
ekonom ikos ir kultūros kilimą, apie revoliucinį ir partiza
ninį ju d ėjim ą M. Šum auskas įnešė svarų indėlį į Lietuvos
istoriografiją, šiais revoliucinio judėjim o ir partizaninių
kovų v eteran o raštais visada naudosis T arybų Lietuvos is
torikai, ekonom istai, rašytojai, filosofai. M. Šum ausko a t
sim inim ų knygas su dėm esiu skaitys ir nagrinės m ūsų
jaunim as.
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Povilas
Tryčius
( 19 0 7—

19 5 0 )

Lietuvos kaim o persitvarkym o socialistiniais pagrindais
pionieriai, siekdam i šviesesnės ateities darbo valstiečiam s,
kūrė kolūkius ir tarybinius ūkius, organizavo m ašm ų-traktorių stotis. Įveikiant kapitalistinių elem entų pasiprieši
nimą, ne vienas iš jų paaukojo ir gyvybę. Tarp jų
tu o 
m etinis žemės ūkio m inistro pavaduotojas Povilas Trynius.
Socialistinio Lietuvos kaim o k ū rėjas Povilas Tryčius
gimė 1907 m. balandžio 1 d. U km ergės apskrities Pagelažių valsčiaus (dabar U km ergės raj.) Gailionių dvaro kum e
čio š e im o je 1. M irus seneliui, Tryčiaus tėvai paveldėjo
3 ha ūkelį Sarapų kaim e prie Deltuvos. Povilo jaunystė
prabėgo U km ergės apylinkėse. Čia jis 1921— 1927 m. m o
kėsi gim nazijoje, 1923 m. įstojo į kom jaunim ą, dirbo v i
suom eninį darbą tarp valstiečių.
P. Tryčiaus bendražygiai U km ergės gim nazijoje buvo
A ugustas Tam ašauskas, A leksandras Gudaitis-Guzevičius,
Stasys Gaurys, Juozas Jurginis, Laurynas Kapočius. Pažan
giųjų gim nazijos m oksleivių judėjim e P. Tryčius vaidino
svarbų vaidm enį. N etrukus po fašistinio valstybės p e r
versm o VII klasės gim nazistas P. Tryčius buvo priim tas
į pogrindinę Lietuvos Kom unistų partiją, 1927 m. pradžio
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j e tapo LKP U km ergės parajonio kom iteto sekretorium i.
Kom iteto nurodym u kom unistai ir kom jaunuoliai platino
U km ergėje ir apskrities kaim uose kom unistinius atsišauki
mus, kuriuose buvo dem askuojam i fašistų skleisti prasi
m anym ai apie tariam ai kom unistų rengtą sukilim ą, aiški
nam a apie jų klastingą susidorojim ą su K aroliu Požėla ir
jo kovos bendražygiais. U km ergės gim nazijoje ir apskri
ties kaim uose buvo rengiam i jaunim o būrelių nelegalūs
susirinkim ai, kuriuose kom jaunuoliai aiškino, kokiomis
sąlygom is ir aplinkybėm is fašistai 1926 m. gruodžio 17 d.
įvykdė valstybės perversm ą.
P. Tryčius dirbo ko n k retų partinį darbą. N etrukus po
fašistinio perversm o gruodžio 27 d. jis nuvyko į U km ergės
valsčiaus V aržgalių kaim ą, padarė pranešim ą valstiečių su
sirinkim e ir įkūrė LKP V aržgalių kaim o kuopelę 2.
1927
m. U km ergės gim nazijos pažangieji m oksleivia
partinei ir kom jaunim o organizacijom s nurodžius, surengė
Gegužės pirm osios šventės m inėjim ą V arkališkių m iške Pivonijoje. Susirinkim e dalyvavo V. Bergas, A. Dikčius ir kt.
Susirinkim ui pirm ininkavo V. Bergas 3.
Tų pačių m etų vasaros pradžioje įvyko P. Tryčiaus or
ganizuota LKP U km ergės parajonio konferencija, kurioje
jis padarė ataskaitinį pranešim ą apie LKP veiklą U km ergės
parajonyje. K onferencijoje dalyvavo LKP CK atstovas
A. Sniečkus. Po konferencijos jis ir pern ak v o jo pas P. Tryčių Sarapų kaim elyje prie D eltuvos 4.
Dar 1926 m. rudenį pažangieji U km ergės gim nazijos
m oksleiviai, vadovaujam i kom jaunuolių, įk ūrė gim nazijoje
„Kultūros" būrelį ir jo priedanga dirbo revoliucinį propa
gandinį darbą. Fašistinei gim nazijos vadovybei tai nep ati
ko. 1927 m. spalio 2 d., būrelio susirinkim o m etu, į klasę
įėjo policijos nuovados valdininkas ir pareiškė, kad „nuo
šiol jū sų būrelis uždarytas". Savo raporte policijos valdi
ninkas nurodė, jog būrelio pirm ininkas Povilas Tryčius yra
kom unistinių pažiūrų 5.
Žvalgyba per savo agentus nuolat sekė P. Tryčių. Ja i
pavyko užverbuoti vieną Deltuvos gyventoją. Žvalgybos
U km ergės rajono valdininkas Kazys J a ra s savo 1927 m.
rugsėjo 12 d. pranešim e IV rajono viršininkui N orbertui
M ikšiui rašė, kad žvalgybos užverbuotas liudytojas n uro
dęs, jog Povilas Tryčius ir Jo n as Z aranka kalbino liudy
toją „įstoti į jų organizuojam ą kom jaunim o kuopelę, ra 
gino jį m okėti į m ėnesį 80 centų nario m okestį, už kurį
400

jis gausiąs paskaityti kom unistinės literatūros"; jis p ap a
sakojęs, kad P. Tryčius skaito m oksleiviam s kom unistinio
turinio referatus, padėjo išleisti gim nazijoje kom unistinio
turinio laikraštėlį „Jaunystės akordai" 6.
Suėm usi J. Z aranką, žvalgyba taip pat m ėgino jį už
verbuoti, pasakojo, ką žinojo iš savo deltuviškio agento.
J. Z aranka suprato, kad jo pažįstam as — išdavikas. N orė
dam as išeiti į laisvę ir įspėti kitus draugus apie gresiantį
pavojų, J. Z aranka sutiko teikti žinias. Tuom et žvalgyba
jį paleido. J. Z aranka įspėjo P. Tryčių ir kitus apie deltuviškį agentą. Žinoma, po to žvalgybai jis pasidarė n e 
bereikalingas. K eršydam a J. Zarankai, žvalgyba 1927 m.
lapkričio 26 d. n u tarė jį ir P. T ryčių izoliuoti. Jos teikim u
U km ergės karo kom endantas Bronius Basiulis gruodžio
2 d. ištrėm ė juodu į V arnių koncentracijos stovyklą.
Sužinojusi apie J. Zarankos pasižadėjim ą teikti žinias
žvalgybai, stovyklos politinių kalinių kolektyvo v a d o v y 
bė paskelbė, kad jis nepriim am as į kolektyvą. P. T ryčius
ėm ė ginti J. Z aranką, kad jis y ra doras žmogus, pats iš
ėjęs į laisvę įspėjo organizaciją, todėl ir pasirašė b en d ra
darbiausiąs su žvalgyba. Politinių kalinių kolektyvo vad o 
vybė P. Tryčium i nepatikėjo ir izoliavo jį nuo partijos
ir kolektyvo. P. Tryčius skaudžiai išgyveno dėl draugų
nepasitikėjim o, b et niekuo negalėjo įrodyti, kad jų įta
rinėjim ai nepagrįsti.
1928
m. birželio 28 d. P. Tryčius ir J. Z aranka buv
paleisti iš V arnių sto v y k lo s7. Pakirstas plaučių džiovos,
J. Z aranka 1930 m. m irė. P. Tryčius m ėgino įrodyti jam
keliam ų kaltinim ų nepagrįstum ą. P. Tryčiaus (partinis sla
pyvardis Bronka) pareiškim ą LKP CK Politinis biuras
svarstė 1928 m. spalio 4 d., pasm erkė jo draugystę su
J. Z aranka (slapyvardis M arijam as), pasižadėjusiu tarn au ti
žvalgyboje, ir negrąžino jo į p a r tiją 8. Jam buvo pažadė
ta, k ad „tik po ilgo revoliucinio darbo galės kilti k lau si
mas, ar galim a B. priim ti atgal į revoliucionierių eiles" 9.
Tik dabar LTSR centriniam e valstybiniam e archyve
žvalgybos U km ergės rajono bylose pavyko surasti P. T ry
čiaus ir J. Zarankos suėm im o ir tardym o bylas. Pas
1927 m. rugsėjo 24 d. suim tą J. Z aranką žvalgyba įkalčių
nerado. Pas P. T ryčių kratos m etu rasta legaliai veikusių
U km ergės valstybinės gim nazijos pažangiųjų m okinių
kuopos ir „Kultūros" būrelio susirinkim ų protokolai, skai
tyto referato rankraštis. Iš šios m edžiagos žvalgyba k al
tinim o bylos negalėjo sudaryti. „Tardom i Tryčius ir ZaV.r> Užsak. N r. 3499
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ranka save kaltais neprisipažino" 10,— k onstatavo tard y 
tojas. Štai kodėl žvalgyba paprašė karo kom endantą izo
liuoti P. Tryčių ir J. Z aranką V arnių koncentracijos sto
vykloje. Jo k ių revoliucionieriaus v ard ą kom prom ituojan
čių duom enų iš suim tųjų P. Tryčiaus ir J. Zarankos žval
gybai nepavyko gauti. 1928 m. paskleisti įtarinėjim ai n e 
pasitvirtino.
1929
m. P. Tryčius išlaikė eksternu K aune Tum ėno
augusiųjų gim nazijoje valstybinius egzam inus, gavo b ran 
dos atestatą ir toliau m okėsi m atininkų kursuose prie Že
m ės ūkio m inisterijos. 1931 m. juos baigęs, iki 1940 m.
dirbo įvairiose Lietuvos vietose m atininku u .
Tuo pat m etu P. Tryčius palaikė ryšius su Lietuvos rau 
donosios pagalbos organizacija, teikė jai m aterialinę pa
ram ą, rėm ė fašistų valdžios persekiojam us asmenis 12.
Žlugus fašistiniam režimui, P. Tryčius nuo 1940 m.
liepos 15 d. dirbo Panevėžio apskrities vykdom ojo kom i
teto žemės ūkio skyriaus vedėju, padėjo ap skrityje v y k 
dyti tarybinę žemės reform ą. Pradėjus ku rti m ašinų-traktorių stotis — jų 1941 m. pirm ojoje pusėje L ietuvoje buvo
42,— žemės ūkio liaudies kom isariate buvo įkurta MTS
valdyba. V aldybos viršininku nuo 1941 m. balandžio 1 d.
ėm ė dirbti P. Tryčius. MTS ir m ašinų bei arklių nuomojim o punktai, ja u 1941 m. pavasarį gavę iš broliškų res
publikų 351 traktorių, padėjo daugiau kaip 5800 valstiečių
n au jak u rių ūkių pasėti jav u s l3.
Fašistinės V okietijos agresijos išvakarėse žemės ūkio
liaudies kom isariatas pasiuntė P. T ryčių į M arijam polės
apskritį patikrinti, kaip v y ksta šienapjūtė ir pasirengim as
javapjūtei. Birželio 22 d. vokiečių lėktuvai ėmė bom bar
duoti M arijam polę. Grįžti į K auną transporto nebuvo.
P. Tryčius pėsčias šalutiniais keliais tik 1941 m. birželio
25 d. pasiekė Kauną, kuriam e ja u šeim ininkavo h itleri
ninkai. Evakuotis į šalies gilum ą galim ybių nebebuvo.
Besislapstantį K aune P. Tryčių gestapo bendrininkai
1941 m. rugpjūčio 22 d. suėmė. V alstybės saugum o depar
tam ento kvotų skyriaus viršininkas Kazys Gimžauskas
konstatavo, kad T arybų valdžios m etais P. Tryčius „akty
viai dirbo kom unistų naudai, kad šiuo m etu Tryčius yra
pavojingas visuom enės tv ark ai ir rim čiai ir kad yra pa
vojaus, kad jis gali pasislėpti nuo bausm ės, todėl nutariau
T ryčių Povilą, s. Kazio suim ti ir patalpinti Kauno sunkių
jų darbų kalėjim e" 14. Rugsėjo 4 d. P. Tryčius buvo per
keltas į Pravieniškių priverčiam ojo darbo stovyklą, iš k u 
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rios jį paleido 1942 m. vasario 2 d.15 A dm inistraciniai
organai nusprendė išvežti jį darbam s į V okietiją, bet
P. Tryčiui pavyko pakeliui pabėgti.
Kurį laiką slapstęsis P. Tryčius, Juozo M ozelio p ad e
damas, 1942 m. gegužės 1 d. įsidarbino statybos valdybo
je: dirbo m atininku U tenoje, paskui Švenčionėliuose, D ar
sūniškyje, Pakuonyje, o nuo 1944 m. gegužės 1 d. vėl
slapstėsi.
Kai Tarybinė A rm ija išvadavo Kauną, P. Tryčius grįžo
į žemės ūkio liaudies kom isariatą: 1944 m. rugpjūčio m ėn.
pradėjo dirbti žemės ūkio kooperacijos skyriaus viršin in 
ku, 1946 m.— buvo linų augintojų kooperatyvų sąjungos
„Linas" organizacinio biuro pirm ininkas. LTSR M inistrų
Taryba 1947 m. gegužės 14 d. paskyrė P. Tryčių žemės
ūkio m inistro pavaduotoju žem ėtvarkos ir m elioracijos
reikalam s, o rugpjūčio 22 d.— ir m inisterijos kolegijos
nariu 16.
J a u 1945 m. liepos 14 d. žemės ūkio liaudies kom isa
riato partin ė organizacija priėm ė P. T ryčių bendrais pa
grindais kandidatu į VKP(b) n a r iu s 17, o 1946 m. gruodžio
20 d.— į VKP(b) narius 18. Svarstydam a P. Tryčiaus priėm i
mo į p a rtiją klausim ą, partinė organizacija išsiaiškino v i
sas aplinkybes, dėl ku rių n u trū k o jo buvim as p artijo je,
į partiją P. T ryčių 1946 m. rekom endavo Petras Pacevičius
(partijos n ary s nuo 1919 m .), V ladas V ildžiūnas (par
tijos narys nuo 1928 m.) ir Kazim ieras Petrauskas (partijos
narys nuo 1937 m.).
P. Tryčiui v ad o v au jan t buvo organizuoti pirm ieji ja u 
nų T arybų Lietuvos kolūkių žemės tvarkym o darbai, v als
tybinių ak tų (amžinai naudotis žeme) gam yba I9. Iki k aro
Lietuvoje atliekam i žem ėtvarkos darbai rėm ėsi gana b ran 
gia antžem ine nuotrauka. T arybų Lietuvoje P. Tryčiaus
iniciatyva K aune buvo įk u rta įmonė, kuri darydavo aero
nuotraukas visiem s kolūkiam s ir tarybiniam s ūkiam s.
N audojantis šiais daug pigesniais ir tikslesniais žemės
planų pagrindais, buvo sudarom i visų ūkių vidinės žem ė
tvarkos projektai. Daug energijos P. Tryčius įdėjo p le
čiant ir m echanizuojant m elioracijos d a rb u s 20.
1950 m. rudenį P. Tryčius buvo pasiųstas kom andiruolėn į Skaudvilės rajoną. Jis dom ėjosi valstiečių ir tary b i
nių ūkių darbuotojų gyvenim u, jų nuotaikom is. Lankyda
m asis Balčių tarybiniam e ūkyje, P. Tryčius su palydovais
užsuko į Pabalčių kaim ą (dabar R aseinių raj.). Č ia v als
tiečio daržinėje slapstėsi buržuazinių nacionalistų gink403

luotą gauja. Pasigirdo autom ato salvė. P. Tryčius buvo
nušautas, o lydėjęs jį liaudies gynėjas sužeistas 2'. Tai
įvyko spalio 19 d.22
P. Tryčius palaidotas V ilniaus A ntakalnio kapinėse. Ti
kėdam as socializmo idealais, kom unistas Povilas Tryčius
atid av ė daug jėg ų ir n et gyvybę, kad T arybų Lietuvoje
įsitvirtintų socialistinis žemės ūkis.
1 9 8 7

D arbininkų m etalistų vadovas — tokį jį pažinojo Kauno
darbininkai iki 1926 m. Fašistinio valstybės perversm o iš
v a k a rė s e — aistringas kovotojas už darbininkų p rofsąjun
ginio judėjim o vienybę. Kom unistam s jis buvo LKP C ent
ro K om iteto narys, partijos vad o v ų Karolio Požėlos ir
Juozo G reifenbergerio ištikim as bendražygis.
Jo n a s V ilčinskas gimė 1893 m. lapkričio 14 d. Kauno
apskrities Rum šiškių valsčiaus (dabar K aišiadorių raj.)
Užtakų kaim o 10 ha valstiečių šeim oje k Sulaukęs 9 m etų,
ėmė g an y ti gyvulius, o žiem ą lankė Rum šiškių pradžios
m okyklą. Dvi žiem as pasim okęs, išlaikė m okyklos baigi
mo egzam inus. Toliau m okyti sūnų tėvas n etu rėjo lėšų.
1911 m. jis pradėjo m okytis kalvio amato. Trejus m etus
tu rėjo dirbti pas kalvį veltui ir dar m okėti už m okslą
25 rublius.
A tidirbęs am atininko n u statytą laiką, J. V ilčinskas
1914 m. sausyje jau kaip specialistas ėm ė dirbti K aune
Šmidtų m etalo dirbinių gam ykloje šaltkalviu. Fabrikantas
m okėjo jam už darbo dieną 1 rublį ir 5 kapeikas. Kai p ra
sidėjo Pirm asis pasaulinis im perialistinis karas, Šm idtų
gam ykla K aune užsidarė, darbininkai buvo atleisti. J. V il
činskas įsidarbino Fredos karo inžinerijos dirbtuvėse. Ta
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čiau neilgam. 1914 m. lapkričio mėn. jis buvo m obilizuo
tas į Rusijos arm iją 2.
K aro tarnybą J. V ilčinskas atliko Sibiro geležinkeli
n in k ų batalionuose C habarovske, Iževske, tiesė Iževsko—G oljanų prie Karnos upės geležinkelį, paskui Dno—
Petrogrado geležinkelį. 1916 m. pabaigoje J. Vilčinskas,
kaip šaltkalvis, buvo pasiųstas į C hersono gubernijos Voznesensko geležinkelio depą (Ukrainoje) rem ontuoti garve
žių ir vagonų.
KOVŲ UZ TARYBŲ VALDŽIĄ UKRAINOJE DALYVIS
V asario revoliucijos m etu V oznesensko depo darbininkai,
tarp jų ir J. V ilčinskas, aktyviai dalyvavo prieš caro val
džią nukreiptuose susirinkim uose ir dem onstracijose. Spa
lio revoliucijos m etu k a rtu su kitais V oznesensko darbi
ninkais įstojo į Raudonosios gvardijos būrį ir kovojo su
T arybų valdžios priešais. 1918 m. birželio mėn. jis tarnavo
geležinkelio m ilicijoje Voznesenske. Kai į Pietų U krainą
įsiveržė interventai vokiečiai, T arybų valdžios šalininkai
nu ėjo į pogrindį ir partizaninėm is priem onėm is kovojo su
vokiečių, austrų, U krainos buržuazinių nacionalistų petliūrininkų karinėm is dalimis. „N uginkluodam i juos patys
apsiginkluodavom e" 3,— prisim ena pogrindinės kovos U k
rainoje dalyvis J. Vilčinskas.
Pasitraukus interventam s, J. V ilčinskas 1919 m. b a
landyje grįžo į V oznesensko geležinkelio depą. Gegužės
pradžioje jis buvo priim tas į U krainos K om unistų partijos
V oznesensko organizaciją 4, padėjo stiprinti T arybų v al
džios organus, kovoti su siautėjančia šiltinės epidem ija,
kurios neišvengė ir visa J. V ilčinsko šeima. Partinės or
ganizacijos pavedim u jis dirbo V oznesensko revoliucinia
m e kom itete, buvo apskrities vykdom ojo kom iteto sveika
tos apsaugos skyriaus vedėjas, geležinkelio stoties p arti
nės organizacijos sekretorius, geležinkelininkų profsąjun
gos valdybos sekretorius. J. V ilčinskas nem aža prisidėjo
prie kovos su baltagvardiečių kontrrevoliucija, už Tarybų
valdžios U krainoje įtvirtinim ą.
Tačiau kankino tėviškės ilgesys, noras dirbti gim tinėje.
Gavęs U krainos KP(b) V oznesensko apskrities kom iteto
sutikim ą, J. V ilčinskas 1922 m. liepos m ėn.5 išvyko į gim 
tą ją Lietuvą, kur tikėjosi tęsti partinę veiklą. Pakeliui,
M inske, jam pavyko sutvarkyti savo, kaip Pirm ojo pasau
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linio karo pabėgėlio, dokum entus. A tvykęs į Kauną, J. V il
činskas ėm ė dirbti plačiųjų geležinkelių dirbtuvėse š a lt
kalviu.
LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS GRETOSE
Savo atsim inim uose J. V ilčinskas rašo: ,,1922 m. pabaigoje
aš susirišau su pogrindine Lietuvos kom partijos organi
zacija" 6. Tai buvo K auno priem iestyje Šančiuose veikusi
partinė organizacija. K. Požėla labai v ertino partijos ry
šius su Šančių įm onių darbininkais ir kėlė partinei organi
zacijai uždavinį kuo daugiau jų įtraukti į partiją.
Buržuazinėje L ietuvoje geležinkeliai buvo ne p riv a
čiose rankose, o valstybės žinioje. Ju o s tv ark ė susisiekim o
m inisterijos valdininkai — paklusnūs susisiekim o m inistro
valios vykdytojai. Jiem s priklausė plačiųjų ir siaurųjų ge
ležinkelių dirbtuvės, kurios rem ontavo vagonus ir garve
žius. Buržuazinė vyriausybė — m inistrų kabinetas žiūrėjo
į geležinkelių parką kaip į įmonę, kuri turi užtikrinti ne
trikdom ą geležinkelių eism ą ir duoti valstybės iždui kuo
daugiau pelno. Tai galim a buvo pasiekti, kaip ir k iek v ie
noje privačioje k apitalistinėje įm onėje, išnaudojant d arbi
ninkus, laikantis buržuazinei valstybei būdingų socialinių
įstatym ų, gynusių privatinės kapitalistinės nuosavybės
interesus. Taigi valstybės žinioje buvusios įmonės buržua
zinėje L ietuvoje iš esmės niekuo nesiskyrė nuo privačių
kapitalistinių įmonių, tik jų gaunam as pelnas ėjo ne į pri
vačių savininkų rankas, o į buržuazinės valstybės iždą.
A tėjęs dirbti į geležinkelių dirbtuves, J. V ilčinskas
rado darbininkus prislėgtos nuotaikos. K om unistų J. Kubickio ir kitų organizuota geležinkelininkų profsąjunga
po 1922 m. gegužės mėn. įvykusio geležinkelininkų strei
ko klerikalinės vyriausybės buvo uždaryta. D irbtuvėse
veikė vienintelė legali Darbo federacijos organizacija, k u 
rios veiklą rėm ė reakcinė vyriausybė. F ederantų uždavi
nys buvo skaldyti darbininkų vienybę, skiepyti p aklus
numą įm onės adm inistracijai, neleisti organizuoti streikų.
A ktualūs geležinkelininkų uždaviniai buvo atkurti d a rb i
ninkų profsąjungą, kuri galėtų rūpintis jų reikalais, pakelti
darbo užm okestį atsižvelgiant į m aisto produktų kainų
kilimą, aprū p in ti geležinkelių darbininkus m edicinos p a
galba, nes privatūs gydytojai jiem s buvo sunkiai p ri
einami.
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A tvykusį iš T arybų šalies J. V ilčinską geležinkelio
-dirbtuvių darbininkų kolektyvas gerbė. N enuostabu, kad
susirinkim uose dažnai jam buvo patikim os pirm ininko
pareigos. Savo 1935 m. atsim inim uose J. V ilčinskas rašo:
„N eturint profsąjungos, teko šaukti m asinius bendrus
K auno m azgo geležinkelininkų susirinkim us, į kuriuos at
vykdavo ir provincijos geležinkelininkai. Visuose šiuose
geležinkelininkų susirinkim uose (nuo 1922 iki 1924 m.
gegužės 1 dienos) m an tekdavo pirm ininkauti. Tuose su
sirinkim uose priim inėjom e rezoliucijas su ekonom iniais
ir politiniais reikalavim ais: panaikinti karo padėtį, suteikti
darbininkam s žodžio ir spaudos laisvę, leisti veikti gele
žinkelininkų profsąjungai. Kauno geležinkelio m azge tuo
m etu dirbo apie 2000 darbininkų, įskaitant ir tarn au to 
jus" 7.
Po susirinkim o išrinkti delegatai su priim ta rezoliuci
ja, kaip su darbininkų priesakais, ėjo į geležinkelių val
dybą, pas susisiekim o kelių m inistrą, pas m inistrų kabi
neto pirm ininką, į seim ą ir reikalavo darbininkų priesakus
patenkinti. Valdžios viršūnėm s tai nepatiko, jos reika
lavo, kad geležinkelių valdyba ir k aro kom endantas ne
duotų geležinkelininkam s leidim o susirinkti ir priim inėti
darbininkų reikalus ginančias rezoliucijas. Valdžios parei
gūnai gerai suprato, kad geležinkelininkų reikalavim uose
atsispindi Kom unistų partijos įtaka, o tos įtakos skleidė
jas yra J. Vilčinskas.
1924 m. GEGUŽĖS PIRMOSIOS
DEMONSTRACIJA KAUNE
Sustiprėjus Kom unistų partijos ryšiam s su Šančių įmonių
darbininkais, LKP CK S ekretoriatas (K. Požėla ir kt.) iš
kėlė Kauno partinei organizacijai uždavinį Gegužės p ir
mosios dieną surengti darbininkų dem onstraciją. Kaip ji
buvo rengiam a — J. V ilčinskas pasakoja savo atsim ini
muose:
„Mes, viso geležinkelio mazgo darbininkai, norėjom e
susirinkti į vieną vietą ir k artu aptarti m ums rūpim us
kasdieninio gyvenim o klausim us. G eležinkelių dirbtuvių
vadovybė (viršininkas Ju rg is Čiurlys, kom endantas Pet
rauskas) neleido susirinkti dirbtuvėse. T ada m es nutarėm e
susirinkti geležinkelių depe, k u r atvyko viso Kauno ge
ležinkelių mazgo darbininkai ir tarnautojai. Įvyko audrin
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gas susirinkim as. Šiam susirinkim ui aš pirm ininkavau.
Tai įvyko 1924 m. balandžio pabaigoje.
K artu aš rūpestingai rengiausi Gegužės pirm osios de
m onstracijai. Visoms geležinkelininkų partinėm s ku o p e
lėms ir nepartiniam s aktyvistam s pranešėm e, kad 1924 m.
gegužės 1 d. m iesto Rotušės salėje įvyks m itingas, k urį
rengė socialdem okratai. Iš tik rų jų gi m um s rūpėjo su
telkti darbininkus ne į m itingą, o į dem onstraciją, kas
mums ir pavyko. . .
M ūsų partijos n arių grupė susirinko skirtoje vieto je
prie Liaudies nam ų. Lazdeles iš sudedam ų geležinių vam z
delių aš įteikiau Petiai [Petrui Šyviui], Kom jaunim o v ė 
liavą nešė Zelm anas Švarcbergas. Praslinkus keletai m inu
čių, dem onstracijos vadovas sušuko:
— D raugai, stokite į eiles!
M es visi — apie 20 žmonių — skubiai stojom e į eilę.
Aš atsistojau į pirm ąją eilę, ir ėm ėm e žengti į priekį. Už
traukėm e dainą ,,Drąsiai, draugai, k o ja kojon!" Eisenos
m aršrutas buvo toks: ėjom e nuo Liaudies nam ų, pasuko
m e Prezidento gatve (prieš seimą), paskui nuėjom e į V il
niaus gatvę ir išėjom e į Laisvės alėją.
Einant pirm yn m ūsų gretos vis augo. Visą laiką prie
m ūsų prisijungdavo darbininkai. Labai daug žm onių ėjo
gatvės šaligatviais. D em onstracija išaugo m aždaug iki
2000 žm onių (Kauno darbininkam s tai buvo didžiulis skai
čius).
z;
D em onstrantai žengė Laisvės alėja. Priartėjus prie Įgu
los bažnyčios, iš Kauno m iesto viršininko įstaigos iššoko
policijos būrys — apie 30 gerai ginkluotų v y rų — ir už
puolė pirm ąsias dem onstrantų eiles, ėm ė šaudyti ir šau tu 
vų buožėm is m us mušti. M es šaukėm e: „Pirmyn!" Bet tuo
m etu prasidėjo panika. U žpakalinės gretos prad ėjo išsi
bėgioti" 8.
Policija pagrobė P. Šyvio nešam ą raudoną vėliavą, o
jį patį suėmė. K om jaunuoliam s pavyko savo v ėliavą p a 
slėpti.
Policija suėm ė 148 dem onstrantus. K aro kom endantas
adm inistracine tv ark a 49 asm enis nubaudė po 1—3 m ėne
sius k a lė ti9. Suim tas buvo ir J. V ilčinskas. A tlikus 3 m ė
nesių k aro kom endanto paskirtą bausm ę, J. V ilčinską iš
trėm ė į Kaišiadoris. Jis dirbo padieniu darbininku rem on
tu o jan t geležinkelį. Kai tik adm inistracija sužinojo, kad
J. V ilčinskas y ra politinis trem tinys, jį tuojau atleido iš
darbo. Teko pusbadžiauti, verstis atsitiktiniais uždarbiais.
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Sunkiausia buvo tai, kad gausi šeim a K aune liko be pra
gyvenim o šaltinių.
1925
m. pradžioje karo kom endantas leido J. V ilčin
kui grįžti į Kauną. Geležinkelių dirbtuvių vadovybė jo
į darbą nebepriėm ė. D raugų padedam as, jis gavo darbo
Ch. Zivo tabako dirbinių fabrike. Tačiau dvyliktą darbo
dieną įm onėje įvyko avarija: rem ontuojant m ašiną atšo
kęs gelžgalis pataikė J. V ilčinskui į veidą ir išm ušė de
šinę akį. Fabriko savininkas atsisakė sum okėti bet kokią
kom pensaciją ir susižalojusį darbininką atleido iš darbo.
2,5 m ėnesio truko gydym as, bet akies išgelbėti nepavyko.
Kurį laiką J. V ilčinskas dirbo kalviu v eterin arijo s li
goninėje, šaltkalviu k aro aviacijos parke, bet sužinoję
apie jo revoliucinę veiklą, įm onių viršininkai tuoj pat jį
iš darbo atleisdavo.
1973 m. lapkričio 15 d. Lietuvos TSR revoliucijos m u
zieju je m inint J. V ilčinsko 80-metį, kovos draugai prisi
m inė jo aktyvią visuom eninę veiklą iki 1926 m. Kaune.
Juozas Stim burys susirinkim e pasakojo: ,,Su J. V ilčinsku
susipažinau, berods, 1922 m. Jis buvo geras draugas, dir
bo šaltkalviu Kauno geležinkelio dirbtuvėse. N etrukus
sukūrėm e geležinkelininkų partinę kuopelę. Dirbom e ak 
tyviai iki fašistinio perversm o. R uošiant 1924 m. Gegužės
pirm osios dem onstraciją daug prisidėjo J. Vilčinskas.
Kaip geras dainininkas dem onstracijoje jis vedė dainą" 10.
Buvęs pogrindinės LKP narys Zelm anas M inkovas pri
siminė: ,,1924 m. sausio mėn. m irus V. Leninui, K aune
K leboniškių m iške įvyko nelegalus darbininkų susirinki
mas. Jam e dalyvavo ir J. Vilčinskas. 1924 m. Gegužės
pirm osios dem onstracijos m etu K aune J. V ilčinskas ėjo
pirm osiose gretose, dengė nešam ą raudoną vėliavą. De
m onstracijos m etu jis buvo suim tas, k a rtu sėdėjom e v ie
noje kam eroje" 1!.
Revoliucinio judėjim o dalyvis A brom as Plakchinas su
sirinkim e kalbėjo: „Nė vienas m itingas n ep raėjo be J. V il
činsko. Jis m okėjo gražiai kalbėti ir tu rė jo didelį autori
tetą. V isada žinojo, ką reikia darbininkam s pasakyti" 12.
A pie susitikim us su J. V ilčinsku M otiejus Šum auskas
pasakoja savo atsim inim ų knygoje „Kovų verpetuose":
„Ėjo paskutinės 1925 m etų balandžio dienos. Partijos m ies
to kom itetas ruošėsi pažym ėti a rtėjan čią Gegužės pirm ą
ją. . . Buvo nuspręsta rinktis miške, ten, k u r dabar Kaune
y ra Zoologijos sodo teritorija. . . Tik sutem us suradom e
gegužinės vietą. Čia ja u buvo susirinkęs gerokas būrelis
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'žmonių. Prasidėjo kalbos. Pirm asis kalbėjo plačiųjų g e le 
žinkelių dirb tu v ių darbininkas Jo n as V ilčinskas. Jam b a i
gus kalbėti, kažkas užtraukė revoliucinę dainą" 13.
K om unistų partijos narė nuo 1921 m. M arija Chodo,s aite susirinkim e prisim inė kuopininkų paleidim o proga
Kaune įvykusią dem onstraciją: ,,1926 m. birželio 13 d.
dem onstracija buvo LKP organizuota. . . J. V ilčinskas sė
dėjo skvere ir davė ženklą, kada pradėti dem onstraciją.
M an atrodo, kad dem onstracijoje dalyvavo apie 3000 žmo
nių. Buvo nešam i keli lozungai: pirm ajam e buvo reik a
laujam a: ,,Darbo ir duonos!", kitam e — „A m nestija v i
siem s politiniam s kaliniam s!" I4.
Savo atsim inim ų knygoje „Kovų augintiniai" Ignas
Gaška prisim ena, kad 1926 m. išėję į laisvę kuopininkai
Kauno profsąjungų būstinėje pasirašė pareiškim ą vidaus
reikalų m inistrui leisti įsteigti legalią Lietuvos d arbinin
kų partiją. Pareiškim ą pasirašė ir J. V ilčinskas. Buvo sie
kiama rasti legalią priedangą pogrindyje veikusiai Lietu
vos K om unistų partijai. Liberalinė liaudininkų ir social
dem okratų vyriausybė ilgai delsė ir leidim ą davė tik
lašistinio valstybės perversm o išvakarėse. Ju o nespėta
pasinaudoti.
DARBININKŲ VIENYBĖS KOMITETO PIRMININKAS

Nors ir sunkiai m aterialiai versdam asis, dažnai būdam as
bedarbis, J. V ilčinskas visuom eninės veiklos nenutraukė,
uoliai vy k d ė visus Kom unistų partijos nutarim us. 1924 m.
liepos mėn. M askvoje įvyko LKP IV suvažiavim as. J. V il
činskas tuo m etu buvo kalinam as K aune už dalyvavim ą
Gegužės pirm osios dem onstracijoje. A k ty v ų darbininkų
judėjim o dalyvį, turintį glaudžius ryšius su darbininkais,
J. V ilčinską suvažiavim as vieningai išrinko LKP CK n a 
riu I5. 1926 m. balandžio 24 d. policijai suėm us LKP CK
Sekretoriato narius K. Požėlą ir J. G reifenbergerį, J. V il
činskas buvo kooptuotas į LKP CK O rganizacinio biuro
narius. Dar prieš tai, balandžio 3 d., prie LKP CK buvo
sudarytas profsąjunginio darbo skyrius. Jo vadovu buvo
paskirtas J. V ilčinskas 16.
1926
m. birželio 6 d. K aune įvyko m etalo pram onė
darbininkų profsąjungos suvažiavim as. Jo prezidium o p ir
m ininkas J. V ilčinskas, m etalistų profsąjungos valdybos
sekretorius kairysis socialdem okratas Leonas Pečiulis vie411

Dingai pasisakė už bendrą darbininkų frontą, už kom u
nistų ir socialdem okratų vadovaujam ų profsąjungų vie
nybę kovoje su išnaudotojais. Į n a u ją profsąjungos val
dybą suvažiavim o delegatai išrinko J. V ilčinską, L. Pe
čiulį ir kitus profsąjungų vienybės šalininkus 17.
K itaip elgėsi Lietuvos socialdem okratų partijos vado
vai. Savo laik rašty je „Socialdem okratas" birželio 24 d. jie
pareiškė, kad profsąjungose vienybės tarp kom unistų ir
socialdem okratų negali būti: „A rba mes, arba jie. A be
jiem s vietos nėra ir būti negali". Buržuazinės valdžios or
ganai neleido kom unistam s atk u rti geležinkelininkų prof
sąjungos, bet Įregistravo socialdem okratų sudarytą prof
sąjungos valdybą. Jos pirm ininku tapo LSDP CK narys,
atkaklus profsąjungų vienybės priešininkas Jeronim as
Plečkaitis.
Socialdem okratų partijos vadovų nurodym u iš bendro
sios profsąjungos Šiauliuose buvo pašalinti kom unistai
Kazys Preikšas, Balys Baranauskas. Tokia socialdem okratų
vadovų vykdom a darbininkų vienybės skaldym o politika
buvo naudinga buržuazijai, reakcionieriam s, kurie rengė
si fašistiniam valstybės perversm ui.
Lietuvos Kom unistų partija telkė darbininkų vienybės
šalininkus, kad užkirstų kelią fašistam s ateiti į valdžią.
1926 m. rugsėjo 11d. vykusioje profsąjungų atstovų kon
ferencijoje, kurioje dalyvavo 67 delegatai, buvo išrinktas
K auno profsąjungų V ienybės kom itetas. J o nariai — tai
profsąjunginio judėjim o aktyvistai, o kom iteto pirm inin
kas — J. V ilčinskas 18. V ienybės kom itetui buvo iškeltas
uždavinys parengti Lietuvos profesinių sąjungų suvažia
vimą. Jis buvo num atytas sušaukti 1927 m. sausio 1—2 d.
ir tu rėjo išspręsti visų Lietuvos profsąjungų suvienijim o
klausimą.
N epaisant darbininkų judėjim o vienybės skaldytojų
pinklių, 1926 m. L ietuvoje įvyko 109 streikai, kuriuose da
lyvavo 5192 darbininkai. Daugum ai jų vadovavo kom u
nistai. Daugelį streikų darbininkai visiškai ar iš dalies
laim ėjo 19. V asarą J. V ilčinskas vadovavo keturiem s m e
talistų streikam s. Juose dalyvavo 170 darbininkų. Tris iš
tų streikų darbininkai laim ėjo.
D arbininkų judėjim o pagyvėjim as, išsiplėtusi streikų
kova kėlė nerim ą Lietuvos buržuazijai, trukdė jai didinti
darbininkų išnaudojim ą, kaupti vis didesnius pelnus.
Stambiosios Lietuvos buržuazijos interesų gynėjai tauti
ninkai ir krikščionys dem okratai k ritikavo liberalinės liau
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dininkų ir socialdem okratų vyriausybės vidaus politiką ir
ėmė rengtis sąm okslu n uversti po trečiojo seim o rinkim ų
sudarytą m inistrų kabinetą. Lapkričio 21 d. fašistiniai są
m okslininkai, bandydam i savo jėgas, surengė K aune antivyriausybinę dem onstraciją. Kai policija dem onstrantus
išvaikė, reakcionieriai spaudoje ir seim e pakėlė didžiulį
triukšm ą. Pasklido gandai, kad fašistai rengiasi užpulti
kairiųjų d arbininkų profsąjungų V ienybės kom iteto būs
tinę, „D arbininkų atstovo" redakciją. Kom unistai organi
zavo grupes gintis nuo fašistų smurto. Revoliucinio ju d ė 
jim o dalyvė M. Chodosaitė prisim ena: „Savigynos grupių
organizavim ui vadovavo K. Požėla, J. G reifenbergeris,
J. V ilčinskas. . . Aš buvau paskirta ryšininke tarp dviejų
darbininkų savigynos grupių. V iena jų tu rėjo saugoti
„D arbininkų atstovo" redakciją. . . Fašistų išpuolis sužlu
go" 20.
Po savaitės, lapkričio 28 d., socialdem okratai sušaukė
Kaune, Tilm anso fabriko salėje, m itingą. Kom unistai iš
platino specialų plakatą, raginantį darbininkus ateiti į m i
tingą ir pasisakyti už bendrą frontą kovoje su fašistais.
Į m itingą susirinko apie 2000 darbininkų. J ie vieningai
pritarė susirinkim e kalbėjusiem s kom unistam s J. Greifenbergeriui, J. V ilčinskui ir priėm ė jų pasiūlytą rezoliuciją,
kviečiančią darbininkus ir valstiečius k artu stoti į kovą
prieš pakėlusius galvą fašistus. Socialdem okratų pasiūlytą
antikom unistinę rezoliuciją m itingo dalyviai atm etė.
FAŠISTINIS VALSTYBĖS PERVERSMAS
M atydam i stiprėjančias antifašistines nuotaikas, tau tin in 
kų ir krikščionių dem okratų lyderiai skubėjo. Pasitelkę
reakcinius karininkus, jie 1926 m. gruodžio 17 d. anksti
rytą įvykdė fašistinį valstybės perversm ą, kuris pirm iau
sia buvo n u kreiptas prieš K om unistų partiją, k airių jų d ar
bininkų profsąjungas. Gruodžio 17 d. anksti ry tą fašistai
suėm ė LKP CK vadovus K. Požėlą, J. G reifenbergerį ir
daugelį k itų revoliucionierių. Už grotų atsidūrė apie
350 kom unistų ir kairių jų profsąjungų veikėjų.
„Perversm o išvakarėse,— rašo savo atsim inim uose
J. V ilčinskas,— gruodžio 16 d. aš visą dieną b u v au m e
talistų profsąjungos būstinėje. Tą dieną įvyko bedarbių
m itingas. P adėjau parengti bedarbių reikalavim us v y ria u 
sybei. M itingas užtruko iki 2 valandos nakties. K aip tik
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tą dieną fašistai įvykdė perversm ą. 1926 m. gruodžio
17 d. aš laksčiau K auno m ieste norėdam as susirišti su
K. Požėla ir J. G reifenbergeriu, bet neg alėjau jų pam atyti,
nes buvo ja u suimti. . . Likę draugai negalėjo ryžtis rim 
tam pasipriešinim ui, nes socialdem okratai tokį pasiprieši
nim ą visaip sabotavo. Gruodžio 17 d. rytą darbo vietoje
buvo suim ta apie 20 aktyviausių plačiųjų geležinkelių
dirbtuvių darbininkų. Kai užėjau į geležinkelių darbinin
kų profsąjungos būstinę, ten radau daug geležinkelinin
kų. M ane apipylė klausim ais, ką daryti? Aš, žinoma,
trum pai papasakojau, kas įvyko, ir pasiūliau visiem s ge
ležinkelių darbininkam s budėti, o su labiau patikim ais su
sitariau palaikyti ryšį.
V akare nubėgau pas M iką [Juozą Stimburį] — LKP
CK narį. Suorganizavom e išlikusio aktyvo pasitarim ą. N u
tarėm e kom andiruoti M iką į Kėdainius, nes jis ten turėjo
gerus ryšius su kariniais daliniais. M an buvo pavesta pa
laikyti ryšius su geležinkelių darbininkais ir eiliniais so
cialdem okratų darbininkais" 2K
Gruodžio 18 d. rytą J. V ilčinskas sužinojo, kad jo
bute Kaune, K ranto alėjo je 40, fašistų žvalgyba padarė
sm ulkią kratą. Ieškodam i J. Vilčinsko, žvalgybininkai iš
k ratė ir kaim ynų butus. Kadangi J. V ilčinskas nakvojo
ne savo bute, o pas pažįstam us geležinkelininkus, Komu
nistų partijos sim patikus, jo nesuėm ė.
„Kalbėdam as su geležinkelininkais,— rašė savo 1936 m.
vasario 18 d. autobiografijoje J. V ilčinskas,— aš bandžiau
r a g in ti, kad geležinkelininkai sustreikuotų ir pareikštų
protestą fašistų valdžiai, bet nieko nelaim ėjau. Darbo m a
sės tuo m etu buvo suskaldytos. Socialdem okratų vadai
stojo prieš dem onstratyvius reikalavim us" 22.
V engdam as pakliūti į žvalgybos nagus, J. V ilčinskas
vis keitė savo nakvynės vietas. Ilgiausiai jis prabuvo pas
nepartinį darbininką Jo n ą Jančiauską Tilkos g. 5 — apie
dvylika parų. Čia jis sužinojo ir apie K. Požėlos ir jo ko
vos draugų sušaudym ą. Užmezgęs ryšius su nesuim tais LKP
CK nariais, J. V ilčinskas gavo leidim ą em igruoti į T ary
bų Sąjungą.
Į EMIGRACIJĄ
1927 m. sausio 2 d. J. V ilčinskas nusiskuto barzdą, nusi
ėmė akinius ir lydim as drąsios m oteriškės, darbininko
J. Jančiausko žmonos, patraukė iš Šančių į užmiestį.
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Trum pam buvo apsistojęs LKP CK konspiraciniam e bute
pas Radzevičių, ku r ne k a rtą su K. Požėla, J. Greifenbergeriu dalyvavo pasitarim uose. Sausio 4 d., atsisveikinęs
su LKP CK nesuim tais užsikonspiravusiais nariais, J. V il
činskas pėsčias p atrau k ė į Rokiškio apskritį. Pakelėje jį
pavėžėdavo pravažiuojantys valstiečiai, vargingose sody
bose priim davo pernakvoti. Buvo žiema, gilus sniegas, spi
gino šaltis. N egalėdam as paeiti batų pritrintom is kojomis,
J. V ilčinskas ryžosi keletą stotelių pavažiuoti į O belių
pusę traukiniu, bet neprivažiavęs m iestelio vėl išlipo ir
toliau nuėjo pėsčiomis.
Sėkm ingai p erėjęs L ie tu v o s-L a tv ijo s sieną, J. V ilčins
kas, padedam as p akelėje sutiktų valstiečių, pasiekė D aug
pilį, paskui Latvijos—TSRS sieną ir naktį klaidžiodam as
m išku atsidūrė tary b in ėje pasienio zonoje. Užėjęs į v als
tiečio trobą, pasiprašė leidžiam as persiauti batus. N usiritęs
nuo krosnies barzdočius pareiškė:
— Pirm iausia nueisim e į pasienio sargybos būstinę.
Troboje buvusios m oterys prasitarė, kad sargyba pa
skelbė aliarm ą, nes naktį per sieną perėjo grupė nežino
m ų žmonių, pažeisdam i sieną keliose vietose. Pasieniečiai
rado pažeidėjų pam estą kaliošą. J. V ilčinskas suprato, kad
tai jo pam estas kaliošas, kad n ak tį klaidžiodam as jis k e
lis kartus perėjo sieną.
A tvestas pas pasienio baro sargybos viršininką J. V il
činskas pasisakė esąs politinis em igrantas, bėgęs iš Lie
tuvos po fašistinio perversm o, nes vengęs suėm im o ir
m irties bausm ės. Pasienio kariškiai pavalgydino su la ik y 
tąjį, susisiekė su M askva ir painform avo, kas y ra sienos
pažeidėjas. K om interno V ykdom ojo Kom iteto įstaigoje
patvirtino, kad J. V ilčinskas y ra LKP CK narys, žinomas
Lietuvos darbininkų judėjim o aktyvistas. Jam buvo leista
išvykti į M askvą.
1927 m. sausio 10 d. J. V ilčinskas M askvoje užėjo pas
LKP atstovą prie K om interno V ykdom ojo Kom iteto. Ir
V. K apsukas, ir Z. A ngarietis labai apsidžiaugė sulaukę
partijos aktyvisto, kuris galėjo išsam iai painform uoti apie
padėtį L ietuvoje ir Lietuvos p a rtin ėje organizacijoje, su
sidariusią po fašistinio valstybės perversm o. M OPR'o or
ganizacijos vadovybė pripažino J. V ilčinską politiniu
em igrantu ir išdavė jam dokum entus Jo n o Paškevičiaus
vardu. Jis buvo apgyvendintas politinių em igrantų n a
m u o se — M OPR'o b en d rabutyje V oroncovo pole 3. LKP
CK vadovam s padedant, 1927 m. kovo 20 d. į M askvą
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atvyko J. V ilčinsko žm ona M arija su keturiais m ažais
vaikais (nuo 2 m ėnesių iki 7 metų).
LKP CK nutarim u 1927 m. sausio 17 d. LKP atstovas
Z. A ngarietis išdavė J. V ilčinskui tokią pažymą:
„Drg. Jonas Paškevičius y ra Lietuvos KP narys nuo
1923 m. sausio 1 d. Iki tol jis y ra buvęs VKP(b) narys pa
varde Ivanas Ivanovičius V ilčinskas (Odesos gubernijos
V oznesensko organizacija). L ietuvoje drg. V ilčinskas bu
vo atsakingas darbuotojas. Drg. Paškevičius atvyko į TSRS
LKP CK nutarim u (ryšium su fašistiniu perversm u). Lietu
vos KP CK rekom enduoja drg. Paškevičių priim ti į
VKP(b)" 23.
J. V ilčinskas (Paškevičius) gavo VKP(b) nario doku
m entus. V asario m ėnesį jis buvo pasiųstas dirbti šaltkal
viu į autom obilių gam yklą (dabar Lichačiovo gam ykla).
V akarais jis m okėsi, 1932 m. gegužės mėn. sėkm ingai
baigė m etalurgijos raudonųjų direktorių kursus. Dar iki
kursų baigim o J. V ilčinskas 1932 m. sausio 21 d. buvo
paskirtas gam yklos atsakingu budėtoju — gam yklos di
rektoriaus padėjėjo teisėm is 24.
N etrūko ir visuom eninio darbo. Tik atvykusį į M ask
vą J. V ilčinską partinė organizacija 1927 m. sausio mėn.
pasiuntė į M askvos gubernijos apskrities partinio aktyvo
susirinkim ą padaryti pranešim ą apie fašistinį perversm ą
Lietuvoje. Jam teko dirbti VKP(b) gam yklos kontrolės ko
m isijos sekretorium i, pirm ininku. Sostinės Proletarų ra
jono partinė konferencija 1928 m. išrinko jį rajono kont
rolės kom isijos nariu, o gubernijos partinė konferencija —
M askvos kontrolės kom isijos nariu. 1929 m. jam teko
dirbti partijos valym o organuose. 1933 m. M OPR'o o rg a 
nizacijos konferencija išrinko J. V ilčinską autom obilių
gam yklos kom iteto pirm ininku, M OPR'o P roletarų rajono
kom iteto ir M askvos m iesto kom iteto nariu. Už aktyvią
visuom eninę veiklą J. V ilčinskas 1933 ir 1934 m. buvo
keletą k artų prem ijuotas garbės raštais, jam skirtas dvi
ratis.
J. V ilčinskas buvo aktyvus M askvos lietuvių darbi
ninkų klubo lankytojas, renkam as į klubo valdybą. Kaip
LKP CK narys jis dalyvavo Lietuvos K om unistų partijos
IV konferencijoje (1927 m. rugsėjis) 25. J o v ard u iš Kauno
į M askvą ateidavo laiškai — jie padėdavo LKP CK Sekre
toriatui palaikyti ryšius su LKP atstovybe prie Kominterno V ykdom ojo Komiteto. J. V ilčinskas rašė straipsnelius
į LKP spaudą (slap. Raudonasis).
416

1934 m. J. V ilčinskas sunkiai susirgo akm enlige. A u to 
m obilių gam yklos direktorius Ivanas Lichačiovas padėjo
jam atsigulti į Botkino ligoninę. Prieš sunkią operaciją
J. V ilčinskas parašė atsisveikinim o laiškus žm onai M ari
jai ir vaikam s Lizai, A natoliui, Zuzanai ir V alentinai.
Savo 1935 m. balandžio 8 d. laiške žm onai jis rašė: „Pasi
sten k visus vaikus išauklėti kom unistine dvasia, kad jie
b ū tų v erti stoti į kom jaunim o ir senosios bolševikų g v ar
dijos revoliucines gretas, kad visi jie kovotų su klasiniais
priešais taip, kaip daugelyje frontų pilietinio karo m etais
kovojo jų tėvas, kad jie garbingai nešiotų raudongvardiečio v aik ų vardą" 26.
1935 m. balandžio 1 1 d . atsisveikinim o laiške sūnui
A natoliui J. V ilčinskas rašė:
„Brangus m ano Tolia! Pasistenk elgtis taip, kaip tinka
bolševiko-raudongvardiečio sūnui. Būk kultūringas, gerbk
savo brangią m otiną ir sesutes. Kai išaugsi, stok į VLKJS
ir pasistenk būti inžinierium i ir niekada nepam iršk savo
motinos. Je ig u im perialistai užpuls TSRS, tai tu, sūneli,
tu ri k artu su bolševikų p artija išeiti į frontą ir duoti d ar
bininkų klasės priešam s atkirtį, o jeigu p rire ik s —-iki
paskutinio k rau jo lašo paaukok ir savo gyvybę. Lik svei
kas ir laim ingas! Įvykdyk m ano testam entą" 27.
O peracija ligoninėje pavyko sėkm ingai. Tačiau lik i
m as buvo negailestingas. A sm enybės kulto sąlygom is
J. V ilčinskas buvo n epagrįstai represuotas ir žuvo
1937 m. lapkričio 27 d. M askvoje. J o žmona M arija, nuo
1957 m. sąjunginės reikšm ės personalinė pensininkė, m i
rė ten pat 1970 m. rugpjūčio 21 d.
Sūnus A natolijus Paškevičius, gim. 1921 m., TSKP
narys nuo 1943 m., Didžiojo Tėvynės karo m etais tarnavo
Raudonosios A rm ijos 16-ojoje lietuviškojoje šaulių divi
zijoje, fronte prie N evelio 1943 m. buvo sunkiai sužeistas,
liko invalidas. D abar pensininkas, gyvena Leningrade. Jis
garbingai įvykdė tėvo testam entą. J. V ilčinsko dviejų
d ukterų v y rai taip p at gynė Tėvynę įvairiuose frontuose,
grįžo iš karo sužaloti, liko invalidai.
Lietuvos darbo žmonės gerbia J. V ilčinsko atm inim ą.
J o revoliucinė veikla pažym ėta istorinėje literatūroje,
biografinės pažym os išspausdintos pasirodžiusiose enciklo
pedijose. Lietuvos respublikinių profsąjungų kultūros rū 
m ų fojė V ilniuje, greta k itų Lietuvos profsąjunginio ju d ė 
jim o v e ik ė jų revoliucionierių, įrašyta ir Jo n o V ilčinsko
pavardė 28.
1985
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Genrikas
Zimanas
(19 10 —

19 8 5 )

M inint filosofijos m okslų daktaro, profesoriaus Genriko
Zimano septyniasdešim tąjį gim tadienį, T arybų Lietuvos
respublikos vyriausybė spaudoje paskelbtam e sveikinim e
jubiliatui rašė: „Daugelį m etų dirbdam as p artin ėje spau
doje, aktyviai dalyvaudam as visuom eninėje ir politinėje
veikloje, Jū s įnešėte savo indėlį į T arybų Lietuvos tolesnį
ekonom ikos ir kultūros vystym ą, darbo žm onių kom unis
tinį auklėjim ą" L
Iš tik rų jų G. Zim anas Lietuvoje buvo tik ras partinės
spaudos veteranas: 26 m etus (1940— 1941 ir 1945— 1970)
jis redagavo dienraštį „Tiesa" ir 14 m etų (1971— 1984) —
žurnalą „Kom unistas", ne k artą buvo renkam as TSRS ir
Lietuvos TSR žurnalistų sąjungų valdybos nariu. T arybų
Lietuvos žurnalistų šeimoj e y ra ir daugiau ilgam ečių spau
dos darbuotojų, tačiau pagrindinių respublikos periodinių
leidinių atsakinguoju redaktorium i 40 m etų dirbo tik
G. Zimanas.
IŠSILAVINIMAS
G enrikas Zim anas gimė 1910 m. gegužės 12 d. Seinų (Laz
dijų) apskrities Šventežerio valsčiaus K urdim aksčių pali
v a rk e (dabar Lazdijų ra j.) žemės ūkio nuom ininko šeimo418

j e 2. 1915— 1918 m. jis su šeim a gyveno ev ak u acijo je Jaroslavlio m ieste, k u r 1916 m. prad ėjo lankyti gim nazijos
parengiam ąją klasę. 1918 m. grįžęs į Lietuvą, G enrikas
tęsė m okslą M arijam polės (II—VI klasės), V ilkaviškio
(VII klasė), K auno (VIII klasė) gim nazijose. 1925— 1926 m.
baigdam as K auno gim naziją, jis ja u pats užsidirbdavo
pragyvenim ui — v ertėsi privačiom is pam okom is, dirbo
v ertėju, korektorium i. 1926 m. rugsėjo 10 d. gavęs gim na
zijos baigim o atestatą 3, G. Zim anas tuo p at m etu išlaikė
specialius egzam inus m okytojo cenzui įgyti. Po m etų,
1927 m. rugsėjo 10 d., jis gavo pažym ėjim ą, kad „švietim o
m inisterija pripažįsta Zim anui H enrikui vidurinės m okyk
los m okytojo cenzą ir teisę m okyti vidurinėse m okyklose
su h e b ra jų dėstom ąja kalba — lietuvių kalbos, h eb rajų
kalbos, vokiečių kalbos, istorijos, visuom enės mokslo,
geografijos, gam tos mokslo, m atem atikos, fizikos, paišybos
ir dailyraščio" 4.
1926 m. G. Zim anas ėm ė dėstyti lietuvių kalbą ir gam 
tos m okslą tik ką sukurtoje Kauno žydų aukštesniojoje
kom ercinėje m okykloje. 1927— 1928 m. jis m okytojavo
U km ergės žydų realinėje gim nazijoje, po to vėl grįžo
į K auno aukštesniąją kom ercinę m okyklą, nes nuo 1926 m.
ėm ė studijuoti biologiją K auno universiteto M atem atikos
ir gam tos fakultete. Sėkm ingai baigęs studijas, G. Zim anas
įgijo biologo specialybę, gavo aukštojo m okslo baigim o
diplomą. Diplomą, išduotą 1932 m. gruodžio 16 d., p asira
šė universiteto rektorius prof. V incas Čepinskis ir fakul
teto dekanas prof. Zigmas Žem aitis 5.
1932— 1933 m. G. Zim anas nuolatinio darbo n e tu rė jo —
vertėsi privačiom is pam okom is ir vertim ais. Tik 1933 m.
rugpjūčio m ėn. vėl ėm ė dirbti K auno aukštesniojoje ko
m ercinėje m okykloje.
Kurį laiką G. Zim anas puoselėjo viltį dirbti m oksli
ninko biologo darbą, paskelbė keletą m okslinių darbų,
dirbo n eetatiniu asistentu K auno universiteto Lyginam o
sios anatom ijos ir em briologijos katedroje. Tobulintis ir
m edžiagos dak taratu i rinkti jis, universiteto siunčiam as,
1935 m. gegužės—birželio mėn. buvo išvykęs į Londoną
į dviejų savaičių m okslinę kom andiruotę 6. Kauno u n iv er
sitetas apsvarstė G. Zimano prašym ą dirbti m okslinį darbą
biologijos srityje. Rem damasis svarstym o duom enimis,
universiteto rektoriaus pareigas ėjęs prof. Pranas Jodelė
pasirašė potvarkį, kad „H enrikas Zim anas p atvirtintas
zoologijos ir lyginam osios anatom ijos katedros neetatiniu
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laborantu be algos nuo 1937 m. rugsėjo mėn. 1 d." 7 Gy
venim o tikrovė jį netrukus įtikino, k ad buržuazinės san
tv ark o s sąlygom is galim ybės m oksliniam darbui y ra labai
ribotos. Pagal įgytą specialybę darbo m okslo įstaigoje jis
negavo.
POSŪKIS Į REVOLIUCINĘ VEIKLĄ
1929— 1933 m. pasaulinė ekonom inė krizė, sukrėtusi kap i
talistines šalis, atskleidė buržuazijos sukurtos visuom eni
nės santvarkos nepastovum ą, išryškino jos antiliaudinį po
būdį. B ankrutuojant bankam s ir pram onės įmonėms, kapi
talistinėse šalyse atsirado dešim tys m ilijonų bedarbių.
Pasaulinėje rinkoje sm arkiai krito žemės ūkio produktų
kainos, sunki krizės našta prislėgė m ilijonus valstiečių ir
ferm erių. M iestų varguom enė badavo, o prekybinės m o
nopolijos skandino jū ro je m aisto produktus, kad išsaugotų
aukštesnes jų kainas rinkoje.
Ekonom inė krizė skaudžiai palietė ir Lietuvą. Daug
pram onės darbininkų neteko darbo. N uskurdusių vals
tiečių ūkiai vis dažniau buvo pardavinėjam i iš varžytynių.
Pasunkėjo Lietuvos eksporto galim ybės, sum ažėjo valsty
bės biudžeto pajam os iš užsienio prekybos. Sindikatai,
įvairios akcinės bendrovės stengėsi krizės sunkum us per
kelti ant darbo žmonių pečių.
V isa tai didino darbininkų ir valstiečių nepasitenkini
mą. R evoliucinės nuotaikos apėm ė ir inteligentiją. A tsira
do pažangių rašytojų trečiafrontininkų grupė, K auno u ni
v e rs ite te — m arksistų aurorininkų organizacija. Komintern o VII kongreso nutarim ai paskatino Lietuvos Komu
nistų partiją skleisti antifašistinio liaudies fronto idėjas.
Tokiomis istorinėm is sąlygom is ėm ė bręsti ir G. Zima
no revoliucinės pažiūros. Dar 1932 m. G. Zim anas įsijun
gė į pogrindyje veikusią Lietuvos raudonosios pagalbos
organizaciją, kuri teikė param ą kalinam iem s revoliucio
nieriam s ir jų šeimoms. Savo 1940 m. gruodžio 16 d. a u 
tobiografijoje G. Zim anas nurodo, kad pagrindinis jo po
litinių pažiūrų lūžis įvyko 1933 m., užm ezgus ryšius su
pogrindine Lietuvos Kom unistų partija. 1934 m. rugsėjo
mėn. G. Zimanas buvo priim tas į Kom unistų p artijos
gretas 8.
Partijos įstatai reikalauja, kad kiekvienas jos narys
dirbtų organizacijoje kokį nors k o n k retų partinį darbą.
V iena iš pirm ųjų partinės organizacijos užduočių G. Zi
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m anui buvo konspiracinis darbas: savo bute jis rašom ąja
m ašinėle p errašin ėjo vaškuotes rotatoriui, kuriuo buvo
spausdinam as LKP K auno rajono kom iteto organas laik 
raštis „Revoliucinis darbininkas", kai k urie rajono kom i
teto atsišaukim ai. R ankraščius pristatydavo ir išspausdintą
m edžiagą atsiim davo LKP K auno rajono kom iteto atsakin
gi d a rb u o to ja i9.
Savo politinį credo ano m eto sąlygom is G. Zim anas iš
dėstė nelegaliam e rotatorium i padaugintam e leidinyje
„Revoliucijos keliu". Jis pasirodė 1935 m. liepos mėn. Pa
siųsdam as leidinį LKP atstovybei prie K om interno V y k 
dom ojo Kom iteto, LKP CK Sekretoriatas 1935 m. pažym ė
jo: „P. K irsniūnas [G. Zim ano sla p y v a rd is]— partijos n a 
rys, inteligentas, svarbiausias žurnalo „Revoliucijos keliu"
bendradarbis. . . Gerai kad pradėjo ką nors leisti" 10. Inte
ligentų antifašistų būrelio leidiniui linkėjo sėkm ės darbe
ir „Priekalo" recenzentai u , nes gerai suprato, kad jam e
atsispindi LKP pastangos išplėsti politinį darbą inteligen
tijos gretose.
Leidinio vedam ajam e G. Zim anas inteligentų vardu
taip p at išreiškė įsitikinim ą, kad „mes visur ir visuom et
stengsim ės eiti į k o ją su revoliucinio Lietuvos sąjūdžio
kovotojais" 12, t. y. su Lietuvos K om unistų partija.
1936-—-1937 m. G. Zim ano butas Kaune, Laisvės ai. 61
(dabar 101a), LKP CK Sekretoriato buvo naudojam as p a r
tiniam s ryšiam s su LKP atstovybe prie K om interno V y k 
dom ojo K om iteto palaikyti. Pranešim ai buvo siunčiam i
užšifruotais laiškais. Šį darbą LKP CK Sekretoriato p a v e 
dim u daugiausia dirbo A leksandras Jacovskis 13.
K etvirtojo dešim tm ečio a n tro jo je pusėje LKP, kurdam a
antifašistinį liaudies frontą, išplėtė veiklą dem okratinėse
žydų organizacijose. Buvo su daryta LKP CK kom isija d ar
bui su nacionalinių m ažum ų darbo žmonėmis. Jos vadovu
buvo paskirtas G. Zim anas 14. Kom isijos pastangom is LKP
pavyko išplėsti savo įtaką pažangioje Lietuvos žydų švie
tim o draugijoje. 1937— 1940 m. G. Zim anas dirbo šios
draugijos leidžiam o dienraščio „Folksblat" („Liaudies laik 
raščio") redakcinės kolegijos sekretorium i, b en dradarbia
vo dienraštyje, skelbdam as antifašistinę m edžiagą. 1938 m.
balandžio 1 d. draugijos valdybos pirm ininku buvo iš
rinktas inžinierius A ronas Kolodnas, valdybos sek reto riu 
m i— m okytojas G. Zimanas. D raugijoje 1939 m. buvo
150 v y rų ir 24 m o te ry s 15. 1938 m. rugsėjo mėn. drau g ija
pradėjo leisti dienraštį „O vntblat" („V akarinis laikraštis"),
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kaip v akarinį laikraščio „Folksblat" leidinį. J į redagavo
kom unistas Leiba Sausas. 1938 m. birželio mėn. pasirodė
jaunim o žurnalas „Š traln“ („Spinduliai"). Faktinis jo re
daktorius buvo G. Zimanas. 1938 m. kultūros ir švietim o
darbą aktyviai ėmė dirbti pažangi Žydų teatro draugija.
Visos šios organizacijos ir leidiniai, įveikdam i buržuazinės
cenzūros pinkles, propagavo antifašistines ir antisionisti
nes idėjas, ugdė visų tautybių darbo žm onių solidarum ą
kovoje prieš fašizmą ir išnaudotojus kapitalistus, pateik
davo teisingą inform aciją apie socializmo kūrim o laim ė
jim us T arybų Sąjungoje, apie jos taikią užsienio politiką,
dem askavo hitlerinės V okietijos ir k itų im perialistinių
valstybių pasirengim us grobikiškam antitarybiniam karui.
Kaip rodo archyviniai šaltiniai, buržuazinės Lietuvos
saugum o organai nežinojo apie G. Zim ano kom unistinę
veiklą. K etvirtojo dešim tm ečio an tro jo je pusėje jis gyve
no k lerikalinėje aplinkoje, k uri žvalgybai nekėlė įtarim o.
TARYBINĖS SPAUDOS DARBUOTOJAS
N uvertus Lietuvoje fašistinį režimą, G. Zim anas aktyviai
įsitraukė į socializmo kūrim ą gim tajam e krašte. LKP CK
iš pat pradžių pavedė G. Zim anui organizuoti partinio
dienraščio leidim ą. 1940 m. birželio 18 d. K aune pasirodė
legaliai leidžiam as „Liaudies balsas". Iki birželio 25 d.
išėjo 5 šio laikraščio num eriai. Juos parengė G. Zimanas
k a rtu su V. N iunka, kuris pasirašinėjo laikraščio atsak in 
guoju redaktorium i. Laikraštis - sveikino sudarytą naują
Liaudies vyriausybę.
LKP CK ir LKP K auno apskrities kom iteto kvietim u
birželio 24 d. Kaune, Žaliakalnyje, Petro V ileišio aikštėje,
įvyko m asinis m itingas-dem onstracija. M itinge kalbėjo
Darbo rūm ų pirm ininkas M otiejus Šum auskas, jaunim o
atstovas Feliksas Bieliauskas ir kt. Lietuvos liaudies pa
galbos sąjungos (buv. Raudonosios pagalbos) v ard u pasi
sakė G. Zimanas, „pabrėžęs k o votojų už liaudies teises
narsum ą ir kančias, prim inęs neseniai m irusį kovotoją J u o 
zą Garelį ir kt., kviesdam as parem ti n a u ją ją Liaudies v y 
riausybę, užsim ojusią išrauti iš Lietuvos žem elės jo je dar
užsilikusias piktžoles" 1б. D em onstrantai priėm ė rezoliuci
ją, reikalaujančią legalizuoti Lietuvos K om unistų p ar
tiją.
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Birželio 25 d. buvo p arengtas oficialus raštas dėl Lietu
vos Kom unistų partijos legalizavim o. Suredaguotą p a rti
jos statutą-įstatus pasirašė 14 partijos įgaliotinių, tarp jų
ir G. Zim anas 17. V idaus reikalų m inisterijos spaudos ir
drau g ijų skyrius tą pačią dieną įregistravo Lietuvos Ko
m unistų p artiją, o vidaus reikalų m inistras M. G edvilas
registraciją p atvirtino 18. Tai ir buvo LKP legalizavim as.
Iš pogrindžio išėjo apie 2200 partijo s narių. Birželio 26 d.
išėjęs legalus dienraštis LKP CK organas „Tiesa" paskelbė
LKP CK atsišaukim ą „T egyvuoja Lietuvos Kom unistų p ar
tija!"
„Tiesos" red ak cijo je k a rtu su G. Zim anu dirbo V ladas
N iunka, kuris iki 1940 m. rugpjūčio 25 d. pasirašinėjo
atsakinguoju „Tiesos" redaktorium i. Lietuvos TSR A ukš
čiausiajai T arybai suform avus T arybų Lietuvos v y ria u sy 
bę — Lietuvos TSR A ukščiausiosios Tarybos Prezidium ą ir
Liaudies K om isarų Tarybą, V. N iunka susitelkė darbui
Lietuvos TSR p rokuratūroje, kaip Lietuvos TSR p ro k u ro 
ras. T varkant spaudos organų veiklą, „Tiesos" atsakinguo
ju redaktorium i LKP(b) CK biuras 1940 m. gruodžio 29 d.
patvirtino G. Zim aną I9. LKP (b) V suvažiavim o išrinkto
C entro K om iteto plenum as taip pat patvirtino jį „Tiesos"
atsakinguoju red a k to riu m i20.
1940 m. išėjusi iš pogrindžio „Tiesa" buvo spausdina
m a stam biausioje Kauno „Spindulio" spaustuvėje. 1941 m.
jos tiražas išaugo iki 40 tūk stan čių egzem pliorių. L aikraš
ty je atsispindėjo pagrindiniai socializmo kūrim o, lietuvių
tautos socialistinės kultūros augim o duom enys.
KOVOJE SU HITLERINIAIS OKUPANTAIS
Pirm ąją fašistinės V okietijos agresijos prieš T arybų šalį
dieną, 1941 m. birželio 2.2 d., G. Zim anas evakavosi iš
K auno į Daugpilį. Evakuotiesiem s toliau išvežti trūko auto
busų. Prie m okyklos D augpilyje, kur apsistojo ev akuo
tieji, pasirodė G. Zimanas. Jis apram ino sunerim usius
žmones, paskirstė grupėm is, paskyrė jų vadovus ir patarė
pėsčiom is trau k tis į TSRS gilum ą. Pats jis taip pat tra u 
kėsi k a rtu su visais.
Pakeliui įsėdęs į traukinį, G. Zim anas pasiekė Čeliabinsko sritį, dirbo kolūkyje „Č eliabinskij rabočij". T ary
bų Lietuvos vyriausybė M askvoje, sužinojusi, ku r G. Zi
m anas apsistojo, paskyrė jį LKP(b) CK ir T arybų Lietuvos
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Liaudies Kom isarų Tarybos įgaliotiniu evakuotų Lietuvos
gyventojų reikalam s Čeliabinsko srityje.
Tačiau ja u 1941 m. spalio pradžioje jis buvo iškviestas
į M askvą, dirbo R adijo kom itete, padėjo LKP(b) C entro
K om itetui parengti spaudai pirm uosius, spalio 10 d. išleis
tus atsišaukim us, raginusius okupuotos Lietuvos gyvento
jus į kovą su hitlerininkais. „Tegul dega Lietuvos žemė
po vokiečio okupanto kojomis! Laim ėjim as bus m ūsų!" —
skelbė a tsišau k im a s21. G. Zim anas dirbo M askvoje, Kuibyševe radijo kom itete. 1942 m. pradžioje grįžęs į M ask
vą, jis parengė pirm ąjį evakuacijoje „Tiesos" num erį, iš
leistą vasario 1 d. 20 tū kstančių egzem pliorių tiražu. Iš
leistas laikraštis buvo išplatintas Lietuvoje.
T varkant LKP(b) CK aparato veiklą, CK biuras 1942 m.
balandžio 8 d. n u tarė atleisti G. Zim aną iš „Tiesos" re 
daktoriaus pareigų ir paskirti jį CK propagandos ir agita
cijos skyriaus vedėjo pavaduotoju 22 (vedėjo pareigas ėjo
CK sekretorius Kazys Preikšas). Propagandos ir agitaci
jos skyrius surengė lietuvių tautos atstovų antifašistinius
radijo m itingus M askvoje, kurie įvyko 1942 m. balan
džio 26 d. ir gruodžio 6 d., tarybinių P abaltijo respublikų
d v e jų m etų sukakties m inėjim ą, įvykusį Kolonų salėje
1942 m. liepos 21 d., padėjo aprūpinti Raudonosios A rm i
jos 16-osios lietuviškosios šaulių divizijos politinį skyrių
inform aciniais duom enim is apie padėtį Lietuvoje, siuntė
į diviziją pranešėjus skaityti paskaitų, organizavo lietu 
viškų politinės ir grožinės literatūros knygelių, laikraščių
„T iesa“, „Už T arybų Lietuvą", „Tarybų Lietuva", „Pionie
rius", „Literatūra ir m enas", žurnalo „Pergalė" leidimą.
Ta literatū ra buvo aprūpinam i lietuviškosios divizijos k a
riai, partizanų m okyklų kursantai, evakuoti Lietuvos gy
ventojai. Dalis spaudinių buvo platinam a L ietuvoje per
partizanų būrius ir iš lėk tu v ų k artu su antifašistiniais a t
sišaukim ais. G. Zim anas parašė knygutę „M elai ir tiesa
apie Lietuvą", kurią V. Rudm ino slapyvardžiu 1943 m.
išleido N iujorke pažangi Lietuvių literatūros draugija. Tai
buvo atsakym as į šm eižikišką K. Pakšto brošiūrą „The
L ithuanian Situation" 23.
TSRS V alstybės Gynimo K om itetui 1942 m. lapkričio
26 d. sudarius Lietuvos partizaninio judėjim o š ta b ą 24, jo
viršininko A ntano Sniečkaus 1943 m. vasario 9 d. įsaky
m u buvo sudaryta štabo operatyvinė grupė. Jo s vadovu
paskirtas M otiejus Šum auskas (Kazimieras), vadovo p a v a 
d u o to ju — G enrikas Zim anas (Jurgis) 25. 1943 m. b alan 
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džio 21—24 d. operatyvinė grupė — 46 žmonės — iš Sta
rą j a Toropos aerodrom o sklandytuvais pasiekė Begomlio
m iškus (Baltarusijos TSR, V itebsko sr.). Dalis partizanų,
įvykus sklandytuvo katastrofai, nusileisdam i žuvo, kai k u 
rie (tarp jų ir G. Zimanas) ■— sm arkiai susižeidė. T ačiau
G. Zim anas atsisakė grįžti lėk tu v u atgal gydytis, pasiliko
partizanų bazėje ir pasveikęs ėmėsi savo pareigų. LKP(b)
CK biuras 1944 m. sausio 6 d. paskyrė jį sudaryto LKP (b)
Pietų srities pogrindinio kom iteto pirm uoju sekretoriu
mi 26.
Pietų srities pogrindinis kom itetas organizavo partiza
ninį ju d ėjim ą Pietų Lietuvos terito rijo je, kuris apėm ė V il
niaus ir K auno m iestus, A lytaus, Kauno, M arijam polės,
T rakų ir V ilniaus apskritis. Šioje terito rijo je veikė 19 p ar
tizanų būrių, kuriuose buvo apie 2000 k o votojų 27. G. Zi
m anas su M argirio partizanų būrio kovotojais pats d aly 
vavo kovinėse operacijose. 1943 m. rugpjūčio 25 d. V il
niaus—Sm urgainių geležinkelio ruože būrio kovotojai
k a rtu su G. Zim anu nuleido nuo bėgių traukinį. Buvo su
daužyti penki vagonai su priešo g y v ąja jėg a ir penkiolika
vag o n ų su grūdais. 1943 m. rugsėjo 28 d. V ilniaus—M olo
dečno geležinkelyje M argirio partizanų būrio grupė su
sprogdino vy k stan tį į frontą priešo ešeloną su ginklais.
Sudaužytas garvežys ir septyni vagonai. Eismas kelyje
n u trūko keturiom s parom s 28.
R ūdninkų m iškuose G. Zim anas redagavo ir leido
LKP (b) CK laikraštį „Kova" (nuo 1944 m. vasario mėn.
N r. 16 ir 17). LKP(b) CK biuras 1944 m. vasario 2 d. „Ko
vos" atsakinguoju redaktorium i patvirtino G. Z im a n ą 29.
LKP(b) Šiaurės ir Pietų sričių pogrindiniai kom itetai
daug dėm esio skyrė pogrindinių partin ių organizacijų
veiklai stiprinti. 1944 m. v id u ry je L ietuvoje veikė
20 LKP(b) apskričių ir m iestų kom itetų, 29 valsčių kom i
tetai, 219 pirm inių partinių o rg a n iz a c ijų 30. Partinės o rg a
nizacijos m obilizavo darbo žmones sabotuoti okupantų
valdžios priem ones, ugdė gyventojų įsitikinim ą, kad h it
lerinė k ariauna grobikišką karą pralaim ės ir Lietuvoje
bus vėl atk u rta T arybų valdžia. Partinių organizacijų n a 
riai teikė įvairiapusę param ą partizanam s.
Už narsum ą ir drąsą, parodytą partizaninėje kovoje
su fašistiniais grobikais, ir ypatingus nuopelnus plečiant
L ietuvoje partizaninį judėjim ą TSRS Aukščiausiosios T a
rybos Prezidium as 1944 m. kovo 22 d. 53 Lietuvos p a rti
zaninio judėjim o dalyvius apdovanojo ordinais ir m eda
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liais. M. Šum auskas ir G. Zim anas buvo pirm ieji Tarybų
Lietuvos piliečiai, apdovanoti Lenino o rd in a is 31.
Iš Baltarusijos teritorijos G. Zim anas su savo kovos
draugais kėlėsi vis arčiau Lietuvos. Taip buvo susitarta su
Lietuvos partizaninio judėjim o štabo vadovybe. Iš Begomlio, ku r G. Zim anas sklandytuvu nusileido 1943 m.
balandžio 23 d., gegužės 1 d. jis išvyko į B altarusijos TSR
Breslaujos rajoną ir apsistojo K azėnų m iškuose, liepos 3 d.
perėjo prie N aručio ežero, spalio pabaigoje atvyko į Rūd
ninkų girią Šalčininkų rajone, ku r buvo įrengta LKP(b)
Pietų srities pogrindinio kom iteto bazė. 1944 m. balandžio
29 d. G. Zim anas su grupe kovos draugų atvyko į A lytaus
apskrities M erkinės apylinkę ir prie R aitininkų kaim o
įrengė naują partizanų b a z ę 32. V aduojant Lietuvą, p arti
zanai liepos m ėnesį padėjo Raudonosios A rm ijos dalims
forsuoti N em uną ir įtv irtin ti placdarm us kairiajam e N e
m uno krante.
Išvadavus Lietuvos sostinę, G. Zim anas atvyko į V il
n ių ir 1944 m. liepos— 1945 m. rugsėjo m ėn. dirbo Lietu
vos KP(b) CK propagandos ir agitacijos skyriaus vedėjo
pavaduotoju. 1945 m. rugsėjo m ėn. jis skiriam as „Tiesos"
dienraščio atsakinguoju red a k to riu m i33 ir ėjo šias parei
gas daugiau kaip k etv irtį amžiaus. 1971— 1984 m. G. Zi
m anas dirbo LKP CK žurnalo „Kom unistas" vyriausiuoju
redaktorium i.
AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ DĖSTYTOJAS
Pokario m etais T arybų Lietuvos au k štų jų m okyklų visuo
m enės m okslų katedrom s labai trū k o kvalifikuotų dėsty
tojų. LKP(b) C entro K om itetas leido G. Zimanui, kaip ir
kai kuriem s kitiem s partijos aktyvistam s ir respublikos
vyriausybės pareigūnam s, dirbti au kštųjų m okyklų dėsty
to ju antraeilininku. N uo 1945 m. rugsėjo 15 iki 1948 m.
balandžio 1 d. G. Zim anas dirbo V ilniaus valstybinio uni
versiteto M arksizm o-leninizm o pagrindų katedros vedė
j u 34. 1949 m. rugsėjo 1 d. jis perėjo dirbti vyresniuoju
dėstytoju į Filosofijos katedrą, skaitė studentam s dialek
tinio ir istorinio m aterializm o paskaitas. 1954 m. ru g p jū 
ty je jam buvo leista dalyvauti V isuom eninių m okslų ak a
dem ijos prie TSKP CK organizuotuose disertantų kursuose.
1955 m. gruodžio 16 d. jis apgynė disertaciją „TSRS tautų
draugystė ir buržuazinio nacionalizm o liekanų įveikim as
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{Lietuvos TSR m edžiaga)'1. A kadem ijos m okslinė tary b a
suteikė G. Zim anui filosofijos m okslų kandidato laipsni.
A ukščiausioji atestacinė kom isija prie TSRS M inistrų T a
rybos 1963 m. balandžio 17 d. jam suteikė docento vardą.
V ilniaus valstybiniam e V. K apsuko universitete G. Zi
m anas dirbo iki 1968 m. Tais pačiais m etais jis perėjo
dėstyti į V ilniaus valstybinį pedagoginį institutą ir profe
soriavo jam e k aip antraeilininkas iki 1984 m. rugsėjo 1 d.
Tyrinėdam as tau tų vystym osi ir suartėjim o dėsningum us,
G. Zim anas parašė m okslinį veik alą „Per suklestėjim ą
į vienybę. A pie tolesnio socialistinių n acijų suartėjim o
dėsningum us", kuris buvo išleistas V ilniuje 1968 m. Šios
stam bios m onografijos pagrindu p arengtą m okslinį darbą
„N acijų vystym asis ir suartėjim as socializm o ir kom uniz
m o kūrim o sąlygom is" G. Zim anas pateikė TSRS M okslų
A kadem ijos Filosofijos instituto m okslinei tarybai kaip
daktarinę disertaciją ir ją apgynė. Rem dam asi d isertaci
jo s gynim o m edžiaga, A ukščiausioji atestacinė kom isija
prie TSRS M inistrų Tarybos 1970 m. lapkričio 20 d. sutei
k ė G. Zim anui filosofijos m okslų daktaro laipsnį. Už ilga
m etį pedagoginį ir m okslinį darbą A ukščiausioji atesta
cinė kom isija 1971 m. gegužės 12 d. suteikė G. Zim anui
profesoriaus vardą.
ŽURNALISTINĖ IR MOKSLINĖ VEIKLA
Periodinėje spaudoje G. Zim anas prad ėjo bendradarbiauti
d a r 1929 m„ spausdindam as lietuvių kalba grožinės lite
ratūros vertim us, o nuo 1931 m. pats rašydam as lietuvių
kalbos, gam tos m okslų, pedagogikos klausim ais. Jis rašė
žurnaluose „Gim toji kalba", „Kosmos", „M okykla ir gy
venim as", „M okykla ir visuom enė", „K ultūra", „Gamta"
ir kituose.
Nuo 1934 m. G. Zim anas pradėjo bendradarbiauti po
grindinėje Lietuvos Kom unistų partijos spaudoje, buvo
LKP K auno rajono kom iteto rotatorium i dauginam o laik 
raščio „Revoliucinis darbininkas" redakcinės kolegijos n a 
rys, rašė straipsnius į „Tiesą", „K areivių tiesą", pasirašy
dam as juos įvairiais slapyvardžiais. V ėliau ben d rad arb ia
vo žydų pažangiojoje periodikoje — dienraščiuose „Folksblat", „O vntblat", žurnale „Štraln".
V ilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto Bibliote
kininkystės katedros absolventė S. Ščesnulevičiūtė 1966 m.
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parašė diplom inį darbą „G enrikas Zimanas. Bibliografija".
Pačiam G. Zim anui padedant, bibliografė užregistravo
529 jo parašytus straipsnius, paskelbtus 1929— 1965 m.
knygose ir įvairiuose periodiniuose leidiniuose. Pogrindi
n ė je LKP spaudoje straipsnius G. Zim anas pasirašinėjo
slapyvardžiais A. D arbėnas, Zg. Jūrm ala, P. Pašinas,
G. Ermanas, G. Lerer, V. Rudm inas, G. Ežeriškis, slapyraidėm is G. Z., G. Z-as, Z., G., G. E-n. N uo 1940 m. jis pasi
rašinėjo savo pavarde, bet neretai „Tiesoje", „Kom uniste"
buvo spausdinam i jo straipsniai, pasirašyti slapyvardžiais
Zigmas Genys, V. K alvaitis, V. Rudm inas, A. Žeraitis, E. Ze
n u s 35. N uo 1952 m. G. Zim anas bendradarbiavo taip pat
centrinėje spaudoje: laikraščiuose „K ultūra i žizn", „Literatu rn aja gazeta“, „Izvestija", „P ravda“, žurnaluose „Kom unist", „N ovoje vrem ia", „Sovetskaja pečat", „V oprosy
filosofiji" 36 ir kt.
H itlerinės okupacijos m etais G. Zim anas drauge su ki
tais žurnalistais parašė apie 19 atsišaukim ų, kurie 1941—
1944 m. buvo išleisti atskirais leidiniais ir išplatinti oku
puotoje Lietuvoje 87.
G. Zim anas išvertė į lietuvių kalbą ir spausdino laik
rašty je „Apžvalga" M. Gorkio, V. K orolenkos apsakym us,
žydų rašytojų Šolom A leichem o, L. Foichtvangerio,,
I. L. Pereco, A. Reizeno, Z. Šnejerio, D. U m ru grožinę k ū 
rybą. G. Zim ano išverstas „Rinktines žydų apysakas"
K aune Spaudos fondas išleido atskiru rinkiniu 1931 m.
(234 p.), „Žydų rašy to jų apysakas" — „A pžvalga" išleido
1938 m. Tai padėjo dar buržuazinės Lietuvos visuom enėje
ugdyti tautų draugystės jausm us.
V ilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto M okslinės
inform acijos katedros absolventė D. Petkevičiūtė 1986 m.
parengė diplom inį darbą „G. Zim anas spaudoje (1966—
1985). Bibliografinė rodyklė". Tai absolventės S. Ščesnulevičiūtės 1966 m. parengto bibliografinio darbo tęsinys.
A bi bibliografės užregistravo 1929— 1985 m. 107 G. Zi
m ano darbus, paskelbtus knygose ir rinkiniuose, 858 straips
nius, paskelbtus periodikoje, 131 straipsnį apie jį patį.
Savo publicistiniuose straipsniuose G. Zim anas n ag ri
nėjo tautų draugystės, proletarinio internacionalizm o ug
dym o problem as, dem askavo buržuazinės nacionalistinės
ideologijos antiliaudinį pobūdį, kritik av o konkrečius tos
ideologijos skelbėjus. Recenzuodam as Petro C virkos
„Rinktinius raštus", jo „Publicistiką", Eduardo M ieželai
čio „Brolišką poem ą", A ntano V ienuolio „Puodžiūnkiem į",
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V ytauto M ontvilos poetinius kūrinius, G. Zim anas gėrėjosi
šių rašytojų pateikiam ais tau tų draugystės vaizdais, kėlė
jų kūrinius pavyzdžiu kitiem s plunksnos broliam s. Pana
šias idėjas jis skelbė ir recenzuodam as te a trų spektaklius.
Kaip tary b in ių žurnalistų sąjungos narys, rašąs pro letari
nio internacionalizm o, tau tų draugystės temomis, G. Zi
m anas ne k artą buvo siunčiam as į užsienį. Jis lankėsi Suo
m ijoje, A ustrijoje, Belgijoje, V engrijoje, JA V , B ulgari
jo je, Švedijoje, VDR ir kitose šalyse, paskelbė periodikoje
ir atskirom is knygom is savo kelionių įspūdžius.
N em aža rašinių G. Zim anas y ra paskelbęs užsienio
pažangiųjų lietuvių periodikoje — dienraščiuose „Laisvė",
„V ilnis“, žurnale „Šviesa". Jo straipsnių y ra paskelbta ir
kitų šalių spaudoje anglų, prancūzų, vokiečių kalbom is.
Ju o se jis populiarino T arybų Lietuvos ekonom ikos ir k u l
tūros laim ėjim us.
Bibliografų surinktais nepilnais duom enimis, G. Zim a
nas y ra skelbęs savo straipsnius 97 periodiniuose leidi
niuose, daugiausia T arybų Lietuvoje, taip pat centrinėje
spaudoje, tarybinių respublikų periodikoje, u ž s ie n y je —•
anglų, prancūzų, vokiečių, lenkų, danų kalbomis.
Lietuvos TSR žurnalistų sąjungos valdybos prezidium as
už publicistinius rašinius tau tų draugystės, m aterialistinės
pasaulėžiūros ugdym o klausim ais laikraštyje „Tiesa", žur
nale „Kom unistas" 1965 m. paskyrė G. Zim anui V. M icke
vičiaus-K apsuko prem iją 38.
Greta aktyvios visuom eninės politinės ir žurnalistinės
veiklos, G. Zim anas dirbo m okslinį darbą. 1943— 1984 m.
atskirais leidiniais y ra paskelbti 38 jo darbai. Tai paskai
tos, išleistos „Žinijos" draugijos užsakym u, pranešim ai
m okslinėse konferencijose. K elionių įspūdžius jis aprašė
knygose „Dvi savaitės A u strijoje" (1957 m.), „Briuselio
parodos įspūdžiai" (1959 m.), „Ką aš m ačiau A m erikoje"
(1960 m.). K iekviena G. Zim ano kelionių įspūdžių knyga
gausiai iliustruota daugiausia paties autoriaus n u o trau k o 
mis. Jose parodom i lankytos šalies architektūros pam ink
lai, m eno kūriniai, būdingi gam tos vaizdai, sutikti visuo
m enės veikėjai, eiliniai piliečiai.
K elionių aprašym uose G. Zim anas dažnai kelia sv a r
bius ideologinius klausim us, lygina kapitalistinio ir ta ry 
binio gyvenim o faktus. A ntai knygoje „Dvi savaitės
A ustrijoje" autorius rašo: „A ustrijos spaudoje, ypač prof
sąjunginėje ir socialistinėje, sunkiosios pram onės suvalsty binim as [1946.VII.26 įstatym o pagrindu] dažnai v ad in a
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m as skam biu „tyliosios revoliucijos" vardu, o pačios su
valstybintos įm onės vadinam os įmonėmis, kurios „priklau
so liaudžiai". Ne, su tuo sutikti negalim a. Suvalstybinim as
A ustrijo je nebuvo revoliucija, o suvalstybintos įm onės
nepriklauso liaudžiai, nes pati valstybė išreiškia ne liau
dies, o buržuazijos interesus" 39. „Tuo laiku, kada A ustrija
buvo V okietijos sudėtyje,-— rašo toliau autorius,— ištisa
eilė sunkiosios pram onės gam yklų priklausė vokiškiesiem s
kapitalistam s. A ustrijos buržuazija ne tik niekuo neprisi
dėjo p rie kovos prieš hitlerinius m onopolistus, o iš esmės
buvo jos sąjungininkas. N acionalizavim as buvo A ustrijos
buržuazijai labai patogi form a pasiglem žti V okietijos b u r
žuazijos turtus. Taigi, nacionalizavim as A u strijo je buvo
jo k ia revoliucija, o gan gudrus buržuazijos m anevras" 40.
K nygoje „Ką aš m ačiau A m erikoje" G. Zim anas anali
zuoja lietuvių em igrantų, karui baigiantis pasitraukusių
iš Lietuvos, nuotaikas. N e vienas jų prašėsi viešb u ty je
priim am as, n orėjo pasikalbėti, nes buvo pasiilgę gim tojo
krašto.
„Beveik visi jie ateidavo,— rašo G. Zim anas,— tarytum
kažko bijodam i. V ieni įsėlindavo vogčiom is, dairydam ie
si, lyg darytų kažką neleistino. K iti... prašė neskelbti jų
pavardžių, nenorėdavo fotografuotis.
■
— Ko bijote? — klausdavau tokiu atv eju ,— ju k sako
tės gyveną „laisvajam e p a s a u ly je " ...
— Laisvumo jis laisvas,— tiesiai pasakė vienas,— bet
jo laisvė ne mums. G eriau n e p ra sid ė ti..." 41
„Daugelis iš tų,— rašo toliau autorius,— kurie dabar
y ra em igracijoje, savo laik u pasitraukė iš Lietuvos, n es jie
nenorėjo socializmo, nes laikė kapitalizm ą tobulesne v i
suom enine santvarka. J ie vadina save trem tiniais, bet jie
puikiai žino, jog niekas jų netrėm ė — jie pabėgo patys.
D abar nem aža jų m ato, kad kapitalistinis pasaulis, kuris
juos paviliojo, iš arti atrodo visiškai kitaip. J ie pam atė,
jog niekas čia jų neužjaučia. J ie dom ina savo naujuosius
šeim ininkus tik kaip eventualūs šnipai ir diversantai ko
v o je prieš jų gim tąjį kraštą. J ie įsitikina, jog visos tos
kalbos apie laisvę ir dem okratiją, kuriom is juos maitino,,
yra visiškai tuščios ir nepagrįstos. J ie pam atė kapitaliz
mo žaizdas, ir jos jiem s dažnai atrodė ypač skaudžios, nes
šį k a rtą ne vienas iš jų y ra pati kapitalistinės neteisybės
ir sm urto auka" 42.
G. Zim anas rašo ir apie lietuvius, tarnavusius h itleri
ninkam s, karinius nusikaltėlius, ir apie parsidavėlius, ku
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rie už dolerius y ra pasiryžę kiekvienam nusikaltim ui, ra 
gina kapitalistinį pasaulį į k arą prieš T arybų Sąjungą, nors
žino, kad priešų atom inės bom bos gali nušluoti nuo žem ės
paviršiaus ir jų gim tinę.
„Jeigu reik ėtų parodyti, kad buržuazinis nacionalizm as
yra klasinių interesų priedanga,— rašo toliau autorius,—
tai v arg u ar galim a b ūtų rasti geresnį pavyzdį, kaip b u r
žuaziniai nacionalistai užsienyje. J ie nekenčia savo ta u 
tos, džiaugiasi kiekviena jos nesėkm e, slepia ir m enkina
jos pasiekim us ir pasiryžę ją sunaikinti branduoliniais
ginklais vien dėl to, kad ji pasuko socializmo keliu. Bet
ne visi ir iš pokarinių em igrantų yra tokie. Yra jų tarp e
ir žmonių, kurie savo laiku klydo, bet klydo dorai. Kai
kurie iš jų dabar pam atė savo klaidą, b et nem ato išeities,
neranda savyje jė g ų tai klaidai pripažinti. Kiti dar ir d a
bar klysta, daug ko nesuprasdam i tary b in ėje tik rovėje,
bet daug ir skausm ingai galvoja. Padėti jiem s suprasti
santykius ir verta, ir reikia" 43.
Šiltai G. Zim anas aprašo savo susitikim us N iu jo rk e
„Laisvės" spaustuvės rinkykloje, privačiam e bute su se
nosios kartos pažangiaisiais lietuviais em igrantais, kurie,
nepasiduodam i m etų naštai ir negalavim am s, k artu su
klasės broliais am erikiečiais d aly v au ja kovoje su karo
kurstytojais, rem ia dorų šalies patrio tų judėjim ą už taikos
išsaugojim ą visam e pasaulyje. K aip tik šie žmonės džiau
giasi T arybų Lietuvos, žengiančios socializmo keliu, lai
m ėjim ais, linki jai visokeriopos sėkmės.
Svarbiausią savo m okslinių tyrin ėjim ų dėm esį G. Zi
m anas paskyrė tarybinių tau tų draugystės ugdym o tem ai,
socialistinių n acijų form avim osi, jų suartėjim o socializmo
kūrim o sąlygom is dėsningum am s nušviesti. Ši tem a n a g ri
n ėjam a jo darbuose „Lietuvių socialistinės nacijos susi
form avim o prielaidos ir sąlygos" (1963 m.), „TSRS tau tų
draugystės ir buržuazinio nacionalizm o liekanų įveikim as
(Lietuvos TSR m edžiaga)" (1955 m.), „Per suklestėjim ą
į vienybę. A pie tolesnio socialistinių nacijų suartėjim o
dėsningum us" (1968 m.), „Mes — patriotai ir internaciona
listai" (1977 m.).
N ugalėjus socializmui, suvisuom eninus gam ybos p rie 
m onių kapitalistinę nuosavybę (bankus, fabrikus, gam yk
las, geležinkelius, stam bius dvarus), buržuazinė ideologija
n etenka savo klasinės bazės, nacionalinių vaidų kurstym o
svarbiausio šaltinio. Bet ir susiform avus socialistinėm s n a 
cijoms, išlieka kai kurie skirtum ai — ekonom iniai, k u ltū 
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riniai, psichologiniai, atsiranda net neantagonistinių prieš
taravim ų.
, J e ig u m ūsų šalyje nacijų santykiam s būdingas drau
giškum as,— rašo G. Zim anas knygoje ,,Per suklestėjim ą
į vienybę",— tai taip y ra visų pirm a dėl to, kad p artija
savo politika siekia laiku įspėti, pašalinti nacionalinius
prieštaravim us, užkirsti jiem s kelią, neleisdam a jiem s p er
augti į priešingum us, į konfliktus, padėdam a pažangiem s
pradam s įveikti atsilikim ą, sustingim ą. .. Visos nacijos
vystosi pagal bendrus dėsnius, tačiau n acijų santykiuose
savo vaidm enį vaidina ir nacionaliniai jausm ai, nacionali
nė psichologija, nacionalinė sąmonė. Kaip tik dėl to par
tija savo dokum entuose nuolat reik alau ja skirti didžiulį
dėm esį nacijų ypatybėm s, jų savitum am s, žinoma, nep er
dedant tos specifikos, jos neišpučiant, neužm irštant le
m iam o b endrųjų dėsnių p o v e ik io ... K om unistų p artija
visuom et siekia suderinti nacionalinius interesus su bend
raisiais, klasiniais, visuom et pabrėždam a, kad šioje nacionalaus ir internacionalaus v ienovėje lem iam as vaidm uo
priklauso internacionaliniam s,
bendriesiem s
uždavi
niam s" 44.
N agrinėdam as buržuazinio nacionalizm o ideologijos
apraiškas, jų form as, G. Zim anas keletą darbų paskyrė sio
nizm o ideologijai ir praktikai. A pibūdinęs sionizmą kaip
rasizm o atm ainą, autorius konkrečiais faktais parodo, kaip
sionistai, vykdydam i V ak arų im perialistų valią, padeda
jiem s slopinti p a v erg tų tau tų socialinio ir nacionalinio iš
sivadavim o judėjim ą, rem ia im perialistų pastangas įsitvir
tinti A rtim uosiuose Rytuose, sukurstė ilgam etį k arą prieš
Libaną, 1982 m. rugsėjo 16— 17 d. Beirute Šabros ir Šatilos
Palestinos arabų stovyklose įvykdė šiurpias gyventojų
žudynes.
„Transnacionalinių m onopolijų socialinis užsakym as
sionizm ui,— rašo G. Zim anas,— pridengti im perialistų in 
vaziją į A rtim ųjų R ytų regioną. Šiais laikais sunku veržtis
į gretim as šalis be priedangos. Sionizmas reikalingas JA V
im perialistam s, kad sukurtų šią priedangą, ir sionistų v al
domos Izraelio m onopolijos izraeliečių k rau jo sąskaita
uoliai vykdo im perialistų uždavinį, neužm iršdam os savų
interesų" 45.
Spalio revoliucijos 60-mečio proga G. Zim anas parašė
m okslinį darbą „Lietuvos T arybų Socialistinė Respublika.
Ekonomikos, m okslo ir kultūros vystym osi apžvalga". Lie
tuvos draugystės ir k u ltūrinių ryšių su užsienio šalimis
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d rau g ija šį darbą paskleidė broliškose tarybinėse respub
likose ir užsienio šalyse. K nygutė išleista rusų kalba V il
niuje, Tbilisyje, Taškente, m oldavų kalba Kišiniove, n e 
m ažai prisidėjo prie T arybų Lietuvos laim ėjim ų populia
rinim o pasaulyje.
G. Zim anas dirbo ir kaip m okslinis redaktorius. Jis bu
vo Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos m okslinės re 
dakcinės tarybos narys, padėjo enciklopedijos red ak to 
riam s rengti m edžiagą švietim o, kultūros, visuom eninės
m inties raidos klausim ais.
M okslinių įstaigų, respublikos leidyklų pageidavim u
G. Zimanas, kaip atsakingas m okslinis redaktorius, paren 
gė spaudai V. Lenino raštų 4-ojo leidim o 14 tom o vertim ą
į lietuvių kalbą (1952 m.), V. K apsuko m okslinio veikalo
„Pirm oji proletarinė revoliucija ir T arybų valdžia" 2-ąjį
leidim ą (1958 m.), leidinį „Kazys Preikšas" (1964 m.), n e 
m aža svarbių partin ių dokum entų publikacijų.
G. Zim anas rašė ir atsim inim us. Skelbė juos apy b rai
žų forma. Jo apybraiža „G yvybės kaina" (1983 m.) pasa
k o ja apie Kauno kom jaunuolį partizaną T arybų Sąjungos
D idvyrį G ubertą Borisą. Tai jaudinantis pasakojim as apie
kom jaunuolių kovą su hitleriniais okupantais, apie G. Borisos pasiaukojim ą ir žuvim ą v y k d a n t savo partizaninę
užduotį. A pybraižoje pavaizduota visos Lietuvos partizanų
veikla, jų didvyriškum as kovoje už Tėvynės laisvę. K ny
gą autorius dedikavo T arybų Lietuvos jaunim ui. 1984 m.
ji buvo išleista M askvoje rusų kalba.
Paskutinė G. Zim ano knyga — jo apybraižų rinkinys
„Siluetai" (1984 m.). Tai taip pat atsim inim ai apie 35 žy
m ius visuom enės veikėjus, su kuriais autoriui teko susi
tikti gyvenim o k ely je arba ku rių literatūrinis palikim as
padarė didesnę įtaką jo politiniam brendim ui. „Gal tie
siluetai k ad a nors bus naudingi tiem s,— sako autorius,—kurie rašys jų m okslines biografijas" 46. K nygoje gyvai
pasakojam a apie A n taną Sniečkų, Iciką M eskupą-A dom ą,
M otiejų Šum auską, Lauryną Kapočių, apie rašytojus Petrą
C virką, V ytautą M ontvilą, Salom ėją N ėrį, Liudą Girą,
Rojų M izarą, J o n ą Ragauską, apie m enininkus K iprą P et
rauską, A n taną Žm uidzinavičių, generolą V incą V it
kauską.
1980 m. rugpjūčio 9 d. G. Zim anas pakvietė artim iau
sius draugus — apie 40 žmonių į savo 70-mečio vakaronę.
— Svarbiausias šio m om ento jausm as,— kalbėjo susi
tikim e G. Zim anas,— dėkingum as K om unistų partijai, k uri
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m ane išauklėjo. Tai jos nuopelnas, kad aš esu toks, o n e
kitoks.
K aro m etu partizanavau Šalčininkų ir Šalčininkėlių
apylinkėse. N egaliu neprisim inti šių apylinkių valstiečio,,
pas k urį mes apsistodavom e pailsėti. Jis m um s teikė rim 
tą param ą. Vis kvietė, kad užeitų Jurgis.
— Pirtį iškūrensiu, paršiuką papjausiu, pavaišinsiu
kaip galėsiu, tegu tik apsilanko,— kalbėjo m an valstietis.
Jis nežinojo, kad aš ir esu Jurgis. K onspiracijos sum e
tim ais partizanai jam nesakė, kas y ra Jurgis.
Skausm ingai išgyvenom e netrukus gautą žinią, kad tą
valstietį nužudė lenkų buržuaziniai nacionalistai. Jiem s
nepatiko, kad valstietis rėm ė tarybinius partizanus.
Savo gyvenim o k ely je sutikau tokį puikų žm ogų kaip
I. M eskupas-A dom as. Džiaugiuos, kad dirbau su A ntanu
Sniečkum i. Jis buvo m ums revoliucingum o pavyzdys.
A dom as m an sakė: A ntanas Sniečkus politiškai y ra stip
riausias iš mūsų. A. Sniečkus buvo socializmo L ietuvoje
k ū rėja s 47.
VISUOMENĖS VEIKĖJAS
Visą savo sąm oningą gyvenim ą G. Zim anas buvo a k ty v u s
visuom enės veikėjas. D vylika k a rtų LKP VI—XVIII
(1949— 1985) suvažiavim uose jis buvo išrinktas LKP C ent
ro K om iteto nariu, 1949— 1958 m. buvo renkam as kan d i
datu į LKP CK biuro narius, o 1958— 1962 m.— LKP CK
biuro narys. Respublikos partinė vadovybė dažnai pasi
telkdavo G. Zimaną, kad padėtų parengti m edžiagą LKP
suvažiavim am s, svarbiem s LKP CK plenum am s. Partijos
forum ų priim tuose nutarim uose slypi ir G. Zim ano k ū ry 
binė mintis.
N uo 1947 iki 1974 m. ir 1980— 1984 m. G. Zimanas
buvo išrinktas Lietuvos TSR A ukščiausiosios Tarybos de
putatu. Rinko jį respublikos darbo žmonės Trakų, Linku
vos, M ažeikių, A km enės, Kintų, Ju rb a rk o rinkim inėse
apygardose. 1974— 1978 m. jis buvo išrinktas TSRS A ukš
čiausiosios Tarybos deputatu.
K aip LKP CK narys ir A ukščiausiosios Tarybos depu
tatas G. Zim anas dažnai buvo siunčiam as į rajonus daryti
pranešim ų apie einam ąjį m om entą, inform uoti visuom enę
apie partijos ir vyriausybės priim tus nutarim us.
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Už ak ty v ų dalyvavim ą partizaninėje kovoje su fašisti
niais grobikais, už pasiaukojam ą v eik lą K om unistų p a rti
jos ideologinio darbo, socializmo kūrim o baruose G. Zi
m anas buvo apdovanotas dviem Lenino ordinais, Spalio
revoliucijos, Tėvynės karo I laipsnio, trim is Darbo raudo
nosios vėliavos, dviem „Garbės ženklo" ordinais, m eda
liais.
M inint G. Zimano gimimo 50-metį, respublikos v y ria u 
sybė suteikė jam Lietuvos TSR nusipelniusio kultūros v e i
k ė jo garbės v ard ą 48.
Išėjęs į pensiją, G. Zim anas nuo 1984 m. spalio 15 d.
iki m irties dirbo Lietuvos TSR M okslų A kadem ijos Filo
sofijos, sociologijos ir teisės institute vyr. m oksliniu b en d 
rad arb iu konsultantu.
Respublikos vadovybei tarpininkaujant, 1984 m. G. Zi
m anui buvo paskirta sąjunginės reikšm ės personalinė
pensija.
Išvykusį poilsio G. Zim aną ištiko ūm us m iokardo in 
farktas. Jis m irė 1985 m. liepos 15 d. Palangoje 49. G. Zi
m anas palaidotas V ilniuje, A ntakalnio kapinių m em oria
liniam e ansam blyje.
ATM INIM O ĮAMŽINIMAS
V ykdydam as vyriausybės nutarim ą dėl G. Zimano atm i
nim o įam žinim o 50, V ilniaus m iesto vykdom asis kom itetas
1986 m. A ntakalnio kapinių m em orialiniam e ansam blyje
pastatė jam antkapį. Kapo vieta pažym ėta G. Zimano m e
m orialiniu biustu. K auno m iesto 24-oji vidurinė m okykla
pavadinta G enriko Zimano vardu.
1987 m. gegužės 8 d. V ilniuje, Jo v aro g. 12, d aly v au 
ja n t G. Zim ano kovų bendražygiam s, m okslo ir kultūros
darbuotojam s, žurnalistam s ir giminėm s, atidengta m em o
rialinė lenta su šiuo užrašu: „Siame nam e 1947— 1985 m e
tais gyveno revoliucinio ir partizaninio judėjim o Lietuvo
je dalyvis, Lietuvos TSR nusipelnęs kultūros veik ėjas
G enrikas Zim anas" 51. Birželio 3 d. Pirčiupio m uziejuje a ti
daryta n a u ja ekspozicija „Partizaninis judėjim as Pietų
Lietuvoje". A tsk ira ekspozicijos dalis skirta buvusio Lie
tuvos KP(b) Pietų srities kom iteto pirm ojo sekretoriaus
G. Zimano a tm in im u i52.
Lietuvos TSR M inistrų Tarybos nutarim as įpareigojo
V alstybinį leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reik a 
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lų kom itetą išleisti G. Zim ano rinktinius raštus. V alstybi
niam kinem atografijos kom itetui pavesta sukurti kino
apybraižą apie G. Zimaną, kaip apie v ien ą partizaninio
judėjim o Lietuvoje vadovų.
1986
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Michailas
Žukauskas
( 19 0 3 —

19 8 2 )

V isą savo gyvenim ą M. Žukauskas buvo partinis darbuo
tojas. M inėdam i jo gimimo 75-metį, draugai pažym ėjo,
kad M. Žukauskas nuėjo gražų gyvenim o kelią, atsidėjęs
vy k d ė partinius įpareigojim us, visada gyveno partijos in
teresais.
M ichailas Ž ukauskas (iki 1928 m. M auša A m dūras)
gimė 1903 m. liepos 18 d. M arijam polės darbininko Boriso
A m dūro šeim oje Prasidėjus Pirm ajam pasauliniam karui,
iš Rusijos—V okietijos pafrontės A m dūrų šeim a 1914 m.
buvo perkelta į Subatės m iestelį Latvijoje. M ichailas čia
lankė pradžios m okyklą, o nuo 1916 m. dirbo pas buožę
žemės ūkio darbus.
1919 m. A m dūrų šeim a persikėlė į Rokiškį. M ichailas
dirbo pas valstiečius, vėliau — darbininkas odos dirbtu
vėje, kepykloje, o 1925— 1928 m. R okiškyje vežikas.
Į revoliucinį judėjim ą M. A m dūras įsitraukė dar
1923 m., kai R okiškyje buvo priim tas į Lietuvos Kom unis
tinę Jaunim o Sąjungą. 1927 m. vasario m ėn. jį priėm ė
į pogrindinę Lietuvos K om unistų p a r tiją 2, 1927— 1928 m.
buvo LKP Rokiškio parajonio kom iteto narys. Dirbo ko
m itete k a rtu su valstiečiu Pranu M eilumi, padėjo organi
zacijai gabenti ir slėpti kom unistinę literatūrą.
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1927 m. Lietuvos K om unistų p a rtija rengė savo V su
važiavim ą, kuris tu rė jo įvykti M askvoje. (N eatvykus rei
kiam am delegatų skaičiui, vietoj suvažiavim o įvyko LKP
IV konferencija.) P artinių organizacijų išrinkti delegatai
vyko į suvažiavim ą pėsčiom is per Rokiškį, Obelius į Lat
viją, o iš ten į T arybų Sąjungą. Rokiškio partinė o rgani
zacija, M. A m dūras padėjo delegatam s Juozui Stim buriui,
K aroliui Didžiuliui, Povilui Jankauskui, Broniui Paukščiui,
Lejai A leksandravičiūtei ir kitiem s nelegaliai pereiti Lietu
v o s -L a tv ijo s sieną 3.
1927 m. rugsėjo 5 d. Rokiškio žvalgybos skyrius gavo
agento pranešim ą, kad tarp tau tin ės antim ilitaristinės ja u 
nim o dienos proga M. A m dūras rugsėjo 4 d. R okiškyje
iškabino iš Panevėžio gautą raudoną vėliavą su šūkiu
„T egyvuoja tarp tau tin ė jaunim o šventė! K aras karui! LKJS
RK" 4. Ž valgyba sužinojo taip pat, kad M. A m dūras y ra
LKP Rokiškio p arajonio kom iteto s e k re to riu s 5, kad jis
veikliausias p a ra jo n y je kom unistas, organizuojantis k o 
m unistinės literatūros gabenim ą ir paskirstym ą Rokiškio
apskrityje.
1928 m. balandžio 28 d. R okiškyje M. A m dūro n a 
m uose žvalgyba padarė k ratą ir surado nem aža kom unis
tinės literatūros, k u rią jis saugojo partinės organizacijos
p a v e d im u 6. K ratos m etu M. A m dūro nam uose nebuvo.
D raugų įspėtas apie įvykusią kratą, M. A m dūras nuo p o 
licijos pasislėpė. Gavęs LKP CK leidim ą, liepos m ėn. jis
atvyko į T arybų Sąjungą 7 K om interno VI kongreso m etu.
M askvoje susitiko su Z. A ngariečiu ir V. Kapsuku, k u 
rie sm ulkiai jį išklausinėjo apie partinės organizacijos
veiklą. LKP vadovybė pasiuntė M. A m dūrą į V ak arų
tautinių m ažum ų kom unistinį universitetą. U niversiteto
lietuvių sektoriuje jis m okėsi M ichailo Žukausko (Žukovs
kio) pavarde, k uri prigijo jam visam gyvenim ui.
Savam oksliui M. Žukauskui universitete teko daug
padirbėti, kad pasivytų tolyn pažengusius m okslo draugus.
N aujasis studentas daug dirbo ir įveikė visus sunkum us.
Baigusį tris (iš keturių) universiteto kursus M. Žukaus
ką partijos vadovybė n u tarė pasiųsti pogrindiniam darbui
į Kauną, k u r trū k o patyrusio darbuotojo kom unistinės li
teratū ro s gabenim ui organizuoti. Jis buvo kviečiam as d a 
lyvauti kai kuriuose LKP CK Politinio biuro posėdžiuose,
kad įgytų didesnę partinio darbo patirtį. V. K apsukas
papasakojo jam apie savo patyrim ą organizuojant lite ra 
tūros gabenim ą caro valdžios m etais.
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Į Lietuvą M. Žukauskas išvyko 1932 m. rugpjūčio mėn.
Jis buvo paskirtas LKP CK literatūros transporto skyriaus
vedėju. V ykdam as per V okietiją, Berlyne jis pasim atė su
I. M eskupu-A dom u, organizavusiu ten literatūros spausdi
nimą, susitarė su juo dėl literatūros gabenim o per V okie
tijos—Lietuvos sieną sutvarkym o. K aune jis dirbo kaip
partijos darbuotojas profesionalas, rašinėjo į „Balsą",
„Partijos darbą" straipsnelius, pasirašydam as V abalo sla
pyvardžiu.
1933 m. pavasarį M. Žukauskas buvo kooptuotas į LKP
CK S ekretoriatą ir dirbo K aune su Ilja O šerovičium i, Aiziku Lifšicu, važinėjo partinio darbo klausim ais į K laipėdą
ir kitus rajonus 8.
Už revoliucinę veiklą M. Žukauską policija 1933 m.
liepos 12 d. K aune suėmė. Pas jį rado suklastotą pasą.
M. Žukauskas atsisakė pasakyti savo tik rą pavardę. T ai
kos teisėjas K aune 1933 m. rugsėjo 14 d. nuteisė jį pusę
m etų kalėti už naudojim ąsi svetim u p a s u 9.
Kol M. Žukauskas sėdėjo kalėjim e, žvalgyba nustatė,
kad jis y ra A m dūras ir 1928 m. pabėgo iš Rokiškio nuo
teismo. Sena byla buvo atnaujinta. K ariuom enės teism as
1934 m. kovo 1 d. Panevėžyje nuteisė jį kaip kom jaunim o
darbuotoją 15 m etų k a lė t i 10. Ž valgyba n e tu rė jo tikslių
žinių apie jo revoliucinę veiklą. Po kasacijos V yriausiasis
tribunolas 1934 m. rugsėjo 22 d. n u tarė pritaik y ti 1928 m.
gegužės m ėn. am nestiją ir bausm ę jam sum ažinti iki 8 m e
t ų 11. Taikos teisėjo paskirta pusės m etų bausm ė taip pat
buvo pridėta.
1935 m. rugpjūčio mėn. T arybų Sąjungos ir Lietuvos
vyriausybės susitarė dėl pasikeitim o politiniais kaliniais.
R ugpjūčio 21 d. V alstybės saugum o departam ento Kauno
apygardos viršininkas atidavė TSRS pasiuntinybės konsu
linio skyriaus vedėjui A fanasijui M ilevui K auno kalėjim e
buvusius šešis politinius kalinius. T arybinis lėktuvas
„Jastreb" iš Kauno aerodrom o atskraidino į M askvą M i
chailą Žukauską, Petrą Pajarskį, M ariją Chodosaitę, J u o 
zą M ickevičių, Jo n ą Ju re v ič ių ir Kazį Labutį 12.
LKP CK pasiuntė M. Žukauską į T arptautinę Lenino
m okyklą, k u r jis dirbo lietuvių sektoriaus kabineto v ed ė
ju, dėstytoju, padėjo rengti partinius darbuotojus. Susiau
rinus m okyklos veiklą, M. Ž ukauskas 1936 m. spalio 7 d.
buvo pasiųstas m okytis į tos pačios m okyklos aspirantųlektorių grupę, buvo tos grupės m okslinis bendradarbis.
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1938 m. pradžioje Z. A ngarietis pasiūlė M. Žukauską
pasiųsti į Lietuvą partiniam darbui. Buvo ja u su tv ark y ti ir
dokum entai 13, tačiau dėl susiklosčiusių tam tik rų aplin
k ybių jis tuom et neišvyko ir liepos m ėnesį pradėjo dirbti
M askvos K rasnaja Presnios m ašinų gam ykloje tekintoju.
Žlugus L ietuvoje fašistiniam režim ui, LKP CK iškvietė
M. Žukauską į K auną ir paskyrė jį dirbti CK inform acijos
sektoriaus vedėju.
Didžiojo Tėvynės karo pradžioje M. Ž ukauskas iš K au
no evakavosi į Penzą, 1941 m. a n tro jo je pusėje dirbo
kom unalinių įm onių darbuotojų profsąjungos Penzos sri
ties kom iteto pirm ininku, o 1942 m. pirm ojoje pusėje buvo
LKP(b) CK ir LTSR Liaudies K om isarų Tarybos įgaliotinis
evakuotų Lietuvos gyventojų reikalam s T urkm ėnijoje.
Dar karo m etais T arybų Lietuvos vyriausybė ėm ė rū 
pintis k adrų rengim u išvaduotai Lietuvai. Sąjunginei v y 
riausybei padedant, 1942 m. vasarą buvo surengti 3 m ė
nesių kursai T arybų Lietuvos partiniam s, kom jaunim o,
profsąjungų darbuotojam s N orske p rie Jaroslaviio. Nuo
1943 m. rugpjūčio iki 1944 m. liepos m ėn. tokie pat 6 m ė
nesių kursai veikė Ivanovo srities Sujos m ieste. A biejuose
kursuose partinės statybos ir Didžiojo Tėvynės k aro is
to riją dėstė M. Žukauskas. P ertraukos tarp kursų m etu,
1943 m. pirm ojoje pusėje, jis tarn av o Raudonosios A rm ijos
16-osios lietuviškosios šaulių divizijos atsargos batalione.
Įvairiuose trum palaikiuose kursuose 1942— 1944 m. iš viso
m okėsi 452 Lietuvos tarybiniai a k ty v is ta i14.
Kai R audonoji A rm ija išvadavo V ilnių, M. Žukauskas
grįžo į T arybų Lietuvos sostinę ir 1944— 1948 m. dirbo
LKP CK inform acijos sektoriaus vedėju, bendradarbiavo
„Komunisto" žurnale. N uo 1948 m. pabaigos iki 1959 m.
jis dirbo LKP CK atsakingu organizatorium i Klaipėdos,
Kretingos, Skuodo ir kituose rajonuose 15.
Likvidavus šias partines pareigas (dėl etatų mažinimo),
M. Ž ukauskas 1959 m. perėjo dirbti į Tarybinę p artinę
m okyklą prie LKP CK. J o je jis dirbo atsakingą adm inist
racinį ir ūkinį darbą, 1962— 1964 m. buvo m okyklos p a rti
nio kom iteto etatinis sekretorius, po to visuom enės m oks
lų kabineto vedėjas. 16 m etų M. Žukauskas išdirbo šioje
m okykloje, kurią baigė apie 1800 klausytojų, sėkm ingai
dirbančių v ad o v au jan tį darbą kolūkiuose, apylinkėse, r a 
jonuose. Visi jie geru žodžiu prisim ena savo buvusį a u k 
lėtoją M. Žukauską.
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1975 m. uždarius T arybinę partinę m okyklą, M. Žu
kauskas perėjo dirbti į V ilniaus aukštosios partinės m o
kyklos visuom enės m okslų kabinetą laborantu. 1981 m.
jis išėjo į užtarnautą poilsį.
Už aktyvią visuom eninę veiklą ir pasiaukojam ą darbą
M. Žukauskas buvo apdovanotas Darbo raudonosios v ė 
liavos, „Garbės ženklo" ordinais, m edaliais. 1973 m. jam
buvo suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio kultūros švie
tim o darbuotojo garbės vardas.
M. Žukauskas m irė nuo širdies infarkto 1982 m. lapk
ričio 9 d. V ilniuje 16.
Penkiasdešim t penkerius m etus M ichailas Žukauskas
dirbo Kom unistų partijos gretose. J į su m eile prisim ena
kovos draugai, revoliucinio judėjim o veteranai, kolūkių
organizavim o bendražygiai, partinių m okyklų auklėtiniai.
V isuose revoliucinio judėjim o, socializmo kūrim o baruose
jis y ra įnešęs svarų indėlį. Būdingas M ichailo Žukausko
visuom eninės ir tarnybinės veiklos bruožas buvo didelis
partinis pareigingum as.
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8 Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža.— V .; 1978 — T 2 __
P. 129.
9 Lietuvos Komunistų partijos atsišaukimai.— V., 1962.— T. 2. P. 220.
10 Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža.— T. 2.— P, 181.
11 D id žiu lis K . Už liaudies laimę.— P. 101.
12 Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža.— T. 2.— P, 198.
13 PA.— F. 3377,— Ap. 58,— B. 691,— L. 359.
14 D id žiu lis K . Už liaudies laimę.'— P. 108.
15 Ten pat.— P. 139— 140.
16 PA.— F. 3377,— Ap. 58,— B. 659,— L. 359.
17 D id žiu lis K. Už liaudies laimę.— P. 171.
18 PA.— F. 3377.— Ap. 58,— B. 692,— L. 572.
!9 Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža.— T. 2.— P. 339.
20 D id žiu lis K . Už liaudies laimę.— P. 192.
21 Lietuvos: Komunistų partijos istorijos apybraiža.— T. 2.— P. 420.
22 Lietuvos TSR CVA.— F. 88,— Ap. 1,— B. 826,— L. 1)2.
23 PA.— F. 3377.— Ap. 58.— B. 693.— L. 1099; Lietuvos aidas.— 1938.—
Liepos 3.
24 PA.— F. 3377,— Ap. 58,— B. 693.— L. 1141.
25 LTSR Aukščiausiosios Tarybos Pirm oji sesija 1940 // Lietuvos Liau
dies seimas: Stenogramos ir m edžiaga.— V., 1985.— P. 206—207.
26 Tiesa.— 1958,— Gegužės 25, 27.
27 Ten pat.— Gegužės 30.
28 Tiesa.— 1969.— Liepos 22.
29 Tiesa.— 1967.— Lapkričio 21.
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J u o z a s D u m Sa

1 J. Dumšos gimimo pažyma, išduota 1962.10.01 civilinės m etrikacijos
archyvo ,// PA.— F. 77.-— Ap. 28.— B. 2505.— L. 36.
2 J . Dumšos 1928.03.07 autobiografija, pateik ta senų bolševikų ir revo
liucijos v eteranų draugijai // PA.— F.. 3377.— Ap. 58.—- B. 393.—
L. 30.
3 Зиле Л . JI.
Коммунистической
партии Л атвии — 80.— Рига,
1984,— C. 21, 22.
4 Bolševikų partijos nario nuo 1905 m. gruodžio mėn. Stanislovo Turlos
1928 m. atsiliepim as apie J. Dumšą // PA.— F. 3377.— Ap. 58.—B. 393,— L. 36.
5 RSFTR centro archyvo 1929.04.10 pažyma // PA.— F. 77.—-Ap. 28.—
B. 2505.— L. 14.
3 Ten pat.'—• L. 61.
7 Ten pat.— L. 63.
3 Ten pat.
9 PA.— F. 3377.— Ap. 58,— B. 393,— L. 29; F. 77,— Ap. 28.— B. 2505:—
L. 17.
10 Ten pat.— L. 63.
31 Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža.— V., 1971.— T. 1.—
P. 287.
12 Ten pat.— P. 296.
13 J. Dumšos 1928.03.07 autobiografija // PA.— F. 3377,— Ap. 58,— B.
393,— L. 31.
14 Ten pat.
15 Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža.— T. 1.— P. 318, 332.
16 V aske la G. Revoliucijai auštant / / Komunistas.— 1981.— N r. 2.—
P. 95.
37 J. O panskio 1918.09.10 laiškas // PA — F. 77 — Ap. 1 — B. 28.— L. 12.
18 Po žėla K . Šiaulių m iesto proletariato kova už T arybų valdžią // Ka
rolis Požėla.— V., 1966.— P. 87.
19 Ten p a t— P. 90, 91.
20 Ten pat.— P. 91, 92.
21 Komunistas.— 1919.— V asario 23; V a itk e v ič iu s B . Socialistinė revoliu
cija Lietuvoje 1918— 1919 m etais.— V., 1967.— P. 490.
22 Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža.— T. 1.— P. 426.
23 Ten pat.— P. 427.
24 PA.— F. 3377,— Ap. 58.— B. 393,— L. 30.
25 PA.— F. 77.— Ap. 2.— B. 40.— L. 2; K onferencijos protokolas paskelb
tas ,,Komuniste", 1919 m. gruodžio 15 d., N r. 114, p. 61— 62.
26 Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža.— T. 1.— P. 467.
27 PA.— F. 3377,— Ap. 58 — B. 393,— L. 30.
28 Lietuvos TSR CVA.— F. 378,— Ap. 2,— B. 478,— L. 190.
29 T en pat.— Ap. 5,— B. 179,— L. 48.
30 Ten pat.— L. 45.
31 Документы внешней политики СССР.— M., 1959.— T. 3.— C. 39;
Lietuvos sutartys su svetimomis valstybėm is.— Kaunas, 1930.— T. 1.—
P. 43, 30, 45; Lietuvos TSR istorijos šaltiniai: Lietuva buržuazijos
valdym o m etais (1919— 1940).— V., 1961.— T. 4.— P. 74.
32 TSKP Smolensko srities partinis archyvas.— F. 12.— Ap. 1.— B. 199.—
L. 54; PA.— F. 3377.— Ap. 58,— B. 457 — L. 15.
33 Lietuvos TSR CVA.— F. 378,— Ap. 2,— B. 1589,— L. 85.
34 PA.— F. 77.— Ap. 28,— B. 2505 — L. 32.
35 PA.— F. 3377 — Ap. 58 — B. 393,— L. 35.
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

PA.— F. 77,— Ар. 28,— В. 2505,— L. 9, 21— 22.
Ten pat.— L. 19.
Ten pat.— L. 27.
Ten pat.— L. 29.
M ickevičius-K ap sukas V. Pirm oji Lietuvos proletarinė revoliucija ir
Sovietų valdžia.'— Chicago, 1934.—■P. 238.
PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 2505,— L. 45.
Ten pat.— L. 49—51.
Ten pat,— L. 52.
Ten pat.— L. 58.
PA.— F. 3377,— Ap. 51.— B. 23; Butkevičius A . Revoliucijos kario
relikvija // Tiesa.— 1974.— Gruodžio 4.

Pranas Eidukevičius
1 P. Eidukevičiaus 1924.11.03 užpildyta anketa // PA.— F. 77.—-A p.
28,— B. 2564 — L. 7.
2 P. Eidukevičiaus 1924.01.15 parašyta autobiografija // PA.-—-F. 8697.—
Ap. 1 — B. 1,— L. 4; F. 77,— Ap. 28 — B. 2564,— L. 12.
3 PA.— F. 8697,— Ap. 1.— B. 1.— L. 19.
4 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 2564,— L. 11.
5 Ten pat.— L. 12.
6 Ten pat.— L. 11.
7 Ten pat.— L. 11, 12.
8 Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža.— V., 1971.— T. 1.—
P. 495; PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 2564,— L. 12.
9 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 2564.— L. 12.
10 Ten pat.
11 Iš P. Eidukevičiaus atsim inimų 1908— 1912 m etais. M edžiaga LKP is
torijai // PA.— F. 8697.— Ap. L— B. 2.— L. 7.
12 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 2564,— L. 11.
13 Ten pat.
14 Ten pat.
15 Л е н и н В . И . Полное собрание сочинений,— T. 47/— C. 171;
Tiesa.— 1969.— Spalio 7.
16 Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža.— T. 1.— P. 245;
Советская Л итва.— 1969.— 22 апреля.
17 PA.— F. 77,— Ар. 28,— В. 2564,— L. 13.
18 Ten pat.— L. 5; P. Eidukevičius viešėjo Glazgove pas lietuvius emig
rantus A ntaną ir Petronėlę Tiškus // PA.-— F. 3377.— Ap. 46.— B.
928.— L. 7, 26; P. Eidukevičiaus išleistuvių nuotrauka.— PIL Fotote
ka.— DF 1— 15.
,9 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 2564,— L. 11.
20 Kapsukas V. Pirmoji Lietuvos proletarinė revoliucija ir T arybų val
džia. A ntrasis leidimas.— V., 1958.— P. 82.
21 Ten pat.— P. 205.
22 PA.— F. 77.— Ap. 28,— B. 2564,— L. 13.
23 Владимир Ильич Ленин: Биографическая хроника (июль 1918 —
м арт 1919).— М., 1975,— Т. 6,— С. 343.
24 РА,— F. 8697.— Ар. 1.— В. 4,— L. 12.
25 Ten pat.— L. 60.
26 Ten pat.— L. 126.
27 Десятый съезд РК .П (б). М арт 1921 года; Стенографический от
чет,— М„ 1963,— С. 758.
28 PA.— F. 8697 — Ар. 1 — В. 2 — L. 99.
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59 PA.— F. 77 — Ap. 28,— B. 2564 — L. 40.
30 PA.— F. 8697.— Ар. 1.— B. 2.— L. 100— 101; Laiškas paskelbtas „Švy
turyje", 1969 m. rugsėjis, Nr. 17, p. 6.
31 Priekalas.— 1936.— № . 4.— P. 210— 216.
32 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 2564:— L. 47.
33 А н га р е ти с 3 . Франц Эйдукевич / / П равд а.— 1926.— 10 марта.
34 Kibirkštis (Smolenskas).— 1926.— № . 12.— P. 23.
35 Ж урн ал П редприятие (М осква).— 1926.— № 3.
36 Prūseika L .
P . Eidukevičius-Baranauskas // Laisvė
(Niujorkas).—
1926.—'Balandžio 1.
37 PA.— F. 8697.— Ap. 1,— B. 1 — L. 54; PU bendradarbių 1954.06.20
parašytas aktas N r. 367 apie P. Eidukevičiaus kapo v ietą // PA.— F.
3377,— Ap. 11.— B. 9,— L. 30—31.
38 PA.— F. 8697,— Ap. L— B. 1,— L. 55, 56.
39 Ten pat.— B. 2,— L. 1—30.
40 PH mokslinio bendradarbio 1949.09.30 parašytas aktas N r. 8, k u r yra
P. Eidukevičiaus gimtasis namas // PA.— F. 3377.— Ap. 4.— B. 18.—
L. 12; Tiesa.— 1958.— Gruodžio 28; M okslas ir gyvenim as.— 1969.—
Nr. 9,— P. 11.
41 Tiesa.— 1959.— Spalio 8.
42 Tiesa.— 1969.— Spalio 8.
43 PA.— F. 77,— A p. 28,— B. 2564,— L. 88.
44 PA.— F. 3377.— Ap. 57 — B. 10.— L. 7—9.
Juozas Garelis
1 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 2958,— L. 6.
2 Ten pat.— B. 2957 — L. 12.
3 Ten pat.
4 Ten pat.— B. 2958.— L. 40.
5 Ten pat — B. 2957.— L. 138.
6 Ten pat.— B. 2958.— L. 51.
7 J . Garelio 1931.11.23 autobiografija // Ten pat.— B. 2957.— L. 34.
8 Kučinskas D . M irtininkų vienutėje.— V., 1964.— P. 140.
9 PA.— F. 77.— Ap. 28,— B. 2957,— L. 12, 32.
10 Ten pat — L. 9; Ap. 13,— B. 2.— L. 33.
11 PA.'—'F . 77.— Ap. 28-— B. 2957.— L. 10; С оветская историческая эн
циклопедия.— М осква, 1965.— T. 8.— C. 46.
12 Fog e le vičius B. Juozas Garelis // Revoliucinis judėjim as Lietuvoje.—
V., 1957.— L. 760; K aukaitės M. autobiografija // PA.— F. 3377.—
Ap. 46.— B. 398,— L. 16, 17.
13 PA.— F. 77,— Ap. 28 — B. 2957,— L. 36.
14 Ten pat.— L. 55, 60, 63; Balsas.— 1932.—• Gruodžio 25, N r. 24.—
P. 486.
15 PA.— F. 77.— Ap. 28,— B. 2957,— L. 74.
16 Lietuviškoji tarybinė enciklopedija.— V., 1980.— T. 6.— P. 26.
17 PA.— F. 77.— Ap. 28,— B. 2957.— L. 76—79.
18 Lietuvos žinios.— 1936.— Gegužės 12.
19 Lietuvos TSR CVA.— F. 932,— Ap. 1.— B. 111,— L. 135.
20 Staras P . Bebaimis kovotojas už T arybų valdžią Lietuvoje // Kom
jaunim o tiesa.—- 1953.— Birželio 4.
21 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 2958.— L. 64.
22 Ten pat.— B. 2957.—-L. 207; Lietuvos Komunistų partijos atsišauki
mai.— V., 1963,— T. 4,— P. 706.

23 Lietuvos TSR CVA.— F. 491,— Ap. 2,— B. 253,— L. 32.
24 Į pagalbą (Kaunas).-— 1941,— Gegužis, Nr. 5(10).— P. 143— 144; Lie
tuvos TSR CVA.— F. 491,— Ap. 2,— B. 253.— L. 40.
25 Partijos istorijos instituto prie LKP CK bendradarbio 1949.12.26 pa
rašytas aktas Nr. 20 // PA.— F. 3377.— Ap. 11.— B. 14.— L. 25—26.
26 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 2958,— L. 7.
27 V alstiečių laikraštis.— 1961.— Sausio 1.
28 Tiesa — 1968 — Gruodžio 29.
29 Ten pat.— Lapkričio 16; Pergalės vėliava (Mažeikiai).— 1968.— Lap
kričio 19.
Ignas Gaška
1 I. Gaškos 1937.01.25 autobiografija // P A — F. 77.— Ap. 28 — B.
2985.— L. 25.
2 I. Gaškos 1933.10.28 autobiografija // Ten pat.— L. 23.
3 Pa.— F. 1771,— Ap. 227,— B. 2469,— L. 4.
-t p a .— F. 77,— Ap. 28,— B. 2985,— L. 28.
5 PA — F. 1771,— Ap. 227 — B. 2469,— L. 4; Pažymėjim as // F. 77,—
A p. 28,— B. 2985.— L. 29.
3 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 2985,— L. 155.
7 PA.— F. 1771,— Ap. 227.— B. 2469,— L. 11.
8 I. Gaškos atsim inimai // PA.— F. 3377.— Ap. 47.— B. 43.— L. 2.
9 PA.— F. 77.— Ap. 28,— B. 2985,— L. 55.
10 Gaška I. Raštai.— V., 1981.— P. 192.
11 Ten pat.— P. 196.
12 PA.— F. 1771.— Ap. 227.— B. 2469 — L. 4.
13 PA.— F. 3377.— Ap. 58,— B, 656.— L. 230.
14 Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža.— V., 1978..— T. 2.—
P. 198.
15 Tiesa.— 1971,— Spalio 8.
16 Lietuvos politem igrantų suvažiavim as Berlyne.— Tilžė, 1928.— P. 5,
19—28.
17 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 2985,— L. 71.
18 Ten pat.— L. 73; F. 1771,— Ap. 227,— B. 2469,— L. 4, 9, 10.
19 G aška 1. Raštai.— P. 274.
20 Lietuvos žinios (Kaunas).— 1931.— Gegužės
5; Balsas.— 1931.—•
Nr. 11(83).— P. 340—341.
21 Priekalas.— 1933.— N r. 11.— P. 621, 629.
22 PA.— F. 1771,— Ap. 227,— B. 2469,— L. 4.
23 PA.— F. 77.— Ap. 28.— B. 2985,— L. 140.
24 PA.— F. 1771 — Ap. 227,— B. 2469 — L. 7.
25 PA.— F. 1771.— Ap. 1771,— B. 31,— L. 214—215.
26 PA — F. 1771.— Ap. 227,— B. 2469,— L. 1.
27 Didžiojo Tėvynės karo laikotarpio Lietuvos TSR spauda. 1941— 1944
(iki Lietuvos TSR išvadavimo). V alstybinė bibliografija.— V., 1955.—
P. V—XIV.
28 PA.— F. 1771.— Ap. 227,— B. 2469,— L. 26, 28.
29 Gaška /. Raštai.— P. 221—222.
30 Tiesa.— 1965.— Spalio 17.
31 PA.— F. 3377,— Ap. 56,— B. 228,— L. 12.
32 N ekrologas // Tiesa.— 1973.— Balandžio 8.
33 Tiesa.— 1974.— Balandžio 6.
34 A uksinė varpa (Pakruojis).— 1974.— Lapkričio 5, 12.
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M e č i s l o v a s G e d v ila s

1 M. Gedvilo 1970.11.13 autobiografija // PA.— F. 77.— Ap. 28.— B.
3020,— L. 6.
2 PA.— F. 77.— Ap. 28.— B. 3020.— L. 24; G u zevičiu s A . Sąmokslas.—
V., 1975.
3 Švyturys — 1973 — N r. 3 — P. 30.
4 G edvilas M . Lemiamas posūkis.'— V., 1975.— P. 10— 11.
5 Lietuvos TSR CVA — F. 378 — Ap. 2.— B. 9817 — L. 256.
6 PA.— F. 77,— A p. 28,— B. 3020,— L. 16.
7 Ten pat.— L. 25.
8 PA.— F. 3377.— A p. 58,— B. 691 — L. 186.
9 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 3020,— L. 37.
10 Ten pat.— L. 54—55.
11 Žemaitis.— 1931.—'Spalio 31.
12 Žemaitis.— 1932.— Sausio 6.
13 Žemaitis.— 1929.— Kovo 9.
14 Žibintas.— 1934,— Gegužės 20.
15 G edvilas M . Lemiamas posūkis.— P. 29.
16 Ten pat.
17 V yriausybės žinios (Kaunas).— 1940.— Birželio 22, N r. 711.— P. 421.
18 G edvila s M . Lemiamas posūkis.— P. 31.
19 Lietuvos Komunistu partijos istorijos apybraiža.— V., 1978.— T. 2.—•
P. 600; Liaudies balsas.— 1940.— Birželio 25.
20 LKP istorijos klausimai.— 1979.— T. 24.— P. 89—97.
21 Lietuvos Liaudies seimas: Stenogramos ir medžiaga.— V .r 1985.— P.
54— 58.
22 Ten pat.— P. 213— 217; LTSR Aukščiausiosios Tarybos stenogramos.
1-oji sesija 1940 m. rugpjūčio 25—26 d.-— K., 1941.— P. 24, 29.
23 G edvilas M . Lemiamas posūkis.— P. 266.
24 Liaudies švietim as Tarybų Lietuvoje 1955— 1972 m.— V., 1973.—
181 p.
25 Ten pat.— P. 10— 11.
26 Ten pat.— P. 15.
27 Tiesa.— 1961.— Gruodžio 2.
28 П равда.— 1952.— 15 октября.
29 Tiesa.— 1981,— V asario 17.
30 Ten pat.— Balandžio 22.
31 G edvilas M . Lemiamas posūkis. 1940— 1945.— V., 1975.— 391 p.
Juozas G rigalavičius
1 Lietuvos TSR CVA.— F. 438,— Ap. L— B. 1016,— L. 13.
2 Lietuvos TSR CVA.— F. 154— Ap. 1,— B. 200 — L. 44; PA.— F.
3377,— Ap. 58,— B. 693,— L. 1158.
3 J . Grigalavičiaus atsim inimai // PA.— F. 3377.— Ap. 56.— B. 295.—■
L. 19.
4 Ten pat.— L. 21—22.
5 PA.— F. 3377,— Ap. 58,— B. 692.— L. 452.
6 Išrašas iš partinio bilieto // PA.—■F. 1771.— Ap. 227.— B. 2537.— L. 18.
7 J . Grigalavičiaus atsim inimai // PA.— F. 3377.—'A p . 56.— B. 295.—■
L. 63.
8 Lietuvos TSR CVA.— F. 378,— Ap. 2,— B. 12539,— L. 161.
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9 J. Grigalavičiaus atsim inimai, užrašyti 1949.06.06 // PA.— F. 77.—
Ap. 28,— B. 3483.— L. 41.
10 Ten pat.— L. 9; F. 3377,— Ap. 48,— B. 1134 — L. 48— 52.
11 J. Grigalavičiaus atsim inimai // PA.— F. 3377.— A p. 56.— B. 295.—
L. g i__Э2.
12 Lietuvos TSR CVA.— F. 507,— Ap. 1,— B. 199,— L. 2, 3.
13 Lietuvos
žinios.— 1935,— Liepos 19; PA.— F. 3377.— Ap. 58.— B.
658,— L. 650.
14 PA.— F. 3377,— Ap. 58,— B. 658,— L. 650.
15 Lietuvos TSR CVA — F. 438,— Ap. L— B. 1016,— L. 84.
16 PA.— F. 3377,— Ap. 58,— B. 693,— L. 1158.
17 Lietuvos TSR CVA.— F. 438 — Ap. 1,— B. 1016 — L. 89.
18 Ten pat.— L. 92.
19 J. Grigalavičiaus atsim inimai // PA.— F. 3377.— Ap. 56.— B. 295.—
L. 155, 160, 161.
20 Ten pat.— L. 162.
21 Lietuvos Liaudies seimas: Stenogramos ir medžiaga.— V., 1985.—■
P. 47.
22 J. Grigalavičiaus atsiminimai // PA.— F. 3377.— Ap. 56.— B. 295,—
L. 190.
23 PA.— F. 1771.— Ap. 1771,— B. 1 — L. 96.
24 Tiesa.— 1941.— V asario 11.
25 J. Grigalavičiaus atsiminimai // PA.— F. 3377.— Ap. 56.— B. 296,—
L. 27, 31, 52.
26 PA.— F. 'l771.— Ap. 227,— B. 2537,— L. 10; F. 1771.— Ap. 1771.—
B. 40,— L. 258.
27 PA.— F. 1771,— Ap. 227,— B. 2537.— L. 2.
28 Ten pat.— L. 20.
29 Tiesa.— 1944.— Rugsėjo 5.
30 PA.— F. 1771,— Ap. 227,— B. 2537,— L. 31.
31 Ten pat.— L. 36.
32 Ten pat.— L. 41.
33 Ten pat.— L. 45.
Aleksandras Jakševičius

1 A. Jakševičiaus 1957.08.20 užpildyta anketa // PA.— F. 77.— Ap. 28.—
B. 3927,— L. 77.
2 A. Jakševičiaus 1957.07.27 pareiškim as // Ten pat.— L. 85.
3 PH bendradarbių 1957.11.16 ir 1957.08.15 parašyti aktai N r. 605 ir
585 // PA.— F. 3377,— Ap. 19,— B. 13,— L. 70— 71, 37— 40. Tary
bų g. 1979 m. pavadinta K. Būgos vardu.
4 Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža.— V., 1971.— T. 1,—
P. 372.
6 Ten pat.— P. 371.
6 PA.— F. 77.— Ap. 28 — B. 3927 — L. 86; PII bendradarbių 1957.11.16
parašytas aktas Nr. 586 / / PA.— F. 3377.— Ap. 19.'—■B. 13.— L. 41—
42.
7 Lietuvos Komunistų partijos atsišaukim ai'— V., 1962.— T. 1.— P. 485.
8 PA. — F. 77,— Ap. 28,— B. 3927,— L. 87.
9 Ten pat.
10 Po žė la K . Raštai.— V., 1966,— P. 118.
11 PA.— F. 77.— Ap. 28 — B. 3927,— L. 48.
12 Ten pat.— L. 132.
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13 Tiesa.— 1966.— Sausio 14.
14 Tiesa.— 1965,-— Spalio 10.
15 N ekrologas // Tiesa.— 1971.— Balandžio 17.
Jonas Kubickis
1 Tiesa.— 1949.— Balandžio 27.
2 J . Kubickio atsim inimai / / PA.— F. 3377.— Ap. 3377.— B. 585.—
L. 4.
3 Ten pat.— L. 8.
4 Ten pat.— L. 10.
5 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 5703,— L. 23.
6 PA.— F. 3377,— Ap. 3377,— B. 585.— L. 12.
7 Ten pat.
8 Ten pat.'— L. 15.
9 Ten pat.
10 PA.— F. 3377,— Ap. 58,— B. 656,— L. 85.
11 PA.— F. 3377,— Ap. 3377.— B. 585,— L. 20.
12 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 5703.— L. 26.
13 PA.— F. 3377,— Ap. 3377,— B. 585,— L. 22.
14 Tamašauskas K . Buržuazinės dem okratijos „laisvės" // Tiesa.— 1966—
Birželio 12.
16 Lietuvos TSR CVA.— F. 56,— Ap. 2, t. 2,— B. 203,— L. 3.
16 Lietuvos TSR istorijos šaltiniai.— V., 1961.— T. 4.— P. 162.
17 XIV съезд Всесоюзной Коммунистической п артии(б). 18—31 д е 
кабря 1925 г.: Стенографический отчет.— М.—Л., 1926.— С. 1002;
XV съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б): С тенографи
ческий отчет.— М.—Л., 1928.— С. 1407.
18 Komunistas.— 1982.— Nr. 12.— P. 87.
Katrė M atulaitytė

1 Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža.— V .r 1971.— T. 1,—.
P. 298.
2 Ten pat — P. 333.
3 Tiesa.— 1918.— Rugsėjo 28.
4 PA.— F. 77.— A p. 28,— B. 6068,— L. 180.
5 Dom aševičius K . ir k t. K atrės M atulaitytės revoliucinė žurnalistinė ir
mokslinė veikla 1917— 1937 m. / / PA — F. 3'377.— Ap. 51.— B. 304—
L. 9.
6 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 6068,— L. 175.
7 PA.— F. 3377,— Ap. 48,— B. 1081.
8 M a tu la itytė K . Lietuvių tautinis fašizmas L enkijoje // Šviesa (N iujor
kas).— 1935.— N r. 1,— P. 16— 19.
9 M a tu la itytė K . Lietuvių darbo m asių padėtis V ilųiaus krašte // Prie
kalas.— 1935,— N r. 6.— P. 372— 376.
Icikas M eskupas-Adom as

1 PA.— F. 1771.— Ap. 1771—3,— B. 215,— L. 4; Lietuvos TSR C V A —
F. 491,— Ap. 1.— B. 2720; PA.— F. 3377,— Ap. 58— B. 692,— L.
604; PA.— F. 77.— Ap. 28— B. 7202— L. 143.
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2 I. M eskupo 1935.06.20 parašyta autobiografija // PA.— F. 77.—• Ap.
28.— B. 7201.— L. 33; I. M eskupo 1940.10.04 užpildyta anketa // PA.—
F. 1771.— Ap. 1771— 3,— B. 215 — L. 8.
3 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 7201,— L. 34.
4 PA.— F. 1771— Ap. 1771— 3,— B. 215 — L. 8.
5 Prokuroro 1928.09.28 parašytas I. M eskupui kaltinam asis aktas //
PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 7201,— L. 42.
6 Gimtoji žemė (Ukmergė).— 1976.— Gegužės 25.
7 P A — F. 77,— Ap. 28.— B. 7201,— L. 34; PA.— F. 3377.— Ap. 58,— B.
656,— L. 345.
8 LKP(b) V suvažiavimo delegato I. M eskupo anketa // PA.— F. 1771.—
Ap. 1771 — B. 20,— L. 249; F. 69,— Ap. 2,— B. 6.— L. 1; F. 77,—
Ap. 28,— B. 7201 — L. 33.
8 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 7201.— L. 2, 10; F. 1771.— Ap. 1771— 3,—
B. 215,— L. 4, 8.
10 I. M eskupo 1935.06.20 autobiografija // PA.'—-F. 77.— Ap. 28.— B.
7201,— L. 34—35.
11 Lietuvos aidas (Kaunas).— 1933.— Liepos 15; PA.— F. 77.— Ap. 28.—
B. 7201,— L. 95.
12 PA.— F. 77,— Ap. 28.— B. 7201 — L. 35.
13 PA.— F. 1771,— Ap. 1771-3,— B. 215,— L. 4, 8.
14 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 7201,— L. 32—34.
15 Lietuvos Komunistų partija skaičiais. 1918— 1975; Statistinių duomenų
rinkinys.— V., 1976.— P. 34.
16 M ažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija.— T. 2.— P. 382; PA.—
F. 77,— Ap. 28,— B. 7201.— L. 110.
17 PA.— F. 1771.— A p. 1771-3 — B. 215,— L. 4, 8, 10.
18 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 7201,— L. 116; B. 7202.— L. 66.
ls Ten pat — B. 7201 — L. 11; P riek alas— 1936.— Nr. 1,— P. 13—20.
20 PA.— F. 77.— Ap. 28,— B. 7201,— L. 36; PA.— F. 3377,— Ap. 58,—
B. 692,— L. 746.
21 PA.— F. 3377,— Ap. 58.— B. 693,— L. 923; PA.— F. 77,— Ap. 28,—
B. 7201,— L. 36.
22 PA.— F. 77.— Ap. 28,— B. 7201.— L. 36.
23 Ten pat.
24 PA.— F. 77,— Ap. 23,— B. 5, 6.
25 PA.— F. 1771— Ap. 1771-3,— B. 215,— L. 5; Tiesa.— 1940,— Gruo
džio 17; B oidonaitė M. Draugas M atas.— V., 1983.— P. 93, 94.
26 p a .— F. 3377 — Ap. 58.— B. 693,— L. 1097.
27 PA.— F. 77.— Ap. 23,— B. 6 — L. 4—5.
28 Ten pat.— L. 22.
29 Ten pat.— L. 35.
30 PA.— F. 3377.— Ap. 39.— B. 15.— L. 38; B o idonaitė M . Draugas M a
tas.— P. 94.
31 Tiesa.— 1940.— Gruodžio 17.
32 Lietuvos Liaudies seimas: Stenogramos ir medžiaga.— V., 1985.— P.
129, 131.
33 PA.— F. 1771,— Ap. 1771-3.— B. 215.— L. 2.
34 Lietuvos liaudis Didžiajame Tėvynės kare: D okum entų rinkinys.— V.,
1982,— P. 37.
86 PA.— F. 77.—-Ap. 28.— B. 7202.— L. 89; Gimtoji žemė (Ukmergė).—
1975.— Gegužės 25.
36 Lietuvos TSR CVA.— F. 644.— Ap. 1.— B. 19.— L. 1—2; F. 77.— Ap
28,— B. 7202 — L. 50, 90—93; F. 69,— Ap. 2 — B. 6,— L. 1.
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37 Tiesa.— 1961.— Sausio 19; PA.— F. 1771.— Ap. 206,— B. 145.— L. 10;
F. 3377,— Ap. 39,— B. 19,— L. 16.
38 Tiesa.— 1965.— Gegužės 12; PA.— F. 69.— Ap. 2.— B. 6.— L. 1.
39 С оветская Л итва,— 1965.— 15 июня.
40 Tiesa.— 1976.— Gegužės 26, 27; Gimtoji žemė (Ukmergė).— 1976,—
Gegužės 29; PA.— F. 77 — Ap. 28 — B. 7202,— L. 123.
Aloyzas M ileika
1 Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža.— V., 1978.— T. 2.—
P. 190.
2 Ten pat.— P. 572, 624—626.
3 PA.— F. 77.— Ap. 28,— B. 2374,— L. 16.
4 PA.— F. 3109,— Ap. 3109— 1,— B. 32,— L. 1.
5 PA.— F. 1771,— Ap. 3.— B. 4961,— L. 9.
6 PA.— F. 3109,— Ap. 3109— 1,— B. 32.— L. 8.
7 Ten pat.— L. 4.
8 PA.— F. 77.— Ap. 11,— B. 48,— L. 16; Lietuvos TSR CVA.— F. 507.—
Ap. L— B. 474,— L. 2.
9 Lietuvos TSR C V A — F. 507.— Ap. 1 — B. 474,— L. 2.
10 Ten pat; PA.— F. 77.— Ap. 11,— B. 48,— L. 16.
11 PA.— F. 77,— A p. 28,— B. 7374,— L. 5.
12 Ten pat.— L. 5—6.
13 Lietuvos TSR CVA.— F. 507,— Ap. 1.— B. 474.— L. 23.
14 Lietuvos žinios.— 1928.— Lapkričio 28; PA.—-F. 77.— Ap. 28,— B.
7374,— L. 3.
15 Эхо.— 1928 — 5 декабря; PA.— F. 77,— Ap. 28 — B. 7374,— L. 4.
16 M ile ik a A . Brėško laisvės rytas.—-V., 1984.— P. 118.
17 Lietuvos TSR CVA.— F. 507.— Ap. 1,— B. 474,— L. 39.
18 PA.— F. 3109,— Ap. 3109-1.— B. 32,— L. 4.
19 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 7374,— L. 18.
20 PA.— F. 1771,— Ap. 3,— B. 4961,— L. 68.
21 PA.— F. 77.— Ap. 28,— B. 7374.— L. 16.
22 N ekrologas // Tiesa.— 1981.— Rugpjūčio 6.
23 Komunizmo vėliava (Kaunas).— 1982.— Rugsėjo 25.
V ladas N iunka

1 V. N iunkos 1947.01.17 autobiografija // PU.— Asmens byla.— L. 9.
2 Lietuvos TSR CVA.— F. 631,— Ap. 7 — B. 1501,— L. 16.
3 Ten pat.— L. 1.
4 PA.— F. 3377,— Ap. 58,— B. 691,— L. 266.
5 Ten pat — B. 692 — L. 428.
6 Lietuvos TSR CVA.— F. 88 — Ap. 2,— B. 77.— L. 10.
7 PA.— F. 3377,— Ap. 58,— B. 692.— L. 460.
8 PA.— F. 3377,— Ap. 48,— B. 836,— L. 61.
9 Lietuvos TSR CVA.— F. 88.— Ap. 2.— B. 77.— L. 15.
10 Ten pat.— L. 16.
11 Ten pat.— L. 17.
12 PA.— F. 3377.— Ap. 58.— B. 692,— L. 694; Lietuvos TSR CVA.—
F. 88,— Ap. 2,— B. 77,— L. 26.
30 U žsak. Nr. 3499
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Lietuvos TSR CVA.— F. 88,— Ap. 2,— B. 77,— L. 29— 31; PA.— F.
3377,— Ap. 58.— B. 693 — L. 936.
14 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 7840,— L. 7.
15 Ten pat.— L. 8.
16 PII.— V. Niunkos įskaitos kortelė.
17 Tiesa.—■1967.— Rugpjūčio 17.
18 Lietuvos TSR CVA.— F. 88 — Ap. 2,— B. 77 — L. 32, 34.
19 Ten pat.— L. 40.
20 Ten pat.'— L. 41, 44, 46.
21 Ten pat — L. 50, 52; PA.— F. 3377,— Ap. 58 — B. 693.— L. 1127.
22 V yriausybės žinios.— 1940.— Liepos 6, Nr. 715.— P. 463—466.
23 Ten pat.— P. 469.
24 Ten pat.— 1940.— Liepos 16, N r. 717,— P. 500—501; PA.— F. 3377 —
Ap. 58.— B. 614.— L. 13— 18; Труженик (К аун ас).— 1940.— 18 ию
ля, 24 августа.
25 V. Niunkos 1947.01.17 anketa, autobiografija // PH.— A sm ens byla.—
L. 7, 10.
26 Didžiojo Tėvynės karo laikotarpio Lietuvos TSR spauda. 1941— 1944
(iki Lietuvos TSR išvadavimo). V alstybinė bibliografija.— V., 1955,—
P. 7— 35.
27 N iu n k a V. Tarybų Lietuvos m etai.— M., 1943.— P. 11— 12.
28 Ten pat.— P. 14— 15.
29 Ten pat.— P. 16.
30 T en pat — P. 20.
31 T en pat.— P. 18.
32 Komunistas.— 1948,— N r. 9,— P. 22—32; Nr. 12,— P. 22—30; 1949,—
N r. 2,— P. 6— 15; Nr. 6,— P. 16— 24.
33 Komunistas.— 1954,— Nr. 11,— P. 29—39; 1955,— Nr. 3,— P. 18—31;
Revoliucinis judėjim as Lietuvoje.— V., 1957.— P. 445— 458.
34 PA.— F. 3377,— Ap. 48.— B. 836,— L. 17; PII — Asmens byla.—
L. 1.
35 PII.— V. Niunkos asmens byla, 1947.01.17 anketa.— L. 8.
36 PA.— F. 3377,— Ap. 48,— B. 836,— L. 17.
37 PII.— V. Niunkos asmens byla.— L. 12.
38 Ten pat.— L. 30; PA.— F. 3377 — Ap. 48 — B. 836,— L. 18.
39 PII.— V. Niunkos asmens byla.— L. 1; PA.— F. 3377.— Ap. 48.—
B. 836,— L. 18.
40 PII.— V. Niunkos asmens byla.— L. 35, 38.
41 Ten pat.— L. 39.
42 V . Lenino raštai lietuvių kalba. 1914— 1969. Bibliografija.— V., 1970.—
P. 23—25.
43 N iu n k a V. Tarybų valdžios įsikūrimo Lietuvoje trisdešim tosios m eti
nės.— V ., 1949.— P. 5.
44 Kapsukas V. Pirmoji Lietuvos proletarinė revoliucija ir T arybų val
džia.— V., 1958.— P. 107.
45 Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža.— V., 1971.— T. 1.—
P. 401.
46 Tiesa.— 1962.—■Gruodžio 9.
47 Tiesa.'—- 1968.— V asario 28.
48 N iu n k a V. Socialiniai katalikybės m itai.— V., 1965.— P. 7.
49 Ten pat — P. 207.
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PII.— V. N iunkos asmens byla.— L. 3, 17; Komunistas.— 1977.—
N r. 8.— P. 68; А кадемия наук Л итовской С СР.— Вильнюс, 1983.—
С. 211.
61 PH.— V. N iunkos asmens byla.
62 Tiesa.— 1984.— Birželio 21.
Ju o zas Ozarskis
1 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 8042,— L. 16.
2 Очерки истории Коммунистической партии Л атвии,— Рига, 1962.—■
Т. 1 — С. 99.
3 РА,— F. 77,— Ар. 28,— В. 8042,— L. 16— 17.
4 Ten pat.— L. 17.
5 Ten pat.
6 PA.— F. 3377,— Ap. 23.— B. 249,— L. 2—3.
7 Ten pat.— L. 3.
8 PA.— F. 77.— Ap. 28 — B. 8042,— L. 20.
9 Ten pat.— L. 15, 22, 23, 24.
10 Ten pat.— L. 2, 35.
11 Ten pat.— L. 18.
12 Ten pat.
13 Sum auskas M . Kovų verpetuose.— V., 1973.— P. 302— 303.
14 Karaliūnas P . Šviesus kovotojo atm inimas // Tiesa.— 1964.— Spalio 24.
15 M ic k e vič iu s A . Partijos karys // Ten pat.
16 Tiesa.— 1958,— Birželio 24.
17 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 8042,— L. 44.
18 N ekrologas // T arybų Lietuva.— 1943.— Liepos 1.
A ntanas Petrauskas

1 A. Petrausko 1940.10.09 autobiografija j j PA.— F. 1771.— Ap. 3.—
B. 1193,— L. 6.
2 M ažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija.— V., 1968.— T. 2.— P. 830;
Žodžiai apie kovos draugą: L. Kapočiaus, Ch. Aizeno, A. M arkausko
atsiminimai // Komunistas.— 1985.— N r. 5.— P. 80—82.
3 Lietuvos TSR CVA.— F. 478,— Ap. 4,— B. 5462,— L. 41.
4 PA.— F. 77.— Ap. 28.— B. 8426.— L. 6.
5 M ažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija.— T. 2.— P. 124.
6 Lietuvos TSR CVA.— F. 478,— Ap. 4,— B. 5462,— L. 46.
7 PA.— F. 3110,— A p. 3110,— B. 3,— L. 37.
3 A iže n a s C h . Bebaimis partijos narys / / Tiesa.— 1960.— Gegužės 13.
9 Lietuvos TSR CVA.— F. 88,— Ap. L— B. 2489,— L. 14.
10 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 8426.— L. 7.
11 Lietuvos TSR CVA.— F. 88,— Ap. 1,— B. 2489,— L. 16.
12 Ten pat.— L. 20.
13 Ten pat.— L. 21.
14 Ten pat.— L. 23.
15 Ten pat.— L. 26.
16 Lietuvos TSR CVA.— F. 384 — Ap. 3,— B. 287,— L. 717, 795.
17 A. Petrausko 1940.10.09 anketa // PA.— F. 1771,— Ap. 3.— B. 1193.—
L. 4.
18 Lietuvos Komunistų partijos spauda. 1917— 1940. Bibliografija. 2 dalis.
Periodiniai leidiniai.— V., 1985.— P. 247.
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19 PA.— F. 1771,— Ap. 3,— B. 1193,— L. 4, 6.
20 Partijos istorijos instituto prie LKP CK 1963.12.09 parašytas aktas
Nr. 707 apie 1938 m. sausio m ėn. įvykusį LKP CK plenum ą K ulau
tuvoje; LKP istorijos klausim ai.— 1964.— T. 4.— P. 220.
21 Partijos istorijos instituto p rie LKP CK 1963.12.09 parašytas aktas
N r. 708 apie 1939 m. sausio 6 d. įvykusį LKP CK plenum ą Vilkėnuose prie Babtų; A. Sniečkaus laiškas m oksleiviam s / / Komjaunimo
tiesa.— 1975.— V asario 7.
22 S. N arvydaitės autobiografija // PA.— F. 3377.— Ap. 46.— B. 604.—•
L. 5, 6.
23 J . Raguočio atsiminimai /•/ PA.— F. 3377.— Ap. 53,— B. 224.— L. 50;
Eduardo Sklėriaus atsim inimai // PA.-—-F. 3377.— Ap. 46.— B. 888.—
L. 4.
24 B. Puteikio atsiminimai // PA.— F. 3377.— Ap. 46.— B. 691.— L. 7.
25 LKP istorijos klausimai.— 1979.— T. 24.— P. 96.
26 PA.— F. 3377.— Ap. 58,— B. 427,— L. 181.
27 Ten pat.— L. 186; M acijauskas J . K artu su liaudimi.— V,, 1980.—
P. 48.
26 PA — F. 1771.— Ap. 1771,— B. 3,— L. 10.
29 PA — F. 1771.— Ap. 3.— B. 1193 — L. 10.
30 Tiesa.— 1941,— Sausio 28, 30.
31 Tiesa.— 1941.— Vasario 11.
32 Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža.— V., 1985,— T. 3.—
P. 76.
33 Ten p at — P. 82; PA.— F. 1771 — Ap. 1771,— B. 31,— L. 160.
34 N ekrologas // Tiesa.— 1946.— Sausio 13.
35 Partijos istorijos instituto prie LKP CK bendradarbių 1955.06.15 pa
rašytas aktas Nr. 476a apie A . Petrausko palaikų perkėlim ą iš V il
niaus į Kauno m. A ukštųjų Šančių kapines.
Juozas Piligrim as

1 J. Piligrimo 1966.06.15 anketa ir autobiografija // PA.— F. 3377.—
Ap. 46,— B. 660,— L. 1, 3.
2 PA.— F. 1771,— Ap. 1771.— B. 2.— L. 297.
3 J. Piligrimo 1966.06.15 autobiografija // PA.— F. 3377.— Ap. 46.—
B. 660,— L. 5.
4 J . M ickevičiaus 1964.09.23 atsiliepim as // PA.— F. 3377,-— Ap. 46.—
B. 660,— L. 15.
5 E. Piligrim ienės 1964.11.20 atsim inimai // PA.— F. 3377.— Ap. 36.—
B. 185,— L. 2—3.
6 J. Piligrimo 1965.06.15 autobiografija // PA.— F. 3377.— Ap. 46.—•
B. 660,— L. 7.
7 Lietuvos Komunistų partijos atsišaukim ai.— V., 1963,— T. 4.— P. 141—
143; PA.— F. 3377.— Ap. 46.— B. 660.— L. 6.
8 Lietuvos Komunistų partijos atsišaukim ai.— T. 4.— P. 148— 150.
9 Lietuvos Komunistų partijos spauda. 1917— 1940. Bibliografija. 1 dalis.
Knygos ir brošiūros.— V., 1981,— N r. 134, 497, 500, 504, 505, 511,
10 Lietuvos aidas (Kaunas).— 1936.-— Balandžio 9.
11 PA.— F. 3377.— Ap. 46 — B. 660.— L. 8.
12 Ten pat.— L. 9.
13 Lietuvos TSR CVA.— F. 378,— Ap. 4,— B. 2124,— L. 8.
14 Lietuvos TSR CVA.— F. 932,— Ap. 2,— B. 62,— L. 81.
15 Ten pat.— L. 100.
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16
17
18
19
50
21

Ten pat.— L. 55.
Ten pat.-— L. 63.
PA.— F. 77.— Ap. 28,— B. 11744,— L. 39.
Ten pat.— L. 20, 23.
Ten pat.— L. 42.
J . Piligrimo 1968.06.15 anketa // PA — F. 3377,— A p. 46,— B. 660,—
L. 1.
22 Ten pat.— L. 10; PA.— F. 1771.— Ap. 1 7 7 1 — B. 40.— L. 12.
23 PA.— F. 1771,— Ap. 227.— B. 1808 — L. 3.
24 Ten pat.— L. 48.
25 Ten pat.— L. 4.
26 Tiesa.— 1981.-—-V asario 8.
27 N ekrologas // Tiesa.— 1983.— Lapkričio 10.

Karolis Požėla

1 PA.— F. 77,— A p. 28 — B. 8773 — L. 86 (paso nuotrauka).
2 Ten pat — B. 8772.— L. 9.
3 Kapsukas V. Karolis Požėla // Po žė la K . Raštai.— V., 1966.— P. 16.
4 Ten pat.— P. 17.
5 Ten pat.— P. 18.
6 Ten pat.— P. 351.
7 PA — F. 77,— Ap. 28,— B. 8773.— L. 31.
8 Lietuvos TSR CVA.— F. 88,— Ap. 1.— B. 2595,— L. 4.
9 Ten pat.— L. 5—6.
10 Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža.— V .r 1978,-— T. 2.—
P. 57.
11 Po žėla K . Raštai.— P. 209.
12 Ten pat.— P. 211.
13 Ten pat.— P. 273.
14 Ten pat.— P. 57.
15 Kauno universiteto studijų knygelė, K. Požėlai išduota 1926 m. spalio
6 d. // PA — F. 77,— Ap. 28.— B. 8773,— L. 94.
16 Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža.—- T. 2.— P. 146.
17 Po žė la K . Raštai.— P. 364—365.
18 Ten pat.— P. 313— 314.
19 Ten pat.— P. 341.
20 Tiesa.— 1926,— Lapkritis, N r. 53,— P. 2.
21 Po žėla K . Raštai.— P. 314.
22 Ten pat.— P. 348.
23 Švyturys.— 1951.— N r. 24.— P. 4.
24 Tiesa.—• 1966.— V asario 27.
25 Po žė la K. Raštai.— P. 66, 67.
26 Lietuvos TSR istorijos šaltiniai.— V., 1961.— T. 4.— P. 308.
27 Po žė la K . Raštai.— P. 330—331.
28 Lietuvos Komunistų partijos atsišaukim ai.— V., 1962.— T. 2.— P. 218;
D arbininkų atstovas.—- 1926.— Lapkričio 27, N r. 28.
29 Lietuvos TSR istorijos šaltiniai.— T. 4.— P. 325, 327.
30 PII.— K. Požėlos ir jo draugų teism o byla.— L. 67.
31 Ten pat.— L. 52.
32 Ten pat.
33 Ten pat.— L. 91.

34 Ten p a t— L. 101.
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35 Ten pat.— L. 92.
36 Ten pat.— L. 101.
37 Ten pat.
38 Ten pat.— L. 102.
39 Ten pat.
40 Talalas J . Teisės a r smurto v ertė // N aujienos (Čikaga).— 1973.—
Gegužės 26, N r. 125; PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 8774 — L. 86.
41 Po žė la K . Raštai.— P. 367.
42 Ten pat.— P. 327.
43 Ten pat.— P. 370.
44 B eržinskaitė A . Didi tarptautinio darbo žmonių solidarum o jėg a //
Tiesa.— 1959.— Gruodžio 27.
45 Institut fiir Marxismus-Leninismus beim ZK d er SĖD. Zentrales Parteiarchiv.— St 12/86, S. 259.
46 Ibid.— S. 257; Rote Fahne (Berlin).— 1927,— 11 Januar.
47 Ja k a itie n ė J . „Die rote Fahne" apie Lietuvą 1927— 1933 m etais. Bib
liografinė rodyklė.— V., 1981.—-P. 6— 13.
48 Lietuvos TSR CVA.— F. 923.— Ар. 1.— B. 503; LKP istorijos klausi
mai.— 1975.— T. 17,— P. 39.
49 PA.— F. 77,— Ap. 28 — B. 8774,— L. 9; Š v y tu ry s— 1971.— Gruodis,
N r. 24.
50 Lietuvos TSR CVA.— F. 923,— A p. L— B. 503.
51 Ju k n ie n ė G. Kova apvainikuota pergalė / / Tiesa.— 1968.— Gruo
džio 27.
52 Lietuvos TSR CVA.— F. 923,— Ap. 1.— B. 503 — L. 98— 99.
63 Ten pat — L. 137— 138; K om unistas— 1927,— Nr. 3.— P. 193— 194.
54 LKP CK 1927 m. sausio 1 d. atsišaukim as „Į kovą prieš fašizmą!" //
Lietuvos Komunistų partijos atsišaukim ai.— T. 2.— P. 223—225.
65 Ten pat.— P. 290, 338, 395 ir kt.
56 Tiesa.— 1940.— Gruodžio 27.
57 K eturių sušaudytųjų palaikų perkėlim o 1947 m. gruodžio mėn. ak
tai II PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 8773,— L. 10— 15.
58 Tiesa.— 1951.— Gruodžio 28.
59 Tiesa.— 1951.— Gruodžio 30.
60 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos žinios.— 1953.— Liepos 16,
Nr. 7,— P. 1.
61 Tiesa.— 1965.— Liepos 10.
02 Tiesa.— 1971.— Lapkričio 5.
63 Tiesa.— 1973.— Gruodžio 28.
64 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 8774,— L. 68.

Kazys Preikšas
1 Lietuvos TSR CVA.— F. 154.— Ap. 1.— B. 577.— L. 138.
2 Kazys Preikšas.—'V ., 1964.— P. 60.
3 Ten pat.
4 Ten pat.
5 Ten pat.'— P. 61.
6 Lietuvos TSR CVA.— F. 88,— Ap. L— B. 2558,— L. 6.
7 Ten pat.
8 Kazys Preikšas.— P. 61.
9 PA — F. 77,— Ap. 28,— B. 8816.— L. 63.
,0 Lietuvos TSR CVA.— F. 56.— Ap. 2, t. 1.— B. 1757.— L. 202.
11 Ten pat.— F. 88,— Ap. 1,— B. 2558,— L. 9, 18.
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12 Lietuvos Komunistų partijos
atsišaukim ai.— V., 1962.— T. 1.— P.
$74—576.
13 Lietuvos TSR CVA.— F. 154,— Ар. L— B. 577,— L. 42.
14 Tėn pat.— F. 56,— Ap. 2, t. 1.— B. 1757 — L. 201.
16 Ten pat — F. 154,— Ар. 1.— B. 577,— L. 101.
16 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 8816,— L. 13.
17 Lietuvos TSR CVA.— F. 88,— Ap. 1,— B. 2558,— L. 6.
18 Kazys Preikšas.— P. 62.
19 PA.-^-F. 77,— Ap. 28,— B. 8816.— L. 64.
20 Lietuvos TSR CVA.— F. 88 — A p. 1,— B. 2558,— L. 16.
21 Tiesa (Smolenskas).— 1924.— Liepa, N r. 27.— P. 2.
22 Lietuvos TSR CVA.— F. 154,— Ap. 1,— B. 576,— L. 13.
23 Ten pat.— L. 49.
24 Kazys Preikšas.— P. 64.
25 Ten pat.
26 Ten pat — P. 64—65.
27 Lietuvos TSR CVA.— F. 88.— Ap. 1,— B. 2558.— L. 20.
28 Kazys Preikšas.— P. 62.
29 Lietuvos TSR CVA.— F. 88,— Ap. 1.— B. 2558,— L. 21.
30 Ten pat.— L. 14.
31 PA.— F. 77 — Ap. 28,— B. 8816,— L. 115.
32 PA.— F. 77.— Ap. 13,— B. 2,— L. 26; Ap. 14,— B. 4,— L. 39.
33 LKP CK Politbiuro 1931.07.20 nutarim as // PA — F. 77,— Ap. 14,—
B. 3,— L. 13.
34 PA.— F. 77.— Ap. 28,— B. 8816,— L. 170, 174— 176.
35 Ten pat.— L. 173.
36 Lietuvos TSR CVA.— F. 88,— Ap. 1,— B. 2558,— L. 34.
37 Ten pat.— L. 53.
38 Ten pat.— L. 59.
39 Ten pat.— L. 31.
40 PA.— F. 77,— Ap. 28.— B. 8816,— L. 184.
41 Ten pat.— L. 253.
42 Ten pat — L. 269.
43 Ten pat.— L. 332; F. 1771,— A p. 227,— B. 3666,— L. 12.
44 Tiesa.— 1961.— Gruodžio 8.
46 Ten pat.—■Gruodžio 10.
46 Tiesa.— 1962.— Sausio 3.
47 Tiesa.-— 1978.— Birželio 15.
48 Tiesa.— 1981,— Kovo 12.
A ntanas Sniečkus

1 LKP istorijos klausim ai.— 1978.— T. 22/— P. 112.
2 Sniečkus A . Su Lenino vėliava.— V., 1977.— T. 1.— P. 23.
3 PA.— F. 16895,— Ap. 2 — B. 8,— L. 4, 10.
4 Lietuvos Komunistų partijos spauda. 1917— 1940. Bibliografija. 1 da
lis. Knygos ir brošiūros.— V., 1981.— P. 271-—272.
5 PA.— F. 77.— Ap. 28.— B. 10284,— L. 40.
6 Ten pat.—-L. 55.
7 PII.— Dokumentų rinkinys „Lietuvos KP rezoliucijos".-— P. 521.
8 PA.— F. 77.— A p. 10.— B. 14,— L. 5.
9 PII.— Dokumentų rinkinys „Lietuvos KP rezoliucijos1'.—- P. 557.
10 Ten pat.— P. 658.
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11 Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža.— V ., 1978.- T . 2 ,P. 190.
j
12 Lietuvos Komunistų partijos atsišaukim ai.— V., 1962,— T. 2.— P. 17.
13 Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža.— T. 2.— P. 190.1
14 Sniečkus A . Su Lenino vėliava.— T. 1.— P. 26—29.
15 Ten pat.— P. 28.
f
16 PA.— F. 16895.— Ap. 2.— B. 8,— L. 29.
17 Ten pat.— L. 33.
18 Balsas.— 1930.— Rugpjūčio 25, Nr. 16,— P. 683, 687.
19 Priekalas.— 1933.— Nr. 11,— P. 629.
/
20 Sniečkus A . Su Lenino vėliava.— T. 1.— P. 38—51.
21 p a .— F. 77.— Ap. 28,— B. 10284,— L. 134.
22 Sniečkus A . Su Lenino vėliava.— T. 1.— P. 56.
i
23 PIL— Dokumentų rinkinys „Lietuvos KP rezoliucijos".— Pi 1077'—■
1086.
24 Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža.— T. 2.— P, 420.
25 Ten pat.— P. 545.
26 Lietuvos TSR CVA.— F. 932,— Ap. 1,— B. 329,— L. 48».
27 Ten pat.— L. 206.
28 LKP istorijos klausimai.— 1971.— T. 10.— P. 186.
29 PA.— F. 16895,— Ap. 2,— B. 8,— L. 57.
30 Ten pat.— L. 58.
31 Ten pat.— L. 59.
32 Lietuvos Liaudies seimas: Stenogramos ir medžiaga.— V., 1985.—
P. 51.
33 TSRS Aukščiausiosios Tarybos septintoji sesija. 1940 m. rugpjūčio
1— 7 d. Stenografinė apyskaita.— K., 1940.— P. 72.
34 Sniečkus A . Su Lenino vėliava.— T. 1.— P. 25.
38 PA.— F. 3377.— Ap. 58,— B. 620,— L. 4.
36 Lietuvos liaudis Didžiajame Tėvynės kare (1941—-1945): Dokumentų ir
medžiagos rinkinys.— V., 1982.— P. 37.
37 Ten pat.— P. 390—391.
38 Sniečkus A . Su Lenino vėliava.— T. 1.— P. 250.
39 PA.— F. 1771,— Ap. 1771— 16.— B. 60 — L. 61.
40 M okslas ir gyvenimas.— 1980.— N r. 10.— P. 3.
41 A ntano Sniečkaus gyvenim o ir visuom eninės veiklos kronika // A nta
no Sniečkaus raštų bibliografija. 1922— 1978 birželis.— V . 1979.—
P. 193—202.
42 Tiesa.— 1974,— Sausio 26.
Juozas Šarmaitis
1 K ličiu s J . N et ir žydro dangaus pavydėjo.— V., 1963.— P. 62.
2 PA.— F. 77.— Ap. 28 — B. 10928,— L. 36.
3 Ten pat.— L. 104.
4 Dau g inis P . Kova dėl T arybų valdžios Luokės ir V arnių valsčiuose
1918— 1919 m. // PA.— F. 3377.— A p. 18,— B. 64,— L. 3.
5 Partijos istorijos instituto prie LKP CK 1975.08.19 aktas Nr. 899 //
PA.— F. 3377.— Ap. 49,— B. 185,— L. 14— 15.
6 K u ncaitienė M . LKP literatūros gabenim as Sakių rajone p e r V okieti
jos—Lietuvos sieną 1929— 1932 m.: Atsiminimai, užrašyti 1975.08.19//
PA.— F. 3377.— Ap. 51.— B. 349.
7 PA.— F. 77,— Ap. 28 — B. 10928,— L. 9.
8 PA.— F. 3377,— Ap. 27,— B. 154,— L. 9.
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9 PA.— F. 77,— A p. 28,— B. 10928,— L. 51.
10 PA.— F. 77.— Ap. 15,— B. 13.— L. 43—44.
11 Ten pat.— B. 11,— L. 5.
12 PA.— F. 77,— Ap. 28.— B. 10928,— L. 78.
13 K a iry s S. Senajam e m alūne / / „Tiesos" kelias.— V., 1977.— P. 72.
14 PH.— R. Šarmaičio asmens byla.— L. 40.
15 PA.— F. 3377,— Ap. 58,— B. 658,— L. 837.
16 PA.— F. 3377,— Ap. 25.— B. 263,— L. 6.
17 Laiškai broliui // Jaunim o gretos.— 1975.— Nr. 3.— P. 13.

M otiejus Šumauskas
1 Lietuvos TSR CVA.— F. 478 — Ap. 4,— B. 6177.— L. 131.
2 M. Sumausko 1940.10.28 autobiografija // PA.— F. 77.— Ap. 28.—
B. 11445,— L. 6.
3 Ten pat.— L. 7.
4 Ten pat.— L. 7, 8.
5 Ten pat.— L. 7.
6 Lietuvos TSR CVA.— F. 438,— Ap. 1.— B. 3285,— L. 6.
7 Lietuvos kom jaunim ui 50 metų: M okslinės konferencijos m edžiaga.—
V., 1969,— P. 23.
8 Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža.— V ., 1978.— T. 2.—•
P. 217.
9 P. Svainausko atsiminimai, užrašyti 1966 m. // PA.— F. 77.— Ap.
28,— B. 11445.— L. 68.
10 Lietuvos TSR CVA.— F. 438,— Ap. 1,— B. 3285.— L. 23; PA.— F.
3377.— Ap. 58,— B. 691,— L. 296.
11 PA — F. 77,— Ap. 2 8 — B. 11445,— L. 10.
12 Ten pat; B. 10928 — L. 120.
13 PA.— F. 77.— A p. 28,— B. 11445.— L. 10.
14 Lietuvos TSR CVA .— F. 478,— Ap. 4,— B. 6177,— L. 51, 59.
15 PA.— F. 77,— Ap. 28.— B. 11444,— L. 35.
16 Lietuvos TSR CVA.— F. 478,— Ap. 4,— B. 6177,— L. 31.
17 PA.— F. 77.— Ap. 28,— B. 11444,— L. 39.
18 Lietuvos TSR CVA.— F. 478,— Ap. 4,— B. 6177.— L. 37.
19 Ten pat.— L. 42.
20 M. Sumausko 1940.10.28 autobiografija // PA.— F. 77.— A p. 28.—
B. 11445,— L. 11.
21 Lietuvos TSR CVA.— F. 438.— A p. 1,— B. 3285,— L. 80; PA.— F.
3377 — Ap. 58,— B. 693,— L. 1130.
22 Liaudies balsas (Kaunas).— 1940.— Birželio 25, N r. 5.
23 LKP istorijos klausim ai.— 1979.— T. 24.— P. 87—97; Lietuvos TSR
CVA — F. 1367,— A p. 1.— B. 312,— L. 1— 3.
24 Revoliucinis judėjim as Lietuvoje: Straipsnių rinkinys.— V., 1957.— P.
558—561.
25 Lietuvos Liaudies seimas: Stenogramos ir medžiaga.— V., 1985.— P.
127— 128.
26 Ten pat.— P. 133.
27 Tiesa.— 1941.— V asario 9.
28 Ten pat.— Gegužės 23.
29 Lietuvos liaudis Didžiajame Tėvynės k are (1941— 1945): D okum entų
ir medžiagos rinkinys.— V., 1982.— P. 91.
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
38
40
41
42
43
44
45

Ten pat.— P. 103.
Ten pat.— P. 128.
Ten pat.— P. 207—210.
Staras P . Partizaninis judėjim as Lietuvoje Didžiojo Tėvynės karo m e
tais.— V., 1966,— P. 159, 160.
V ilniaus m iesto istorija nuo Spalio revoliucijos iki dabartinių dienų.—
V., 1972,— P. 210.
M otiejus Šumauskas. Knygų, straipsnių, pranešim ų ir kalbų bibliogra
fija.— V., 1975,— P. 7.
Šum auskas M . Gyvenimo prasm ė.— V., 1975.— P. 248.
Ten pat.— P. 250.
Tiesa.— 1967,— Spalio 17.
Tiesa.— 1975.— Gruodžio 26.
Ten pat.— Lapkričio 15.
Tiesa.-— 1980.— Lapkričio 14.
Tiesa.— 1965.— V asario 19.
N ekrologas // Tiesa.— 1982.— Gegužės 31.
V akarinės naujienos.— 1976.-— Gruodžio 28.
Tiesa.— 1982.— Liepos 6.

Povilas Tryčius
1 P. Tryčiaus 1945.06.29 autobiografija // PA.-— F. 3406.— Ар. 1.— B.
100 — L. 5.
2 Buvusio V aržgalių kuopelės nario Broniaus Goštauto 1966 m. atsim i
nim ai / / PA.— F. 3377.— Ap. 46,— B. 260.— L. 3.
3 Lietuvos TSR CVA.— F. 438,— Ар. 1 — B. 3581,— L. 13.
4 A. Sniečkaus atsiminimai // PA.— F. 3377.— Ap. 27.— B. 149.— L. 10.
5 Lietuvos TSR CVA.— F. 438,— Ap. 1,— B. 3581,— L. 13.
6 Žvalgybos inform atoriaus Prano Puišio 1927 m. rugsėjo mėn. paro
dymai u Lietuvos TSR CVA.— F. 378,— Ap. 2,— B. 10417.— L. 169.
7 Lietuvos TSR CVA — F. 301/54,— Ap. 1 — B. 25,— L. 245, 282.
8 PA.— F. 77,— Ap. 11.— B. 3.— L. 112.
9 Komunistas.— 1928.— Nr. 5(233).— P. 63.
10 Lietuvos TSR CVA.— F. 378/56,— Ap. 2.— B. 10032,— L. 4.
11 PA.— F. 3406,— Ap. 3.— B. 140,— L. 2.
12 Ten pat.— L. 3.
13 Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža.— V., 1985,— T. 3.—
P. 104.
14 Lietuvos TSR CVA.— F. R-731.— Ap. 1,— B. 3741,— L. 4.
15 Ten pat.— L. 2.
16 Lietuvos TSR valstybinio agropram oninio kom iteto archyvas.— F. 1.—
Ap. 2.— B. 4500,— L. 3, 11.
17 PA.— F. 3406.— Ap. 1,— B. 100,— L. 2.
18 PA.— F. 3406,— Ap. 3.— B. 140,— L. 2.
19 Lietuvos TSR valstybinio agropram oninio kom iteto archyvas.— F. 1.—
Ap. 2 — B. 4500,— L. 29.
20 Ten pat.— L. 27—29.
21 Kruvinos žudikų pėdos. A rchyviniai dokum entai. IX rinkinys.— V.,
1968,— P. 198.
22 N ekrologas // Tiesa.— 1950.— Spalio 21.
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J o n a s V ilč in s k a s

1 J . Vilčinsko 1936.11.18 parašyta autobiografija // PA.— F. 77.— Ap.
28,— B. 8213,— L. 9.
2 J. V ilčinsko 1935 m. parašyti atsim inimai // PA.— F. 3377.— Ap.
56,— B. 499 — L. 2.
3 Ten pat.— L. 3.
4 Ten pat.— L. 4.
5 Ten pat.— i . 6.
3 Ten pat; M.Nem eikšio atsim inimai // PA.— F. 3377.— Ap. 46.— B.
609,— L. 4.
7 PA.— F. 3377,— Ap. 56,— B. 499.— L. 7.
8 Ten pat.— L. 9— 11.
9 Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža.— V., 1978,— T. 2.—
P. 124.
10 PA — F. 77 — Ap. 28,— B. 8213,— L. 31.
11 Ten pat.— L. 32.
12 Ten pat.
13 Sumauskas M. Kovų verpetuose.— V., 1978.— P. 88.
14 PA.— F. 77,— A p. 28.— B. 8213.— L. 33.
15 Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža.— T. 2.— P. 115.
16 Ten pat.— P. 149.
17 Ten pat.— P. 150.
18 Ten pat.— P. 153.
19 Ten pat.— P. 157.
20 Chodosaitė M. A udrose brendusi jaunystė.— V., 1981.— P. 107.
21 PA.— F. 3377.— Ap. 56,— B. 499 — L. 18— 19.
22 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 8213,— L. 9.
23 Ten pat.— L. 15.
24 Ten pat.— L. 127.
25 Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža.— T. 2.— P. 192.
26 PA.— F. 3377.— Ap. 56,— B. 499,— L. 36.
27 Ten pat.— L. 36—37.
28 PIL— 1980.04.16 aktas Nr. 957.— L. 8.
Geri r Įkas Zimanas
] Tiesa.— 1980.— Gegužės 13.
2 Gimimo m etrikacijos 1923.01.10 išduotas liudijim as // Lietuvos TSR
OVA.— F. 391,— Ap. 1.— B. 5875,— L. 5.
3 Gimnazijos baigimo 1926.09.10 atestato nuorašas // Ten pat.— L. 4.
4 Pažymėjimo nuorašas // Ten pat.— L. 2.
5 Diplomo dublikatas // Lietuvos TSR CVA.— F. 631.— Ap. 3.— B. 840.—
L. 3.
6 G. Zimano 1946.03.23 anketa // Lietuvos TSR CVA.— F. 391.— Ap.
7,— B. 6350,— L. 13.
7 Lietuvos TSR CVA.— F. 631 — Ap. 3.— B. 840 — L. 6.
3 PA.— F. 1771.— Ap. 1771,— B. 2,— L. 270; G. Zimano 1940.12.16 au
tobiografija // PII medžiaga.
9 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 455.— L. 5.
10 Ten pat.— B. 12983.— L. 1.
11 Priekalas — 1935 — N r. 9,— P. 591— 592; Nr. 10.— P. 651— 652.
12 Revoliucijos keliu (Kaunas).— 1935.— Nr. 1,-— P. 2.
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13 Partijos ryšininkas: Atsiminimai apie A leksandrą Jacovskį,— V.,
1982,— P. 17.
14 Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža.— V., 1978.— T. 2.—
P. 433.
15 Lietuvos TSR CVA.— F. 402.— Ap. 5,— B. 164,— L. 17. 27.
16 Tiesa.— 1940.— Birželio 26.
17 LKP istorijos klausimai.— 1979.— T. 24.— P. 97.
18 Ten pat.— P. 89.
19 PA.— F. 1771— Ap. 1771.— B. 3,— L. 94.
20 Tiesa.— 1941.— Vasario 11.
21 Kovoje prieš hitlerinę okupaciją. Lietuvos KP(b) atsišaukim ai Didžiojo
Tėvynės karo m etu.— V., 1948.— P. 21.
22 PA.— F. 1771,— Ap. 1771,— B. 40,— L. 41, 48.
23 Didžiojo Tėvynės karo laikotarpio Lietuvos TSR spauda. 1941— 1944
(Iki Lietuvos TSR išvadavimo). V alstybinė bibliografija.— V., 1955.—
P. 19.
24 Lietuvos liaudis Didžiajame Tėvynės kare (1941— 1945): Dokumentų
ir medžiagos rinkinys.— V., 1982.— P. 91.
25 Ten pat.— P. 103.
26 Ten pat.'— P. 241.
27 PA.— F. 72.— Ap. 1,— B. 2,— L. 3, 5.
28 Ten pat.— L. 4.
29 Lietuvos liaudis Didžiajame Tėvynės k are (1941— 1945): Dokumentų
ir medžiagos rinkinys.— P. 249.
30 Ten pat.— P. 18.
31 Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža.— V., 1985.— T. 3.—
P. 535, 557; PA.— F. 1 — Ap. 1,— B. 189,— L. 3; Lietuvos TSR CVA.—
F. 391,— B. 6350.— L. 14.
32 PA.— F. 3377.— Ap. 48,— B. 899,— L. 14, 15.
33 PA.— F. 1771.— Ap. 1771,— B. 124,— L. 131.
34 Ten p a t.— L. 132.
35 S. Ščesnulevičiūtės diplominis darbas „Genrikas Zimanas. Bibliogra
fija" / / PA.— F. 3377,— Ap. 48 — B. 899 — L. 98—99.
36 Ten pat.— L. 11.
37 Ten pat.— L. 39—43.
38 Tiesa.— 1965.— Balandžio 7.
39 Zim anas G . Dvi savaitės A ustrijoje.— V., 1957,— P. 78.
40 Ten pat.— P. 79.
41 Zim anas G . Ką aš m ačiau A m erikoje. Kelionės įspūdžiai.— V., 1960.—
P. 219.
42 Ten pat.— P. 220.
43 Ten pat.— P. 222.
44 Per suklestėjim ą į vienybę.— V., 1986.— P. 372.
45 Zim anas G. Iliuzijos ir tikrovė. Sionizmo ideologija ir praktika.— V.,
1984,— P. 4.
46 Zim anas G. Siluetai.— V., 1984.— P. 6.
47 PA.— F. 77,— Ap. 28.— B. 12983,— L. 27.
48 Tiesa.— 1960.— Liepos 17.
49 N ekrologas // Tiesa.— 1985.— Liepos 16.
50 Tiesa.— 1985.— Spalio 31.
51 V akarinės naujienos.— 1987.— Gegužės 8.
62 Tiesa.— 1987.— Birželio 4.
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M ic h a ila s Ž u k a u s k a s

1 Pasas, išduotas V ilniaus m iesto Lenino rajono vykdom ojo kom iteto
vidaus reikalų skyriaus 1976.05.17; M ažoji lietuviškoji tarybinė en
ciklopedija.— V., 1971.— T. 3.— P. 936.
2 M. Žukausko 1942.07.23 autobiografija // PA.— F. 1771 — Ap. 2 2 1 —
B. 2770.— L. 10; Partinio bilieto, išduoto V ilniaus miesto Lenino rajo
no kom iteto 1973.05.23, išrašas // PA.— F. 77.— Ap. 28.— B. 13259
3 PA.— F. 77,— Ap. 28 — B. 13259,— L. 104, 105.
4 Lietuvos TSR CVA.— F. 438,— Ap. 1,— B. 46.— L. 5.
5 Ten pat.— L. 6.
6 Lietuvos TSR CVA — F. 507,— Ap. 1,— B. 7,— L. 2.
7 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 13259,— L. 105.
8 Ten pat.
9 Lietuvos TSR CVA.— F, 438.— Ap. 1.— B. 46.— L. 40— 41.
10 Ten pat.— L. 42.
11 Lietuvos TSR CVA.— F. 507,— Ap. 1.— B. 7,— L. 48.
12 Lietuvos TSR CVA.— F. 438,— Ap. 1,— B. 46.— L. 46.
13 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 13259,— L. 106.
14 Už socializmo sukūrim ą Lietuvoje.— V., 1969.— P. 256, 258.
15 PA.— F. 1771,— Ap. 227.— B. 2770,— L. 1.
16 N ekrologas // Tiesa.— 1982.— Lapkričio 11.

PAVARDŽIŲ RODYKLĖ
A bram avičius Faivušas (1894—
1971) — 306, 308, 314— 316
A bram avičius Giršas (g. 1911) —
196, 197, 199
A domaitis
M ykolas (1896—
1972) — 329
A dom auskas
Liudas
(1880—
1941) — 190, 336
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(1892—1975) — 142
Būga
Kazimieras
(1879—
1924) — 94, 212, 454
Buika Ju liu s (g. 1897) •— 385
Buknys Pranas
(1888— 1975) —
350
Bulavas Juozas (g. 1909) — 288,
380
Bulota A ndrius (1872— 1941) —
264
Burba Pranas (g. 1901) — 294
Burbaitė-Eidukevičienė
Barbora
(1867— 1939) — 212, 329
Burokevičius Mykolas (g. 1927) —
101
Butkevičius A lgirdas (g. 1939) —
450
C etkin Klara (1857— 1933) — 320
C harazovas
V alerijus
(g.
1918) — 367
Chodakauskas Tadas — 386
C hodosaitė M arija (slap. Aleksandrovič; g. 1902) — 91, 234,
411, 413, 440, 467
Chruščiovas
N ikita
(1894—
1971) — 371, 436
C ichovskis Kazimieras
(1887—
1940)
— 35, 36, 78
C virka Petras (1909— 1947)— 62,
180, 220, 232, 342, 428, 433
Čaplikas Ju liu s
(1888— 1940) —
104
Čaplinskis Leonas (m. 1919) —
224
Čarnas Rapolas (1900— 1926) —
48, 58, 62, 310, 314— 317, 319,
355
Čelkus Juozas — 252
Čepas Ričardas (g. 1937) — 94,
101
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Čepinskis V incas (1871— 1940) —
419
Čeponis
Alfonsas
(1924—
1944) — 365
Čėsna Stasys
(g. 1899) — 198,
202
Česnavičius V y ta u ta s— 101
Čistovas
A natolijus
(1921—1942)— 112
Č iurlys Ju rg is
(1881— 1959) —
408
Daškauskas Juozas
(1912 —
1942) — 188
Dauginis Petras — 375, 464
Davidas Eduardas (1863— 1930) —
320
Didžiulienė Serafimą (Michailova; 1888— 1983) — 19
Didžiulis
A ntanas
(1883—
1960) — 19, 20
Didžiulis Karolis (iki 1939 m.
Grosmanas;
slap.
Edvardas,
Kipras, Klimas, Liudas; 1894—•
1958) — 116, 119— 137, 205,
215, 216, 245, 251, 337, 340,
356, 360, 390, 439, 448
Didžiulis
V aclovas
(1897—
1974) — 385
Didžiulytė-Kazanavičienė Aldona
(1892— 1968)— 19
Digrys
Stasys
(1886— 1959) —
332
Dikčius A leksandras (g. 1907) —
400
Dimanšteinas Semionas
(1886—
1939) — 35
Dim itrovas
Georgijus
(1882—
1949) — 61, 293
D irvelė Eugenijus
(g. 1932) —
100
Doleckis Jokūbas (tikr. Fenigšteinas; 1888— 1937) — 43
Domaševičius
A ndrius
Jonas
(1865— 1935) — 56, 385
Domaševičius Kęstutis
(1904—
1985) — 455
Dominas-Bangaitis Kazys (1897—1971) — 164
D rabavičiūtė A leksandra (1893—
1938) — 33, 159, 211, 214
Drazdauskas
Valys
(1906—•
1981) — 342, 445
Dumša Juozas (1881— 1936)-— 30,
33, 138— 150, 215, 302, 449
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Dumšienė M arija (1901 — 1969) —
149
Dzeržinskis
Feliksas
1926) — 8, 12, 367
Dzimidavičius
M ikas
1942) — 375
Eidukevičius Pranas (slap. A nta
nas Baranauskas, Butkevičius,
Edmundas, M aciejus, M arcelis;
1869— 1926) — 9, 33, 34, 77,
151— 165, 211—213, 223, 232,
355, 376, 450, 451
Eidukevičiutė
A ldona (1898—
1952) — 156
Eimutis Stasys (tikr. M eišymas;
1899—
1942) — 89, 303
Einšteinas
A lbertas
(1879—
1955) — 320
Engelsas
Frydrichas
(1820—
1895) — 17, 46, 70, 71, 87,
241, 267, 281
Erbšteinaitė Zlata
(g. 1923) —
367
Feigelsonas G rigorijus
(1908—
1971) — 63
Filipavičius
Stasys
(1913—
1983) — 118
Fogelevičius Benjaminas (1907—1962) — 451
Foichtvangeris Lionas
(1884—1958) — 428
Frankas
Fransiskas
(1892—
1975) — 347
Frejus A lbertas (g. 1898)— 315
Frunzė M ichailas (1885— 1925) —
17
Gaigalaitė N ijolė
(g. 1928) —
352
Gaižauskas M ečislovas — 241,
343, 387
Galinis V incas
(1897— 1972) —
339
Galperinas Judelis (g, 1903) —
389
Galvadiškis -— 338
G arbaitė Basė (g. 1908) — 204
Garelienė
K otryna
(1863—
1919) — 166
Garelis Juozas (tėvas;
1860—1919) — 166, 167
Garelis Juozas (slap. Petras Kučka, Juozas N orkus, Balys;
1900— 1940)— 108, 116, 166—

173, 241, 242, 244, 245, 342,
345, 357, 358, 387, 422, 451,
452
Garelis Steponas •— 166
G arelytė-G inaitienė M arija-— 166
167, 172
Garelytė-Piktužienė
Benigna —
166
Gaška Ignas (slap. Ignas Brazys,
Augustas,
Berštalis;
1891—
1973) — 33, 91, 125, 169, 174—
183, 239, 277, 278, 302, 309,
336, 345, 357, 411, 452
Gaurys Stasys (1907— 1937) -— 399
Gecevičius V ytautas (m. 1919) —
167
Gedvilas
A leksandras
(1874—
1959) — 184
Gedvilas
M ečislovas
(1901—
1981)— 184— 195,
204, 205,
245, 361, 363, 371, 423, 453
Gegeckas Juozas (1866— 1922) —
278
G eležauskaitė N ijolė (g. 1958) —
7
Genkinas — 148
G eraitė Rachilė (g. 1900) — 126
Giedraitis Balys (1890— 1941) —
189
Giedrys Kazys
(1891— 1926) —
28, 43, 48, 58, 62, 216, 277,
306, 314—316, 319, 336, 355
Gimžauskas Kazys (g. 1908) — 402
G ineitienė Danguolė (g. 1939) —
373, 396, 398
Gira Liudas (1884— 1946) — 180,
433
Girdžiuvienė
A ntanina
(g.
1933) — 373, 398
Gladutis Feliksas (1915— 1941) —
112
Glemža Jonas (g. 1887) — 75
Glovackas
Juozas
(1893—
1948) — 159
Glovackas Pijus (1902— 1941) —
116, 174, 336, 338
Godliauskas
Adom as
(1911—
1941)
— 364
Gorgulovas — 90
Gorkis
M aksimas
(1868—
1936) — 428
Goštautas A lbertas (m. 1539) —
322
Goštautas Bronius
(g. 1907) —
466
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Gražinis Adomas (1894— 1983) —
204
G reifenbergerienė
Eugenija
(1900— 1934) — 236
G reifenbergeris Juozas (1898—
1926) — 48, 58, 62, 123, 128,
227, 234, 241, 306, 308, 314—
316, 319, 355, 384, 405, 413—
415
G reilichas (Greulich) H erm anas
(1842— 1925) — 94, 95
Grybas Simonas (m. 1919) — 33,
142, 303
Grybas V incas
(1890— 1941) —
211
G rigalavičius
Juozas
(1913—
1983) — 91, 113, 188, 195—
209, 245, 286, 453, 454
Grigaliūnas-Glovackis
Vincas
(1885— 1964) — 312
G rigorova — 231
G rincevičiūtė Filomena
(1880—
1960) — 19, 73, 154, 231, 232
Grinius Kazys
(1866— 1950) —
313
Griškelis
V iktoras
(1899—
1938) — 216
Grosm anienė-K rastinaitė A.
(m.
1905) — 119
Gruodis A ntanas (g. 1900) — 315,
316
Gruodis Juozas (1893— 1941) —
254
Guogis Adolfas
(1910— 1976) —
205
Gurvičius M oisejus (slap. Serge
jus; 1908— 1941) — 282
Gusarovas
Fiodoras
(1875—
1920) — 8
Guzevičius A leksandras (Gudai
tis; 1908— 1969) — 90, 111, 116,
185, 202, 208, 238, 245, 296,
323, 342, 343, 363, 374, 381,
399, 453
H eism ansas
Kamilis
(1871—
1968) — 155
H itleris Adolfas (1889— 1945) —
274, 292
Hofmanas M aksas (1869— 1927) —
32
Ickovičius Izraelis (1913— 1942) —
112
Yčas M artynas
21, 289

(1885— 1941) —
473

Jacenevičius V iktoras
(1924—
1943) — 363
Jacovskis A leksandras
(1915—
1942) — 248, 421, 468
Ja k aitien ė Ju lija (g. 1947) — 462
Jakševičius A leksandras (1886—1971) — 78, 144,
160,
174,
210— 220, 227, 304, 454
Jak ubonis Povilas (1915— 1977) —
202
Jan av ičiu s
Liudvikas
(1859—
1902) — 8
Jančiauskas Jonas —■414
Jančiauskienė •— 414
Jan kauskas Povilas (slap, Benius;
1897— 1938) — 169,
179, 280,
355—357, 375, 387, 439
Jan k ū n aitė
Eugenija
(1898—
1939) — 144, 216
Jan onis Julius
(181)6— 1917) —
55, 56, 141, 198, 199, 202,
299, 301, 325, 354, 445
Janulaitis Augustinas
(1878—
1950)— 12, 22, 26, 258, 321
Jan ulevičiūtė
Danguolė
(g.
1938) — 116
Janušauskas
Juozas
(1893—■
1922) — 228
Ja n u šk is Jonas
(1900— 1963)-—
338
J a r a s Kazys (g. 1900) — 400
Jar-K ravčenka
A natolijus
(g.
1911)— 165
Jaroslavskis Jem eljanas (1878—
1943) — 61
Jasiūnas Jo nas (m. 1920) — 212
Jasulevičius Juozas (1877—
1958) — 70, 94
Jo d elė Pranas
(1871— 1955)—419
Jokūbonis Gediminas (g. 1927) —
367
Jo n as XXIII (1881— 1963) — 270
Jo n eikis Vilius (1903—■1930) —
126
Josiukas Jonas
(1892— 1938) -—•
315, 316
Ju k n ien ė Genovaitė (g. 1930) —
462
Junčas-K učinskas
Mykolas
(1893— 1973) — 362, 390
Ju revičius Jonas (1910— 1943) —
362, 440
Ju rginis Juozas (g. 1909) — 385,

399
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Juškevičius (Juška)
(1819— 1880) — 87

Antanas

Kabas G rigorijus (1908— 1984) —
238
Kadžiulis
V aclovas (1897—
1984) — 224
Kairys
Stasys (1913— 1980) —•
379, 465
Kairys Steponas (1878— 1964) —
12, 22, 27, 158, 223, 225, 262,
293
Kalinauskas Konstantinas (1838—
1864) — 8
Kalmanovičius M oisejus (1888—
1937) — 42
K alpakovaitė Irena (g. 1937) —271
Kanapauskas M atas — 315
Kancevičius V ytautas (g. 1927) —
101, 373
Kapitonovas Ivanas (g. 1915) —
366
Kapočius Laurynas (g. 1906) —
263, 280, 399, 433, 459
Kapsukas Vincas (tikr. M ickevi
čius;
1880— 1935) — 8— 69,
74— 78, 82, 88—92, 95, 122,
125, 141, 143, 147— 149, 159,
161— 163, 168, 178, 183, 211,
212, 214, 217, 224, 225, 229,
231, 232, 234, 275—277, 300,
306, 323, 341, 345, 355, 358,
368, 371, 372, 376, 385, 415,
427, 429, 433, 439, 443—446,
450, 458
Karaliūnas Povilas (g. 1897) —164, 459
Karosienė Ksavera (Baltrunaitė;
g. 1901) — 233
Karvelis Petras (1897-—4976) —
289
Karvelis V ladas (1902— 1980) —
362
Kasperaitis Jo n as (1903— 1938) —
169, 179, 356, 357, 387
K ateiva Leonas (g. 1899) — 247
Katilius J .— 103
Katinas Kazys
(1902— 1945) —
170, 288, 342
K aukaitė M arija
(g.
1907) —
169, 288, 342, 451
Kautskis Karlas (1854— 1938) —
17, 26, 87, 94, 95
K avaliauskaitė-Filipavičienė Emi
lija (g. 1913) — 262

K azlauskaitė
Bronislava
(g.
1898) — 234
Kemėšis
Fabijonas
(1879—
1954) — 103
Kerbelis M otelis (1908— 1975) —
280
Kerenskis A leksandras (1881—
1970) — 31
Kernovičius K onstantinas (1887—
1938) — 33, 160, 212
Kėžinaitis Petras (1906— 1969) —
188
Kirstukas A ntanas (g. 1910) —
197, 198
Kirstukas Balys (1912— 1943) —
198, 200
Kleineris A lteris (1907— 1942) —
204, 246, 283
Kličius Jonas (g. 1910) — 375,
464
Klopovas Ivanas (1865— 1949) -—
8

Klorys Kazys (1896— 1980) — 28
Kloševskaja A ugusta — 45
Kloševskis Ernstas ■
— 45
Knorinas
V ilhelm as
(1890—
1939) — 43
Kolodnas A ronas (1893— 1968) —
421
Komaraitė-Bezekavičienė Zita (g.
1938) — 193
Kondraška Stasys (1910— 1960)'—
197
K opytkovas Ignas — 203
Korsakas Kostas (1909— 1986) —■
115, 181
Kovalskis Jonas (g. 1906) — 215
Kozlovas Ivanas (1888— 1957) —
17, 443
(1876—
Kozlovskis M ečislovas
1927) — 8
Kranauskas
A ntanas
(1910—
1936) — 358
(1872—
Krasauskas
Ignas
1931) — 275
(1929—
Krasauskas
Stasys
1977)— 117
Krasnovas
(1869—
Piotras
1947) — 31
Krastinaitė
K laudina
(1896—
1929) — 169, 240
Kraštinis Fridas (1908— 1986) —
360
Krauzė G.— 95
Krėvė-M ickevičius V incas (1882—
1954) — 171, 189, 321

K riaučiūnas
Petras
(1850—1916) — 53
K rištaponis
Adomas
(1895—1986) — 107
Krukas Berelis (g. 1920) — 202,
203
Krūminis Jan a s (1894— 1938) —
293
K rupavičius
M ykolas
(1885—
1970) — 312, 313, 316
Kubickis Jonas (1882— 1949) —
215, 221—230, 306, 407, 455
Kučinskas
Domas
(1902—
1985) — 169, 451
K udirka Vincas (1858— 1899) —
53, 54
K uncaitienė
M alvina
(1904—
1984) — 464
Kuncaitis A ntanas (1885— 1941) —
376, 377
K undra — 316
K undrotas
Adolfas
(1897—1971) — 34
Kunigėlis Jonas (1896— 1941) —
108
K ūsinenas O tas (1881— 1964) —
61
(1910— 1987) —
K utka Petras
245
K utraitė M arija (1911— 1985) —
204
(1892— 1942)—
Kuzma Vladas
299
Kuznecovas — 274
Labanauskas V ladas (g. 1895) —
315, 317
Labutis Kazys
(1889— 1938) —
440
Ladyga Kazys
(1893— 1941) —
312, 318
Lagauskienė Edita (g. 1914) —
323
Lapelis Jonas (g. 1901)-—-315
Lapidusas
Josifas
(1899—
1941) — 281
Lapinas Ju rg is
(1856— 1932) —
54
Lask Berta (1878— 1967) — 320
Lašas-Spiriddnovas
Povilas
(1878— 1945) — 260, 294, 296,
297, 380
Lašas Vladas (1892— 1966) — 299
Laucė Ignas (1896— 1941) — 204
Laucevičius Bronius
(Vargšas;
1885— 1916) — 54
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L a u rin k u s J u o z a s (1909— 1978) —
107

Lazėnas Linas
(1941— 1986) —
367
Lazickaitė Aldona (g. 1936) — 7
Lebedys Julius (g. 1917) — 323
Lėgynas Karlas (1861— 1920) —
156
Leninas
V ladim iras
(Uljanovas V. L; 1870— 1924) — 10,
15— 19, 21, 37, 38, 43, 44,
46, 48, 64, 87, 88, 94, 95, 105,
107, 108, 154— 158, 161, 170,
185, 217, 241, 249, 254, 261,
267, 268, 271, 280, 281, 298,
300, 319, 344, 350, 355, 366,
369, 410, 426, 433, 435, 436,
440, 446, 450, 458, 469
Lenkaitienė O lga (1897— 1970) —
141, 147, 149
Lenkaitis Jo nas (1891— 1941) —
215
Leonas Petras
(1864— 1938) —
321
Leonas XIII (1810— 1913) — 269
Levitacas Faivas (1913— 1952)—•
259
Liaudanskas A ntanas
(1896—■
1919) — 224
Lichačiovas Ivanas — 417
Lickevičius
Juozas
(1874—
1938) — 212
Lifšicas Aizikas (1904— 1943) —336, 357, 440
Lipkinas Savelijus (1888— 1961)—215
Lisovskaja V iktorija — 233
Liubeckis Lipe
(1907— 1941)—•
238
Lukavičius-Lukaitis Alfonsas (g.
1904) — 336
Lukšys Povilas
(1886— 1919) —
322
Lusinas (1881— 1936) — 281
M acevičius Juozas (g. 1928) —323
M acevičius Kazys (1907— 1974) —
201
M acijauskas
Jonas
(1900—
1981) — 286, 362, 460
M ackevičius A ntanas
(1828—
1863) — 8
M aginskas
Aleksas
(1907—1942) — 179, 263, 376
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M ajevskis
V asilijus
(1901—
1943) — 392
M akariūnas Jau n u tis (g. 1934)-—
93
M akaveckaitė
V iktė
(1917—
1947) — 202, 204
M akelis Petras (1901— 1941) —
170
M aliukevičius
Rokas
(1930—
1983) — 63
M anas Tomas
(1856— 1941) —
320
Maniušis Juozas (1910— 1987) —
367
M anuilskis
D im itrijus
(1883—
1959) — 61, 293
M arcinkevičius
A ntanas
(g.
1934) — 367
M arcinkevičius Jonas
(1900—
1953) — 181
M arčiulionis Kazys (g. 1909) —
107
M arksas Karlas (1818— 1883)—17, 46, 54, 71, 87, 105, 153,
158, 241, 260, 267, 281
M artinkutė Ina (g. 1941) — 235
M artovas L. (tikr. Cederbaum as
Julijus; 1873— 1923) — 87
M atulaitienė V ilhelm ina (1867—
1962) — 231
M atulaitis
Kęstutis
(1905—
1938) — 235
M atulaitis Stasys (1866— 1956) —
178, 223, 231—233, 235
M atulaitytė
A ldona
(1901—
1986) — 234, 238
M atulaitytė K atrė (1900— 1938) —
231—236, 455
M atulaitytė Laima (g. 1907) —
235
M atulionis
A lfonsas
(1916—
1983) — 203
M atulionis
Eduardas
(1912—
1987) — 204
M atulis Juozas (g. 1899) — 367
M atusevičius Baltrus
(1899—
1938)— 174, 217
M auras Ja n k a
(1883— 1971) —
219
M azurkevičius Kazimieras (1894—
1968) — 147, 149
M ažylis Pranas (1885— 1966) —■
19
M edišauskas H enrikas (1910—
1977) — 107

M eilus Pranas
(1886— 1948) —
438
M eleras M.— 197
M elnalksnaitė N ora (g. 1901) —
304
M elnikaitė M arija (1923— 1943) —
213 365
M em enąs Jonas (g. 1900) — 203
M eringas
Francas
(1846—
1919) — 17
M erkys A ntanas (1887— 1955) —
315, 318
M erkytė A leksandra
(Lavėnos
Liuda; 1900— 1938) — 234
M ertinienė Elena (g. 1932) — 7,
373
M eskupas
Borisas
(1897—
1937) — 237
M eskupas-Adomas Icikas (1907—
1942) — 90, 113, 187, 188, 193,
203, 237—249, 285, 288, 358,
362— 364, 377, 433, 434, 440,
455, 456
M eskupas Pinchus ■— 238
M eškauskienė-N avikaitė
M icha
lin a (g. 1907)— 171, 188, 205
M iasnikovas A leksandras (1886—
1925) — 41
M ickevičius
A ntanas
(1906—
1972) — 126
M ickevičius
Juozas
(1907—•
1974)
— 91, 288, 290, 440, 460
M ieželaitis Eduardas (g. 1919) —
111, 112, 181, 428
M ikšys N orbertas
(g. 1897) —
315, 400
M ikuckis Juozas (1891— 1970) —
225
M ikutėnas V acys — 93
M ilčius Stasys (g. 1896) — 294
M ileika Aloyzas (1901— 1981) —
250—256, 457
M ileika Leonas (m. 1910) — 251
M ilevas Afanasijus •— 440
M ilvydas A ntanas (1911— 1941) —
360, 364
M inkovas Zelmanas (g. 1898) —
410
M irkinas Ch.— 398
M isiašekas S.— 367
M ockus
V alerijonas
(1912—
1942) — 188
M izara Rojus
(1895—1967) —
433
Molis Simas (g. 1878) — 146

M ontvila
V ytautas
(1902—
1941) — 429, 433
M organas — 26
M oskvinas M ichailas (tikr. Triliseris M ichailas; 1883— 1941) —
162
M oskvinas M ironas (iki 1933 m.
Feigelsonas; g. 1903) — 357
M otiejūnas Stasys — 107
M otieka Vladas (1903— 1975) —
362
M ozelis Juozas (1904— 1943) -—403
M ozūriūnas
V ladas
(1922—1964)— 111
M usolinis
Benitas
(1883—
1945) — 293
N ak u ty tė K atrė (1889— 1937) —
44, 445
N anartonis Jonas
(g. 1911) —
283, 389
N arkevičiūtė
Jan in a
(1916—1975) — 392
N aruševičius Pranas (g. 1898) —
217, 218
N arušis Julius (g. 1946) — 64
N arvydaitė Stasė (1907'— 1981) —
284, 460
N arvydaitė
V alerija
(1896—
1970) — 126
Naudžius Petras (1885— 1972) —
73
N aujokaitis Kazimieras (1896—
1937) — 215
Nem eikšis
M artynas
(1896—
1971) — 467
N ėris Salomėja (tikr. Bačinskaitė-Bučienė;
1904— 1945) — 56,
93, 180, 323, 342, 433
N iaura Jonas (g. 1883) — 215
N ykštaitis
Alfonsas
(1913—1961)
— 189
N iunka Juozas — 262
N iunka V ladas
(1907— 1983) —
245, 257—272, 285, 360, 422r
423, 457, 458, 459
N iunkienė-Jakubauskaitė
Elena
(1886— 1972) — 257
N orvaiša A ntanas (g 1900) —315, 317
N orvydas
Feliksas
(1893—1938) — 121, 215
N orvydienė-Pelėdžiūtė
M arija
(1897— 1976)— 215, 301
N ovickis — 224
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O lekas Pranas
(1914— 1965)-—■
362
O panskis Juozas (1896— 1927) —
96, 142, 449
O subka-M oravskis Edvardas Bo
leslovas (g. 1909) — 181
O šerovičius Ilja (1879— 1938) —
169, 357, 440
O zarskaitė-M ickevičienė
Ona
(1907— 1978) — 278
O zarskaitė
Kazimiera
(1905—
1981) — 278
O zarskis Eduardas (1908— 1980) —
278
O zarskis Juozas (1874— 1943) —
146, 149, 273—278, 459
Pacevičius Petras (1897— 1969) —
403
Pacipavičiūtė A lvyra-Elena
(g.
1942) — 271
Paegle O.— 444
Pagirys Juozas (1895— 1918) —
40
Pajarskis Petras (1895— 1942) —
91, 246, 248, 340, 357, 440
P ajaujis Juozas (1894— 1973) —
98, 250
Pakarklis Povilas (1902— 1955) —
264, 361
Pakštas Kazys
(1893— 1960) —
424, 436
Paleckis Justas (1899— 1980) —
133, 188— 190, 245, 323, 363
Paplauskas
Juozas
(1896—1946) — 50
Paragys V ladas (g. 1902) — 201
Parnarauskas
Jonas
(1904—
1953) — 259
Paškevičius
A natolijus
(g.
1921) — 417
Paškevičiūtė Jelizaveta (1920—•
1984) — 417
Paukštys Bronius (1900— 1938) —
439
Pauliukevičius
Bonaventūras
(1896— 1938) — 90
Paunksnis Petras (1903— 1943) •—•
204
Paustovskis Konstantinas (1892—
1968) — 219
Pečiulis Leonas (1895— 1968) —
411, 412
Perecas Icchakas Leiba (1851—
1915) — 428
478

Perminąs Stasys (1916— 1943) —
112
Petkevičienė Rozalija (Eidukevičiūtė; 1861— 19411— 163
Petkevičius Jo n as (1862— 1941) —■
163
Petkevičiūtė
Danguolė
(g.
1963) — 428
Petraškevičius Česlovas (1886—
1941) — 75
Petrauskas A ntanas (tėvas) ■
— 279
Petrauskas A ntanas (slap. Simas,
Vaclovas;
1905— 1946) — 203,
245, 279—287, 390, 459
Petrauskas Jo n as (g. 1899) — 408
Petrauskas
Kazimieras
(g.
1914)
— 196, 204, 403
Petrauskas
Kipras
(1885—
1968) — 433
Petrauskas Pranas (1898— 1941) —
280
Petrauskienė-M ockutė
M orta —
279
Petrikas Karolis (1906— 1941) —
91, 117, 118, 364
Petryla Danielius (g. 1908) •— 187
Petrovskis
G rigorijus
(1878—
1958) — 18, 64
Petruitis Jo n as (1891— 1943) —
315, 318
Petrulis
N apoleonas
(1909—
1985) — 165, 367
Piatnickis Josifas (tikr. Taršis;
1882— 1939) — 9, 237
Pikūnas Leonas (g. 1898) — 315
Pileris Romanas (1895— 1939) —
160, 213, 215
Piligrimas Juozas (1911— 1983) —
288—298, 460, 461
Piligrim ienė-Skeirytė Elena
(g.
1915) — 290, 291, 293, 295
Pilsudskis Juzefas (1867— 1935) —
48, 49, 250
Pipynė
Sigizmundas
(1925—
1979) — 249
Pivoriūnas Kazys (1920— 1974) —
204
Plakchinas A brom as (g. 1902) —
410
Plato — 148
Plechanovas Georgijus
(1856—
1918) — 17, 26, 281, 355
Plechavičius
Povilas
(1890—
1973) — 312
Plečkaitis
Jeronim as
(1887—
1963) — 49, 50, 412

P le š k ū n a s V la d a s (1912— 1987) —
93

Plyčiuvaitytė O na
(g. 1914) —
202
Poderis M artynas (1885— 1972) —
329
Posas M orisas -— 336
Poška Dionizas (1757— 1830) —
54
Potresovas A leksandras (1869—
1934) — 87
Povilaitis A ugustinas
(1900—
1941)— 107, 261, 295, 345,
360
Povilavičius
Ju rg is
(1882—
1919) — 278
Požėla Karolis (1896— 1926) — 33,
48, 58, 62, 63, 122, 123, 128,
142, 147, 160, 174, 175, 183,
215, 216, 218, 229, 231, 232,
234—236, 239, 278, 299—324,
354, 355, 384 , 400, 405, 407,
408, 411, 413—415, 445, 449,
454, 461, 462
Požėla Vladas (1879— 1960) — 19,
75, 107
Poželaitė M aja (g. 1927) — 234
Pranckūnas
Juozas
(1893—
1987) — 329
Pranskus
Bronius
(Žalioms;
1902— 1964)— 117,
122, 168,
277, 323
Preikšas Kazys (slap. Pranas Ja n 
kus; 1903— 1961) — 91,
169,
277, 278, 296, 325—352, 357,
362, 387, 412, 424, 433, 462,
463
Preikšas
Kazys
(tėvas; m.
1917) — 325
Preikšas Pranas (1894— 1938) —
327, 328
Preikšienė-Snaraitė
Elžbieta —
325
Prokofjevas Leontijus
(1913—1941)— 196, 197, 343
Prūseika Leonas
(tikr. Vabalas
A lbertas;
1887— 1961) — 25,
445, 451
Puišys Pranas -— 466
Pundzius Domas (1907— 1941) —
205, 245
Pušinaitis Vincas (1904— 1941) —
384
Pušinienė Elena (g. 1911) — 90
Pušinis Bronius (iki 1927 m. Leo
nas;
1888— 1967) — 90,
178,

226, 234, 240, 288, 335, 387
Puteikis Bronius (g. 1908) — 285,
460
Radzevičius •— 415
Ragauskas Jonas (1907— 1967) -—433
Raguotis Juozas (g. 1917) — 285,
460
R aišutienė M arė (g. 1904) — 126
Raišutis Pranas (g. 1902) — 126
R ankelė
Kazimieras
(1901—
1937) — 103
Rasikas Rapolas (1887— 1938) —
122
Raslanas Petras (g. 1914)— 196,
200
Rastenis Vincas (g. 1905) — 187
Raštikis Stasys
(1896— 1985) —
228
Raudonienė-Tručinskaitė
Bro
n ė (g. 1939) — 396
Reimeris V acys (g. 1921) — 323
Reivytis V ytautas
(g. 1901) —
250
Reizenas
A vram as
(1876—
1953) — 428
Rekašius V ladas (1893— 1920) —
157, 174, 216, 300, 301, 325
Rėkliu (Rečius) Žanas Žakas Elize (1830— 1905) — 94, 218
Rem eika Ju rg is (1878— 1958) —
146, 149
Rimdžius Rapolas (1904— 1944) —
204, 245
Rimka A lbinas (1886— 1944) —
308
Rimša Kazys (1895— 1950) — 174,
299— 301
Rimšaitė (Trainytė) Liza —• 234
Ročius Domas
(1905— 1943) —
133, 187, 188, 392
Rokfeleris — 26
Romanovų
dinastija
(1613—1917) — 18
Ropas Frydrichas — 27
Rotomskis
Povilas
(1906—
1962) — 385
Rozmanas Vladas
(g. 1893) —309
Rugienis Justas (1909— 1978) —
342, 377, 387
Rulkovskis
Stanislovas
(apie
1869— 1916) — 8
R usteika Steponas (1887— 1941) —
186
479

Rūtavičius Petras
378
R utkauskas Kazys
315, 316

(g-

1904) —

(g- 1891) —

(1873—
Adolfas
Sabaliauskas
1950) — 318
(1907—
Jonas
Sabaliauskas
1972) — 283
Saladžius Pranas (1893—-1965)—■
106
Sasna-Sasnauskienė
Stefanija
(1895— 1972) — 350
Sekmokas Pranas (1905— 1976) —
381
S eriabriakovienė— 124
Sierakauskas Zigmantas (1827—
1863) — 8
Sikorskis
Juozas-A ntanas
(g.
1936) — 367
Šim ėnas Petras
(1908— 1941) —
364
Syrus Stanislovas (1904— 1943) —
392
Siudikaitė Birutė (g. 1956) — 116
Skiauterienė R — 437
Šklėrius Povilas (1898— 1979) —
205
Skorupskis
V ladas
(1895—
1981) — 312
Skučas Kazys
(1894— 1941)—318, 389
Slapšys A lbertas (1907— 1941) —
364
Sleževičius
M ykolas
(1882—
1939)— 185, 313
Smalstys
(Smolskis)
Jurgis
(1881— 1919) — 232
Sm etona A ntanas (1874— 1944)—■
98, 204, 250, 264, 308, 309,
312, 313, 316— 318, 360
Sm irnovą
O lga
(Balinskaitė;
1874— apie 1923) — 212
Sniečkus A ntanas (1903—4974) —
61, 89, 93, 108, 113, 115, 116,
125, 134, 164, 169, 178--180,
188, 190, 191, 193, 201, 203,
204, 206, 2 4 3 --246, 261, 262,
264, 271, 277, 278, 280, 281,
285, 345, 353—373, 387, 390—
392, 400, 424, 433, 434, 456,
460, 463, 464, 466
Sokolovskis Edvardas
(1878—■
1932) — 8, 12
Sprindys Jonas (g. 1913)—-197,
200
480

Sprindys Kazys (slap. Juozapavi
čius; g. 1903) — 241, 295, 296,
297
Stalinas Josifas
(Džiugašvilis;
1879— 1953) — 105,
107, 161,
371
Stasiulis Kazys
(1888— 1956) —
217, 218
Stasova Je le n a
(1873— 1966) —
74
Staselis Jo n as
(1884— 1938) —
277
Steponaitis Juozas (1887— 1945) —
377
Stimburys Juozas (1889— 1975) —
125, 206, 251, 356, 390, 410,
439
Stimburys Kazys (1907— 1945) —
374 375
Stolypinas Piotras (1862— 1911) —
72, 83
Strazdelis
A ntanas
(1760—•
1833) — 54
Strepeika Pranas (1895— 1919) —
302
Stukas Povilas
(1906— 1960) —
204
Sušinskas V aclovas ■
— 387
Sušinskienė V ida (g. 1950) — 7,
116
Sverdlovas
Jakovas
(1885—1919)— 17, 18, 19, 36, 141,
443
Šalčius Petras
(1893— 1953)—•
258
Šalkauskas H enrikas —-172, 239
Šaparas Povilas (1884— 1941) —
226, 335
Šapira Jan k elis (m. 1919) — 224
Šarm aitienė Elena (Zuozienė) —
381
Šarmaitis Juozas (1905— 1943) —
374—381, 387, 464
Šarmaitis Romas (g. 1909) — 62,
101, 323, 373, 375, 461, 465
Sausas Leiba (1915— 1967) — 422
Šavinis Juozas (g. 1901) — 315,
317
Ščesnulevičiūtė Zofija (g. 1937) —
427, 428, 468
Ščiuka A n ta n a s— 196, 197
Šeidemanas
Filipas
(1865—
1939) — 87
Šeinauskas
Stasys
(1917—1944) — 363

Šekspyras
V iljam as
(1564—
(1905—
Švarcbergas Zelmanas
1616) — 321
1981) — 409
Šeluga Ipolitas — 315—317
Šepetys Jonas
(1885— 1942) —
T agorė Rabindranatas (1861—89
1941) — 321
Šernas — 247
Talalas Jonas -— 462
Siaučiūnaitė
A delė
(1914—
Tamašauskas A ugustas (1907—•
1938) — 91
1941) — 399
Šidlauskas
Balys
Jonas
(g.
Tamašauskas
Jo n as
(1893—
1913) — 316
1937) — 309
Šim aitė Emilija (1883— 1947) —
Tamašauskas Kazimieras — 455
168, 215, 216, 273, 278, 288
Tamašauskas Simas (g. 1900) —Sim am s A leksandras (g. 1906) —
315, 317
107, 283
Tamoševičius Enrikas (g. 1925) —64
Sim elevičius
Ju liu s
(1890—
1919)— 161, 224
Tamošiūnas M indaugas
(g.
Simensas V ulfas (1904— 1977) —
1932) — 101
238
Tamošiūnas
Vaclovas (1903—
Šimkus Jonas
(1906— 1965) —
1982) — 364
185
Tam ulevičius
Tomas
(1914—
Šiupinys V incas (1917— 1941) —
1942) — 189, 245
364
Tam ulevičiūtė O na (m. 1942) —Šyvis Petras (1899— 1941)-— 409
189
Šklėrius Eduardas — 460
T autkaitė Domicėlė Elena (1893—■
Šklėrius
Stanislovas
(1914—
1937) — 215, 218, 234
1942) — 202— 204, 247, 248
T autkaitė
E ugenija
(1899—
Šliūpas Jonas (1861— 1944) — 321
1960) — 234, 277
Šliūpas K ęstutis (1888— 1932) —
Tavoras Kazimieras — 260
321
T ekorienė D alija — 437
Šliūpas Rokas
(1865— 1959) —
Teriošinas
Fiodoras
(1902—
321
1983) — 207
Šmidtai — 382, 405
Tiekus Edvardas (1879— 1918) —
Smila H enrikas (g. 1931) — 64
33, 40, 174
Šneiderienė Brocha
(NosončiuTyla A ntanas (g. 1929) — 443
kaitė; g. 1907) — 238
Tilmansai — 382
Šnejeris Zalmanas (1889— 1959) —
Tiškienė
Petronėlė
(1894—428
1967) — 450
Šolom Aleichem as (tikr. Šolomas
Tiškus A ntanas
(1884— 1967)-—■
Rabinavičius;
1859-1916)-—■
450
428
Toliušis Zigmas (1889— 1971)—■
186
Šolomskas Domininkas
(1896—
1976) — 350
Toljatis Palmiras (Erkolis; 1893—
Štaras Povilas (g. 1920) — 116,
1964) — 293
172, 451, 466
Tolstojus Levas (1828— 1910) —
Šteinas Izraelis (m. 1942) — 280
381
Šukys Juozas (1872— 1942) — 28
Tomaševskis Adomas — 214
Šumauskas Juozas (m. 1915) —
T rakim aitė
Stasė
(žvalgybinis
383
slapyvardis Taugėla;
1910—
1941) — 202, 295— 297,
343,
Šumauskas
M otiejus
(1905—
1982) — 91, 113, 169,
245,285,
380
341, 342, 357, 360, 362, 367,
Trakim as Stasys (1929— 1983) —
377, 382— 398, 410, 422, 424,
367
426, 433, 447, 459, 465—467
Tryčius Povilas (1907— 1950)—■
Šumauskienė-Rasimaitė M arijona
238, 374, 399—404, 466
(m. 1927) — 383
Trofimovas A leksandras (1903—•
Švainauskas Petras — 385, 465
1980) — 207
481

Trusevičius Stanislovas (Zalevskis
Kazimieras;
1870— 1918) — 8
Tumas
Juozas
(Vaižgantas;
1869— 1933) — 54
Tumėnas
A ntanas
(1880—
1946) — 308, 402
Turla Stanislovas (1889— 1942) —
146, 149
Ukm ergiškis A bramas (iki 1927 m.
K aganas M oisejus; g. 1905) —
238
Ulba Domininkas (1895— 1931) ■—164
Ulpis A ntanas
(1904— 1981) —
204, 373, 398
Umru Dovydas — 428
U nšlichtas Josifas (1879— 1938) —
43
Untulis M atas
(1889— 1952) —
185
Urbšas Adolfas (1900— 1973) —
362
V abalevičius
Stasys
(1901—
1985) — 262
V aičaitis Pranas (1876— 1901) —
54
V aidelauskas
Leonas
(1878—
1927) — 278
V aildas O skaras (1854— 1900) —
321
V ailionis Liudas (1886— 1939)—■
321
V ailokaitis Juozas (1880— 1953) —
332
Vaišnoras
Feliksas
(1897—
1972) — 89, 182
V aišnoras Juozas (1911— 1972) —
191
V aišnoras Kazys (g. 1902) — 315
V aitkevičius Bronius (g. 1926) —
63, 100, 101, 449
V aivada Petras (g. 1906) — 64
V alaitis V iktoras (1916— 1943) —

111
V alaitis Zigmas (1892— 1942) —
307
V alančius
M otiejus
(1801—
1875) — 50, 54, 310
V alavičius — 179
V asiljevas Jonas (g. 1920) — 204
V askela Gediminas (g. 1952) —
449
V ečkys Steponas (1890— 1980) —
350
482

V elsas
H erbertas
Džordžas
(1866— 1946) — 321
V enckus Bronius (1894— 1963) —
329
V enclauskas
Kazys
(1880—
1940) — 335
V enclova
A ntanas
(1906—
1971) — 181, 342
V erbickas
Bonifacas
(1876—
1919) — 224
V erbienė Regina — 334
V erbyla A ndrius (1879— 1941) —216
Vėžys Bronius (g. 1899) — 314,
315
Vicas Jokūbas
(1907— 1973) —
126, 343
V ienuolis
A ntanas
(1882—
1957) — 321, 428
V ilčinskaitė-M itiušina
Zuzana
A ldona (g. 1923) — 417
Vilčinskaitė-Sam čik V alentina (g.
1926) — 417
Vilčinskas Jo n as (slap. Paškevi
čius
Jo n as;
1893— 1937) -—
405—417, 467
V ilčinskienė-Paškevičienė M arija
(1898— 1971) — 416
V ildžiūnas
Alfonsas
(1905—
1942) — 248
Vildžiūnas Jo n as (g. 1907) — 91,
116
Vildžiūnas V ladas (1909— 1962) —
364, 403
Vileišis Petras
(1851— 1926) —
53, 223, 390, 422
Vilimas Alfonsas (1909— 1941)'—
364
V ilkutaitis
A ntanas
(1864—
1903)__5 3
V ilsonas V udro (1856— 1926) —
26, 27
V ilūnas Pranas (1882— 1937) —
90, 227, 239, 329, 331, 336
V irbickaitė-Petronienė Loreta (g.
1955) — 193
Visockis V asilijus (1893— 1937)-—
224
Višinskis Romualdas (g, 1920) —
367
V itas Juozas (1899— 1943) — 89,
365
V ite Sergejus
(1849— 1915)—14
V itkauskas
V incas
(1890—
1965) — 433

V ladim irovienė Irena — 398
V oitenka
M ironas
(1900—1942) — 248
V oldem aras A ugustinas (1883—
1942) — 250, 312, 313, 316
V olfsonas
Semionas
(1894—
(1941) — 281
V olkas Teodoras (1916— 1943) —
189
V osyliūtė Petronėlė (Dauguvietienė; 1899— 1986) — 233
Z alūbaitė Zita (g. 1956) — 271
Zametas Izraelis (g. 1891)— 197,
200
Z araitė Feiga
(slap.
Bakšytė
Manė) ■
— 242
Z aranka Jonas
(1904— 1930) —
401, 402
Z auniūtė M orta (1875— 1945)—•
18
Zenkevičius — 318
Zenkevičius V ladas (m. 1930) —
214
Zibertas Pranas (1895— 1942) —116
Z ylė Liubovė (g. 1928) — 449
Zilopaitė-Didžgalvienė A nelija (g.
1914) — 202
Zimanas
G enrikas
(1910—
1985) — 62, 245, 263, 392, 393,
418—437, 467, 468

Zinkus Jonas
(g. 1917) — 116,
263
Zinovjevas G rigorijus
(1883—•
1936) — 23
Zivas Chaim as — 410
Zovė Jo n as (1910— 1968) — 204
Zubovas
Vladim iras
(1862 —
1933) — 19, 327
Zutovas — 274
Žagas Jonas (1902— 1941) — 386
Žaldaris
Liudvikas
(Jaunius;
1900— 1938) — 89
Žem aitė (tikr. Ju lija Beniuševičiūtė-Žym antienė;
1845—
1921) — 97
Žemaitis Zigmas (1884— 1969) —
419
Žiburkus Jo n as (1901— 1974) —
117, 118
Žygim antas A ugustas
(1520—•
1572) — 322
Žilionis V ladas (g. 1897) — 314
Žiugžda Juozas (1893— 1979)—■
191
Žmuidzinavičius A ntanas (1876—1966) — 433
Žukauskas
Alfonsas
(1896—
1972) — 205
Žukauskas M ichailas
(1903—•
1982) — 438—442, 469
Žuklys Leonas (g. 1923) — 249
Žvirblienė Elena (g. 1941) — 7,
193, 271
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