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PRATARME

Nuo XIX amžiaus antrosios pusės Lietuva vystėsi kaip 
kapitalistinis kraštas. Lietuvos buržuazija ir atskiri jos 
sluoksniai, siekdami sustiprinti savo ekonomines ir poli
tines pozicijas, steigė įvairias ekonomines bendroves, 
draugijas, o nuo XX amžiaus pradžios — ir politines o r
ganizacijas, leido periodinę spaudą, atstovavusią jų  in 
teresams. Buržuaziniai veikėjai ir jų  bendrininkai ardė 
darbininkų vienybę, kurstydam i jų  religinius ir naciona
linius vaidus, skleidė oportunistinę mintį, esą darbinin
kams pakanka kovoti vien už ekonominius savo reikalus 
n nėra reikalo jiems užsiimti politinės kovos klausimais. 
Darbininkų klasės veikėjam s prireikė duoti a tk irtį šioms 
Ii lašinių priešininkų ideologinėm s intrigoms.

Besiformuojanti Lietuvos darbininkų klasė jau  nuo XIX 
amžiaus pabaigos taip  pat turėjo  savo organizatorius, v a 
di ivavusius darbininkų streikams, kūrusius pirm ąsias pro- 
leHlnes sąjungas, politinio lavinimosi būrelius, politines 
darbininkų organizacijas, leidusias spaudą.

Vykstant kapitalistų  ir darbininkų klasių kovai, išryš- 
K«■ |<», kad caro ir buržuazijos valdžios organai, bažnyčios 
ii k itų  religinių įstaigų vadovai gina išnaudotojų inte- 
irtniH, nesutaikom ai kovoja  su darbininkais ir jų  organi
ne i jomis. Įgydami klasių kovos patyrimo, susipažindami 
n plintančiomis marksizmo-leninizmo idėjomis, darbinin- 

l i| veikėjai sąm onėjo, išmoko kovoti su buržuazinės ideo- 
l.įgijus įtaka darbininkam s. Revoliucionieriai, įsisąmoninę 
mokslinio socializmo teoriją, suprato, kad savo veikloje 
|te turi ryžtingai atm esti buržuazines nacionalistines pa
du i, r; Ir vadovautis proletarinio internacionalizm o prin- 
■ 11•<11h, telkti visų tau tybių  darbininkus į bendrą kovą su 
lu 1111 ln 11 s I i i ūu išnaudo j imu.
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Norėdami sėkmingai vesti šią kovą, darbininkai tu rėjo  
išsiugdyti savo politinį vadovą, įkurti m arksistinę-lenm i- 
nę  darbininkų klasės partiją, Kom unistų partiją. Ilgam etis 
klasių kovos patyrim as, ypač Didžiosios Spalio socialisti
nės revoliucijos patyrim as, įtikinam ai parodė, kad  Lie
tuvos Komunistų partijos sukūrim as tapo objektyvia is
torine būtinybe. Kaip ši būtinybė buvo realizuota gyve
nime, kaip buvo įkurta Lietuvos Komunistų partija, kas 
buvo jos organizatoriai ir ideologiniai vadovai, padeda 
sužinoti biografinių apybraižų rinkinys „Lietuvos revo
liucionieriai".

Knygoje pateikiam os daugiausia Lietuvos Komunistų 
partijos organizatorių ir vadovaujančių  darbuotojų, bu 
vusių Centro Komiteto narių  ir partin io  darbo aktyvistų  
biografijos. Visi jie  idėjiškai brendo pereinam uoju iš k a 
pitalizmo į socializmą laikotarpiu. Įsisąmoninę m arksisti- 
nį-lenininį mokymą, supratę visuom enės vystym osi dės
ningumus, jie  pirm ieji Lietuvoje pradėjo m arksistiškai 
analizuoti visuom eninio gyvenim o reiškinius ir daryti iš 
to praktines išvadas. Kurdami darbininkų klasės partiją  — 
Komunistų partiją, plėsdam i jos organizacijų veiklą da r
bininkų profsąjungose, valstiečių ir k itų  darbo žmonių 
kooperatinėse, kultūrinio švietimo draugijose, dalyvauda
mi seimo ir savivaldybių rinkim ų kam panijose, šie dar
bininkų judėjim o pionieriai suvaidino svarbų vaidm enį 
lietuvių tautos gyvenime. Išaugo ir subrendo tos visuo
meninės jėgos, kurios pasuko lietuvių tautos likimą socia
linės pažangos keliu, likvidavo darbo žmonių išnaudojim u 
parem tą santvarką, sukūrė 'socialistinę visuomenę.

Siekdami užsibrėžto tikslo, šie darbininkų ir visų d a r
bo žmonių revoliucinio judėjim o pionieriai dirbo didžiai 
pasiryžę ir pasiaukodam i visuomenės labui, patyrė daug 
sunkumų, žiaurių klasinio priešo persekiojimų, bet toje 
nenuilstam oje kovoje nepalūžo, išėjo nugalėtojais.

Didelė Lietuvos revoliucionierių biografinių apybraižų 
dalis parašytos dar prieš pasirodant „Lietuvos Komunistų 
partijos istorijos apybraižai". Knygoje skelbiamos v isuo
menės veikėjų  biografijos buvo rašomos rem iantis pirm i
niais istoriniais šaltiniais, stengiantis pateikti m oksliškai 
pagrįstus duomenis. Be to, rašant šias biografines apybra i
žas, turėtas tikslas sukaupti m edžiagą Lietuvos Komunistų 
partijos istorijai, padėti išspręsti tos istorijos problem i
nius klausimus, išryškinti žymiausių krašto visuom enės 
veikėjų, m arksistų-leniniečių teorinę veiklą, jų  kūrybinį
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įnašą į pribrendusių visuom enės raidos klausim ų spren
dimą. Tam reikalui .skiriami ir prie biografinių apybraižų 
pridedami revoliucionierių  literatūrin io  palikim o biblio
grafiniai duomenys.

*  *  *

A utorius dėkoja Partijos istorijos instituto prie Lietu
vos KP CK kolektyvui už knygos recenzavim ą, dalykinius 
patarimus,, taip  pat instituto bibliografėms E. M ertinienei, 
V. Sušinskįenei, E. Žvirblienei, padėjusiom s parengti skel
biamas revoliucionierių kūrin ių  bibliografijas. J is  dėkin
gas instituto mokslinėm s darbuotojom s D. Blažytei, N. Ge- 
ležauskaitei, A. Lazickaitei, padėjusiom s patikrin ti gausius 
knygos šaltinius.

Tikiuosi, kad  Lietuvos revoliucionierių m okslinių bio
grafinių apybraižų rinkinys bus naudingas Lietuvos isto
rikams, propagandistam s, visuom enės m okslus studijuo
jančiam  jaunim ui, visiems ideologinio baro darbuoto
jams.

Autorius
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Lietuvos darbo žmonių išsivadavimo judėjim as išugdė ne 
vieną dešimtį žymių kovotojų, kurie, gindami gyvybinius 
darbininkų ir darbo valstiečių reikalus, stovėjo Lietuvoje 
vykusių revoliucinių kovų priešakyje, vedė liaudį į kovą 
su carizmu, dvarininkais ir fabrikantais, už darbo žmonių 
valdžią. Tokie kovotojai buvo revoliuciniai dem okratai 
Zigmantas Sierakauskas, Kostas Kalinauskas, A ntanas 
M ackevičius— 1863— 1864 m. valstiečių sukilimo vado
vai. Carinė reakcija  greitai nu traukė praėjusio amžiaus 
devintojo dešimtmečio revoliucionieriaus, „Proletariato11 
organizacijos atstovo Liudviko Janavičiaus veiklą. Jam  
padedant, 1883 m. birželio 24 d. buvo išleistas vienas iš 
pirm ųjų socialistinių atsišaukimų lietuvių k a lb a —„M ani
festas artojam s". Šių kovotojų darbą tęsė darbininkų kla
sės veikėjai Feliksas Dzeržinskis, V aclovas Balcevičius, 
Ivanas Klopovas, M ečislovas Kozlovskis, Stanislovas Rul- 
kovskis, Edvardas Sokolovskis, Stanislovas Trusevičius 
(Kazimieras Zalevskis), kurie, revoliucinio marksizmo idė
jų  įkvėpti, paskutiniajam e praėjusio amžiaus dešim tm etyje 
ėmė kurti Lietuvoje pirmąsias politines darbininkų klasės 
organizacijas, vadovauti streikams. XX a. pradžioje išky
la lenininės „Iskros" p latintojai Fiodoras Gusarovas, Jo-
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sifas Piatnickis, įžymūs 1905— 1907 m. revoliucijos Lie
tuvoje  veikėjai V incas Kapsukas, Zigmas Angarietis, 
Pranas Eidukevičius ir daugelis kitų.

Tarp vyresniosios kartos revoliucionierių Vincas Mic- 
kevičius-Kapsukas užima ypatingą vietą tiek revoliucinės 
veiklos mastu, tiek a tlik tu  darbu, tiek įtaka savo bendra
amžiams. Jis  yra vienas iš žymiausių marksizmo-leniniz
mo idėjų  p latintojų m ūsų krašte, vienas iš Lietuvos Ko
m unistų partijos organizatorių ir vadovų.

VARPININKŲ DEMOKRATŲ GRETOSE

Vincas M ickevičius gimė 1880 m. balandžio 7 d. V ilka
viškio apskrities Pajevonio valsčiaus (dabar V ilkaviškio 
raj.) Būdviečių kaimo pasiturinčio valstiečio šeimoje. 
1890— 1897 m. V. M ickevičius mokėsi M arijam polės gim
nazijoje. Baigęs penkias gimnazijos klases, jis, tėvų  v e r
čiamas, įstojo į Seinų kunigų seminariją, iš kurios 1898 m. 
po žandarų padarytos kratos buvo pašalintas kaip ,,ne- 
lurįs pašaukimo kunigu būti". V. M ickevičius m ėgino tęs- 
h m okslą M intaujos gimnazijoje, bet ir iš čia po naujos 
kratos caro žandarų reikalavim u buvo pašalintas; jam  
nebuvo įleista netgi eksternu laikyti egzaminų brandos 
atestatu i gauti. Tada 1901 m. V. M ickevičius išvyko į už
sienį ir 1902— 1904 m. mokėsi Šveicarijoje, Berno univer
sitete, ku r kaip laisvas klausytojas lankė filosofijos ir 
politinės ekonomijos paskaitas, kartu  vis labiau įsitrauk
damas į visuom eninį darbą.

Revoliucinę veiklą V. Kapsukas pradėjo imperializmo 
laikotarpiu, kai Rusijoje sparčiai augo pram onė ir didėjo 
darbininkų išnaudojim as, ėmė įsigalėti monopolijos, ku
riose svarbų vaidm enį vaidino užsienio kapitalas. Tuo pat 
metu šalyje dar buvo gausu ir feodalizmo liekanų: caro 
patvaldystė, dvarininkų žem ėvalda su „atodirbių", darbo 
„Iš pusės“ sistema, su išperkam aisiais mokesčiais, nuola- 
1 litinis ginčais tarp  dvarin inkų ir valstiečių dėl servitu- 
linlų žemių ir kt. Dauguma dirbamos žemės priklausė 
saujelei dvarininkų. Kapitalistinis išnaudojim as ėmė su- 
• įpinti su feodalinio išnaudojim o liekanomis.

Nacionaliniuose pakraščiuose caro valdžia vykdė žiau
nos nacionalinės priespaudos politiką. N erusų tau tų  na- 
< lonalinė kultūra buvo persekiojam a, daugeliui jų  buvo
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draudžiam a gim tąja kalba m okytis mokyklose, leisti k n y 
gas ir laikraščius, buvo kurstom a tarp  tautų nacionalinė 
nesantaika.

V isoje šalyje piliečiai neturėjo  jok ių  politinių teisių: 
patvaldžio caro vyriausybė draudė darbininkam s ir vals
tiečiams kurti 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 karą dėl Kini
jos kolonijinio pavergimo. Tai pareikalavo iš darbo žmo
nių dar naujų  aukų.

Visa tai sukėlė platų liaudies judėjim ą dėl caro val
džios nuvertim o, dvarininkų žemėvaldos panaikinimo, dėl 
šalies valdym o sudemokratinimo. Rusijoje brendo buržua
zinė dem okratinė revoliucija.

Nuo XIX a. paskutiniojo dešimtmečio vidurio Rusi
jo je  prasidėjo proletarinis išsivadavim o judėjim o laiko
tarpis. Revoliucinis 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 tautoms, tarp  jų  ir lietuvių tautai, socialinį bei n a 
cionalinį išsivadavimą.

Proletarinis išsivadavimo judėjim o laikotarpis yra 
glaudžiai susijęs su revoliucine V. Lenino veikla, su p ir
maisiais m ėginimais sukurti politinę darbininkų klasės o r
ganizaciją— m arksistinę Rusijos proletariato  partiją.

Proletarinės partijos Rusijoje užuomazga buvo V. Le
nino 1895 m. įkurta  „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 
paramos neperiodiniam  m arksistinių straipsnių rinkiniui 
„Rabotnik". „Kovos sąjunga darbininkų klasei išvaduoti" 
turėjo ryšių su Lietuvos marksistais. Tai vaizdžiai liudija 
Lietuvos revoliucinių socialdem okratų 1897 m. sausio 26 d. 
pasiųstas „Kovos sąjungai" laiškas-adresas, kupinas pro
letarinio internacionalizm o jausmų.

Praėjusio amžiaus paskutiniajam e dešim tm etyje prasi
dėjęs organizuotas Lietuvos darbininkų judėjim as galėjo 
būti sėkmingas tik  vairuojam as darbininkų partijos, be
sivadovaujančios revoliucinio marksizmo teorija. Kai so
cialdem okratinis judėjim as Lietuvoje tapo masinis, jam e 
dėl susiklosčiusių istorinių aplinkybių susidarė dvi sro-
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vės: oportunistinė nacionalistinė ir revoliucinė m arksis
tinė. Šių srovių kova, čia silpnėdama, čia stiprėdam a, 
vyko visą laiką, kol marksizmo-leninizmo idėjų  ir Spa
lio revoliucijos veikiam a m ūsų krašte 1918 m. susikūrė 
Lietuvos Komunistų partija. Į ją  susitelkė revoliuciniai 
darbininkų klasės ir k itų  darbo žmonių sluoksnių ele
mentai.

Visuose šiuose proletarinio išsivadavimo judėjim o lai
kotarpio įvykiuose, revoliucinės darbininkų klasės parti
jos kūrim o darbe aktyviai dalyvavo V. Kapsukas.

M arksistinės V. Kapsuko pažiūros formavosi palaips
niui. 1925 m. kovo mėn. rašytoje autobiografijoje V. Kap
sukas savo politines pažiūras 1901— 1902 m. taip  apibū
dino: „A tvykau į užsienį ne visiškai susiform avusiu Lietu
vos dem okratu, su didelėmis simpatijomis socialistams. 
Dirbau daugiausia lietuvių dem okratų organuose, buvau 
„Ūkininko" redaktoriaus padėjėju, bet tuo pat m etu pla- 
linau ir lietuvių socialdem okratinius leidinius. Pirmieji 
netrukus ėmė manęs nebepatenkinti, ir tam tikrą laiką 
aš puoselėjau m intį paversti juos revoliuciniais ir socia
listiniais. Tačiau m ano revoliucinių straipsnių nepraleis
davo „Ūkininko" redaktorius daktaras J . Bagdonavičius, 
ir jau  1902 m. pabaigoje aš pamačiau, kad ši m intis ne
įvykdoma; aš išėjau iš Lietuvių dem okratų partijos, ku 
tins nariu  anksčiau buvau" L

Pirmuosiuose savo kūriniuose V. Kapsukas užjaučia 
dvarininkų ir buožių išnaudojam us bei skriaudžiamus 
valstiečius, žemės ūkio darbininkus, piktinasi caro val
džios atstovų 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. Kapsukas tada dar nem atė tarp  skriaudžia
mi I j ii pažangiausios jėgos, darbininkų klasės, nesuvokė 
|ns istorinės misijos — telkti apie save visus engiamuo- 
iiltis ir išnaudojam uosius ir, revoliucinei proletarinei par- 
lljni vadovaujant, nuversti darbo žmonių išnaudojim u pa- 
i e ml ą  santvarką ir sukurti visuomenę be išnaudotojų 
t. I.isių. Visa tai V. Kapsukas suprato susipažinęs su m ark- 
.r/mo-leninizmo klasikų veikalais, kovodam as su buržua- 
мне nacionalistine varpininkų dem okratų ideologija. Tai- 
ri miirksistinis-lenininis V. Kapsuko brendim as prasidėjo
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ne evoliucionuojant jam  nuo varpininkų dem okratų į 
kairę, o principingai kovojant su jais. Ta kova buvo 
neišvengiam a: varpininkai dem okratai išreiškė lietuvių 
liberalinės buržuazijos, išnaudotojų klasės interesus, o į 
marksizmo-leninizmo pozicijas perėjęs V. Kapsukas ir jo 
kovos draugai vis nuosekliau ėmė ginti Lietuvos darbinin
kų ir valstiečių, t. y. išnaudojam ų klasių, interesus.

LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ DARBININKŲ 
PARTIJOJE

1903 m. įstojęs į Lietuvos socialdem okratų partiją, V. Kap
sukas netrukus pam atė jos atitrūkim ą nuo darbininkų 
klasės: ji neturėjo  aiškaus nusistatym o svarbiausiais to 
meto politiniais klausimais— nacionaliniu ir agrariniu. 
1899— 1900 m. iš LSDP pasitraukus F. Dzeržinskiui, E. So- 
kolovskiui, V. Balcevičiui ir kitiems, jo je  pradėjo vyrauti 
oportunistai nacionalistai S. Kairys, A. Janulaitis ir kiti, 
kurie kliudė telkti proletarinio internacionalizm o pagrin
dais visus revoliucinius elem entus bendrai Rusijos darbo 
žmonių kovai prieš carizmą ir kapitalizmą. J ie  p riešta
ravo tam, kad Lietuvoje būtų platinam a lenininė „Iskra", 
nesirūpino, kad LSDP pasiųstų savo atstovus į RSDDP II 
suvažiavimą. A. Janulaičio redaguojam as LSDP organas 
„Darbininkų balsas" apie 1903 m. įvykusiam e suvažia
vime kilusią gilaus principinio pobūdžio kovą tarp opor
tunistų m enševikų ir revoliucionierių bolševikų savo skai
ty to jų  visai neinformavo, o pastangas sukurti vieningą 
RSDDP vaizdavo iš nacionalistinių pozicijų 3.

Dar neatsikratęs visų iš Lietuvių dem okratų partijos 
atsineštų iliuzijų, bet jau  smerkdamas LSDP veiklos opor
tunizmą, V. Kapsukas aktyviai dalyvauja kuriant „Drau
go" grupę, kuri 1905 m. pradžioje pasivadino Lietuvių 
socialdem okratų darbininkų partija. Si partija  taip  pat 
nesilaikė iki galo nuoseklių m arksistinių pozicijų: ne te i
singos buvo jos pažiūros nacionaliniu klausimu. Tačiau 
ji priartėjo  prie žemės ūkio darbininkų. Pats V. Kapsukas 
1905 m. vasarą apie du m ėnesius sėkmingai vadovavo 
Šiaurės Lietuvos dvarų  darbininkų masiniams streikams. 
Archyvinėse bylose išliko Šiaulių apskrities ispravniko 
raportas Kauno gubernatoriui, kuriam e pranešama, kad, 
žandarų surinktomis žiniomis, žemės ūkio darbininkų 
streikam s vadovavo Vincukas, buvęs M intaujos gimnazi-
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jos VII klasės mokinys, 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 įmanoma, ir jis spėjo pasislėpti".

Lietuvos darbininkai ir valstiečiai aktyviai dalyvavo 
1905-—1907 m. revoliucijoje. Tos kovos organizatoriai ir 
vadovai mūsų krašte buvo bolševikai iš Rusijos socialde
m okratų darbininkų partijos vietinių organizacijų ir re 
voliuciniai socialdem okratai iš nacionalinių socialdem ok
ratinių organizacijų Lietuvoje. Vilniaus, Kaimo ir k itų  
miestų darbininkai m asiškai dalyvavo 1905 m. sausio 
streikuose, protestuodam i prieš Peterburgo darbininkų 
eisenos prie Žiemos rūm ų sušaudymą. Lietuvos darbinin
kai vieningai dalyvavo spalio m ėnesio visuotiniam e po
litiniame streike, privertusiam e carizmą padaryti nuolaidų 
liaudžiai. 1905 m. rudenį daugelyje 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 valstie
čių judėjim as prieš dvarininkus siejosi su nacionalinio 
Išsivadavimo judėjim u. 1905 m. pabaigoje Lietuvos mies- 
li| darbininkai, rem dami M askvos darbininkų ginkluotą 
kovą prieš carizmą, vėl paskelbė visuotinį streiką.

Istorikų surinktais duomenimis, 1905— 1907 m. strei
kai Lietuvoje įvyko 328 dvaruose. Juose 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 jau  1905— 1907 m. buržuazinės 
dem okratinės revoliucijos m etu Lietuvos darbininkai kaip 
i evoliucinė jėga pasireiškė ne tik mieste, bet ir k a im e 4. 
Š ileikai vyko ne tik  dvaruose. Į kovą ėmė įsitraukti buo
žių ūkių darbininkai ir mažažemiai bei vidutiniai vals
tiečiai. Klasių kovos stiprėjim as kaim e skatino buožijos 
perėjim ą į reakcijos stovyklą.

1905—1907 METŲ REVOLIUCIJOS DALYVIS

V. Kapsukas buvo vienas iš žymiausių 1905— 1907 m. re
voliucijos Lietuvoje veikėjų  ir vadovų. Tik prasidėjus 
i evoliucijai, straipsnyje „Pirmieji revoliucijos žingsniai" 
|!s ragino ginkluotis: „Dabar dar tik  prasideda pas mus 
i evoliucija ir veikiausiai negreitai ji pasibaigs.. .  Mes tu-
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rime būti pasirengę per ištisus m etus nepadėti iš rankų 
g in k lų .. .  M okykim ės ginklus varto ti ir taisyti barikadas" 5.

Tuo laikotarpiu V. Kapsukas buvo socialdem okratų 
leidinių „Draugas", „Darbininkas", „N aujoji gadynė", 
„Skardas" redaktorius, daugelio socialdem okratinių a tsi
šaukimų autorius, žemės ūkio darbininkų streikų ir de
m onstracijų, ginkluoto sukilimo organizatorius, nelegalios 
literatūros ir ginklų gabentojas, dažnai kalbėjo darbinin
kų ir valstiečių mitinguose. Savo praktinėje revoliucinėje 
veikloje V. Kapsukas rėmėsi RSDDP III suvažiavimo pri
imtais nutarimais.

1905 m. rugsėjo mėn. susijungus Lietuvos socialdem ok
ratų  partijai su Lietuvių socialdem okratų darbininkų par
tija, V. Kapsukas įėjo į jungtinės Lietuvos socialdem ok
ratų  partijos Centro Komitetą ir netrukus tapo vienu iš 
vadovaujančių jos kairiojo sparno veikėjų. Kai LSDP gre
tose 1906 m. išsiplėtė kova tarp autonom istų ir federalis- 
tų, „iš pradžių aš priklausiau pastariesiem s,— rašo savo 
jau  m inėtoje autobiografijoje V. Kapsukas,— bet jau  
1907 m. pradžioje užleidau pozicijas. Ėmiau pasisakyti už 
susijungim ą su RSDDP. Būdamas kalėjim e, 1913 m. gegu
žės mėn. aš galutinai apsisprendžiau kaip m arksistas in 
ternacionalistas, partietis, an tilikv idato rius"6.

1905 m. spalio 17 d. carui paskelbus m anifestą ir p a 
žadėjus sušaukti Valstybės dūmą, kai kurie Lietuvos bur
žuazijos atstovai — klerikalai ir liberalai ėmė garbinti ca
rą, džiūgauti dėl jo suteiktų laisvių. V. Kapsukas, kaip  ir 
visi revoliuciniai socialdem okratai, netikėjo  „laisve iš ca
ro malonės". Tomis dienomis jis rašė: „Mes m atėme caro 
valdžios darbus, gerai pažinome jos „m ylistas“ ir už tai 
netikim  ja  ir negalim  tikėti. Tegul sau garbina V itę ko 
kie trum paregiai ponai, tegul jie  eina jam  į talką m ūsų 
brolių k rau ją  lieti, bet ne mes, susipratusieji darbininkai! 
Mes 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. Kapsuko žodžiai bu
vo teisingi, patvirtino pats gyvenimas. Pažadėjusi dem ok
ratines laisves, caro vyriausybė netrukus organizavo bau
džiamuosius būrius, kurie įvairiose Lietuvos vietose suimi
nėjo ir kankino revoliucijos dalyvius, iš patrankų apšaudė 
jų  namus.

Tikrąją laisvę darbo žmonės galėjo iškovoti tik ginklu 
nuvertę caro valdžią. Vadovaudam iesi RSDDP III suva
žiavimo nutarim ais, bolševikai parengė ir įvykdė gink-
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luotą sukilimą M askvoje ir kituose Rusijos miestuose. 
Dirbdamas revoliucinį darbą Suvalkijoje, V. Kapsukas 
užmezgė glaudžius ryšius su M arijam polėje stovėjusio 
111-ojo Dono pulko kareiviais, apylinkės valstiečiais ir 
1905 m. gruodžio mėn., vykstan t M askvoje ginkluotam  
sukilimui, organizavo jų  ginkluotą žygį prieš caro val
džią. Tačiau 1905 m. gruodžio 15 d. valstiečių m itinge 
Narto kaim e prie M arijam polės V. Kapsukas areštuo ja
mas. Suimtas Jaks-Tyrio pavarde, jis buvo kalinam as Kal
varijos, paskui Suvalkų kalėjim uose. 1906 m. kovo 17 d. 
kalinamą V. Kapsuką draugai išvadavo iš Suvalkų ligo
ninės. Nelegaliai apsigyvenęs Vilniuje, jis vėl dirbo re 
voliucinį darbą.

Revoliucinio judėjim o atoslūgio sąlygomis revoliucio
nieriams iškilo uždavinys sėkm ingiau panaudoti Valstybės 
dūmą caro valdžiai demaskuoti, darbo liaudžiai į kovą 
mobilizuoti. Sekdami bolševikų pavyzdžiu, Lietuvos re 
voliuciniai socialdem okratai, tarp jų  ir V. Kapsukas, ryž- 
Iingai pasisako prieš blokavimosi rinkim inėje kam pani
joje su liberaline buržuazija taktiką, prieš konstitucines 
iliuzijas, nes jomis buržuazijos atstovai m ėgino atitraukti 
darbo žmones nuo revoliucinės kovos su carizmu. Tuo 
pačiu m etu V. Kapsukas ragina dalyvauti II Valstybės 
dūmos rinkimuose. V. Kapsukas aiškino, kad II dūmą, 
kaip ir I dūmą, darbininkam s ir valstiečiam s nieko ne
duos, tačiau  socialdem okratai privalo dalyvauti jos rin
kimuose, nes, vykstan t rinkiminei kam panijai, taip  pat 
Iš V alstybės dūmos tribūnos galima plačiau skleisti par- 
lijos nusistatym us, dem askuoti caro valdžią, mobilizuoti 
kovai prieš ją  darbo žm ones8.

Vienas iš svarbiausių 1905— 1907 m. revoliucijos už
davinių buvo išspręsti agrarinį klausimą valstiečių nau 
dai,  įtraukti juos į kovą prieš dvarininkų žem ėvaldą ir 
jos  interesus gynusią caro valdžią. Sprendžiant šį užda
vinį, V. Kapsukas taip pat artėjo  prie lenininių pažiūrų, 
lau 1906 m. jis rašė: „Ir aš vis tik lieku tos nuomonės, 
kad reikalinga be jokio užmokesčio atimti iš ponų že
l ia s gana jau  jie  prisikrovė sau kišenes iš išperkam ų- 
ji| mokesčių, baudžiavą pana ik inus"9. Kaip žinoma, 
USDDP I konferencijoje 1905 m. ir IV suvažiavim e 1906 m. 
V Leninas siūlė konfiskuoti dvarin inkų žemes 10, o vė- 
11.m visas žemes nacionalizuoti. Demaskuodamas Lietuvos 
d. i nok ratų partiją, kaip  m iesto buržuazijos ir kaim o buo- 

I j o s  stipriųjų ūkininkų — partiją, V. Kapsukas straips-
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nyje  „Ką atstovauja Lietuvos socialdem okratų-— atstovų 
kuopa" (Valstybės dūmoje) aiškino, jog  socialdem okratai 
remiasi darbininkais ir mažažemiais valstiečiais, kurių 
interesai sutam pa, kad jie  remiasi ir vidutiniais valstie
čiais, „kurie turi daugiau 10 dešim tinių žemės, bet nesi- 
samdo sau darbininkų ir yra iš dalies prie darbininkų 
linkę" u . Ši diferencijuota pažiūra į tam  tikrus valstietijos 
sluoksnius buvo aiškiai pagrįsta dar 1903 m. V. Lenino 
knygoje „Į kaimo varguom enę". Taigi ir valstiečių d i
ferenciacijos klausim u V. Kapsukas populiarino lenininę 
pažiūrą.

A tstovaudam i buržuazijos interesam s ir gindami dva
rininkų reikalus, Lietuvos dem okratų partijos vadovai, 
kaip ir Rusijos kadetai, siūlė valstiečiam s išpirkti dvari
ninkų žemę. Toks agrarinio klausimo sprendimas buvo 
priimtinas buožėms, bet negalėjo patenkinti bežemių, m a
žažemių ir vidutinių valstiečių, kurie neturėjo  pinigų dva
rininkų žemei pirkti. S traipsnyje „Socialdem okratai ir že
mės klausimas" V. Kapsukas pasisakė už caro, dvarininkų, 
bažnytinių žemių konfiskavimą, už servitutų, nuom ojam ų 
žemių atidavim ą valstiečiams. J is  rašė, kad valstiečių, 
besivaidijančių su dvarininkais dėl žemių, Lietuvos ka i
me yra labai daug ir kad „prisidės jie prie bendrojo re
voliucinio judėjim o tiktai tuomet, kuom et mes kartu  ko
vosime ir už artim iausius jiems reikalus" l2. Šiuose V. K ap
suko žodžiuose aiškiai atsispindi lenininė idėja darbininkų 
klasės ir valstietijos sąjungos kovoje prieš dvarininkus 
ir carizmą.

CARO KALĖJIMUOSE

A ktyvią V. Kapsuko revoliucinę veiklą, jo  publicistinį 
darbą „Skardo" redakcijoje nutraukia areštas. 1907 m. 
gegužės 19 d. jis suimamas centrinėje Vilniaus gatvėje 
kaip Juozas Paslavičius. Caro ochranka netrukus išaiš
kina jo  tik rą ją  pavardę, ir 1908 m. vasario 11 d. V ilniaus 
teismo rūmai nuteisia V. Kapsuką 3 m etus kalėti tv irto 
vėje. Tuo nepasitenkinusi, ochranka sudaro jam  nau ją  
bylą už pabėgim ą 1906 m. iš Suvalkų kalėjimo. Suvalkų 
apygardos teismas 1909 m. lapkričio 12 d. nuteisia V. K ap
suką 8 m etus kalėti. Varšuvos teismo rūmai ir senatas 
šį teismo nuosprendį patvirtino. Prasidėjo apie 6 su puse 
metų trukęs V. Kapsuko kalinim as Vilniaus, Suvalkų, V ar
šuvos ir Vladimiro kalėjimuose.
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Ir kalėjim e V. Kapsukas stengiasi gilinti savo teori
nes žinias, domisi politine ekonom ija ir istoriniu m ate
rializmu. J is  skaito F. Engelso veikalus „Liūdvigas Fojer- 
bachas", „Socializmo išsivystym as iš utopijos į mokslą", 
G. P lechanovo—„M onistinės pažiūros į istoriją  vysty 
mosi klausimu", F. M eringo— „Istorinis m aterializmas", 
K. Kautskio — „Karlo M arkso ekonominis mokslas" ir k i
tas teorines knygas. „Didžiausiu pamėgimu aš studijavau 
tuomet pam atines marksizmo teorijos knygas,— rašė vė
liau V. Kapsukas.— Tiesiog naujas akiratis m an atsidarė, 
įgijus aiškią m arksistinę pasaulėžiūrą ir supratus visuo
menės plėtojimosi kelius. Aš tiesiog poezijos rasdavau 
marksizmo moksle, jo  geležinėje logikoje ii aiškume" 13.

Įgytas teorines žinias V. Kapsukas tuojau pat stengėsi 
perteikti „Žarijos", legalaus lietuvių socialdem okratų 
laikraščio, skaitytojam s. V ilniaus Lukiškių kalėjim e 
V. Kapsukas parašė straipsnius apie Paryžiaus komuną, so
cialistus utopistus, apie istorinį materializmą, kapitalizmo 
raidą Rusijoje ir darbininkų judėjim ą ir kt„ kurie 1907—• 
1908 m. buvo išspausdinti „Žarijoje". Daugelis šių m ark
sistinės filosofijos ir politinės ekonomijos klausim ų buvo 
pirmą kartą  paliesti lietuvių socialdem okratinėje litera- 
lūroje.

Sėdėdamas Suvalkų kalėjim e, V. Kapsukas gavo vieną 
bolševikų laikraščio „Proletarij" numerį, iš kurio sužinojo 
apie V. Lenino kovą su „otzovistais", „dievo kūrėjais", 
bogdanovininkais. Pergabentas į V aršuvos „Arsenalo" ka
lėjimą, V. Kapsukas kurį laiką dirbo kalėjim o bibliote
koje. Čia jis slaptai studijavo K. M arkso „Kapitalo" I to 
mą ir jo  istorinius raštus, V. L enino—„Kapitalizmo raidą 
Rusijoje", A. B ėbelio— „M oterį ir socializmą".

Vladim iro kalėjim e V. Kapsukas susitiko su darbinin
kais bolševikais, tarp  jų  su Ivanu Kozlovu, kuris bendrus 
išgyvenimus vėliau aprašė savo atsiminimų knygoje „Ka
li >rga" 14, su būsimu pilietinio karo didvyriu M ichailu 
I i unze ir kt. Bendraudamas su bolševikais politiniais k a 
liniais, V. Kapsukas arčiau susipažino su jų  pažiūromis 
įvairiais politiniais klausimais. Ypač gilų įspūdį V. Kap
sukui padarė bolševikas Jakovas Sverdlovas, su kuriuo 
jis 1913 m. pavasarį, trem iamas į Sibirą, susitiko Krasno
jarsko kalėjim e.

Sėdėdamas įvairiuose kalėjimuose, V. Kapsukas rašė 
dienoraščio ir laiškų forma užrašus, kuriuos slaptai išsiųs
davo į laisvę. Užrašus išsaugojo Rytprūsiuose gyvenusi
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M orta Zauniūtė. Vėliau V. Kapsukas, surinkęs ir papildęs 
savo užrašus apsakym ais iš kalėjim o gyvenimo, parengė 
knygą „Caro kalėjim uos", kuri išėjo iš spaudos 1929 m. 
Niujorke. Šiuose vaizdinga kalba parašytuose užrašuose 
ir atsiminimuose yra daug žinių apie 1905— 1907 m. re 
voliucijos įvykius Lietuvoje, apie jos dalyvius ir aukas.

1913 m. kovo mėn. švenčiant carų Romanovų dinasti
jos 300 m etų jubiliejų, V. Kapsukui buvo pritaikyta da
linė am nestija ir bausmė sumažinta trečdaliu. Jis  buvo 
ištrem tas į Jenisejaus gubernijos Jalanės valsčių (25 vars
tai nuo Jeniseisko miesto).

Apie savo politines pažiūras Sibire V. Kapsukas 
1926 m. gruodžio mėn. rašė: „Išėjęs 1913 m. iš katorgos, 
aš buvau aiškiu antilikvidatorium , stojau už neapkarpy
tus lozungus, visiškai pritariau bolševikams dėl buržua
zijos, proletariato ir valstietijos vaidm ens Rusijos revo
liucijoje, buvau už vieningą Rusijos socialdem okratų pa r
tiją, sim patizavau bolševikams" 15.

Sibire V. Kapsukas palaikė ryšius su ištrem tu į Turu- 
chaną J. Sverdlovu ir kitais bolševikais. 1913 m. rug
sėjo 3 d. laiške V. Kapsukui J . Sverdlovas pritarė jo  
sumanymui išleisti straipsnių rinkinį „Iš politinės k a to r
gos gyvenimo" ir pažadėjo visokeriopą param ą 16. J. Sverd
lovas mėgino padėti V. Kapsukui užmegzti ryšius su V als
tybės dūmos deputatu bolševiku Grigorijum  Pėtrovskiu, 
tačiau jo  rekom endacinį laišką sulaikė Jeniseisko žanda
rai 17. Savo sumanymo išleisti straipsnių rinkinį apie po
litinių katorgininkų gyvenim ą V. Kapsukas nespėjo įvyk
dyti, bet šio darbo pėdsakai atsispindi „Caro kalėjim uos", 
kur jis gana plačiai aprašo Vladimiro ir K rasnojarsko ka
lėjim ų politinių kalinių padėtį, trem tinių gyvenimo sąly
gas ir k t.18

Bolševikinės spaudos („Pravda", „Prosveščenije" ir kt.) 
teiginių nacionaliniu klausimu veikiam as, V. Kapsukas 
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, renkant lėšas „tautos 
namams", 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 naujas revoliucinio darbininkų judėjim o paki
limas paskatino V. K apsuką aktyviau įsitraukti į visuo
meninį darbą. ,,Drg. Sverdlovas uždegė m ane,— rašė
V. Kapsukas,— dideliu noru kuo greičiausiai mesti trė 
mimą ir grįžti prie gyvo partijos darbo. J į įsivaizdavau 
dabar tik  tv irtai susirišusį su Rusijos socialdem okratų dar
bininkų partija" 19. Pabėgimą iš Sibiro V. Kapsukui pa
dėjo organizuoti politinių kalinių rėm ėjai iš V ilniaus (Fi
lomena Grincevičiūtė ir kt.), kurie atsiuntė jam  drabužių, 
naują  pasą, pinigų. Pasinaudojęs ta  param a, V. Kapsukas 
1913 m. pabaigoje sėkmingai pabėgo iš trem ties ir trau 
kiniu atvyko į M askvą, o iš čia į Tartu, Rygą, kur padėjo 
išleisti „Vilnies" trečiąjį numerį. Kelias savaites V. Kap
sukas slapstėsi V ladim iro Zubovo M edemrodės dvare (Ak
menės ra j .), kur m okytojavo jo  pažįstamos A ldona Di- 
džiulytė ir Elena Laumianskaitė-Baronienė. Šios kelionės 
m etu V. Kapsukas buvo susitikęs su LSDP CK nariais V la
du Požėla ir M ykolu Biržiška, tarėsi dėl socialdem okrati
nio darbo pagyvinimo, dėl nelegalaus laikraščio užsienyje 
leidimo. Tačiau tai padaryti buvo neįmanoma, nes LSDP 
gretos, ypač jos vadovybė, buvo užsikrėtusios oportuniz
mu ir likvidatoryste.

1914 m. ankstyvą pavasarį V. Kapsukas nelegaliai atsi
dūrė Rytprūsiuose, o iš ten nuvyko į Krokuvą. Čia politi
nių em igrantų A ntano ir Serafimos Didžiulių bute Kolon- 
lajaus g. 8 V. Kapsuko iniciatyva įvyko LSDP Užsienio 
biuro narių  pasitarim as su V. Leninu. Be V. Kapsuko 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 liudijimu, pasitarim e buvo daug ginčytasi 
dėl socialdem okratų pažiūrų nacionaliniu klausimu. Buvo 
aiškinamasi, kuo skiriasi šiuo klausimu Rusijos socialde
m okratų darbininkų partijos ir Lietuvos socialdem okratų 
partijos pažiūros. A. Didžiulio žodžiais, V. Leninas, išklau
sęs lietuvių socialdem okratų pasisakymus, pareiškė, kad 
Lietuvos socialdem okratų partijos pažiūrose nacionaliniu 
klausimu atsispindi smulkiaburžuaziniai polinkiai („mel- 
koburžuaznyje „zamaški"). Jis  nurodė, kad Rusijoje turi 
Imti v iena socialdem okratų partija, kurios uždavinys vie- 
n y I i įvairių tautybių darbininkus, o ne skaldyti jų  jėgas, 
kuriant atskiras nacionalines organizacijas. Tame pačia-
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me pasitarim e V. Kapsukas kėlė klausim ą dėl LSDP su
artėjim o su RSDDP21.

Kaip rodo 1953 m. Krokuvoje 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. Kapsukas rašo legalaus bolševikų partijos teori
nio žurnalo „Prosveščenije" liepos mėn. num eriui straips
nį apie LSDP ev o liu c iją22. V. Kapsukas savo 1914 m. 
liepos 9 d. laiške V. Leninui tuo pačiu klausimu 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 spausdinam a"23. Paskuti
nis žurnalo „Prosveščenije" num eris išėjo 1914 m. birže
lio mėn., o po to caro cenzūra jį  uždarė. V. Kapsuko 
straipsnis žurnale nepasirodė.

Atsakydam as į V. Lenino laišką dėl „Vilnies" laikraš
čio krypties, V. Kapsukas 1914 m. liepos 8 d. laiške infor
m avo V. Leniną, kad „Vilnies " kryptis bolševikinė, nors 
ir nenuosekli (laikraštis laikosi nuomonės, kad bolševikai 
ir m enševikai gali susivienyti, je i pastarieji paklus v a 
dovaujančių partijos organų — suvažiavim ų ir kt.— n u 
tarimams) 24. „Vilnis" pasisako už senus neapkarpytus 
1905 m. revoliucijos šūkius, k ritikuoja  liberalus liaudi
ninkus, kovoja prieš nacionalinį uždarumą, pabrėžia rei
kalingum ą visų tautybių darbininkam s telktis į bendras 
tiek politines, tiek kultūros organizacijas.

V. Kapsukas aktyviai bendradarbiavo „Vilnyje", p a 
rašė daugumą svarbiausių šio laikraščio straipsnių. Jis  
nenuilstam ai skleidė proletarinio internacionalizm o idėjas, 
ragino semtis tvirtum o iš rusų revoliucionierių. Pažymė
damas „Pravdos" dvejų  m etų jubiliejų, V. Kapsukas 
straipsnyje „Sukaktuvės" rašė: „Tą dieną po ilgų tamsios 
reakcijos m etų išėjo Peterburge pirm utinis rusų darbinin
kų  dienraštis „Pravda" („Teisybė"). Tai buvo 1912 m. 
Įvairiais vardais „Pravda" dar iki šiol gyvuoja. Jok ie  
persekiojim ai negalėjo jos num arinti. Ir kaip mes su p a 
sididžiavimu galime atsiminti lietuvių spaudos iškovoji
mą, taip  pat ne su m ažesniu pasididžiavim u galime atsi
minti ir dviejų  m etų draugų rusų darbininkų laikraščio 
kovą. Tas laimėjim as ir ta  kova tesuteik ia mums daugiau 
patvaros tolimesniam mūsų darbui" 25.
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REVOLIUCINIAI SOCIALDEMOKRATAI 
PIRMOJO PASAULINIO KARO METU

Prasidėjus Pirm ajam  pasauliniam  karui, V. Kapsukas bu
vo priverstas išvažiuoti iš A ustrijos į Šveicariją, o 1914 m. 
gruodžio mėn. atvyko į Angliją, kur redagavo LSDP Už
sienio biuro organą „Socialdem okratas", Didžiosios Brita
nijos Lietuvių socialistų sąjungos organą „Rankpelnis".

Prasidėjęs imperialistinis, iš abiejų pusių grobikiškas 
karas ir pažiūra į jį  buvo rim tas išbandym as visų šalių 
socialistų partijoms. Daugelio šalių socialistų partijų  v a 
dovai, išdavę proletariato  interesus, perėjo  į im perialis
tinės buržuazijos gynimo pozicijas, tarptautin io  darbininkų 
solidarumo idėjas pakeitė socialšovinistiniu vienų tau 
tybių darbininkų kurstym u prieš k itų  tautybių darbinin
kus. II Internacionalo partijose įsigalėjęs oportunizmas 
lemiamu istoriniu m om entu sužlugdė patį Internacionalą.

Tik Rusijos bolševikų partija  tebelaikė aukštai iškė
lusi proletarinio internacionalizm o, kovos prieš im perialis
tinį karą  vėliavą. 1914 m. lapkričio 1 d. bolševikų partijos 
Centro Komiteto organe „Social-demokrat" (Nr. 33) p a 
sirodė V. Lenino parašytas istorinis dokum entas „Karas 
Ir Rusijos socialdem okratija". Šiame bolševikų m anifeste 
buvo atskleista II Internacionalo oportunistinių vadų  iš
davystė, II Internacionalo žlugimas ir iškeltas uždavinys 
sukurti III Internacionalą. Jam e buvo suformuluoti ir pa
grindiniai bolševikų partijos šūkiai imperialistinio karo 
metu. Bolševikai ragino im perialistinį karą paversti p i
lietiniu karu, t. y. jie  buvo už revoliuciją prieš v iešpatau
jančiąsias klases; kartu  jie  buvo už caro vyriausybės p ra
laimėjimą kare ir visišką ryšių nutraukim ą su patyrusiu 
krachą II Internacionalu.

Kaip vertino prasidėjusį pasaulinį im perialistinį karą 
V. Kapsukas? 1914 m. lapkričio mėn. kai kuriuose Berly
no, Paryžiaus, Tilžės, JA V  socialdem okratų laikraščiuose, 
o 1915 m. pradžioje Škotijos „Socialdemokrate" pasirodė 
V. Kapsuko parašytas LSDP Užsienio biuro pareiškimas, 
kuriame, priešingai socialšovinistams, buvo griežtai sm er
kiamas prasidėjęs im perialistinis karas. Tame pareiškim e 
V. Kapsukas LSDP Užsienio biuro vardu protestuoja prieš 
lai, jog „lietuvių buržuazijos klapčiukas, dūmos narys 
M artynas Yčas pranešė dūm oje visų lietuvių vardu, be 
partijų skirtumo, kad lietuvių tau ta  užm irštanti savo nuo
kalnias ir žiūrinti į šitą karą  kaip į šventą". Pareiškime
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buvo nurodoma, kad „prislėgtosios Rusijos tautos tegalės 
įgyti laisvės ir teisių, tik kovodam os su caro valdžia", 
kad Lietuvos socialdem okratai „nelaukia išganymo Lie
tuvos proletariatui ir nuo grobiamosios Vokietijos, kaip 
ir Rusijos, imperializmo politikos", kad jie laikosi klasi
nių pozicijų ir kviečia „Lietuvos proletariatą kovai su 
caro valdžia ir galutiniam  socializmo įvykdymui" 26.

Kaip matome, V. Kapsuko pareiškim e dar nėra kelia
mi bolševikų karo m eto šūkiai: paversti im perialistinį 
karą  pilietiniu karu  (jis ragino tik, kad karas „kuo grei
čiau būtų pabaigtas"), visiškai nu traukti ryšius su II In
ternacionalo vadovais. Tačiau V. Kapsukas, tuo m etu vos 
ne vienintelis iš LSDP vadovų, aiškiai ir viešai pasisakė 
prieš im perialistinį karą, tuo tarpu  S. Kairys, A. J a n u 
laitis, M. Biržiška karo m etu pradėjo bendradarbiauti su 
lietuvių buržuazijos atstovais ir tapo  kaizerinių okupantų 
įrankiais, padėjo įgyvendinti jų  grobikiškus sumanymus.

Dar aiškiau prieš socialoportunistus V. Kapsukas p a 
sisako savo 1915 m. vasario 10 d. laiške A ntantės šalių 
socialistų partijų  konferencijai, įvykusiai tų  pačių m etų 
vasario 14 d. Londone: „Tiktai kovoje su tautiniu užda
rumu ir daugiau ar mažiau įsibrovusiu į visų k a riau jan 
čiųjų kraštų socialistų eiles socialpatriotizmu, kuris veda 
darbininkus buržuazinių partijų  ir jų  valdžios uodegoje, 
tiktai klasių kovoje, o ne klasių bendradarbiavim e, tik 
ta i kovoje su grobuoniška imperializmo politika, vis 
tiek iš kur ji bekiltų, tiktai kovoje su tos politikos su
keltu dabartiniu karu, o ne jo rėmime, tiktai ta rp tau ti
niam e darbininkų klasės solidarume, o ne vieni k itų  žu
dyme yra šviesiosios mūsų ateities laidas" 27.

A tvykęs į Angliją, V. Kapsukas užmezgė ryšius su 
Rusijos bolševikais, Latvijos ir Lenkijos socialdem okratais 
emigrantais. J is  rūpinasi partinio darbo atkūrim u Lietu
voje, ieško ryšių su Lietuvos darbininkų judėjim o da
lyviais. „Galime pranešti draugam s linksm ą naujieną: pa
galiau mums pasisekė surasti kelius į Lietuvą,— rašo jis 
straipsnyje „Draugų atidžiai".— Tikimės, kad bendrom is 
pastangomis mes greitai galėsime atgaivinti ten darbą ir 
jį išplėsti. . . Dėl to visi, kam tik  brangus yra tas darbas, 
turime skubintis jam  į talką" 28.

V. Kapsukas ir pats rengėsi vykti pogrindiniam  p ar
tiniam darbui į Lietuvą. Susisiekęs su bolševikų partijos 
Centro Komitetu ir kitų tautų  socialdem okratais, jis sten
gėsi išsiaiškinti įvairius teorinio ir praktinio darbo klau-
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simus. 1915 m. gruodžio mėn. Londone keturis vakarus 
truko diskusijos, kuriose dalyvavo „žymūs Rusijos, Lat
vijos, Lietuvos ir Lenkijos tarptautinės revoliucinės social
dem okratijos veikėjai" 29. Buvo plačiai ap tarta  tautų  ap
sisprendim o teisė, būsim ų revoliucijų Lenkijoje, Lietuvoje 
ir Latvijoje pobūdis. Dėl karo meto susisiekimo sunkum ų 
V. Kapsukas į Lietuvą nenuvyko, bet užmegzti ryšiai su 
bolševikais nenutrūko. „Pradedant nuo 1915 m. pabai
gos,— rašo jis 1925 m. savo autobiografijoje,— visą laiką 
palaikiau ryšius su bolševikų Centro Komitetu ir kitais 
ijolševikais“ 30.

Lietuvos socialdem okratų partijos 20-mečiui V. Kap
sukas 1916 m. rinko m edžiagą jubiliejiniam  LSDP Užsienio 
biuro organo „Socialdem okratas" numeriui. J is  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 sveikinimas. 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 pat pranešė, kad tokius straipsnius „drg. Iljičius ir 
Grigorijus sutiko atsiųsti; tuo atveju, jei cenzūra nepra
leis (o tai labai galimas dalykas), jie pasiūlė įdėti ve
dam ąjį iš 51 num erio („Social-demokrat") ir drg. Ilji- 
čiaus straipsnį „Apie [nacionalinį] didžiarusių pasi
didžiavimą"— šie straipsniai bus įdėti" 31. Jubiliejiniam e 
„Socialdemokrato" num eryje buvo pranešta: „Jų  pasiųstų 
straipsnių mes negavom e (tokia „laisvė" dabar V akarų 
lūiropoje v iešpa tau ja !)"32. Tame pačiame - laikraščio nu 
m eryje buvo paskelbta tokia žinutė apie RSDDP CK svei
kinimą: „Rusijos SDDP Centro Komitetas 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 jau  m inėtas V. Kap
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 mums juo labiau 
i ei kalinga Jūsų  param a". Ir čia pat V. Kapsukas klausia: 
,,Ar negalim a būtų kartu  su Jūsų ir bolševikine literatūra
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siuntinėti į Rusiją ir mūsiškę? T ai'— juo labiau reikalin
ga todėl, kad dauguma lietuvių darbininkų dabar išsklai
dyti po Rusijos fabrikus ir gamyklas, o mes stojam e 
(nenoriu dar pasakyti „stovime", nes tik  dabar galutinai 
atsistojome) į visiškai aiškias internacionalines kairiosios 
socialdem okratijos pozicijas. Besiskirdami kai kuriomis 
detalėm is nuo Rusijos bolševikų, apskritai imant, mes su 
jais visiškai solidarūs" 34.

Tokį V. Kapsuko pasisakym ą dėl visiško solidarumo 
su Rusijos bolševikais patvirtina ir jo Pirmojo pasauli
nio karo m etu redaguotų laikraščių „Socialdem okratas", 
„Rankpelnis", „Kova" ir žurnalo „N aujoji gadynė" tu ri
nys. Šiuose periodiniuose leidiniuose skelbti V. Kapsuko, 
Z. Angariečio, k itų  bolševikų partijos veikėjų  straipsniai 
ir kai kurie partijos dokum entai populiarino bolševiki
nes pažiūras į imperialistinį karą, į socialšovinistus, p ri
pažino būtinum ą atsiriboti nuo socialoportunistų, nuėjusių 
tarnauti im perialistinei buržuazijai. A ntai straipsnyje ,,Dvi 
srovės LSDP eilėse" V. Kapsukas griežtai atsiriboja nuo 
oportunistų ir nacionalistų Lietuvos socialdem okratų par
tijoje. „Visi jie išdavė darbininkų klasės reikalus,— rašė 
V. Kapsukas,— nuėjo tarnauti savo tautos b u ržuaz ija i... 
Dėl to tik kuo atkakliausią kovą mes jiem s galime skelbti. 
J ie  ne m ūsų d rau g a i.. .  mes turim e sieną pastatyti tarp 
jų  ir mūsų. V idurio čia negali būti. A rba su tarptautine 
revoliucine socialdem okratija, arba su tautine buržuazija. 
Tertium non datur (trečiojo kelio nėra)" 35.

Minimi V. Kapsuko laiške J. Beržiniui nesutarim ai su 
bolševikais lietė pirm iausia pažiūrą į centristus. Pasisa
kydam as už centristų k r it ik ą 36, V. Kapsukas tuo m etu 
dar nesuprato V. Lenino, bolševikų partijos nusistatymo, 
jog būtina nutraukti ryšius su centristais, neįsileisti jų  
į naują, III In ternacionalą37. Galutinai savo iliuzijų, kad 
centristus galima bus pastūm ėti į kairę, jis atsisakė vėliau, 
kai iš klasių kovos patyrim o įsitikino, jog centristai tėra 
socialoportunizmo atmaina. Ja u  m inėtoje autobiografijoje 
V. Kapsukas taip  apibūdino savo politines pažiūras Pir
mojo pasaulinio karo metais: „Tiktai karo metu, 1915 m. 
pabaigoje, aiškiai ėmiau laikytis bolševikų pažiūros; tik  
kai kuriais klausimais buvau dar artimesnis senai Len
kijos karalystės ir Lietuvos socialdem okratijai (nacionali
nis klausimas, pažiūra į valstiečius). Be to, stodam as už 
III Internacionalo sukūrimą, dar 1916 m. pradžioje prieš
taravau, kad nuo jo  būtų m echaniškai atkirstas centras" 38.
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Smerkdamas LSDP vadovų daugelį m etų propaguotą 
Rusijos darbininkų judėjim o jėgų  skaldymą, Lietuvos so
cialdem okratinių organizacijų  separatizmą, V. Kapsukas 
1916 m. aiškiai pasisakė už suartėjim ą su Rusijos bolše
vikų partija: „Mes nebenorim e būti atsiskyrėliais, kaip 
iki šiol buvome, ir artinam ės su tais, kurie y ra  mums 
artim iausi" 39.

JA V  pažangiųjų lietuvių organizacijų kviečiam as, 
V. Kapsukas 1916 m. vasarą nuvyko į JAV . Tai iš dalies 
buvo priverstinis išvykim as, nes aktyvaus antim ilitaristo 
V. Kapsuko veikla ėmė domėtis Anglijos policija — jam  
ėmė grėsti suėmimas.

A tvykęs į JAV, V. Kapsukas 1916 m. rugsėjo mėn. 
ėmė redaguoti Filadelfijoje ėjusius Lietuvių socialistų 
sąjungos Am 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. 
Nr. 13) 40. Dirbdamas tarp  Amerikos lietuvių darbininkų 
em igrantų, Lietuvių socialistų sąjungoje, V. Kapsukas to 
liau kovojo su oportunistais socialistiniam e judėjim e, 
spausdino m arksistų straipsnius, nušviečiančius bolševi
kų partijos principinius nusistatym us im perialistinio karo 
ir naujo, III Internacionalo kūrimo klausimais. 1924 .m. 
birželio 8 d. laiške JA V  pažangiųjų lietuvių veikėjui Leo
nui Prūseikai V. Kapsukas rašė, kad 1916 m. Lietuvių 
socialistų sąjungos suvažiavim e Čikagoje jis visiškai są
m oningai savo sveikinimo žodyje pasakęs, jog  „negali
m a sustoti nė prieš skilimą ar skaldym ą partijos, jei ji 
stovi socialpatriotų pam atais" 41.

Svarbią reikšmę turėjo  JA V  im perialistų ir jų  gro
bikiškų siekimų Pirmojo pasaulinio karo m etu dem aska
vimas. Apie „kovojančias" tarpusavyje prezidento rinki
m ų kam panijoje respublikonų ir dem okratų partijas 
V. Kapsukas rašė: „Teisybę pasakius, tos abi partijos 
principialiai jau  niekuo nebesiskiria. Jos abi skyrium 
gyvuoja ypatingai dėl to, kad to reikalauja įvairių  gru
pių politikierių reikalai. Abiem diktuoja didysis kap ita
las" 42. Kai prezidentu buvo perrinktas Vudras Vilsonas, 
V. Kapsukas rašė: „Pasibaigė rinkimai. Kas gi juose lai
mėjo? Laimėjo pirm iausia aukso karaliai—-Niujorko 
Volstritas" 43. V. Vilsonas buvo vienas iš tų  JA V  pre
zidentų, kuris smarkų šalies m ilitarizavim ą ir pasirengim ą 
karui dangstė taikos šūkiais. „JAV,— rašė V. Kapsukas,— 
didžiausią m ilitarizavimosi žingsnį nužengė pirm yn „tai
kos apaštalo" Vilsono laikais" 44.
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Pasisakydamas prieš karo kursty tojus — milijardierius, 
tetrokštančius pralobti iš karinių užsakymų, V. Kapsu
kas rašė: „Kas A m eriką stumia į karą? A r ne didžiųjų 
aukso karalių reikalai? Jiem s dar per mažai tų  turtų, k u 
rių prisiplėšė iš kruvino darbininkų prakaito! Jie  dar per 
mažai pasipelnė iš amunicijos ir a titrauk tų  nuo vaikų ir 
motinų burnos m aisto produktų, nugabentų į Europą, kad 
juo brangiau už juos galėtų paimti! . .  Ir, grūsdami dar
bininkus į tas skerdynes, jie  šaukia mums, kad už „tėvy
nę" reikalinga esą galvą guldyti! Rokfelerių ir M organų 
„tėvynę"!" Ir čia pat V. Kapsukas daro išvadą: „Negali 
būti nė kalbos apie tai, kad susipratę darbininkai Rok
felerių ir M organų „tėvynę" gintų". J is  aiškino, jog buvę 
socialistų vadai G. Plechanovas ir K. Kautskis, Pirmojo 
pasaulinio karo m etu kviesdam i darbininkus „ginti“ im
perialistų tėvynę, išdavė pagrindinius darbininkų klasės 
interesus ir nuėjo  tarnauti savo kraštų  im perialistinei bu r
žuazijai.

V. Kapsukas mokė JA V  lietuvius darbininkus: „To v i
so akivaizdoje susipratusieji darbininkai ir jų  partijos tik  
vieną kelią teturi: griežtą atm etimą visokių vienybių su 
buržuazijos partijom is ir jų  valdžia kaip  taikos, taip  ir 
karo metu; griežtą atm etimą kapitalo „tėvynės gynimo"; 
paskelbimą jam, visai dabartinei kapitalizmo tvarkai m ir
tinos kovos dėl socializmo. . . .  M ūsų obalsis turi būti: 
prieš imperializmą, už socializmą! Prieš im perialistinius 
karus, už piliečių karą  dėl socializmo!" 45

Iš šių V. Kapsuko pasisakym ų aiškiai m atyti užsienio 
lietuvių revoliucinių socialdem okratų perėjim as į m ark- 
sistines-leninines pozicijas dėl santykių su socialoportu- 
nistais ir centristais nutraukim o, III Internacionalo su
kūrimo, revoliucinės kovos už socializmą klausimais. To
kios jų  pažiūros rodė, kad bręsta Lietuvos Komunistų 
partijos kūrėjų  kadrai.

Gindamas darbininkų klasės gyvybinius reikalus, pro
letarinio internacionalizm o idėjas, V. Kapsukas dem as
kavo socialoportunistus — dešiniuosius LSDP veikėjus, ku 
rie Pirmojo pasaulinio karo m etu ėmė atvirai bendra
darbiauti su buržuaziniais nacionalistais reakcionieriais ir 
kaizeriniais okupantais.

Dar 1915 m. vienas iš LSDP dešiniųjų vadovų, A. J a 
nulaitis, parašė laišką JA V  lietuviams, kuriame, rem da
masis sofistiška „teorija", kad skęstantį laivą turi gelbėti 
visi, atvirai ėmė skelbti klasių bendradarbiavim ą ir vie-
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nybę „skęstančio laivo"— Lietuvos gelbėjim o vardan. Įgy
vendindam i šią teoriją, dešinieji LSDP vadovai atvirai 
bendradarbiavo su buržuaziniais nacionalistais Rusijoje ir 
okupuotoje Lietuvoje.

Kaizeriniai im perialistai Pirmojo pasaulinio karo  m etu 
organizavo nemaža diplom atinių žygių savo grobikiškai 
politikai pateisinti ir savo priešininkam s apšmeižti. Viena 
iš tokių priem onių buvo vokiečių im perialistų agento ba
rono Frydricho Ropo parašytas „Pavergtųjų Rusijos tautų 
atsišaukimas" į JA V  prezidentą Vilsoną ir „visus žmo
niškumo rėm ėjus". Šiame atsišaukime buvo visaip sm er
kiam as caro despotizmas, bet nieko nesakom a apie V o
kietijos kaizerio niekšybes. Šį prokaizerinį atsišaukimą, 
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".

Kaizeriniai okupantai, jausdam i, kad kare pradeda silp
ti jų  jėgos, ėmė ieškoti sau talkininkų tarp  pavergtų  tautų 
reakcionierių. Tuo tikslu su okupantų žinia buvo suor
ganizuotos ir lietuvių buržuazinių nacionalistų „diploma
tinės" kelionės po Europą, tariam ai rūpinantis „nepriklau
somos Lietuvos" reikalais, o iš tikrųjų  padedant V okie
tijos imperialistam s gauti daugiau patrankų mėsos. De
m askuodam as vieno iš tokių „geltonsnapių" diplom atų — 
кип. V. Bartuškos pasitarimus, V. Kapsukas rašė: „Už 
tą „laisvą", „nepriklausomą" Lietuvą, kurią lietuvių „dip
lomatai" sau išprašė, Lietuva turėsianti pastatyti 150 tūkst. 
kareivių, kurie turės šaudyti tikrus savo brolius Rusijos 
pusėje. O už tai gausią Lietuvos karalių — antrąjį kaizerio 
sūnų! A r tai ne didelė garbė? . .  Bet darbininkai ir visi 
darbo žmonės, kuriems reikės būti tuo kanuolių  pašaru, 
pasakys tokiems „diplomatams": „Šalin nuo mūsų, „dip
lomatai", žmonių suvedžiotojai!" 46

V. Kapsuko, Z. A ngariečio pasisakymams, jog reikia 
dėtis prie Cim ervaldo kairiosios, kovoti už III Internacio
nalo sukūrimą, kad reikia stiprinti lietuvių revoliucinių 
socialdem okratų organizacinius ryšius su bolševikų par
tija 47, Pirmojo pasaulinio karo m etu pritarė daugelis lie- 
luvių socialdem okratų tiek  Rusijoje, tiek em igracijoje. 
Stiprėjančios klasių kovos, revoliucinio judėjim o augimo, 
Rusijos revoliucijos pergalės skatinami, Lietuvos darbo 
žmonės kėlė sau klausimą: 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, kuri nuo 1916 m. išsiplėtė 
JA V  Lietuvių socialistų sąjungoje V. Kapsuko, Juozo 
Šukio ir kitų revoliucinių socialdem okratų iniciatyva, dau
guma tos sąjungos narių  (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  lietuvių  
em igrantų ir A nglijoje, ku r V. Kapsukas veikė 1915— 
1916 m. Nem aža revoliucingai nusiteikusių Anglijos ir 
JA V  lietuvių 1917 m. atvyko į Rusiją, aktyviai dalyvavo 
Spalio revoliucijos kovose, gynė jos laimėjimus pilieti
niam e kare, įrašė ne vieną gražų puslapį į kovos už Ta
rybų valdžią istoriją  Rusijoje ir Lietuvoje.

Dar sparčiau marksizmo-leninizmo idėjos ėmė įsigalėti 
tarp  lietuvių revoliucinių socialdem okratų, pažangiųjų 
darbininkų, m oksleivių pačioje Rusijoje. Karo pradžioje 
kartu  su įmonėmis evakuoti Lietuvos darbininkai, pažan
gieji moksleiviai, revoliuciniai socialdem okratai įvairiuo
se Rusijos miestuose suartėjo  su bolševikų partijos v ie
tinėm is organizacijomis, dalyvavo bendroje kovoje prieš 
carizmą. Ne be V. Kapsuko patarim o 1916 m. lapkričio 
mėn. lietuvių socialdem okratų konferencija Petrograde 
pasisako už įstojim ą į bolševikų partiją, sudaro Lietuvių 
rajoną, kurio atstovas įėjo į bolševikų partijos Petrogra
do kom itetą. Lietuvių bolševikų Petrogrado organizacija 
Z. Angariečio iniciatyva 1917 m. apsivalė nuo menše- 
vikinių elem entų ir tapo aktyvia partijos politikos vyk
dytoja m obilizuojant evakuotus Lietuvos gyventojus į ko 
vą už Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos pergalę.

BOLŠEVIKŲ GRETOSE PETROGRADE

Po Vasario buržuazinės dem okratinės revoliucijos Rusi
jo je  V. Kapsukas, K. Giedrys, K. Klorys ir kiti em igran
tai grįžo iš JA V  į Petrogradą, kad  aktyviau prisidėtų 
prie tolesnio revoliucinio darbo. A tvykusią per Japon iją  
į M andžiūrijos m iestą Charbiną politinių em igrantų gru
pę, kurioje buvo ir V. Kapsukas, sulaikė Rusijos Laikino
sios vyriausybės agentai, norėdam i juos mobilizuoti į a r 
m iją. V. Kapsukas ir kiti revoliucionieriai tuojau užmezgė 
ryšius su Charbino rusų kariuom enės įgulos kareiviais ir 
padėjo čia įkurti bolševikų partijos organizaciją. Išsigan
dusi revoliucionierių veiklos, Charbino 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. Kapsukas jau  buvo Petrograde. 
Tomis dienom is „Tiesoje" pasirodė V. Kapsuko ir kitų 
30 reem igrantų iš JA V  revoliucinių socialdem okratų in 
ternacionalistų  vardu  pasirašytas sveikinim as bolševikų 
p a r t i ja i49. Birželio 23 d. V. Kapsukas skaitė Petrogrado 
lietuviam s darbininkam s pirm ą paskaitą „Amerikos d a r
bininkai ir Rusijos revoliucija" 60.

Bolševikų partijos Petrogrado organizacija 1917 m. 
birželio mėn. priėm ė V. Kapsuką į bolševikų partiją. V ė
liau, 1921 m. partijos valym o m etu M askvoje, partinis 
stažas V. Kapsukui buvo pripažintas nuo 1903 m., t. y. 
nuo to laiko, kai jis ėmė dirbti kaip LSDP kairiosios 
srovės veikėjas.

Petrograde V. K apsukas tuo jau  pat įsitraukia į p a r
tinį darbą. Partija  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. J is  tam pa vienu iš vadovaujančiųjų  lietuvių 
bolševikų Petrogrado rajono organizacijos darbuotojų, v a 
žinėja į kitus miestus, ku r padeda stiprinti lietuvių bol
ševikų organizacijas, skaito evakuotiem s Lietuvos gyven
tojam s paskaitas, aiškina darbo žmonių uždavinius kovoje 
dėl socialistinės revoliucijos, dem askuoja lietuvių buržua
zinių nacionalistų reakcinę veiklą.

Kaip Petrogrado bolševikų organizacijos delegatas 
V. Kapsukas dalyvauja bolševikų partijos VI suvažiavi
me, dirba vienoje iš suvažiavimo sudarytų komisijų. Pa
sisakydam as suvažiavimo diskusijose, V. Kapsukas išreiš
kė viltį, kad „ateityje, dirbdami ranka rankon su rusų 
revoliuciniais socialdemokratais, mes sugebėsime sujungti 
po revoliucinės socialdem okratijos vėliava ir tas dešimtis 
tūkstančių lietuvių darbininkų, kurie išm ėtyti po visą Ru
siją" 51.

Norėdam as kuo plačiau paskleisti darbo žmonėms par
tijos VI suvažiavimo nutarim us, Petrogrado Lietuvių ra jo 
no kom itetas 1917 m. rugsėjo 5 d. nutaria pasiųsti V. Kap
suką į M askvą, Charkovą, V oronežą ir Jekaterinoslavą 
padaryti pranešim ų evakuotų  lietuvių susirinkim uose52. 
Savo paskaitose M askvoje, Nižnij Novgorode, Charkove, 
Voroneže, Jekaterinoslave, Tūloje V. Kapsukas dem aska
vo buržuazinių nacionalistų pastangas atitraukti lietuvių 
darbo žmonių dėmesį 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 tautai pasiekti nacio
nalinę laisvę.

Bolševikų partijos vietinių organizacijų, lietuvių bol
ševikų, tarp jų  ir V. Kapsuko, darbas davė teigiam ų re 
zultatų: daugelyje Rusijos m iestų susiformavo lietuvių 
bolševikų sekcijos. Apie ši lietuvių revoliucinių social
dem okratų organizavimosi ir stojimo į bolševikų partiją  
procesą V. Kapsukas, aplankęs didesnes evakuotų lietu
vių darbininkų susibūrimo vietas, rašė „Tiesoje": „Pir
m ieji blaškymosi į visas puses žingsniai jau  pergyventi. 
V isur jau  įsikūrė lietuvių socialdem okratų organizacijos, 
kurios susirišo su revoliucinės Rusijos SDDP (bolševikų) 
vietos organizacijomis. Taip yra Petrapilyje, Kronštate, 
Revelyje, M askvoje, Nižnij Novgorode, Tūloje, V orone
že, Charkove, Jekaterinoslave, Rostove prie Dono, Irkuts
ke. . .  Daugelyje kitų  vietų pavieniai m ūsų draugai įeina 
į bendras Rusijos socialdem okratų (bolševikų) organiza
cijas" 53.

Siekdama pagerinti lietuvių bolševikų sekcijų politinį 
ir kultūrinį darbą su evakuotais gyventojais, RSDDP Pet
rogrado Lietuvių rajono organizacija 1917 m. rugsėjo 
10 d. nutarė įsteigti RSDDP lietuvių sekcijų laikinąjį C ent
ro biurą. Į jį buvo išrinkti V. Kapsukas, Z. Angarietis, 
J. D um ša54. Bolševikų partijos Centro Komitetas savo 
1917 m. spalio 10(23) d. posėdyje, dalyvaujan t V. Leni
nui, patvirtino laikinojo Centro biuro sudėtį. Vėliau 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 Centro biurą su V. Kapsuku ir Z. Angarie- 
čiu p rie šak y je55. Greta politinio m asinio darbo su eva
kuotaisiais, vienas iš svarbiausių Centro biuro uždavinių 
buvo rengti kadrus būsimam partiniam  darbui Lietuvoje.

SPALIO REVOLIUCIJOS DALYVIS

Spalio revoliucijos dienomis V. Kapsukas buvo paskirtas 
Petrogrado vyriausiosios iždinės komisaru.

Tarybų II suvažiavime jis lietuvių darbininkų vardu 
pritarė Tarybų valdžios paskelbimui ir istorinių Taikos 
ir Žemės dekretų p riėm im ui56. Kai darbininkų ir kareivių
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nuverstos buržuazinės Laikinosios vyriausybės pirm ininkas 
A. Kerenskis pasiuntė prieš revoliucinį Petrogradą kontr
revoliucines karines dalis, Komunistų partija  mobilizavo 
geriausias savo jėgas priešui atremti. Tarp pasiųstųjų i 
frontą prieš baltagvardiečio generolo Krasnovo dalis bu
vo ir V. Kapsukas. 1917 m. spalio 31 d. laiške jis rašė: 
„V akar m ane atsiuntė Revoliucinis karo kom itetas į a r
tim ojo fronto revoliucinį štabą, į K rasnoje Selo. Paskyrė 
mane, kaip  ir daugelį kitų, revoliucijos kom isaru" 57.

Spalio revoliucija dar labiau paskatino revoliucinį d a r
bininkų ir pavergtų tau tų  nacionalinio išsivadavimo ju 
dėjim ą visam e pasaulyje. Bolševikų partijos vadovau ja
ma darbininkų ir valstiečių kova už taiką, už žemę, už 
liaudies valdžią, už teisę pavergtom s tautom s laisvai ap
sispręsti, už socialistinės be išnaudotojų klasių visuom e
nės sukūrim ą darė gilų įspūdį visam pasauliui, skatino 
pažangiąsias jėgas sekti Rusijos revoliucionierių pavyz
džiu.

Vienas iš žymiausių Spalio revoliucijos laim ėjim ų bu
vo nacionalinės priespaudos likvidavim as. 1917 m. lap
kričio 2(15) d. buvo paskelbta „Rusijos tau tų  teisių dek
laracija", kurioje buvo išdėstyti tarybinės nacionalinės 
politikos principai. Tarybinė vyriausybė sudarė specialų 
organą— Tautybių reikalų liaudies kom isariatą, kuris rū 
pinosi ne tik  garantuoti buvusioms engiamoms tautom s 
teisinę lygybę, bet ir pakelti jų  nacionalinę kultūrą, iš
vystyti ekonomiką, išugdyti nacionalinės darbininkų k la
sės, nacionalinės inteligentijos kadrus. Prie RTFSR Tau
tybių reikalų kom isariato 1917 m. gruodžio 8(21) d. buvo 
sudarytas Lietuvos reikalų kom isariatas. Tarybinės v y 
riausybės dekretu Lietuvos reikalų kom isaru buvo pa
skirtas V. Kapsukas, o jo  pavaduotoju — Z. Angarietis.

RKP(b) lietuvių sekcijų  Centro biuro vadovaujam as, 
Lietuvos reikalų kom isariatas rūpinosi evakuotų Lietuvos 
darbo žmonių reikalais, jų  m okyklų, vaikų prieglaudų 
išlaikymu, evakuotųjų grąžinimu į gimtąsias vietas, lie
tuvių karių  siuntimu į besikuriančios Raudonosios Arm 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 ke
liais pateko į Lietuvą. A ntrojoje 1918 m. pusėje, Lietuvos 
reikalų kom isariatui aktyviai dalyvaujant, buvo sudary
tas 5-asis raudonarm iečių V ilniaus pulkas, kuris pasižy
m ėjo kovose už Tarybų valdžią Lietuvoje.
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Rengiantis taikos deryboms Breste, Tarybų Rusijos vy 
riausybė nutarė įtraukti į delegacijos sudėtį ir lietuvių 
atstovą. Lietuvos reikalų kom isariatas savo 1917 m. gruo
džio 23 d. rašte Tautybių reikalų liaudies kom isariatui 
pranešė, kad lietuvių atstovu dalyvauti taikos konferen
cijoje išrinktas V. Kapsukas 58. 1917 m. gruodžio 30 d. 
V. kapsukas atvyko į Brestą ir dalyvavo derybose kaip 
tarybinės delegacijos konsultantas 59.

Bresto derybose paaiškėjo tiek  vokiečių im perialistų 
grobikiški siekimai, tiek  lietuvių buržuazinių nacionalistų 
tarnavim as Vokietijos kaizerinei vyriausybei. Kaizerinės 
Vokietijos delegacija Breste pareikalavo, kad prie V o
kietijos būtų prijungta daugiau kaip 160 tūkst. kvadrati
nių kilom etrų vokiečių okupuotos te rito rijo s60, į kurią 
turėjo įeiti ir v isa Lietuva. N orėdam as pateisinti šias gro
bikiškas pretenzijas, V okietijos delegacijos narys gene
rolas m ajoras M aksas Hofmanas 1918 m. sausio 12 d. Bres
te kalbėjo: „Lietuvos Landesratas (Taryba).. .  1917 m. 
gruodžio 11 d. pareiškė, kad jis visiškai nutraukia visus 
valstybinius ryšius, turėtus kada nors su kitom is vals
tybėmis" 61. Iš šio pareiškimo aiškėja, kokią prasm ę tu 
rėjo Lietuvos tarybos 1917 m. gruodžio 11 d. deklaracija, 
kuria „Lietuvos Taryba 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 jiems „teisėtai" p ri
jungti Lietuvą prie kaizerinės Vokietijos.

Lietuvių tautos laisvės, jos nepriklausom ybės iškovo
jimo interesus Bresto taikos derybose gynė tarybinė de
legacija, reikalavusi lietuvių tau ta i laisvės pačiai apsi
spręsti, išvedus iš jos teritorijos vokiečių okupantų  
kariuomenę. Tarybinės delegacijos konsultantas V. Kap
sukas 1918 m. vasario 10 d. parengė „Lietuvos reikalų 
kom isariato atstovo deklaraciją", kuri kaip derybų doku
m entas buvo prijungta prie Taikos konferencijos pro to
kolų. Šioje deklaracijo je jis atskleidė, jog Lietuvos taryba 
buvo vokiečių okupantų sudaryta neteisėtai, todėl ji  n e
gali vadintis „lietuvių tautos organu", negali nustatinėti 
santykių su kaim yninėm is valstybėmis.

„Lietuvių taryba,— rašė deklaracijo je V. Kapsukas,— 
kaip ir dešiniosios lietuvių buržuazijos grupės, skelbian
čios būk tai jau  įvykusį Lietuvos apsisprendim ą ir ka l
bančios visų gyventojų  vardu, nesiklausdam os gyventojų
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nuomonės, tuo pačiu uzurpuoja vyriausią gyventojų  v a 
lią. Prieš tai kuo griežčiausiai protestuoja lietuvių darbi
ninkai ir valstiečiai Lietuvoje 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 žemvaldžių a t
stovų saujelės kalbėti jų  vardu" 62.

V okietijos im perialistai ginklu privertė  tada dar silp
nos Tarybų Rusijos vyriausybę pasirašyti 1918 m. kovo 
3 d. grobikišką Bresto taikos sutartį, pagal kurią Lietuva 
buvo faktiškai prijungta prie Vokietijos. Tuo būdu lie
tuvių tautai buvo atim ta teisė laisvai apsispręsti, nors 
tokią teisę jai suteikė Spalio revoliuciją laim ėję darbinin
kai ir valstiečiai, šios revoliucijos sukurta Tarybų Rusijos 
vyriausybė. Socialinę ir nacionalinę laisvę Lietuvos dar
bo žmonėms galėjo atnešti tik  revoliucinė kova su ka i
zeriniais okupantais. Tos kovos sėkmė daugiausia pri
klausė nuo to, a r greitai darbo žmonėms pavyks sukurti 
savo politinį vadovą — Lietuvos Komunistų partiją.

Revoliucinės darbininkų klasės partijos Lietuvoje su
kūrim ą parengė revoliucinių m arksistų kova su oportu
nistais ir nacionalistais darbininkų judėjim e, vykusi dar 
nuo XIX a. pabaigos. Ilgam etės klasių kovos, o ypač Spa
lio revoliucijos laimėjimo patyrim as įtikinam ai parodė, 
kad darbininkai ir valstiečiai savo socialinį išsivadavim ą 
gali pasiekti tik  revoliucinės m arksistinės-lenininės parti
jos vadovaujam i.

LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS KŪRĖJAS

Lietuvos Komunistų partijos kūrim o procesas vyko idė
jiškai vadovau jan t RKP(b) Centro Komitetui, veikiant 
marksizmo-leninizmo ideologijai. Tiesioginį LKP organi
zavimo darbą atliko Lietuvos revoliuciniai m arksistai 
(P. Eidukevičius, K. Kernovičius, S. Grybas, E. Tiekus, 
I. Gaška ir kt.) kartu  su grįžusiais iš evakuacijos bolše
vikų partijos nariais (K. Požėla, A. Drabavičiūtė, J . Dum- 
ša ir kt.), vadovaujam i RKP(b) lietuvių sekcijų Centro 
biuro, kurio priešakyje stovėjo V. Kapsukas ir Z. Anga- 
rietis. Partinio darbo Lietuvoje klausimai buvo daug k a r
tų svarstyti lietuvių sekcijų konferencijose, Centro biuro 
posėdžiuose, „Tiesos" ir „Komunisto" puslapiuose. V. Kap-
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sukas buvo vienas iš aktyviausių šių klausimų svarstym o 
organizatorių. Lietuvos Komunistų partijos sukūrimo d ar
bas buvo baigtas įvykus 1918 m. spalio 1—3 d. jos p ir
m ajam  suvažiavimui vokiečių okupuotam e Vilniuje. Nuo 
šio laiko m ūsų krašte atsirado revoliucinė darbininkų 
klasės partija, kuri, aukštai nešdam a marksizmo-leniniz
mo, proletarinio internacionalizm o vėliavą, ėmė vadovau
ti darbo žmonių kovai dėl buržuazinės santvarkos n uver
timo ir socialistinės santvarkos sukūrimo.

Nuo pirm ųjų LKP kūrimosi žingsnių V. Kapsukas aiš
kino kovos draugams, kad kuriam a revoliucinė darbinin
kų klasės partija  turi griežtai atsiriboti nuo oportunisti- 
nių elementų. ,,Mūsų uždavinys,— rašė V. Kapsukas,— ir 
Lietuvoje sukurti savarankę proletarinę Lietuvos Komu
nistų partiją, susijungusią su tokiomis pat k itų  šalių ko 
m unistų partijom is, o ne su „savąja" buržuazija ir įvai
riais smulkiaburžuaziniais socialpatriotais m enševikais iš 
„Darbo balso", Bundo ir kitur" 63. Šie nurodym ai turėjo  
svarbią principinę reikšmę kovoje su susitaikėliškais e le
mentais, kurie anais revoliucinio judėjim o pakilimo lai
kais dangstėsi revoliucinėmis frazėmis, o savo praktinėje  
veikloje siekė darbininkų judėjim ą pajungti buržuazijos 
naudai.

Lietuvos Komunistų partijos kūrim o ir stiprinimo in 
teresais V. Kapsukas 1918 m. rudenį buvo du kartus a t
vykęs į vokiečių okupuotą Vilnių. Rugsėjo 22—27 d. 
V. Kapsukas lankėsi V ilniuje kaip Tarybų Rusijos dele
gacijos nustaty ti sienai tarp  Rusijos ir V okietijos kon 
sultantas 64. Tuo m etu jis susitiko su P. Eidukevičiumi ir 
kitais partijos darbuotojais ir davė jiems svarbių patari
mų LKP I suvažiavim o išvakarėse. A ntrą kartą  V. Kap
sukas buvo atvykęs į V ilnių lapkričio 7 d. taip pat ta ry 
binės delegacijos sudėtyje, bet, V okietijos vyriausybei 
derybas nutraukus, jis kartu  su tarybine delegacija grįžo 
į M askvą65. Šį kartą  jis spėjo Vilniaus geležinkelio sto
ty je per patikim ą draugą Adolfą Kundrotą nepastebim ai 
perduoti du lagaminus partinei organizacijai skirtos ko 
munistinės literatūros 66.

V okiečių okupuotuose kraštuose besikuriančių kom u
nistinių organizacijų nariai 1918 m. ne visada dar teisin
gai vertino bręstančių revoliucinių įvykių varom ąsias 
jėgas ir dėl to darė kai kurių klaidų. A ntai 1918 m. spa
lio 19—24 d. M askvoje įvykusioje okupuotų kraštų  (Len
kijos, Baltarusijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos)
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komunistinių organizacijų konferencijoje buvo svarsto
mus klausimas, kaip form uluoti kovos už Tarybų valdžią 
šūkį: Darbininkų, mažažemių ir bežemių valstiečių depu- 
lalų tarybos ar D arbininkų deputatų tarybos. Dalyvau
damas diskusijose, V. Kapsukas pasisakė už pirm ąjį šūkį, 
pabrėžiantį, kad kovoje už Tarybų valdžią reikia sutelkti 
darbininkų ir vargingųjų valstiečių jėgas. ,,Su valstieti- 
iu, kalbėjo V. Kapsukas konferencijoje,— reikia būti 
alsargiems. Lenkijoje, Lietuvoje ir Estijoje mažažemių 
valstiečių gana daug. Ir su jais tenka skaitytis. Pasitu- 
i i n l ieji valstiečiai gana stiprūs. Negalim a leisti, kad jie 
palenktų į savo pusę ir mažažemius. M ūsų priešai pa
naudos viską, kad mažažemius valstiečius pastūm ėtų prieš 
mus. Dėl to tikslinga šį term iną palikti" 67. Kitame kon- 
lorencijos posėdyje V. Kapsukas dar kartą  priminė, kad 
,,mes neturim e atstum ti didelių m asių .. .  Priešingu atveju  
mos netenkam e smulkių savininkų kadrų" 68.

Konferencijos daugum a nutarė palikti Darbininkų de
putatų tarybų  šūkį. Sis nutarim as rodė, kad vakarinių 
rajonų kom unistinių organizacijų vadovai 1918 m, dar 
nobūvo gerai perėm ę Spalio revoliucijos patyrim o ir su
pratę darbininkų ir valstiečių sąjungos stiprinimo reikš
mės, ne visada m okėjo praktiškai taikyti m arksistinę- 
lenininę teoriją. Šie neteisingi nusistatym ai atsispindėjo 
u Tarybų Lietuvoje 1918— 1919 m., vykdant agrarinę poli- 
tlką, sprendžiant santykius su vidutiniais valstiečiais.

Kaizerinės V okietijos pralaim ėjim as Pirm ajam e pasau
liniame kare, Lapkričio buržuazinė dem okratinė revoliu
cija V okietijoje sudarė naujas sąlygas okupuotų kraštų 
darbo žmonių kovai dėl savo išsivadavimo. Tarybų Ru
sijos vyriausybė 1918 m. lapkričio 13 d. anuliavo grobi
kišką Bresto taikos sutartį. Šis aktas pašalino tas kliūtis, 
kurios trukdė glaudžiau bendrauti revoliucinės Tarybų 
Rusijos darbo žmonėms su vokiečių okupacijoje buvu
siais vakarin ių  rajonų gyventojais. Lietuvos darbininkai 
n valstiečiai, Komunistų partijos vadovaujam i, vis ryž- 
11ilgiau kilo į kovą dėl okupantų išvijimo, už Tarybų 
valdžią.

liręstantys revoliuciniai įvykiai įsakmiai reikalavo stip
ini II Lietuvos Komunistų partijos vadovybę, partijos or
ganizacinį1 darbą. Tuo tikslu RKP(b) Centro Komitetas 
priima nutarim ą pasiųsti vadovaujančiam  partiniam  dar
bui į Lietuvą grupę darbuotojų, tarp  jų  V. Kapsuką, 
/  Angarietį, K. Cichovskį, S. Dimanšteiną ir kt. Partinį
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darbą Lietuvoje V. Kapsukas suprato kaip  darbą, vado
vaujam ą Rusijos Komunistų partijos (bolševikų) Centro 
Komiteto. Išvažiuodamas į Lietuvą, V. Kapsukas 1918 m. 
lapkričio 20 d. rašė iš Nevelio RKP(b) Centro Komiteto 
sekretoriui J . Sverdlovui: ,,Iš vykdam as į Lietuvą dirbti 
partinio darbo, aš laikau reikalinga nurodyti, kad  da
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 kalba 
ir kt. kalbom is)"6Э. V. Kapsukas toliau laiške pabrėžia 
būtinum ą palaikyti glaudžius kontaktus su kitų okupuotų 
kraštų partinėm is organizacijomis. Taigi V. Kapsukas, 
kaip ir kiti LKP veikėjai, savo praktinėje veikloje v a 
dovavosi proletarinio internacionalizm o idėjomis, teisin
gai suprato internacionalinės savitarpio pagalbos reikalą. 
Tik bendromis visų tautų  ir šalių pastangom is darbo žmo
nės gali įveikti savo klasinį priešą ir išsivaduoti iš kap i
talistinės vergovės.

A tvykęs 1918 m. lapkričio pabaigoje į Vilnių, V. K ap
sukas dalyvavo gausiame darbininkų m itinge Darbininkų 
klube (Varnų 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 kalbėtoją suimti, susirinkusių darbininkų buvo iš
stumti iš salės.

Kooptuoti į LKP Centro Komitetą V. Kapsukas, Z. An- 
garietis, K. Cichovskis ir kiti tapo vadovaujančiais p a r
tijos darbuotojais.

LIETUVOS LAIKINOSIOS REVOLIUCINĖS 
VYRIAUSYBES PIRMININKAS

Subrendusios revoliucinės situacijos sąlygomis, Spalio re 
voliucijos idėjų veikiami, Lietuvos darbo žmonės 1918 m. 
pabaigoje pakilo į kovą su okupantais vokiečiais ir v ie 
tine buržuazija, už Tarybų valdžią. Lapkričio revoliucija 
V okietijoje pakrikdė okupantų jėgas ir sudarė palankes
nes sąlygas okupuotų kraštų darbo žmonėms kovoti dėl 
savo išsivadavimo. Komunistų partijos vadovaujam i, Lie
tuvos darbininkai jau  1918 m. lapkričio mėn. pradėjo k u r
ti Tarybas— pirmuosius darbo žmonių valdžios organus.
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Prasidėjusi socialistinė revoliucija Lietuvoje reikala
vo, kad sparčiau būtų  sprendžiam as klausimas dėl res
publikos tarybinės vyriausybės sudarymo. RKP(b) CK pa
ta rim u 70 Lietuvos Komunistų partijos Centro Komitetas 
savo 1918 m. gruodžio 8 d. nelegaliam e posėdyje V ilniuje 
sudarė Lietuvos Laikinąją revoliucinę darbininkų ir vals
tiečių vyriausybę. Jos pirm ininku partija  paskyrė V. Kap
suką, o nariais — visų Lietuvoje gyvenusių tautybių dar
bo žmonių atstovus, žinomus revoliucinio judėjim o 
dalyvius.

Laikinosios revoliucinės vyriausybės 1918 m. gruodžio 
16 d. m anifestas, parašytas V. Kapsuko, skelbė: „Sukilu
siųjų Lietuvos darbininkų ir vargingųjų  valstiečių vardu,
I .ietuvos raudonarm iečių vardu  skelbiame karinės Vokie- 
l i jos okupacijos, Lietuvos Tarybos ir visų k itų  buržuazi
nių tautin ių  tarybų ir kom itetų valdžią nuversta. Visa 
valdžia pereina į Lietuvos Darbininkų, bežemių ir m aža
žemių atstovų tarybų  rankas" 71. M anifestas paskelbė Lie
tuvos Tarybų Socialistinės Respublikos įkūrimą, išdėstė 
revoliucines Tarybų valdžios priem ones ekonomikos, už
sienių politikos srityje, ragino darbo žmones šalinti ka i
zerinių okupantų valdžios organus ir kovoti prieš gre
siantį nau ją  Anglijos, 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 Tarybų Socialistinė 
Respublika buvo Lietuvos darbininkų ir valstiečių vals
tybė, kurio je valdžia priklausė ne išnaudotojų klasių a t
stovams, o patiems darbo žmonėms.

Tarybų Lietuvos valstybės nepriklausom ybę pirmoji 
pripažino Tarybų Rusijos vyriausybė. Liaudies Komisarų 
Tarybos pirm ininko V. Lenino 1918 m. gruodžio 22 d. pa
sirašytam e dekrete buvo sakoma: „Rusijos tarybinė vy- 
liausybė pripažįsta. . .  Lietuvos Tarybų valdžią, o iki Tary
bų suvažiavim o—drg. M ickevičiaus-Kapsuko vadovaujam ą 
Lietuvos Laikinosios revoliucinės darbininkų vyriausybės 
valdžią"72. Šis pripažinimas padidino revoliucinių Lietu
vos darbininkų ir valstiečių pasitikėjim ą savo jėgomis, 
paskatino juos dar energingiau kovoti dėl socialistinės 
revoliucijos laimėjim ų įtvirtinim o.

Kuriant Tarybų valdžios organus, aktyviai dalyvavo 
Lietuvos darbininkai ir valstiečiai. Tarybų valdžios pa-
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skelbimą jie parėm ė masinėmis dem onstracijom is ir po
litiniais streikais, kurie Komunistų partijos buvo organi
zuoti 1918 m. gruodžio 16— 19 d. stam biausiuose Lietuvos 
miestuose — Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir k i
tose vietose. LKP Centro Komitetas, organizuodam as šiuos 
masinius kovos veiksmus, 1918 m. gruodžio mėn. nutarė:

,, 1) Streikų ir dem onstracijų (1918.XII.16) klausimu ne
daryti jokių susitarimų su kitomis partijom is. Mūsų pa r
tinės organizacijos kreipiasi tik į profesines sąjungas, p ri
pažįstančias klasinės kovos principą, kad jos dalyvautų 
dem onstracijose ir streikuose.

2) Pavedama visoms partinėm s organizacijom s vado
vauti streikų judėjim ui, streikam s, suteikiant jiems 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 Tarybų valdžios organai, kurie ėmėsi kurti n au ją  
socialistinę santvarką visose gyvenimo srityse.

Sudarius Laikinąją revoliucinę vyriausybę ir parengus 
jos manifesto projektą, LKP CK patarė  V. Kapsukui ir 
kai kuriems kitiem s vyriausybės nariam s išvažiuoti iš 
vokiečių okupuoto Vilniaus. 1918 m. gruodžio 10 d. 
V. Kapsukas atvyko į Daugpilį, iš kur m anifestas buvo 
pasiųstas į M askvą, ten RKP(b) Centro Komiteto pa re 
daguotas ir išspausdintas. Daugpilyje V. Kapsukas užsi
ėmė Tarybų valdžios organų kūrim o d a rb u 74. Pasitraukus 
iš Vilniaus vokiečių okupantų kariuom enei ir nuslopinus 
lenkų legionierių m aištą mieste, V. Kapsukas 1919 m. sau
sio 7 d. grįžo į Vilnių. Tą pačią dieną įvykusiam e Ta
rybų Lietuvos vyriausybės posėdyje, skirstantis pareigas, 
jis buvo paskirtas vyriausybės pirm ininku ir užsienio rei
kalų liaudies kom isaru75.

Tarybų Lietuvos darbo žmonės energingai ėmėsi a tku r
ti karo ir okupantų nuniokotas liaudies ūkio įmones ir 
kultūros įstaigas. Jiem s pagalbą suteikė broliškos Tarybų 
Rusijos darbo žmonės. Ja u  m inėtam e Tarybų Lietuvos 
respublikos vyriausybės pripažinimo dekrete Tarybų Ru
sijos Liaudies Komisarų Tarybos pirm ininkas V. Leninas 
rašė: „Rusijos tarybinė vyriausybė įpareigoja visus k a 
rinius ir civilinius Rusijos Tarybų Respublikos valdžios 
organus, turinčius reikalų su Lietuva, suteikti Lietuvos 
tarybinei vyriausybei ir jos kariuom enei visokeriopą p a 
ramą kovojant dėl Lietuvos išvadavimo iš buržuazijos 
jungo", o „M aisto liaudies kom isariatui ir Aukščiausiajai



liaudies ūkio tarybai pavedam a susitarti su atitinkam ais 
Lietuvos Tarybų Respublikos organais dėl prekių m ainų 
tarp abiejų Respublikų nustatym o" 76. Vykdydam i šiuos 
įpareigojimus, Tarybų Rusijos valstybiniai organai teikė 
Tarybų Lietuvai piniginius kreditus, siuntė prekes, ka
lines medžiagas, o Raudonosios Arm ijos dalys padėjo 
Tarybų Lietuvos darbo žmonėms kovoti su interventais. 
Atvykę iš Tarybų Rusijos specialistai padėjo atstaty ti 
kaizerinių okupantų susprogdintus geležinkelių tiltus, te 
lefono ir telegrafo ryšių tinklą. Nuo pirm ųjų savo gyva
vimo; dienų tarybinės respublikos broliškai bendradar
biavo visose politinio ir ūkinio gyvenim o srityse.

V. Kapsuko vadovaujam a Tarybų Lietuvos vyriausy
bė 1919 m. parengė ir paskelbė daugelį dekretų, kurie nu 
brėžė kelius naujam  respublikos ūkiniam, politiniam  ir 
kultūriniam  gyvenim ui kurti. V adovaujantis tais dekre- 
lais, buvo nacionalizuojam os stambios įmonės ir organi
zuojamas jų  darbas visuomenės, o ne atskirų kapitalistų 
labui. Nacionalizuoti dvarai buvo perduoti tvarky ti že
mės ūkio darbininkų komitetams. Tarybinė Lietuvos vy 
ti a usybė kūrė" respublikos ginkluotąsias pajėgas, stipri
no tarybinius organus vietose. Didelį organizacinį darbą 
atliko 1919 m. pradžioje įvykusi Lietuvos Komunistų par- 
liįos II konferencija, apskričių Tarybų ir revoliucinių ko
mitetų atstovų pasitarimas, Lietuvos Tarybų suvažiavi
mus, antrasis jungtinis Lietuvos Komunistų partijos ir Bal
iu rusijos Komunistų partijos suvažiavimas, du žemės ūkio 
darbininkų suvažiavim ai ir kiti tarybinių darbuotojų  pa
niūrimai. Visi šie renginiai padėjo daug plačiau paskleis- 
M darbo žmonėms Tarybų valdžios idėjas, naujosios šo
riu listinės santvarkos kūrim o patyrimą.

V. Kapsukas buvo aktyvus šių respublikinių suvažia- 
v imu organizatorius ir dalyvis. Lietuvos ir Baltarusijos
i-.....unistų partijos antrajam e jungtiniam e suvažiavim e jis
pu dūrė pranešim ą dėl Lietuvos Komunistų partijos ir Bai
minsi jos Komunistų partijos susijungimo, taip  pat III, 
Komunistų Internacionalo sukūrimo. Suvažiavimas išrinko 
n Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos Centro Ko- 
n и 114o nariu  ir delegatu į RKP(b) VIII suvažiavimą. RKP(b) 

III suvažiavimas, įvykęs 1919 m. kovo 18—23 d. Mask- 
vi11e, išrinko V. Kapsuką kandidatu  į RKP(b) CK n a riu s77.

V, Kapsuko vadovaujam a tarybinė vyriausybė kūrė 
|nl.ilgus kultūrinėm s vertybėm s saugoti. Buvo įsteigta 

< 11 ■ 11 у I >i 11 i s dailės, Istorijos ir etnografijos, Gamtos mu-
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ziejai, organizuota archyvinių dokum entų saugojimo įstai
ga. Socialistinei kultūrai ugdyti tarybinė vyriausybė or
ganizavo Lietuvos valstybinį teatrą, Vilniaus valstybinį 
simfoninį orkestrą, M eno akadem iją. 1919 m. koyb 13 d. 
buvo paskelbtas V. Kapsuko pasirašytas Vilniaus un iver
siteto atkūrimo dekretas, kuriuo buvo siekiama „sukurti 
šalyje kūrybinės m inties židinį, apie kurį galėtų susitelkti 
mokslinės jėgos, sugebančios savo žiniomis ir patyrim u 
padėti platiesiem s darbo žmonių sluoksniams pertvarkyti 
visuomeninį gyvenim ą kūrybinių komunizmo idealų p rin
cipais" 78. A tkuriam am  Vilniaus universitetui buvo per
duoti senieji universiteto rūmai ir skirtas m ilijonas rublių 
organizacinėms išlaidoms.

V. Kapsukas veikliai dirbo rengiantis Vilniaus univer
siteto atidarym ui, dalyvavo jo m okslinių darbuotojų pa
sitarimuose.

Nuo pirm ųjų Tarybų Lietuvos respublikos gyvavim o 
dienų jai ėmė grėsti užsienio intervencija  ir vidaus kontr- 
revoliucija. Jau  1919 m. sausio 1 d. radiogram oje V okie
tijos vyriausybei V. Kapsukas Laikinosios revoliucinės 
vyriausybės vardu protestavo prieš tai, kad  vokiečių k a 
riniai organai suėmė apie 40 V ilniaus geležinkelininkų, 
sušaudė Rokiškio apskrities D arbininkų tarybos pirm inin
ką Edvardą Tiekų ir m ilicijos darbuotoją Juozą Pagirį, ir 
reikalavo uždrausti atsitraukiančiom s vokiečių kariuom e
nės dalims išsivežti Lietuvoje prisigrobtą tu r tą 79.

Užsienio imperialistai, norėdam i sustabdyti Spalio re
voliucijos idėjų plitimą į Vakarus, visokeriopai rėmė Lie
tuvos kontrrevoliucines jėgas. A ntantės nurodym u V o
kietija  1918 m. pabaigoje skyrė buržuazinei Lietuvos vy 
riausybei 100 mln. m arkių kontrrevoliucinėm s karinėm s 
dalims organizuoti ir apginkluoti. Kaizeriniai okupantai 
iš savo sandėlių Lietuvoje tiekė ginklus buržuazijos ku 
riamoms karinėm s dalims. JA V  im perialistai skyrė Lietu
vos buržuazijai iš savo sandėlių Prancūzijoje m aisto p ro 
duktų, ginklų, karinės aprangos, kurių  jiems nebeapsi
m okėjo gabenti atgal į užjūrį. Už pristatytus ginklus ir 
k itą  medžiagą Lietuva pagal 1924 m. rugsėjo 22 d. sutartį 
turėjo sumokėti JA V  per 62 m etus daugiau kaip 60 mln. 
litų skolos 80. Už Anglijos pristatytus ginklus Lietuva su
m okėjo daugiau kaip 6,2 mln. l i tų 81. Taigi užsienio im
perialistai 1918— 1919 m. siuntė į Lietuvą ginklus, o rga
nizavo čia darbo žmonių, pakilusių į kovą su okupantais 
ir savais išnaudotojais, žudymą, o po to buržuazinių na-
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cionalistų padedam i vertė  darbo žmones m okėti m ilijo
nus litų už tariam ą išvadavimą! Tokia buvo V akarų im
perialistų nešam a Lietuvai „laisvė"!

V. Kapsukas gerai suprato kontrrevoliucionierių tiks
lus. Savo sveikinimo laiške Lietuvos Darbininkų, beže
mių, mažažemių ir raudonarm iečių atstovų tarybų  suva
žiavimui, įvykusiam  1919 m. vasario 18—20 d. V ilniuje, 
tuo m etu sirgęs V. Kapsukas rašė: „A ntantė nesigaili lė
šų Lietuvos kontrrevoliucionieriam s, kad tik  pastarieji ne
duotų galimybės sustiprėti Lietuvoje socialistinei revoliu
cijai. A ntantė pasirengusi y ra  siųsti į Lietuvą net savo 
kontrrevoliucinę kariuom enę. Kontrrevoliuciniai V okieti
jos savanorių pulkai kovoja  prieš mus kartu  su kauniš
kiais tarybininkais ir baigia plėšti tai, kas dar neišplėšta. 
Lenkų legionieriai jau  įsiveržė į Gardino guberniją ir ren
giasi eiti toliau. Lietuvos kontrrevoliucionieriai, m atyda
mi bendrą pavojų  ir savo valdovų V akarų kontrrevoliu
cionierių raginami, iš naujo pradeda tartis su lenkais, o 
gal jau  ir susitarė sudaryti bendrą frontą prieš proletarų 
revoliucij ą" 82.

Gresiančio intervencijos pavojaus akivaizdoje Tarybų 
suvažiavim ai V ilniuje ir M inske priėm ė nutarim us sujung
ti abi respublikas į v ieną jungtinę Lietuvos ir Baltarusi
jos Tarybų Socialistinę Respubliką. 1919 m. vasario 27 d. 
jungtiniam e Lietuvos ir Baltarusijos Centrinių Vykdom ų
jų  Kom itetų posėdyje (dabartinės Valstybinės filharm oni
jos rūmuose) V ilniuje V. Kapsukas buvo išrinktas Lietu
vos ir Baltarusijos TSR Liaudies Komisarų Tarybos p ir
mininku.

Tarybų Lietuvos vyriausybės pirm ininkas V. Kapsu
kas ir Baltarusijos Darbininkų, kareivių ir valstiečių de
putatų tarybų Centro Vykdom ojo Komiteto pirmininkas 
A. M iasnikovas 1919 m. vasario 16 d. kreipėsi į Lenkijos 
vyriausybę, siūlydami pasiųsti savo atstovus į m išrią ko
misiją, kuri padėtų taik iu  būdu išspręsti ginčijam us sie
nos klausimus. Tačiau buržuazinės Lenkijos karinės da
lys ir toliau veržėsi į Baltarusijos ir Lietuvos teritoriją.

1919 m. pavasarį ir vasarą kontrrevoliucijos ir revoliu
cijos jėgų  santykis Lietuvoje susiklostė pastarosios n e 
naudai. N epaisant atkaklaus beveik pusę m etų trukusio 
darbo žmonių, Raudonosios Arm ijos dalių priešinimosi, 
Tarybų valdžia Lietuvoje buvo laikinai užgniaužta.

Kai 1919 m. balandžio 19 d. lenkų legionieriai k lastin
gai įsiveržė į Vilnių, skubiam e vyriausybės posėdyje bu-
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vo sudaryta Lietuvos ir Baltarusijos TSR Gynybos ta ry 
ba, į kurios sudėtį įėjo V. Kapsukas, J . Unšlichtas ir 
M. Kalmanovičius. Tarybai buvo suteikti visi valdžios 
įgalio jim ai83. V. Kapsukas 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 Vilniaus, V. Kapsukas kurį laiką bu
vo apsistojęs Ukm ergėje, kur pasakė kalbą m asiniame 
darbo žmonių susirinkime, pareiškęs, kad Raudonosios 
Arm ijos pralaim ėjim ai yra laikini, kad Tarybų valdžia 
Lietuvoje anksčiau ar vėliau vis tiek  triumfuos.

Lietuvos ir Baltarusijos tarybinė vyriausybė susitelkė 
Minske, kur toliau organizavo kontrrevoliucijos atrėm i
mą. Susidarius nepalankiom s sąlygoms fronte, Lietuvos ir 
Baltarusijos TSR Gynybos taryba 1919 m. liepos 18 d. nu
traukė savo veiklą 84. N etrukus nustojo veikusi ir jung
tinė Lietuvos ir Baltarusijos TSR vyriausybė. Daugelis jos 
narių išėjo į frontą ar perėjo dirbti kito partijos pavesto 
darbo.

Tarybų Lietuvos vadovai, tarp  jų  ir V. Kapsukas, 
1918— 1919 m. padarė ir kai kurių klaidų. Jaun i Lietuvos 
Komunistų partijos kadrai dar nebuvo spėję pakankam ai 
suvokti marksizmo-leninizmo teorijos darbininkų ir vals
tiečių sąjungos klausimu, ne visada sugebėjo praktiškai 
taikyti lenininę nacionalinę politiką. Tuo, žinoma, tuojau 
pasinaudojo klasiniai priešai savo kovoje prieš Tarybų 
valdžią Lietuvoje. „Obalsis: „Dvarininkų žemė — žemės 
ūkio darbininkam s ir mažažemiams". . .— rašė vėliau 
V. Kapsukas,— visiškai nebuvo Kom partijos keliam as ir 
nebuvo vykdom as gyveniman. Tą obalsį buvo pasigavu- 
sios Lietuvos buržuazinės p a rtijo s"8S. Šios liuksembur- 
giško pobūdžio klaidos susilpnino Tarybų valdžios po
zicijas. „Tos klaidos,— rašė V. Kapsukas,— kurios buvo 
mūsų padarytos 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 Tarybų valdžios 
klaidas ir visiškai nem atyti jos didelių pasiekimų, kurių 
nemaža buvo ir Lietuvoje. Tik m ūsų klasiniai priešai gali 
visiškai nepripažinti tų pasiek im ų8S.

Klaidų dėl valstiečių klausimo esmę (atsisakymas iš
dalyti dvarininkų žemes bežemiams ir mažažemiams vals
tiečiams, suteikti vidutiniam s valstiečiam s rinkimines tei-
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sės renkant vietines Darbo žmonių atstovų tarybas ir kt.) 
padėjo suvokti V. Leninas pokalbyje su V. Kapsuku M ask
voje 1919 m. gegužės pabaigoje. Jos 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 plenume, taip pat partinėje spaudoje (,,Komunis
te ", ,,Komunare"). V. Kapsukas atliko svarbų darbą, pa
dėdam as įvertinti 1918— 1919 m. klaidas ir m okydam as 
partinius kadrus jų  nebekartoti.

Tačiau ne padarytos 1918— 1919 m. klaidos nulėm ė 
Tarybų valdžios laikiną pralaim ėjim ą. Lemiamą vaidm enį 
likviduojant 1919 m. Tarybų Lietuvos respubliką suvaidi
no gausesnės ir geriau ginkluotos A ntantės vadovau ja
mos vokiečių ir lenkų interventų, taip  pat vietos buržua
zijos karinės jėgos, kurios užgniaužė darbo žmonių pa
stangas išsivaduoti iš buržuazinės priespaudos.

Komunistų partija  1918— 1919 m. buvo vienintelė tikrai 
revoliucinė partija, su pasiaukojim u vadovavusi darbo 
žmonių išsivadavimo kovai. Pralaim ėjus proletarinei re 
voliucijai Lietuvoje, ji  buvo priversta pasitraukti į gilų 
pogrindį. Lietuvos kom unistam s iškilo pirm aeilis uždavi
nys buržuazijos diktatūros sąlygomis organizuoti darbo 
žmonių kovą prieš išnaudotojus, už Tarybų valdžios a t
kūrimą. Lietuvos ir Baltarusijos KP Centro Komitetas sa
vo 1919 m. liepos 16 d. posėdyje išrinko CK biurą, į kurį 
įėjo V. Kapsukas, V. Knorinas ir J. Doleckis. Tų pačių 
m etų rugsėjo 3 d. Lietuvos ir Baltarusijos KP CK sudarė 
Nelegalaus darbo biurą, kuriam e pagrindinį vaidm enį v a i
dino V. K apsukas87. Sunkiomis buržuazinio teroro sąly
gomis Lietuvos kom unistai su pasiaukojim u dirbo a tku r
dami sudaužytas partines organizacijas, organizuodami 
darbininkų streikus, valstiečių kovą už žemę. V. Kapsu
kas tuo m etu susirašinėjo su partijos Centro biuru  Kaune, 
su partinės organizacijos vadovybe V ilniuje (čia vado
vaujan tį partinį darbą dirbo K. Giedrys), teikdam as jiems 
savo patarim ų, nurodymų. Tuo pačiu m etu jis redaguoja 
Lietuvos ir Baltarusijos KP CK organą rusų kalba „Zvez- 
da", ėjusį Smolenske, aktyviai bendradarbiauja „Komu
niste".

Vydam a lenkų in terventus iš tarybinės žemės, Raudo
noji A rm ija 1920 m. liepos 14 d. užėmė Vilnių. V. Kap
sukas, Z. A ngarietis ir kiti partiniai darbuotojai, atvykę 
I Vilnių, dirbo čia- pradėjusio eiti LKP CK organo „Ko
m unistas“ redakcijoje. Lietuvos buržuazija taip  nekentė
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darbo žmonių vadovų, kad siuntė iš Kauno į Vilnių spe
cialų agentą, įsakiusi jam  nužudyti V. Kapsuką ir Z. An- 
garietį. N etrukus šis piktadariškas sumanymas iškilo aikš
tėn, ir pati buržuazinė valdžia Kaune buvo priversta savo 
agentą pasodinti į kalėjim ą, kad jis neatskleistų tik rų jų  
žudynių o rgan izato rių88.

VILNIAUS POGRINDYJE

Perdavus V ilnių ir Vilniaus kraštą buržuazinei Lietuvai 
pagal Tarybų Rusijos ir Lietuvos 1920 m. liepos 12 d. 
sutartį, V. Kapsukas, gavęs RKP(b) Centro Komiteto su
tikimą, 1920 m. rugpjūčio pabaigoje pasiliko Vilniuje pog
rindiniam  partiniam  d a rb u i89. Gerai užsikonspiravęs, jis  
sugebėjo čia išgyventi nelegaliomis sąlygomis iki 1921 m. 
pavasario. V. Kapsukas dirbo V ilniuje kaip  vadovaujan
tis LKP CK darbuotojas: rašė direktyvinius laiškus Kaune 
veikusiems draugams, redagavo legalų profsąjungų laik
raštį lenkų kalba „Pochodnia" („Fakelas"; 1920— 1921 m. 
išėjo 21 numeris). Ištikima V. Kapsuko pagalbininkė to 
meto pogrindiniam e darbe buvo K. N akutytė (partijos 
narė nuo 1913 m.). J i padėdavo V. Kapsukui palaikyti 
ryšius su kovos draugais, tvarkė korespondenciją, ap rū
pindavo spauda, nešiojo rankraščius ir laikraščio korek
tūras. Kaip prisim ena K. N akutytė, ištisas dienas V. Kap
sukas nesikeldavo nuo stalo. Kadangi bute nebuvo elek t
ros, tai V. Kapsukas dirbo prie žvakės. Nuo tokios šviesos 
jo  akys buvo krau ju  pasruvusios, ir jam  kelis kartus 
smarkiai jas skaudėjo. Vis dėlto tai nesulaikė V. Kapsu
ko nuo darbo 90.

Rengiantis Komunistų Internacionalo III kongresui 
(1921.VI.22— 1921.VII.12), V. Kapsukas buvo pasiųstas į jį 
kaip LKP delegatas. Apie V. Kapsuko išvykimo iš V il
niaus laiką galima spręsti iš jo  laiško „M ūsų darbo trū 
kumai", parašyto 1921 m. balandžio mėn. Kaukaze, ku r 
jis, atvykęs iš Vilniaus, gydėsi91.

LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS 
III SUVAŽIAVIMAS

Tuo laikotarpiu pasirodžiusi V. Lenino knyga „Vaikiška 
„kairumo" liga komunizme", taip pat Kom intemo III kong
reso nutarim ai padėjo Lietuvos komunistams giliau at-
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skleisti krizės, susidariusios Lietuvos Komunistų partijo je 
po proletarinės revoliucijos pralaim ėjim o, priežastis, n u 
m atyti kelius jai likviduoti.

Išspręsti šiuos uždavinius turėjo LKP III suvažiavimas, 
kuris įvyko 1921 m. spalio 24—29 d. K araliaučiuje (dabar 
Kaliningradas), Sackheim Str. Nr. 10 (dabar M oskovskij 
prosp.), ku r gyveno Em stas ir A ugusta Kloševskiai. Su
važiavim o darbui vadovavo nelegaliai iš M askvos a tv y 
kęs V. Kapsukas.

Suvažiavime V. Kapsukas padarė pranešim us apie Lie
tuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos Centro Komiteto 
atlik tą darbą 1919— 1920 m., apie einam ąjį m om entą ir 
partijos uždavinius, darbą profsąjungose, apie žemės klau
simą. J is  dirbo komisijose, kurios rengė suvažiavimo nu 
tarimus. Atsižvelgdam as į 1918— 1919 m. partijos agrari
nės politikos patyrim ą, V. Kapsukas pasiūlė, o LKP III 
suvažiavim as priėm ė rezoliuciją, kurio je buvo pabrėžta: 
socialistinės revoliucijos pergalei Lietuvoje „turi būti su
daryta tv irta  mažažemių sąjunga su darbininkais. Leng
viausiai galima tai pasiekti, suteikiant mažažemiams be 
jokio atlyginimo žemės. Žemės reikalauja ir darbininkų 
dalis. Užtat dvarų daugum a turi būti išdalinta bežemiams 
ir mažažemiams. Kituose dvaruose turi būti vedam i ta ry 
biniai ūkiai" 92. Toks agrarinio klausimo sprendim as pa
dėjo Komunistų partija i sunkiais pogrindžio m etais stip
rinti darbininkų ir valstiečių sąjungą kovoje prieš bur
žuazijos diktatūrą, už Tarybų valdžią.

III suvažiavim as išrinko V. Kapsuką LKP CK nariu.
Baigiantis suvažiavimo darbui, į namą, kuriam e nele

galiai posėdžiavo suvažiavimas, įsiveržė vokiečių policija 
ir suėmė jo  dalyvius. Tarp suim tųjų buvo ir V. Kapsukas. 
V okietijos darbininkų protestai ir Tarybų Rusijos vyriau
sybės užtarim as sukliudė vokiečių reakcionieriam s per
duoti suvažiavimo delegatus Lietuvos žvalgybai. A tsitik
tinai suėję į vieną kam erą Karaliaučiaus kalėjim e, lap
kričio 24 d. delegatai V. Kapsuko pasiūlym u baigė 
svarstyti paskutinį klausimą, ir po to suvažiavim as ofi
cialiai buvo uždarytas.

Istorinė LKP III suvažiavimo reikšmė yra ta, kad jis, 
remdamasis lenininiu m okslu apie partiją , Komunistų In
ternacionalo III kongreso nutarim ais, nurodė partija i išeitį 
iš sunkios krizinės padėties, nurodė jos bolševizavimosi 
kelius.
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Nuo 1921 m, pabaigos V. Kapsukas beveik visą laiką 
gyveno M askvoje, dirbo vadovaujantį partinį darbą. K ar
tu  jis aktyviai pasireiškė kaip pedagogas, žurnalistas, li
teratūros kritikas, m okslininkas — Lietuvos Komunistų 
partijos istorijos tyrinėtojas.

LKP Centro Komitetas 1921 m. gruodžio 29 d. nutarė 
grįžusiam V. Kapsukui pavesti dirbti LKP CK leidykloje, 
dėstyti V akarų tautin ių  mažumų kom unistiniam e univer
sitete M askvoje ir redaguoti Rusijos Komunistų partijos 
Centro Komiteto lietuvių sekcijos organą ,,Komunaras" 
(1921— 1923 m. išėjo 14 num erių )93. Tuo pačiu m etu jis 
dirbo vadovaujantį darbą LKP Centro Komitete, kaip Lie
tuvos Komunistų partijos delegatas dalyvaudavo Konrin- 
terno kongresuose ir Vykdom ojo Komiteto plenumuose.

V. Kapsuko redaguotam e žurnale „Komunaras" yra 
išspausdinta daug įdomios faktinės medžiagos, nušviečian
čios padėtį Lietuvoje. Nemaža straipsnių V. Kapsukas iš
spausdino šiame žurnale Lietuvos revoliucinio judėjim o 
istorijos, taip pat įvairiais teoriniais klausimais. Kai par
tija  priėmė nutarim ą išleisti pirm ąjį V. Lenino raštų rin 
kinį, V. Kapsukas parašė aistringą straipsnį „Skaitykit 
V. Lenino raštus!" Populiarindam as V. Lenino raštus, kaip 
neišsenkam ą m arksistinės teorijos ir praktikos šaltinį, 
V. Kapsukas tam e straipsnyje rašė: „Čia kartu  ir puikiau
sia Rusijos bolševikų partijos istorija. Skaitydam as vieną 
po kito ilgesnius teorinius ir visiškai trum pučius Lenino 
straipsnius, dienos klausimams pavestus, pradedi suprasti, 
kaip reikia kasdieninėje kovoje vykdyti didžiuosius M ark
so ir Engelso principus" 94. V. Kapsukas ragino studijuoti 
marksizmo-leninizmo mokslą iš pirm ųjų šaltinių.

KOMUNISTŲ INTERNACIONALO VYKDOMAJAME 
KOMITETE

Partijos siunčiamas, V. Kapsukas 1923 m. vasario 15 d. 
perėjo dirbti į Komunistų Internacionalo V ykdom ąjį Ko
m itetą. Iš pradžių jis dirbo organizacinio skyriaus vedėjo 
pavaduotoju, o vėliau — Lenkijos ir Pabaltijo šalių sek
retoriato vedėju. Kominterno V kongresas 1924 m. išrin
ko V. Kapsuką kandidatu  į Vykdom ojo Komiteto narius, 
о VI kongresas 1928 m.— Vykdom ojo Komiteto nariu. 
Kaip tarptautinio darbininkų judėjim o veikėjas V. K ap
sukas buvo gerai susipažinęs su Lenkijos ir Pabaltijo
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kraštų darbininkų judėjim u, nuolat dalyvavo svarstant 
šių kraštų  kom unistų partijų  veiklos klausimus, nagrinė
davo juos žurnalo „Komunističeskij Internacional" pus
lapiuose, savo kalbose Kominterno kongresuose ir V yk
domojo Komiteto plenumuose.

K artu V. Kapsukas aktyviai dalyvavo bendram e parti
niame darbe: jis skaitė paskaitas fabrikų darbininkam s, 
su partinėm is užduotimis dažnai lankėsi įvairiuose šalies 
rajonuose, bendradarbiavo sąjunginėje spaudoje. 1922— 
1934 m. V. Kapsukas dalyvavo kaip delegatas su pataria
mojo balso teise VKP(b) XI—XVII suvažiavimuose, taip 
pat daugelyje partijos konferencijų.

LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS 
IV SUVAŽIAVIMO DALYVIS

Dirbdamas tarptautinio darbininkų judėjim o gretose, 
V. Kapsukas tuo pat m etu neatsiejam ais ryšiais buvo su
sijęs su Lietuvos darbo žmonių kova dėl savo išsivada
vimo.

Lietuvos Komunistų partijos IV suvažiavime, įvyku
siame M askvoje 1924 m. liepos 17—21 d., V. Kapsukas 
padarė pranešimus „Einamasis momentas ir mūsų užda
viniai" ir „Organizacinis klausim as ir darbas kariuom e
nėje". Savo pranešim uose V. Kapsukas atskleidė antiliau
dinį Lietuvos buržuazijos sukurtos santvarkos pobūdį: įsi
tvirtinusi krašte buržuazija likvidavo 8 valandų darbo 
dieną ir vertė  darbininkus dirbti po 10— 12 valandų; ne
buvo darbininkų draudim o nei ligos, nei invalidum o, nei 
senatvės atveju; beveik  visos darbininkų profsąjungos 
buvo uždarytos, legali darbininkų spauda uždrausta, šauk- 
I i darbininkų susirinkimus, organizuoti valstiečius, be
darbius buvo ta ip  pat draudžiama; suimti revoliucinio 
judėjimo dalyviai buvo mušami, kankinam i elektra.

LKP IV suvažiavim as pasm erkė skaldytojišką social
dem okratų ir Darbo federacijos vadų veiklą, ragino visus 
partijos narius stiprinti kovą dėl bendro visų darbininkų 
fronto sudarymo, dėl vieningų profsąjungų sukūrim o sėk
mingesnei kovai prieš išnaudotojus, prieš buržuazijos dik
tatūrą.

LKP IV suvažiavim as priėm ė V. Kapsuko parašytą 
manifestą, kuriuo partija  kvietė valstiečius į glaudžią ko
vos sąjungą su darbininkais. „Tik susiorganizavę ir stoję
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į griežtą kovą prieš savo išnaudotojus ir budelius išvien 
su darbininkais,— sakoma manifeste,— jūs galite praša
lint valdininkų sauvalę, išsivaduoti nuo nepakeliam ų m o
kesčių naštos ir užkrauti juos an t spekuliantų ir buožių. 
Tik tada galės būt tikrai išspręstas darbininkų ir m aža
žemių naudai ir žemės klausimas. Žemė bus atim ta nuo 
senųjų ir nau jų jų  dvarininkų, spekuliantų ir kunigų su 
visomis trobomis, gyvuliais ir padargais ir išdalinta be 
jokio atlyginimo darbininkam s ir mažažemiams" 95.

LKP IV suvažiavim as priėmė V. Kapsuko parašytą 
sveikinim ą Rusijos Komunistų partijos (bolševikų) Centro 
Komitetui, sm erkiantį trockininkų dezorganizacinį darbą 
partijoje, ypač suaktyvėjusį po V. Lenino mirties. Ir šia
me suvažiavime V. Kapsukas 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 valsty 
binį perversm ą ir, naudodam i žiaurų terorą, ėmė likvi
duoti darbo žmonių organizacijas, persekioti jų  veikėjus, 
V. Kapsukas parašė Komunistų Internacionalo Vykdom o
jo Komiteto atsišaukimo projektą, kuris, netrukus paskelb
tas pasaulinėje darbininkų spaudoje, mobilizavo viso pa
saulio darbo žmones į kovą prieš Lietuvos fašistų terorą. 
Fašistų nužudytiems Lietuvos Komunistų partijos veikė
jam s K. Požėlai, J. Greifenbergeriui, K. Giedriui ir R. Car- 
nui paminėti V. Kapsukas paskyrė keletą savo darbų: 
,,Fašistinis perversm as Lietuvoje" (išleista rusų kalba 
M askvoje 1927 m.), „Keturių teismo kom edija ir paskuti
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 spausdinami partinė
je  periodikoje. Šie straipsniai suvaidino didelį vaidm enį 
telkiant įvairius antifašistiškai nusiteikusius Lietuvos gy
vento jų  sluoksnius kovai prieš fašistinę diktatūrą.

1926— 1927 m. Lenkijos fašistai ėmė žvanginti ginklais, 
kėsindamiesi užgrobti Lietuvą. Talkininkauti Pilsudskiui 
rengiam oje avantiūroje stojo socialdem okratai plečkaiti-
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ninkai. J ie  kvietė politinius em igrantus važiuoti į Lenki
jos okupuotą Vilniaus k raštą  ir čia, lenkų buržuazijos 
ginklais apsiginklavus, rengtis „vaduoti Lietuvą" nuo fa
šistų smetonininkų.

Lietuvos Komunistų partija  įspėjo darbo žmones, kad 
imperialistai rengia karinę agresiją. 1927 m. lapkričio 
mėn. pasirodė Lietuvos, Lenkijos, V akarų  Baltarusijos, 
V akarų  Ukrainos, V okietijos ir Latvijos Komunistų parti
jų  Centro Komitetų atsišaukimas, kuriam e buvo sakoma: 
„Baisus pavojus užgulė Lietuvos liaudį. Fašistų vyriausy
bė su Pilsudskiu priešakyj ėmėsi vykdyti seniai sum any
tą planą užgrobti Lietuvą" 97. Tarybų Sąjungos vyriausy
bės įspėjim as tada laikinai atšaldė Lenkijos fašistų karš
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 įvy 
ko Berlyne 1928 m. sausio 22 d. Visam suvažiavimo dar
bui vadovavo V. Kapsukas. Suvažiavimas atskleidė, jog 
1927 m. lapkričio mėn. plečkaitininkų Rygoje sušaukto 
kongreso nutarim ai tarnavo grobikiškiems Lenkijos bur
žuazijos interesams. Rezoliucijoje dėl Lietuvos neprik lau
somybės gynimo nuo Lenkijos im perialistų Lietuvos po
litinių em igrantų suvažiavim as konstatavo:

„Lietuvos politinių em igrantų suvažiavimas, nuodug
niai apsvarstęs klausimus apie Pilsudskio ruošimąsi tuo 
ar k itu  būdu užgrobti Lietuvą ir palaidoti Lietuvos ne
priklausom ybę ir apie pardavikiškus Plečkaičio ir kom 
panijos žygius, padedančius fašistų Lenkijai dar labiau 
pavergti Lietuvos darbo žmones, griežtai protestuoja prieš 
Lenkijos im perialistų žygius, vedančius prie Lietuvos ne
priklausom ybės laidojimo, prieš jų  agentų plečkaičių žy
gius ir nutarimus, priim tus Rygoje lapkričio 6 d. lietuvių 
em igrantų suvažiavime 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 masių vardu" 98.

Kalbėdamas suvažiavime LKP CK vardu, V. Kapsukas 
nurodė, kad tikri antifašistai Lietuvoje kovoja dviem Bron
iais: prieš Lenkijos im perialistus ir Lietuvos fašistus. 
„Obalsį — Lietuvos nepriklausom ybės gynimas nuo Len
kijos imperialistų,— kalbėjo V. Kapsukas,— būtinai rei
kia statyti kartu  su obalsiu — fašistų diktatūros nuverti
mas Lietuvoje" " .
■I Užsak. Nr. 3499 49
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Lietuvos Komunistų partijos aiškinamasis darbas p a 

dėjo Lietuvos darbo žmonėms, visiems antifašistams, tarp 
jų  ir antifašistams plečkaitininkam s, suprasti, kad J. Pleč
kaitis, J. Paplauskas, P. Ancevičius ir kiti plečkaitininkų 
vadeivos tapo Lenkijos im perialistų įrankiu. Plečkaitinin
kų demaskavimas paspartinio šios grupės išnykim ą iš po
litinio gyvenimo arenos. Labiausiai demoralizavusi pleč- 
kaitininkai liko paprasti buržuazinės Lenkijos defenzy- 
vos agentai ir buvo pasitelkiam i politiniam  terorui Lie
tuvoje prieš kai kuriuos buržuazinės valdžios pareigūnus.

PAKTUOS ŽURNALISTAS

V. Kapsukas buvo vienas iš žymiausių Lietuvos Komu
nistų  partijos žurnalistų. Tyrinėjant V. Kapsuko litera tū 
rinį palikimą, surasta, kad jis y ra parašęs apie 2000 straips
nių, o jo kūriniai buvo spausdinami maždaug 80 periodi
nių leidinių. A tskirais leidiniais išėjo 53 V. Kapsuko pa
rašytos knygos ir brošiūros. Savo rašinius jis pasirašinėjo 
keliomis dešimtimis 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., Skar
dininkas, V. Vilkas-Pilkas, V. Vilnietis, J. M. ir kt.

Populiariausias Vinco M ickevičiaus slapyvardis yra 
V. Kapsukas. Juo  jis pradėjo pasirašinėti savo straips
nius laikraščiuose „Ūkininkas" ir „Varpas" 1901 m. A ntai 
1901 m. kovo mėn. „Ūkininko" Nr. 3 y ra  paskelbti V. Kap
suko slapyvardžiu du stra ipsn ia i— „N auji metai, naujas 
šimtmetis — seni vargai, seni rūpesčiai!" ir „Tamsybės 
vaisiai". Tais pat m etais „Ūkininkas" paskelbė V. K ap
suko slapyvardžiu straipsnius dar penkiuose num eriuo
s e — 5, 9, 10, 11 ir 12. „Varpas" 1901 m. gruodžio mėn. 
Nr. 12 paskelbė V. Kapsuko straipsnį „Žemaičių vysk. 
M otiejus III Valančius (1801— 1875)", kuris perspausdin
tas straipsnių rink inyje „Vincas Kapsukas. Apie litera
tūrą" (Vilnius, 1980 m., p. 129— 132). Literatūrinis sla
pyvardis V. Kapsukas ilgainiui liko V. M ickevičiaus an t
rąja  pavarde.

V. Kapsukas dirbo redakcinėse kolegijose tokių par
tinių organų kaip „Tiesa", „Komunistas", „Zvezda", „Ko- 
m unaras", „Kibirkštis", „Kolektyvas", „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 partijas, nagrinėjančių Lietuvos ekonom inę ir poli
tinę padėtį. V. Kapsukas analizavo klasių kovą Lietuvoje 
ir m okė Lietuvos darbininkus ir valstiečius, kaip jie turi 
geriau organizuotis, kad greičiau nusikraty tų  išnaudotojų 
jungo.

Su dideliu atsidėjim u V. Kapsukas dirbo M askvoje 
1931 m. pradėjusiam e eiti žurnale „Priekalas". V. Kapsu
kas buvo šio žurnalo redakcijos kolektyvo siela ir vado
vas. Savo parašytuose žurnalo vedamuosiuose jis popu
liarino Tarybų Sąjungos socialistinės statybos laimėjimus, 
su pasididžiavim u rašė apie marksizmo-leninizmo mokslo 
triumfą Tarybų šalyje ir m okė Lietuvos darbo žmones sek
li tarybinių respublikų pavyzdžiu.

Daugelyje savo straipsnių „Priekale" V. Kapsukas de
m askavo Lietuvos fašistų politiką, jų  vykdytą  Lietuvos 
hitlerizaciją. V. Kapsukas aiškino, jog tarp  Lietuvos fa
šistų naudojam o teroro, darbo žmonių organizacijų  per
sekiojimo politikos ir jų  šliaužiojimo prieš V akarų Eu
ropos im perialistus politikos yra glaudus ryšys. Jis  nuolat 
perspėdavo darbo žmones, kad toji buržuazinių naciona
listų politika stumia Lietuvą į im perialistų kurstom ą an
titarybinį karą, prie lietuvių tautos laisvės ir savaran
kiškumo palaidojimo.

A istringai V. Kapsukas gynė savo straipsniuose taikos 
reikalą, demaskavo imperialistinio karo kursty tojus hit
lerininkus ir jų  rėm ėjus Anglijos bei JA V  m onopolinin
kus, atskleidė Tarybų Sąjungos taikios politikos esmę. 
1934 m. balandžio mėn. Tarybų Sąjunga pasiūlė h itleri
nei V okietijai pasirašyti protokolą, kuriam e abi šalys pa
sižadėtų savo vidaus ir užsienio politikoje atsižvelgti į 
Pabaltijo kraštų nepriklausom ybės ir neliečiam ybės pa
laikymą, susilaikyti nuo visų veiksmų, kurie galėtų tie 
siogiai a r netiesiogiai pakenkti Pabaltijo valstybių ne
priklausomybei. H itlerininkai atm etė šį Tarybų Sąjungos 
pasiūlymą. „Tokiu būdu,— rašė tada V. Kapsukas,— šis 
TSRS žygis dar kartą  parodė, kad jai tik rai rūpi išlaikyti 
taiką ir apsaugoti m ažiukių Pabaltijo valstybių neprik lau
somybę ir neliečiamybę; kartu  dar kartą  pasisekė ja i pa
rodyti, kad Vokietijos im perialistai rengiasi jų  neprik lau
somybę ir neliečiam ybę sumindžioti. Tokiu būdu fašistinė 
V okietija vis labiau parodo savo plėšriuosius nagus, nu
kreiptus į rytus. Tik didžiausi bukapročiai gali dabar tikėti 
taikia V okietijos im perialistų politika" 10°.
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Šiuos V. Kapsuko žodžius netrukus patvirtino pats gy
venimas. 1938 m. hitlerinė V okietija, vykdydam a savo 
m onopolininkų grobikiškus siekimus, aneksavo A ustriją, 
1939 m.— Klaipėdos kraštą, Čekoslovakiją, užpuolė Len
k iją  ir pradėjo A ntrąjį pasaulinį karą, atnešusį m ilžiniš
kus sugriovimus ir m ilijonus aukų visam e pasaulyje. Ki
tais m etais hitlerinės agresijos aukomis tapo daugelis V a
karų  Europos šalių. 1941 m. ji užpuolė Tarybų Sąjungą.

PROLETARINIS RAŠYTOJAS 
IR LITERATŪROS KRITIKAS

Sėdėdamas carizmo viešpatavim o m etais Vilniaus, Suval
kų, Varšuvos ir Vladimiro kalėjim uose, V. Kapsukas rašė 
užrašus, sukūrė beletristinius kūrinėlius „Didysis nusikal
tėlis", „Ponas viršininkas", kuriuose vaizduojam os poli
tinių kalinių gyvenimo sąlygos Suvalkų kalėjim e 1908— 
1909 m., kiek vėliau — „Mažasis Romanas" (apie politinių 
kalinių gyvenim ą Vladimiro katorgos kalėjim e 1911— 
1913 m.) ir kt. Daugumą užrašų, atsiminimų, apsakymų, 
parašytų  kalėjim uose ir em igracijoje 1915— 1916 m., au 
torius vėliau surinko į vieną rinkinį „Caro kalėjim uos", 
kuris buvo išleistas 1929 m. N iujorke. Šioje knygoje pa
teikiam a daug vertingos medžiagos apie Lietuvos revo
liucinį judėjim ą 1905— 1907 m. Jo je  atsiskleidžia V. Kap
suko, kaip žodžio menininko, gabumai. V. Kapsuko be
letristiniai kūriniai, gausūs literatūrinės kritikos darbai 
suteikė jam  vienam  iš pirm ųjų Lietuvos proletarinio ra 
šytojo vardą.

Kilniam darbo žmonių išvadavim o reikalui V. Kap
sukas skyrė savo grožinės literatūros kūrinius bei litera
tūrinės kritikos veikalus. Visi žymesni jo  apsakym ai yra 
kupini gilaus idėjiškum o, jie  kelia darbo žmonių neapy
kantą išnaudotojam s ir ragina kovoti dėl buržuazinės san
tvarkos sugriovimo ir socialistinės santvarkos sukūrimo.

V. Kapsukas buvo „menas m enui" teorijos priešinin
kas. Jo  nuomone, grožinė literatūra turi tarnauti liaudžiai. 
J is  gerai suprato didžiulę grožinės literatūros reikšmę 
darbo žmonių išsivadavimo kovoje. V. Kapsukas rašė, 
kad grožinė literatūra  „atidaro nepatyrusiai akiai nem a
tytas gyvenimo kerteles ir sielos judėjim us; ji moko mus 
geriau m atyti tuos, kurie paprastai y ra kojomis mindžio-
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j anai viešpataujančių  klasių; . . .  ji (ir tai y ra  svarbiau
sia), atvaizduodam a gyvenimą, moko mus suprasti jį ir 
klasių kovą" 101.

V. Kapsuko publicistiniuose raštuose gausu beletristi
nių elem entų. Ryškiausiai tai m atyti iš dvarų darbininkų 
streikų aprašym ų, kurie buvo išspausdinti jo  redaguota
me žurnale „Darbininkas", ir iš jo  užrašų bei atsiminimų 
rinkinio „Caro kalėjim uos".

Svarbų darbą V. Kapsukas atliko literatūros mokslo 
dirvoje. Mokslo tiriam ąjį darbą literatūros istorijos sri
tyje V. Kapsukas pradėjo  dar šio šimtmečio pradžioje. 
Jo  dėmesį tada patraukė „Aušros" ir „Varpo" veikėjai. 
N orėdam as nušviesti ir teisingai įvertinti jų  politines p a 
žiūras ir kūrybą, jis kruopščiai tyrinėjo archyvinę m e
džiagą, susikaupusią Bitėnuose pas M artyną Jankų. 
V. Kapsukas buvo parašęs plačią lietuvių literatūros is
torijos apybraižą, apim ančią „Aušros" ir „Varpo" laikus, 
V. Kudirkos biografiją, tačiau dėl persekiojim ų carizmo 
laikais ir Pirmojo pasaulinio karo laikotarpiu šie rankraš
čiai y ra  žuvę.

Tiesa, V. Kapsukas šiuos klausimus nagrinėjo ir v ė 
liau, kai jam  teko kovoti su aušrininkų ir varpininkų 
idealizavim u buržuazinių istorikų darbuose. Komunisti
nėje spaudoje pasirodę V. Kapsuko straipsniai apie auš
rininkus ir varpininkus buvo pirm ieji mėginimai iš m ark
sistinių pozicijų vertinti šias buržuazines sroves, padėjo 
nustatyti jų  vietą lietuvių visuomeninės m inties raidos 
istorijoje.

„Kibirkštyje", „Skarde" ir „Mūsų skarde" V. Kapsu
kas paskelbė nemaža laiškų ir k itų  dokum entų iš „Auš
ros" ir „Varpo" archyvų. Šie dokum entai atskleidė auš
rininkų ir varpininkų politinį veidą, nuplėšė nuo jų  „ko
votojų prieš carizmą" skraistę, kuria juos m ėgino dangs
tyti lietuvių buržuaziniai istorikai.

Daugelio aušrininkų meilinimasis caro valdžiai gerai 
atsispindi pačios „Aušros" skiltyse ir parodo lietuvių bur
žuazijos ideologų politinį bejėgiškum ą, jų  nesugebėjim ą 
ryžtis sm arkesnei kovai su carizmu. V. Kapsuko paskelbti 
P. Vileišio, P. Armino, P. Kriaučiūno, 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 „Kibirkštyje" paskelbti dokum entai, liečią 
varpininkų ideologo V. Kudirkos biografiją. 1885 m.
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V. Kudirka buvo pašalintas iš Varšuvos universiteto už 
ryšių palaikym ą su lenkų darbininkų revoliucinės „Pro
letariato" organizacijos nariais, kurių prašom as jis perra 
šė keliolika lapų iš K. M arkso „Kapitalo" konspekto. 
N orėdam as grįžti į universitetą, V. Kudirka 1887 m. bir
želio 10 d. parašė m alonės prašym ą carui A leksandrui III, 
ka i šis lankėsi V aršuvoje 102. Prašym ą caras patenkino. 
V. Kapsukas paskelbė_taip pat V. Kudirkos laišką, 1899 m. 
rašytą „Varpo" ir „Ūkininko" redaktoriui Jurgiui Lapi
nui, draudžiantį palaikyti ryšius su Lietuvos socialdem ok
ratais. „nes ram um as „Varpo" ir ram um as Tamstos, kaipo 
Redaktoriaus, šito reikalauja" 103.

Recenzuodamas 1924 m. išleistą „Vinco Kudirkos ju 
biliejinį „Varpą", V. Kapsukas nurodo, kad tame leidi
nyje  „iškraipytos Kudirkos pažiūros į kovą su caro va l
džia". „Šiuo žvilgsniu,— rašo V. Kapsukas,— įvairūs se
nieji varpininkai pirm ame savo veikim o laikotarpy ne
daug toliau buvo nuėję  už aušrininkus . . .  M aždaug nuo 
1895 m. (po Kražių istorijos ir prasidėjusių kratų) prasi
deda jų  liberali kova su caro valdžia; bet tai nebuvo ko
va  prieš caro valdžią ir visą jos sistemą" 104. V arpininkai 
tenkinosi tik kai kurių carizmo tarnų  kritika, bet nekėlė 
caro  valdžios nuvertim o reikalavimo. Apibūdindam as 
V. Kudirkos politines pažiūras, V. Kapsukas ten pat rašė: 
V. Kudirka „buvo grynas dar vos tik pradėjusios kilti 
lietuvių buržuazijos ideologas, dešinysis liberalas — ne 
daugiau" !05.

Kritikuodamas V. Kudirkos liberalines, nacionalisti
nes politines pažiūras, V. Kapsukas kartu  teigiam ai ve r
tino jo, kaip rašytojo, indėlį į realistinės lietuvių litera
tūros ir apskritai dem okratinės kultūros vystymą.

Visi šie V. Kapsuko paskelbti dokum entai, jo  pasisa
kymai apie aušrininkus ir varpininkus turi svarbią reikš
m ę vertinant mūsų kultūrinį palikimą, padeda ir šiandien 
kovoti su buržuazine nacionalistine ideologija.

V. Kapsukas yra rašęs taip pat apie A. Strazdelį, 
D. Pošką, A. Baranauską, M. Valančių, P. Vaičaitį, B. Varg- 
šą-Laucevičių, J. Tumą-Vaižgantą ir daugelį k itų  lietuvių 
rašytojų, apie jų  visuom eninę veiklą, kūrybą ir jos vietą 
lietuvių grožinėje literatūroje.

Reikšmingas V. Kapsuko literatūrinės kritikos darbas 
yra 1915 m. baigta rašyti „Jono Biliūno biografija". 
V. Kapsukas draugavo su J . Biliūnu, bendradarbiavo lei
džiant „Draugą". Autoriaus surinkti ir biografijoje pa
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skelbti duomenys yra pirm ieji šaltiniai apie daugelį J . Bi
liūno veiklos faktų, ypač jo  dalyvavim ą Lietuvos darbi
ninkų judėjim e.

J. Biliūnas savo m etu buvo vienas iš žymiausių lie
tuvių rašytojų. V. Kapsukas didžiavosi, kad jis „visuomet 
liko artim iausias visų išnaudojam ų ir skriaudžiamų d rau
gas", kad „jų skausmai ir kančios buvo jo  kančios". Jau  
tada V. Kapsukas pabrėžė J . Biliūno artim um ą darbininkų 
klasei-— kovotojai už socializmą: „Taip, tai y ra  pirm iausia 
mūsų, darbininkų, rašytojas, darbininkų beletristas, ir mes 
juo didžiuotis galime" 106.

Rašytojas dem okratas J. Biliūnas pirmasis lietuvių gro
žinėje literatūro je  palietė darbininkų gyvenimo, jų  ko 
vos už socialistinę santvarką temą. Šiuo atžvilgiu dar 
toliau nužengė poetas Julius Janonis, kuris buvo daug 
nuoseklesnis ir daug glaudžiau susijęs su darbininkų gy
venim u ir kova. N eatsitiktinai V. Kapsukas buvo pirm a
sis šio žymaus poeto kūrybos vertintojas.

1926 m. V. Kapsukas parašė plačią, 64 puslapių J . J a 
nonio biografiją 107, kuri, deja, nebuvo ištisai išspausdinta 
ir kurios rankraštis nėra išlikęs. „Julius Janonis užima 
žymią v ietą  Lietuvos darbininkų judėjim o istorijoj,— ra 
šė to je biografijoje V. Kapsukas.— Jis, be abejonės, bu
vo veikliausias lietuvių tarptautin is socialdem okratas Ru
sijoj karo metu. Kuomet jis visiškai subrendo, atsistojo 
ant m arksistų-leniniečių, bolševikų pam atų ir iki pat pas
kutinės savo gyvenimo valandos nuo jų  nenukrypo". Čia 
pat V. Kapsukas pažymi, kad Lietuvos darbo žmonių 
J. Janon 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 pateik ta J. Janonio poezijos analizė išryškino 
jį kaip pirm ą žymų ne tik  Lietuvoje, bet ir visoje Rusi
jo je  proletarinį poetą, kurio kūryba atliko svarbų revo
liucinį vaidm enį kovoje už socialistinę Lietuvą.

V. Kapsukas 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.

Duodamas direktyvinius nurodymus Lietuvos Komu
nistų partijos darbuotojam s pogrindininkams, V. Kapsu
kas ne kartą  yra pabrėžęs būtinum ą daugiau rūpintis par
tijos darbu tarp  lietuvių inteligentijos ir ypač rašytojų.
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Sužinojęs apie žymios mūsų tautos poetės Salomėjos N ė
ries perėjim ą į trečiafrontininkų gretas, V. Kapsukas sten
gėsi labiau pritraukti ją  prie darbo žmonių kovos, prašė 
1934 m. į M askvą atvykusį daktarą  A ndrių Domaševičių 
pagloboti apsigyvenusią Panevėžyje poetę. Komunistinės 
spaudos puslapiuose V. Kapsukas gynė pažangiuosius Lie
tuvos m enininkus nuo fašistų persekiojimų.

Kova prieš darbo žmonių išnaudojim ą, dėl jų  išvada
vim o V. Kapsukui buvo pagrindinis kriterijus gausiuose 
literatūrinės kritikos darbuose. Vadovaudam asis šiuo k ri
terijum i, jis vertino to a r  kito rašytojo veiklą ir kūrinius.

Pirmojo pasaulinio karo m etu (1915 m.) V. Kapsukas 
vienas iš pirm ųjų lietuvių literatūroje rašo savo redaguo
tam e „Rankpelnyje" straipsnį, nukreiptą prieš „menas 
menui" teoriją, prieš „gintarinius" poetus, susitelkusius 
„Vaivorykštėje", „Pirmajame bare", vaizdavusius dažniau
siai vien savo asmeninius išgyvenimus ir nekreipusius 
dėm esio į socialinę nelygybę bei socialinę kovą. Šiems 
Lietuvos „gintariniam s" poetams simbolistams V. Kapsu
kas priešpriešino proletarinės poezijos pradininką J . J a 
nonį. „Tai jaunas proletarų poetas, . . .— rašė V. Kapsu
kas 1916 m.— Jis  ne individualistas; jis ne savo sielos 
slėpinių, ne „Baro" poetas; jis ne „gintarinės" in teligen
tijos narys, kuri savo asmenį težino,— jis minių poetas, 
skriaudžiamų, išnaudojam ų ir kovojančių minių poetas; 
jis  N aujo Ryto skelbėjas, ir dėl to jis mums taip b ran
gus. Jis  m atė skurdą visu jo  baisumu; jis m atė ir suprato 
draskančius visuomenę prieštaravim us ir nebegali ramiai 
sėdėti, nebegali vien savimi rūpintis" 109.

Ir šiandieniniam  skaitytojui yra aktualu prisiminti 
V. Kapsuko teorinius pasisakymus apie pagrindinį ta ry 
binės literatūros m etodą — socialistinį realizmą, apie ta 
rybinių rašytojų uždavinius socializmo kūrim o laikotar
piu. Savo literatūrinės kritikos raštuose V. Kapsukas ne 
kartą  yra nurodęs tą  neabejotiną tiesą, kad rašytojai turi 
eiti su pažangiąja dabartinės visuom enės klase, su darb i
ninkų klase, nes tik  tada jie galės sukurti reikšmingų 
kūrinių. „Kylantis kapitalizmas,— rašė V. Kapsukas,— ga
lėjo sukurti ir m aištingą ir didelę literatūrą, ir asm eny
bes, nes prieš jį tada buvo ateitis, prieš jį buvo plati 
kapitalizmo bujojim o dirva. Dabar kapitalizmo dainos iš
dainuotos. Kurti didelę literatūrą gali tik  einantieji su
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progresyvia klase rašytojai, o ne rašytojai, bėgantieji nuo 
realios tikrum os į praeitį, p raeity je  ieškantieji sau įkvė
pimo temų" uo.

Tarsi šiandien parašyti skam ba V. Kapsuko žodžiai, 
apibūdinantys socialistinio realizmo metodą, nusakantys 
tarybin ių  rašytojų kūrybinio darbo kryptį. Savo straips
ny je  ,.Pirmasis tarybinių rašytojų suvažiavim as" V. Kap
sukas rašė: „Socialistinis realizmas — tai y ra pamatinis 
tarybinės dailiosios literatūros ir literatūros kritikos m e
todas. Tarybiniai rašytojai savo dailės kūriniam s turi sem
tis medžiagą, temas, vaizdus iš turtingos tarybinės tik ro
vės, iš jos Dneprostrojų ir M agnitostrojų kūrėjų  gyveni
mo ir kovų, iš herojiškos čeliuskiniečių epopėjos, iš m ū
sų kolūkių gyvenimo, iš visos socialistinės statybos, kuri 
eina visose TSRS kertelėse ir keičia jos išvaizdą ir žmo
nes" 1U.

Ugdydamas pradedančius lietuvių proletarinius rašy
tojus, padėdam as svyruojantiem s, buržuazijos v iešpatavi
mo sąlygomis kuriantiem s rašytojam s priartėti prie darbo 
žmonių, V. Kapsukas savo literatūrinėje kritikoje mokė 
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 Komunistų partijos 
nurodym ais, marksizmo-leninizmo mokslu, nes tik  tas 
m okslas padės jiems sukurti idėjiškai ir m eniškai vertin 
gų kūrinių.

REVOLIUCINIO JUDĖJIMO ISTORIJOS TYRINĖTOJAS

N epaprastai reikšm ingą mokslinį darbą V. Kapsukas atli
ko tyrinėdam as Lietuvos darbininkų revoliucinio judėjim o 
istoriją.

Svarbiausias V. Kapsuko mokslo tiriam asis istorinis 
veikalas y ra  jo  knyga „Pirmoji Lietuvos proletarinė re
voliucija ir Tarybų valdžia", išėjusi dviem leidimais (1934 
ir 1958 m.). J ą  autorius rašė kruopščiai rinkdam as m e
džiagą, apie 10 metų. Knygos skyriuje „Lietuvos Komu
nistų  partijos gimimas" V. Kapsukas įtikinam ai atsklei
džia revoliucinės ir oportunistinės srovių buvim ą Lietuvos 
socialdem okratijoje, politinį oportunistų bankrotą ir nu
šviečia sukūrim ą Lietuvos Komunistų partijos, kuri pa
veldėjo geriausias Lietuvos darbininkų judėjim o revoliu
cines tradicijas. V. Kapsukas pirmasis išsamiai, laiky-
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damasis marksistinių,-lenininių pozicijų, išnagrinėjo 
1918— 1919 m. revoliucijos Lietuvoje proletarinį pobūdį, 
atskleidė jos varom ąsias jėgas, pateikė didingą kovos už 
Tarybų valdžią Lietuvoje vaizdą. Ši V. Kapsuko knyga 
buvo pirmasis rim tas smūgis buržuazinėm s nacionalisti
nėms koncepcijom s, iškraipančiom s 1918— 1919 m. revo
liucinių įvykių esmę ir prasmę. Buvo pradėta rašyti ir 
antro ji šios knygos dalis, pasakojanti apie 1919 m. a tlik 
tus Tarybų valdžios darbus, apie vykusį krašte pilietinį 
karą. V. Kapsukas rengė spaudai Lietuvos ir Baltaru
sijos TSR 1918— 1919 m. dokum entų rinkinį, kurį buvo 
numačiusi paskelbti baltarusių ir lietuvių kalbomis Bal
tarusijos TSR M okslų A k ad em ija112. Deja, m irtis su truk
dė autoriui baigti šį vertingą darbą.

Žymus yra V. Kapsuko darbas, skirtas K. Požėlos, 
J. Greifenbergerio, K. Giedrio ir R. Čarno revoliucinės 
veiklos ir žuvimo aplinkybėm s nušviesti. Šie savo m etu 
atskiromis brošiūromis paskelbti rašiniai y ra išspausdinti 
1950 m. išėjusioje V. Kapsuko knygoje „Keturiems sušau
dytiems komunistams atminti", taip  pat jo  Raštų 11 tome 
(p. 583—663). Būdingas šių V. Kapsuko biografinių darbų 
bruožas yra tas, kad juose pateikiam a daug žinių apie 
darbininkų organizacijų veiklą apskritai.

Tyrinėjantys Lietuvos darbininkų judėjim o istoriją ras. 
daug reikšmingos medžiagos V. Kapsuko knygoje „Lie
tuvos darbininkės ir poniulės", pasirodžiusioje 1928 m. 
Brukline (JAV). Atskiros šios knygos dalys buvo para
šytos dar prieš Pirm ąjį pasaulinį karą. Ja u  tada V. K ap
sukas atskleidė klasinius Lietuvos m oterų judėjim o prieš
taravimus. Knygoje jis pateikia daug konkrečių faktų, 
kaip m oterys darbininkės įsitraukė į revoliucinę kovą, 
į komunistinį judėjim ą, kiek daug jos padirbėjo drauge 
su vyrais darbininkais aktyviai dalyvaudam os klasinėje 
kovoje.

Revoliucinio darbo žmonių judėjim o istorijos k lausi
mams yra skirti tokie V. Kapsuko mokslo tiriam ieji dar
bai kaip „Didysis Lietuvos kareivių sukilimas" (išleista 
Smolenske 1924 m.) 113, „Pirmoji Gegužės nepriklausom o
je  Lietuvoje (1919— 1929 m.)" (Tilžė, 1929 m.), „Lietuvos 
profesinės sąjungos" (Smolenskas, 1920 m.) I14, „Trumpa 
Lietuvos socialdem okratų partijos istorija" (pirma dalis 
išleista Petrograde 1918 m., antra — Smolenske 1920 m.) 115 
ir kiti veikalai, pirm ą kartą  plačiau nagrinėjantys šiuos 
svarbius klausimus.
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M okslo tiriam ojo pobūdžio y ra  V. Kapsuko m onogra
fija „Lietuva", išleista rusų kalba M askvoje 1931 m. ta 
rybinių knygų 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. Kapsukas vienas iš pirm ųjų lietuvių kalba popu
liarino m arksistinės filosofijos, ypač istorinio m aterializ
mo, teiginius. Jo  straipsniai filosofiniais klausimais buvo 
spausdinami dar 1907— 1908 m. „Žarijoje", o vėliau k i
tuose periodiniuose leidiniuose. Atskirom is brošiūromis 
yra išėję jo filosofiniai darbai: „Ekonominio plėtojimosi 
keliai" (Voronežas, 1918 m.), „Šeimyna seniau, dabar ir 
ateityje" (Filadelfija, 1917 m.), „Bažnyčios atskyrim as nuo 
valstybės" (Petrogradas, 1918 m.) ir kt.

Daug mokslo tiriam ojo pobūdžio rašinių, ypač revo
liucinio darbininkų judėjim o, Lietuvos Komunistų parti
jos istorijos klausimais, V. Kapsukas paskelbė kom unisti
n ė je  period iko je—„Kom unare“, „Kibirkštyje", „Komu
niste", „Priekale", istoriniuose žurnaluose „Proletarskaja 
revoliucija", „Z pola walki" ir kt.

V. Kapsukas rengėsi parašyti plačią m onografiją apie 
buržuazinę Lietuvą, norėdam as parodyti buržuazinės Lie
tuvos valstybės klasinį pobūdį, buržuazinių ir sm ulkia
buržuazinių partijų  antiliaudinę veiklą ginant išnaudo
to jų  klasių interesus. Šio darbo buvo parašy ta apie 200 
puslapių, bet, deja, V. Kapsukas jo  nespėjo užbaigti. 
Knyga „Buržuazinė Lietuva" išleista po autoriaus m ir
ties 11 °.

Dirbdamas publicistinį, mokslo tiriam ąjį a r praktinį 
partinį darbą, V. Kapsukas nenuilstam ai propagavo tautų  
draugystės, proletarinio internacionalizm o idėjas, atkak
liai kovojo su buržuazine nacionalistine ir klerikaline 
ideologija. Šiai ideologijai demaskuoti V. Kapsukas pa
rašė knygutes „Kaip kunigai rūpinasi darbininkais?" (iš
leista Filadelfijoje 1917 m., V oroneže— 1918 m., Smo
le n sk e — 1920 m.), „Krikščionys dem okratai ir darbinin
kai" (Smolenskas, 1919 m.), „Krikščionys dem okratai ir 
žemė" (Smolenskas, 1920 m.), „Kunigai ir caro valdžia" 
(išleista Voroneže 1918 m. ir Smolenske-— 1920 m.), „Len
kų budelių naguose" (išleista rusų kalba Smolenske 
1920 m.) ir kt. A ntiklerikaliniai V. Kapsuko raštai su
telkti knygoje „Veidmainių darbai", išleistoje po au to 
riaus m irties U7.
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PROLETARINIO INTERNACIONALIZMO IDĖJŲ 
SKLEIDĖJAS

Giliai neapkęsdam as tiek socialinės, tiek  nacionalinės p rie
spaudos, V. Kapsukas anksti suprato, kokią žalą lietuvių 
tautos išsivadavim o kovai daro buržuaziniai veikėjai, re- 
formistai ir nacionalistai darbininkų judėjim e, skelbdami 
buržuazinę nacionalistinę ideologiją, nacionalinį atsiribo
jimą, kurstydam i lietuvių tautos nepasitikėjim ą rusų 
tauta. V. Kapsukas buvo tarp tų  pirm ųjų Lietuvos revoliu
cionierių, kurie teisingai suprato proletarinio internacio
nalizmo reikšmę darbo žmonių išsivadavimui, revoliuci
nės rusų darbininkų klasės istorinę misiją, jos vadovau
jan tį vaidm enį kovoje prieš carizmą ir Rusijos buržuaziją. 
„Negali būti,— rašė jis,— Lietuvos išvadavim o be Rusi
jos išvadavimo, be caro valdžios nuvertim o" u8. V. Kap
sukas visada buvo už tv irtą  Lietuvos darbo žmonių sąjun
gą ir draugystę su revoliuciniu Rusijos proletariatu, su 
rusų liaudimi kovoje prieš bendrą priešą — Rusijos ir 
Lietuvos dvarininkus ir buržuaziją, kovoje už šviesesnę 
socialistinę ateitį, už visuomenę be išnaudotojų klasių.

V. Kapsuko publicistiniams ir istoriniam s raštams yra 
būdingas lengvas, gyvas stilius, aistringas kovingumas, 
griežtas darbo žmonių priešus dem askuojantis tonas. Rem
damasis konkrečiais istoriniais faktais, V. Kapsukas de
m askavo lietuvių ir kitų buržuazinių nacionalistų antiliau- 
diškumą, jų  ilgametį tarnavim ą carizmui, kaizeriniam s 
okupantam s, o vėliau kitiem s V akarų Europos ir JA V  
imperialistam s — visoms toms reakcinėm s jėgoms, kurių  
padedam a Lietuvos buržuazija tikėjosi pratęsti savo iš
naudotojišką gyvenimą.

N epaprastai rūpestingai V. Kapsukas auklėjo jaunuo
sius partinius kadrus. Jis  dėstė V akarų tautinių mažumų 
komunistiniame universitete, T arptautinėje Lenino m okyk
loje M askvoje, kur mokėsi nemaža Lietuvos revoliucinio 
judėjim o dalyvių, o vėliau dirbo įvairiuose socializmo 
kūrim o baruose. Dėstydamas Lietuvos Komunistų parti
jos istoriją ir kitus dalykus, V. Kapsukas mokė Lietuvos 
revoliucionierius gerai perim ti bolševikų partijos istorinį 
patyrim ą ir kūrybiškai jį taikyti konkrečiomis Lietuvos 
gyvenim o sąlygomis, mokė saugoti m arksistinės-lenininės 
teorijos grynumą, kovoti su „kairiaisiais" ir dešiniaisiais 
nukrypėliais partijos gretose.
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Lietuvos kom unistai prisim ena V. Kapsuką kaip n e 
paprasto darbštumo žmogų, kaip nuoširdų ir kartu  prin
cipingą draugą, kuris Komunistų partijos ir visuomeninius 
reikalus visuom et kėlė aukščiau už savo asmeninius in 
teresus.

V. Kapsukas buvo labai jau trus savo kovos draugam s 
ir bendradarbiam s. Jis  visada rasdavo laiko jiems padėti, 
pasirūpinti jų  buitiniais reikalais, parem ti juos sunkesnę 
valandą. Šios V. Kapsuko, kaip  partinio darbuotojo, kaip 
kovotojo ir žmogaus, asmeninės ypatybės ir dabar turi 
didelę auklėjam ąją reikšmę.

MIRTIS IR ATMINIMO ĮAMŽINIMAS

Įtem ptas darbas, dar caro kalėjim uose gauta plaučių džio
va 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 Komunistų Internacionalo 
Vykdom asis Komitetas nekrologuose Vincą Kapsuką api
būdino kaip  žymų Lietuvos revoliucinio judėjim o vei
kėją, vieną iš Lietuvos Komunistų partijos kūrėjų  ir v a 
dovų, kaip ilgametį nenuilstam ą tarptautinio kom unistinio 
judėjim o darbuotoją.

Tūkstančiai M askvos darbininkų 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  karstą  nešė artimi kovos ir bendro 
darbo draugai: G. Dimitravas, O. Kūsinenas, D. Manuils- 
kis, J . Jaroslavskis, Z. Angarietis, A. Sniečkus ir kiti. 
Velionies palaikai buvo sudeginti krem atorium e, o urna 
su pelenais įm ūryta M askvos Novodevičės kapinių sie
noje.

Lietuvos Komunistų partijos Centro Komitetas savo 
pranešim e apie V. Kapsuko m irtį rašė, kad „Lietuvos 
Komunistų partija  ir visi Lietuvos darbo žmonės neteko 
vieno geriausių, nenuilstančių kovotojų  už darbininkų 
klasės reikalus, dėl komunizmo, neteko savo organizato
riaus ir vadovo" ,!9. LKP Centro Komitetas ragino parti
jos narius ir visus darbo žmones „imti pavyzdį iš drg. 
Kapsuko, kuris visas savo jėgas, visą savo revoliucinę 
energiją  atidavė proletarinei revoliucijai Lietuvoje ir v i
same pasaulyje. Visų m ūsų pareiga su didžiausiu pasi-
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ryžimu tęsti tą  darbą, dėl kurio dirbo ir kovojo drg. 
M ickevičius-Kapsukas, kad greičiau pasiektum e mūsų 
bendrą tikslą — komunizmą" 12°.

Istorinis V. Kapsuko nuopelnas yra tas, kad jis vienas 
iš pirm ųjų m ūsų krašte pradėjo skleisti marksizm o-leni
nizmo idėjas ir tuo padėjo brandinti jėgas, praskynusias 
Lietuvos darbo žmonėms kelią į šviesesnę ateitį. V  Kap
sukas buvo vienas iš aktyviausių Lietuvos Komunistų 
partijos organizatorių ir vadovų. Kaip tik ši partija, v a 
dovaudamasi marksizmo-leninizmo mokslu, įprasmino Lie
tuvos darbininkų ir valstiečių išsivadavimo judėjim ą ko
voje prieš išnaudotojišką kapitalistinę santvarką, už Ta
rybų valdžią.

A tkūrus Lietuvoje Tarybų valdžią, pradėta rinkti ir 
publikuoti V. Kapsuko literatūrinį palikimą, skelbti pe
riodinėje spaudoje straipsnius, nušviečiančius jo  visuo
meninę, revoliucinę ir m okslinę veiklą. Dar 1941 m. LTSR 
valstybinė leidykla Kaune išleido m asiniu tiražu V. K ap
suko raštus „Kazys Giedrys" ir „Rapolas Čarnas", o ra 
šytojų žurnalas „Raštai" (ats. redaktorius P. Cvirka) pa
skelbė platų R. Šarmaičio straipsnį „Vincas Kapsukas — 
revoliucionierius ir spaudos darbuotojas".

Po A ntrojo pasaulinio karo V. Kapsuko literatūrinį 
palikim ą rinko, tvarkė ir publikavo daugiausia Partijos 
istorijos instituto prie LKP CK m oksliniai bendradarbiai. 
V. Kapsuko raštai apie K. Požėlą, J. Greifenbergerį, 
K. Giedrį ir R. Čarną, jų  nužudymą buvo surinkti ir pa
skelbti 1950 m. leidinyje „Keturiems sušaudytiem s kom u
nistams atm inti". Serijoje „Mokinio biblioteka" Valstybi
nė grožinės literatūros leidykla keliais leidimais 1951 — 
1960 m. išleido V. Kapsuko apsakym us ir atsiminimus, 
paimtus iš jo  knygos „Caro kalėjim uos". Iš šių leidinių 
Lietuvos m oksleiviai susipažino su rašytojo V. Kapsuko 
grožine kūryba.

Stambiausias V. Kapsuko kaip istoriko veikalas „Pir
m oji Lietuvos proletarinė revoliucija ir Tarybų valdžia" 
buvo išleistas V ilniuje 1958 m. (spaudai parengė G. Zima
nas). Pirmasis šios knygos .leidimas išėjo 1934 m. Č ika
goje prieš pat V. Kapsuko mirtį. Iš autoriaus rankraščio 
knygą išleido Am erikos lietuvių darbininkų literatūros, 
draugija „Vilnies" laikraščio spaustuvėje.

Daugiau kaip dvidešimt kruopštaus darbo m etų V. K ap
suko literatūrinio palikimo rinkimui, tvarkym ui ir publi
kavim ui paskyrė Partijos istorijos instituto prie LKP CK
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direktoriaus pavaduotojas Rokas M aliukevičius. V adovau
damasis chronologiniu principu, jis sudarė, parengė pasta
bas ir parašė beveik visų dvylikos V. Kapsuko 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 neturi nė viena tarybinė res
publika. V. Kapsuko raštus literatūros istorijos ir lite
ratūrinės kritikos klausimais R. M aliukevičius sutelkė rin 
kinyje „Apie literatūrą". Šiuo veikalu „Vagos" leidykla 
1980 m. pradėjo leisti lietuvių literatūros knygų seriją 
„Kritikos biblioteka". Gaila, kad ankstyva R. M aliukevi
čiaus m irtis neleido jam  parašyti užsibrėžto mokslo tiria 
m ojo darbo „Vincas Kapsukas — Lietuvos ir tarptautinio 
darbininkų judėjim o veikėjas". Ši tem a dar laukia savo 
tyrinėtojo.

V. Kapsukas nespėjo baigti rašęs mokslo tiriam ąjį 
veikalą, skirtą tautininkų valdom ai Lietuvai. A utorius sa
vo darbą buvo pavadinęs „Fašistinė Lietuva". Kadangi 
šiam e darbe V. Kapsukas analizuoja Lietuvos ekonominę 
ir politinę padėtį ne tik fašistinės, bet ir buržuazinės par
lam entinės diktatūros metais, Partijos istorijos institutas 
prie LKP CK, rengdam as autoriaus rankraštį spaudai, kny
gą pavadino „Buržuazinė Lietuva" (Vilnius, 1961 m., 184 p., 
redaktoriai G. Feigelsonas ir B. Vaitkevičius).

Dar vienas V. Kapsuko darbas, nepaskelbtas jam  gy
vam  esant, yra jo  rašinys „Karolis Požėla". Partijos is
torijos institutas prie LKP CK jį paskelbė knygoje „Ka
rolis Požėla. Raštai" (Vilnius, 1966 m., p. 9—69).

A r buvo daugiau neskelbtų V. Kapsuko raštų-— dabar 
sunku pasakyti, nes jo  asmens archyvas Didžiojo Tėvy
nės karo pradžioje žuvo.

Lietuvių tau ta  garbingai įamžino šviesų V. Kapsuko 
vardą. Šiandien jo  vardu pavadinta nemaža Lietuvos kol
ūkių, daug m iestų gatvių, spaustuvė Kaune, žvejybinis 
laivas ir kt. 1955 m. balandžio mėn. V. Kapsuko vardas 
buvo suteiktas Vilniaus valstybiniam  universitetui, o M a
rijam polės m iestas buvo pavadintas Kapsuku. 1958 m. 
Kaune, Istorijos m uziejaus sodelyje, buvo atidengtas bron
zinis V. Kapsuko biustas. M inint Tarybų Lietuvos 20- 
ąsias metines, M askvos Novodevičės kapinėse 1960 m. 
liepos 12 d. buvo atidengtas V. Kapsuko antkapinis pa
minklas, po kuriuo buvo užm ūryta ir urna su jo palaikų 
pelenais. V. Kapsuko 100-ųjų gimimo m etinių proga jo
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vardu pavadintam e m ieste 1980 m. balandžio 4 d. buvo 
atidengtas jam  skirtas skulptūrinis biustas, kurį sukūrė 
skulptorius’ J . Narušis (architektas H. Smila). Lietuvių 
tautos pagarbą ir meilę ištikimam sūnui, didžiam kovo
tojui už jos laimę prim ena didingas 1962 m. pastatytas 
V. Kapsuko pam inklas Vilniuje, prie Dailės muziejaus. 
J į sukūrė skulptorius P. V aivada (architektas E. Tamoše- 
vičius). M inint Vilniaus universiteto 400 m etų sukaktį, 
1979 m. rugsėjo 20 d. sostinės Saulėtekio alėjo je buvo 
atidengta skulptūrinė kompozicija „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 Centro Komiteto ir respublikos vyriausybės dovana 
universitetui.

V. Kapsuko vardas brangus ne tik Tarybų Lietuvos 
darbo žmonėms. J į prisimena visi, kam  teko drauge da
lyvauti bendram e revoliuciniam e darbe. „Prisimenant jį,— 
rašo savo 1953 m. kovo 6 d. laiške aktyvus Spalio re 
voliucijos dalyvis, senas bolševikas Grigorijus Petrovs- 
kis,— m ane visada apim a kilniausi jausm ai, susiję su jo  — 
draugo M ickevičiaus-Kapsuko — atsidavim u Lenino p a r
tijos reikalui, komunizmo reikalui, ir kyla noras m atyti 
visus tarybinius žmones tokius pat tvirtus, koks tvirtas 
kom unistas buvo V. M ickevičius-Kapsukas. Gerbiu švie
sų V. M ickevičiaus-Kapsuko atminimą. Jo  paveikslas n ie
kada neišnyks iš atm inties tų, kurie buvo susiję su juo 
kovoje už Tarybų valdžią, už komunizmą" 121.

Gausiu V. Kapsuko literatūriniu palikimu, kuris įeina 
į lietuvių tautos socialistinės kultūros aukso fondą, šian
dien plačiai naudojasi Tarybų Lietuvos kultūros ir mokslo 
darbuotojai, jis yra idėjinis komunizmo kūrėjų  ginklas.

1 9 6 0

V. KAPSUKO RASTAI, IŠLEISTI ATSKIRAIS LEIDINIAIS 
1901—1935 m.

1. Kaip augina lietuvius gimnazijose: M okintinių tėvams dovanėlė.— 
[Tilžė], 1901.— 8 p.-— Aut. nenurodytas.

2. „Vaina" Maskolijos su Japon ija= D er Russisch—Japanische Krieg / 
Parašė V. Kapsukas; „Draugo" organizacija.— Tilžė, 1904.— 17 p.

3. Kokia mums reikalinga valdžia /  Parašė V. Kapsukas; Lietuvos so
cialdemokratų partija.— Londonas [Bitėnai], 1905.— 34 p.

4. Naujas vėjas papūtė: iš „Draugo" № . 3.— [Bitėnai], 1905.— 8 p.—■ 
Parašas: Gandras.
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5. Pirmieji revoliucijos žingsniai: Atsp. iš „Draugo" Nr. 4.— [Bitėnai], 
1905,— 20 p.

6. Salin caro valdžia! =  Fort mit dem Carismus! / Parašė V. Kapsu
kas; „Draugo" organizacija.— Ženeva [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.; 
Nr. 8).

8. Darbo diena / Parašė V. Kapsukas.— V., 1906 (V.: „Vilniaus ži
n ių” sp.).— 50 p.—-(„Ateities" išleid.; Nr. 3).— Virš. antr.: Sutrum- 
pinkim darbo laiką!

9. Kokie reikalingi įstatymai darbininkams apsergėti / Parašė V. Kap
sukas.— V., 1906 (V.: A. Sirkino sp.).— 48 p.—-(„Naujosios gady
nės" išleid.; Nr. 6).

10. Salin caro valdžia! /  Lietuvos socialdemokratų partija.— 2-asis papild. 
leid.-— Londonas [Bitėnai], 1906.— 16 p.

11. Lietuvių moterų 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.; Nr. 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 Amerikos leid.; Nr. 25).

15. Kunigai ir revoliucija.—Philadelphia, 1917.— 32 p.— (Liet. socialis
tų s-gos A merikoje leid.; Nr. 25).

16. Tas pat.— 2-oji laida.— Philadelphia, 1917.— 31 p.— (Lietuvos
socialistų s-gos A merikoje leid.; Nr. 25).

17. Šeimyna seniau, dabar ir ateityje / Parašė V. Kapsukas.— Philadel
phia: „Kovos“ spauda, 1917.— 47 p.— (Lietuvių m oterų progresyvio 
susivienijimo leid.; Nr. 4).

18. Bažnyčios atskyrimas nuo valstybės / Rusijos socialdemokratų dar
bininkų partija.— Petrapilis (Leningradas): Lietuvių sekcijų Centro 
biuras, 1918 (Petrapilis: „Rabočeje delo" sp.).— 16 p.— (Darbininko 
knygynėlis; Nr. 11).

19. Ekonominio plėtojimosi keliai.—-Voronežas, 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. Neumano 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.].— 
Voronežas: Lietuvių sekcijų Centro 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; Nr. 24).

23. Kunigai ir caro valdžia /  Rusijos KP(b).— [3-asis leid.].— Vorone
žas: Lietuvių sekcijų Centro biuras, 1918 (Voronežas: Lietuvos rei
kalų kom. sp.).— 44 p.— (Darbininko knygynėlis; Nr. 15).
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24 . Tas pat / Rusijos KP(b). Lietuvos ir Baltarusijos KP.— [4-asis, 
papild. leid.—Smolenskas]: Lietuvos ir Baltarusijos KP CK, 1920.— 
32 p.— (Komunisto knygynėlis; Nr. 47).

25. Lietuvių m oterų judėjim as ir klasių kova.— [Petrapilis (Leningra
das): Rusijos KP Lietuvių sekcijų Centro biuras, 1918].— Aprašyta 
pagal šaltinius.

26. Lietuvos Bresto taikos tarybos.—-Voronežas, 1918 (Voronežas: Lie
tuvos reikalų komisariato sp.).—- 40, XXIII p .— (Lietuvos reikalų 
kom. kultūros ir švietimo sk.; N r. 78).-—-Prieš antr. aut.: V. Micke- 
vičius-Kapsukas.

27. Lietuvos „gelbėtojai" karo metu.— Voronežas, 1918 (Voronežas: Lie
tuvos reikalų komisariato sp.).— 69 p.— (Lietuvos reikalų kom. kul
tūros ir švietimo sk.; Nr. 4).

28—29. Trumpa Lietuvos socialdemokratų partijos istorija.— Petrapilis;
Smolenskas, 1918— 1920.

D. 1. (1896— 1905) /  Rusijos SDDP.— Petrapilis: Lietuvių sekcijų 
Centro biuras, 1918.— 29 p.— (Darbininko knygynėlis; Nr. 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. Angarietis, V. Kapsukas 
ir kt.— Voronežas, 1918.— 57 p., įsk. virš.— (Lietuvos reikalų kom. 
kultūros ir švietimo sk.; Nr. 80).

31. Tautų klausimas 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.; Nr. 69).

32. Krikščionys demokratai ir darbininkai /  Rusijos KP. Lietuvos ir 
Baltarusijos KP.— [Smolenskas]: Lietuvos ir Baltarusijos KP CK, 
1919.— 16 p.— (Komunisto knygynėlis; Nr. 7).

33. Steigiamasis susirinkimas ar Tarybų valdžia /  Rusijos KP. Lietuvos 
ir Baltarusijos KP.— [Smolenskas]: Lietuvos ir Baltarusijos KP CK, 
1919.— 14 p.— (Komunisto knygynėlis; Nr. 4).

34. Šnipų lizdai: [Apie komunistų ir darbininkų kovą su žvalgyba bur
žuazinėje Lietuvoje],— B. v.: [Lietuvos ir Baltarusijos KP CK,
1919].— 2 p.

35. Krikščionys demokratai 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; Nr. 42).

37. Veidmainių darbai /  Rusijos KP. Lietuvos ir Baltarusijos KP.— 
[Smolenskas]: Lietuvos ir Baltarusijos KP CK, 1920.— 13 p.— (Ko
munisto knygynėlis; Nr. 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 draugams): [Apie revoliucinę situa
ciją Lietuvoje, V ilnijoje ir Lietuvos KP organizacijų artimiausi už
daviniai.— K.: Lietuvos KP CB, 1921].— 4 p.— Parašas: V. Micke- 
vičius-Kapsukas.— Teksto gale: Kaukazas.— Išsp. šapirogr.

40. Pranešimas apie Tretįjį Lietuvos Komunistų partijos suvažiavimą / 
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.; Nr. 1).— Prieš antr. aut.: B. D.

42. Didysis Lietuvos kareivių sukilimas Panemunėje 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 draudimo ligoje įsta
tymas /  B. Solovjovas ir Senas Darbininkas Į V. Kapsukas]; Versta 
iš rusų k.— 2-oji laida.— K., 1926.— 40 p.— (Koop. b-vės „Vilnies" 
leid.; Nr. 1).

44. Фашистский переворот в Литве: Приложение: Биографии пер
вых ж ертв белого террора в Литве — К. Пожелы, И. Грейфен- 
бергера, К. Гедриса и Р. Черного /  М ОПР.— М.: Изд. ЦК 
МОПР СССР, 1927,— 32 с.

4.'). Lietuvos darbininkės ir poniulės /  Parašė V. Kapsukas.— Brooklyn, 
[1928].— 152 p.— (Lietuvių darbininkių susivienijimo .Amerikoje 
leid.; Nr. 12).

46. Caro kalėjimuos: Užrašai ir atsiminimai / V. Mickevičius-Kapsukas.—• 
Brooklyn: „Laisvės" spauda, 1929.— 322 p.— (Amerikos lietuvių dar
bininkų lit. d-jos leid.; Nr. 27).

47. Keturių teismo komedija ir paskutinės valandos /  Spaudai parengė
V. Kapsukas.— Tilžė: [LKP CK], 1929 (Tilžė: O. v. Mauderodės
sp.).— 36 p.

48. Pirmoji gegužės nepriklausomoje Lietuvoje, (1919— 1929) / Sutaisė
V. Kapsukas.— Tilžė: [LKP CK], 1929 (Tilžė: O. v. Mauderodės
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. Литва.— M.; Л .: Московский рабочий, 1931.— 64 c.— (Наши со
седи) .

52. Kovokim už Klaipėdos krašto apsisprendimo ir laisvo atsiskyrimo
nuo Lietuvos teisę! / Parašė V. Kapsukas.— [Tilžė]: LKP CK,
1932,— 56 p.

53. Pirmoji Lietuvos proletarinė revoliucija ir sovietų valdžia.—■ Chica- 
go: „Vilnies" spauda, 1934.— 240 p.— (Amerikos lietuvių darbinin
kų lit. d-jos leid.; Nr. 38).

V. KAPSUKO RAŠTAI, IŠLEISTI ATSKIRAIS LEIDINIAIS 
1941—1980 m.

.54—65. Raštai /  Sudaryt., pastabų ir tomų pratarm ių aut. R. M aliuke
vičius; Red. komis.: R. M aliukevičius (ats. red.),R. Šarmaitis, J . Zin- 
kus; Partijos istorijos inst. prie Lietuvos KP CK-— Marksizmo-leni
nizmo inst. prie TSKP CK fil.— V.: Vaga, 1960— 1978.— Pavardžių 
ir slapyv., geogr. pavad. ir period. leid. r-kles sudarė V. Velžytė. 
Red. komis.: t. 1—40 I. Gaška, R. M aliukevičius (ats. red.), R. Šar
maitis, J .  Zinkus. L-kla: 1961— 1963 Valst. grož. lit. 1-kla.

T. 1. 1900— 1905 /  [Įž. str. aut.: R. Šarmaitis, p. 5—80, J . Zinkus, 
p. 81—98].— 1961.— 538 p., 6 iliustr. lap.

T. 2. 1905— 1906,— 1961,— 608 p., 7 iliustr. lap.
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T. 3. 1906— 1908.— 1961.— 500 p., 5 iliustr. lap.
T. 4. Caro kalėjim uos.— 1962,— 444 p., 16 iliustr. lap.
T. 5. 1913— 1914.— 1962,— 528 p., 6 iliustr. lap.
T. 6. 1914— 1917 / [Sudarė R. M aliukevičus; Priedus parengė 

J . Zinkus; Spaudai parengė V. Brazaitytė],— 1963,— 700 p., 8 iliustr. 
lap.

T. 7. 1917— 1918.— 1964,-—• 740 p., 6 iliustr. lap.
T. 8. 1918— 1920,— 1966.— 682 p., 8 iliustr. lap.
T. 9. 1920— 1924.— 1970.— 670 p., 8 iliustr. lap.
T. 10. 1924— 1926.— 1971.— 564 p., 8 iliustr. lap.
T. 11. 1926— 1929,— 1975.— 734 p., 8 iliustr. lap.
T. 12. 1930— 1935,— 1978.— 807 p., 6 iliustr. lap.

66. Kazys Giedrys /  Ats. red. R. Šarmaitis.— K.: LTSR valst. 1-kla, 
1941,— 40 p.
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Zigmas
Angarietis
( 1 8 8 2 — 1 9 4 0 )

Į Lietuvos darbininkų revoliucinio judėjim o istoriją gar
bingą puslapį yra įrašęs Zigmas A leksa-Angarietis. Tai 
buvo vienas iš pirm ųjų Lietuvos Komunistų partijos o r
ganizatorių ir ilgamečių jos vadovų, visą savo gyveni
mą paskyręs partinei veiklai, Lietuvos Komunistų parti
jos kovai už šviesesnę gimtojo krašto liaudies ateitį.

Zigmas Aleksa-Angarietis gimė 1882 m. birželio 1(13) d. 
Vilkaviškio apskrities A lvito valsčiaus (dabar V ilkaviš
kio raj.) Obelupių kaimo pasiturinčių valstiečių šeimoje. 
Mokėsi M arijam polės gimnazijoje, v ė lia u —■ Varšuvos ve
terinarijos institute. Tačiau pasirinkto darbo pagal spe
cialybę Z. Aleksa nedirbo, o nuo jaunystės dienų a tsi
dėjo visuom eninei revoliucinei veiklai.

Savo autobiografiniuose užrašuose Z. Aleksa prisim e
na, kad, turėdam as 15 metų, jis aptiko savo dėdės, gy
dytojo Juliaus Aleksos bibliotekoje F. Engelso veikalą 
„Šeimos, privatinės nuosavybės ir valstybės kilmė". Kny
ga padarė jam  didelį įspūdį, padėjo kritiškai vertinti tai, 
kas buvo dėstom a gimnazijoje istorijos ir kitose pam o
kose.

1912 m. laiške Jungtin ių  Amerikos V alstijų  Lietuvių 
socialistų sąjungos nariui J. Jasulevičiui Z. Aleksa rašė: 
„Prie socializmo pradėjau linkti apie 1898— 1899 m. . .  .So-
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cialistu likau 1901 m. Iki to laiko jokio socialistiško rašto 
nubuvau matęs, išskyrus M arkso ir Engelso. Tenai radau 
savo pasaulėžvalgai pam atus" Taigi marksizmo povei
kis jaunam  Z. A leksai buvo neabejotinas.

M okydamasis Varšuvoje, Z. Aleksa dalyvavo revoliu
cinėje Studentų veikloje, Gegužės pirmosios dem onstraci
joje, padėjo leisti nelegalią socialistinę spaudą. Išnaudo
tojų klasių im perialistinių siekimų sukurstytas Rusijos—• 
Japonijds karas dar labiau paskatino opozicines darbo 
žmonių nuotaikas. V ienoje iš antikarinių dem onstracijų 
V aršuvoje 1904 m. lapkričio mėn. Z. A leksa buvo suimtas, 
įkalintas įr iš instituto pašalintas.

1905— 1907 METŲ REVOLIUCIJOS DALYVIS

Rusijos visuom eninės raidos pažangos interesai reikalavo 
panaikinti patvaldinę santvarką, likviduoti dvarininkų 
viešpatavim ą, nuversti carinį režimą, stabdantį šalies ga
m ybinių jėgų  kilimą. Pirmoji liaudies revoliucija pradėjo 
spręsti šiuos pribrendusius uždavinius.

Paleistas už užstatą iš kalėjim o, Z. A leksa apsigyve
no tėviškėje ir čia netrukus įsitraukė į revoliucinę kovą. 
1905 m. visuotinio spalio streiko dienomis Z. A leksa ka l
ba m itinge Suvalkų K alvarijoje, ragindam as darbininkus 
ir valstiečius tęsti kovą dėl caro valdžios nuvertim o.

Savo autobiografijoje, paskelbtoje straipsnių ir atsi
minimų knygoje ,,Zigmas Angarietis", jis prisimena, kad 
po to, kai 1906 m. jo  tėvas Jonas Aleksa, norėdam as 
nuslopinti savo 300 ha ūkio, buvusio netoli Kalvarijos, 
darbininkų streiką, pakvietė policiją, „kilo konfliktas tarp  
manęs ir policijos viršininko, kuris atvedė dragūnus. Po 
šio įvykio nutariau  su tėvu  nutraukti ryšius ir palikti jo  
namus. Išvykau į V iln ių1' 2. Tada Z. Angarietis, 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 kaip  partijos revoliucinės krypties ve i
kėjas, aktyvus kovotojas su oportunizm u ir nacionalizmu. 
Jis  buvo vadinamosios V ilniaus opozicijos, susidariusios 
LSDP Vilniaus organizacijoje, dalyvis, priklausė interna- 
cionalistinių partijos elem entų sudarytai autonom istų gru
pei, sim patizuojančiai bolševikų kovos taktikai. Z. Alek-
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sa pasisakė prieš blokavimąsi su liberalais II Valstybės 
dūmos rinkimuose, stojo už Lietuvos socialdem okratų p a r
tijos susivienijim ą su  Rusijos socialdem okratų darbinin
kų  partija.

1907 m. pavasarį pasiųstas partiniam  darbui į Pane
vėžį, Z. Aleksa padėjo vietinei LSDP organizacijai išplėsti 
darbą tarp  žemės ūkio darbininkų.

Kaip Panevėžio organizacijos delegatas Z. Aleksa da
lyvavo 1907 m. rugpjūčio mėn. įvykusiam e Lietuvos so
cialdem okratų partijos VII suvažiavime Krokuvoje. Tarp 
suvažiavimo delegatų vyravo autonom istai. Suvažiavimas 
pripažino, kad LSDP ir RSDDP susivienijim as yra galimas 
ir reikalingas, priėmė abiejų partijų  susivienijim o sąly
gas, panašias į tas, kuriom is Latvijos socialdem okratija 
1906 m. susivienijo su RSDDP. Suvažiavimas išrinko 
autonom istus Z. Aleksą, P. Eidukevičių LSDP CK nariais.

Socialdem okratinių jėgų  susivienijim o šalininkų per
galė LSDP VII suvažiavime buvo stambus separatistų 
pralaim ėjim as visos Lietuvos darbininkų judėjim e. Nors 
dėl revoliucinių LSDP veikėjų  areštų reakcijos metais, 
dėl laisvėje likusių oportunistų pasipriešinim o LSDP n e 
susijungė su RSDDP, bet bolševikinės darbininkų v ieny
bės visos Rusijos m astu idėjos nesulaikom ai skynė sau 
kelią. 1905— 1907 m. revoliucijos, klasių kovos patyrim as 
mokė, kad carizmas yra bendras v isų  Rusijos tau tų  p rie
šas, todėl išsivaduoti iš bet kokios socialinės ir naciona
linės priespaudos engiamų tautų darbo žmonės galės tik  
eidami drauge su rusų darbininkų klase, kaip ak tyv iau
sia kovotoja prieš carizmą. „Penktieji m etai suvienijo 
visų Rusijos nacijų  da rb in inkus"3,— rašė 1914 m. V. Le
ninas.

PRIEŠ LIKVIDATORIUS

Pirmosios buržuazinės dem okratinės revoliucijos p rala i
mėjimas, žiaurūs Stolypino reakcijos persekiojim ai šalies 
socialdem okratiniame judėjim e pagim dė likvidatorystės 
srovę. Nem aža dalis LSDP vadovų taip  pat ėmė apleisti 
partinį darbą, propaguoti mintį, kad susiklosčiusiomis są
lygomis esąs galimas tik  ramus kultūrin is darbas.

Z. A leksa stojo prieš likvidatorius. 1908— 1909 m. jis 
M arijam polėje leido pogrindinį laikraštį „Darbininkų žo
dis", nelegalius atsišaukimus. 1908 m. Z. Aleksa įsteigė
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Suvalkijo je legalią „Savitarpinės pašalpos darbininkų 
draugiją", kuri tu rėjo  padėti socialdem okratam s plėsti 
darbą tarp  žemės ūkio darbininkų.

Reakcijos m etais „Darbininkų žodžio" puslapiuose 
Z. A leksa skelbė proletariato  pasitikėjim ą savo jėgomis, 
rūpinosi partinio darbo ateitim i. „Kadangi proletariato  
skaitlius vis auga,— rašė Z. Aleksa,— kadangi tuom  spė
kos jo  vis didinasi,— ta i galų gale darbininkai viršų pa
ims ir nuvers jiems netikusį surėdym ą. A rtinasi valanda, 
kada darbininkai paims valdžią į savo rankas, kada  įvyks 
socializmas" 4. Pranešdam as apie įvykusią RSDDP V  kon
ferenciją, laikraštis pažym ėjo konferencijos nutarim ą, ku
riuo nurodom a Centro Komitetui imtis 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. Varšuvos teismo 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.

Kalinamas Pskovo kalėjim e, Z. Aleksa nepaliau ja  rū
pintis partinio darbo reikalais. J is  rašo antilikvidatoriš- 
kus laiškus, sveikina socialdem okratus, nenutraukusius 
partinio darbo, ir pataria  jiems: „Būtinai turi pasirodyti 
slapti periodiški arba neperiodiški raštai (lenk. ir liet.). 
A tėjo jau  laikas". Jis  klausia LSDP CK vadovus: a r  jau 
susidėta su RSDDP? „Jei ne, tai kodėl? Kada susidės? 
Laikas būtų" 7.

Sį Z. Aleksos laiškelį, parašytą ant arbatžolių paketė
lio skiautės, išsaugojo Filomena Grincevičiūtė, prieš Pir
m ąjį pasaulinį karą dirbusi politinių kalinių šelpimo darbą.

Reikia stebėtis Z. Aleksos ištverm e ir darbštum u. Įvai
riuose caro kalėjim uose ir trem tyje prie A ngaros upės 
(Jenisejaus gubernijos Pinčiugos valsčiaus Ja rk ų  kaime, 
kur buvo apgyvendintas policijos priežiūroje 1915 m. rug
pjūčio mėn.) Z. Aleksa praleido daugiau kaip  7 metus, 
o Pskovo kalėjim e pusę m etų vaikščiojo su grandinėmis 
ant kojų. Nepaisydam as sunkių kalinimo ir buities są
lygų, Z. A leksa daug rašė, savo kūrinius siuntė į JA V  
pažangiųjų lietuvių spaudą. Pasirašinėjo jis dažniausiai 
Z. Angariečio slapyvardžiu, kuris ir liko jo  an trą ja  pa
varde. Petras Naudžius, vienas iš pažangaus laikraščio 
„Laisvė" įkūrėjų , dirbęs laik rašty je  iki 1913 m., prisime-
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na: „Ypač įstrigo atm intin Angariečio rankraščiai, k u 
riuos jis siuntė iš kalėjim o. Jie  būdavo sunkiai įskaito
mi, parašyti an t laikraščių skiaučių, ant vyniojam o po
pieriaus" 8.

RYŠIAI SU BOLŠEVIKAIS

Gyvendamas Sibire, Z. A ngarietis užmezgė ryšius su bol
ševikais, pradėjo susipažinti su jų  literatūra, 1917 m. 
pradžioje dirbo M inusinsko pogrindinėje bolševikų orga
nizacijoje kartu  su Je lena  Stasova ir kitais bolševikų 
veikėjais. Savo to meto straipsniuose, paskelbtuose „Rank
pelnyje", „Socialdemokrate", „Kovoje", „N aujojoje gady
nėje", Z. A ngarietis populiarino bolševikų pažiūras im
perialistinio karo klausimu, pažymėdamas, kad „pakeiti
mas dabartinio im perialistinio karo į pilietinį karą  —- 
vienatiniai tikras proletarų obalsis". Dar 1915 m. rugsėjo 
mėn. Z. A ngarietis parašė straipsnį „Antrasis Internacio
nalas miręs", kurį V. Kapsukas paskelbė 1915 m. gruo
džio mėn. „Socialdemokrate". „Antrasis Internacionalas 
miręs ir neverta  jo  gaivinti,— rašė Z. Angarietis.— Jo  
vietoj tegyvuoja Trečiasis, tikrai proletarų  in ternaciona
las" 9. Šį Z. A ngariečio straipsnį V. Kapsukas pasiuntė 
bolševikų partijos centrinio organo „Social-demokrat" re 
dakcijai, kurios vadovas buvo V. Leninas. Lydimajame 
raštelyje 1915 m. spalio 26 d. V. Kapsukas pažymėjo: 
„Siunčiamą 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. Įdomu pažymėti, 
kad jis dar nesuspėjo gauti nė vieno nelegalaus social
dem okratinio leidinio ir jokių smulkesnių žinių apie tai, 
kas dedasi socialdem okratiniam e pasaulyje. Čia drg. A n
garietis (pseudonimas) išdėsto pažiūras, kurios yra bend
ros daugeliui draugų Rusijoje, esančių kalėjim e ir ištrė
mime. Anksčiau, 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 judėji
mo klausimais 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 jos laimėjim us pilie
tinio karo frontuose. Kiti, likę gyventi A nglijoje ir Jung-
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tinėse Am erikos Valstijose, dalyvavo čia Komunistų par
tijų  vadovaujam ų organizacijų veikloje, padėjo  skleisti 
marksizmo-leninizmo idėjas kapitalistinėse šalyse.

SPALIO REVOLIUCIJOS DALYVIS

Grįžęs po Vasario revoliucijos iš Sibiro į Petrogradą, 
Z. A ngarietis ėmė dirbti bolševikų partijos Petrogrado 
organizacijoje. Vėliau, 1921 m. partijos valym o metu 
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 " .

Petrograde Z. A ngarietis tuojau įsitraukė į vietos lie
tuvių bolševikų organizacijos veiklą. Jo  vadovaujam i 
Petrogrado Lietuvių rajono bolševikai sustiprino kovą su 
oportunistiniais elem entais: buvo nutraukti Lietuvių ra 
jono kom iteto ryšiai su buržuazinėmis organizacijomis, 
kai kurie  oportunistai — Č. Petraškevičius, J . Glemža — 
buvo izoliuoti nuo rajono organizacijos, kiti, kaip V. Po
žėla, patys pasitraukė iš partijos.

Svarbų vaidm enį telk ian t evakuotus Pirmojo pasau
linio karo  pradžioje Lietuvos darbininkus apie bolševikų 
partiją  suvaidino Z. A ngariečio, o vėliau ir V. Kapsuko 
redaguojam a „Tiesa". J i  populiarino bolševikų partijos 
nutarim us, aiškino partijos politiką ir tak tiką kovojant 
už buržuazinės dem okratinės revoliucijos peraugim ą į so
cialistinę revoliuciją, už Tarybų valdžią. „Tiesa" propa
gavo proletarinio internacionalizm o idėjas, kėlė aikštėn 
buržuazinių ir smulkiaburžuazinių lietuvių partijų  vado
vų mėginimus atitraukti evakuotus Lietuvos gyventojus 
nuo bendros kovos su visos Rusijos darbo žmonėmis dėl 
socialistinės revoliucijos pergalės.

Bolševikų partijos Lietuvių rajono organizacija 1917 m. 
balandžio 6 d. išrinko Z. A ngarietį savo atstovu į parti
jos Petrogrado kom itetą. Kaip Petrogrado bolševikų or
ganizacijos konferencijos išrinktas delegatas (su pataria
m uoju balsu) Z. A ngarietis dalyvavo partijos VI suvažia
vime. „Tiesa" paskelbė pagrindines suvažiavim o priimtas 
rezoliucijas, kuriose buvo nubrėžtas lenininis kursas — 
rengti darbininkus ir varginguosius valstiečius ginkluo
tam sukilimui, kad būtų nuversta  kontrrevoliucinės bur
žuazijos valdžia ir iškovota proletariato diktatūra. Šiuos 
nutarim us Z. A ngarietis populiarino darbo žmonių susi
rinkimuose, skelbė savo straipsniuose „Tiesoje".
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Z. A ngarietis tiesiogiai dalyvavo kovoje dėl Spalio 
revoliucijos pergalės. Petrogrado karinio revoliucinio ko 
m iteto pavedim u jis organizavo Pavlo ir Vladimiro karo 
m okyklų kariūnų sukilimo numalšinimą 12, padėjo išaiš
kinti įmonėse, prekių sandėliuose, geležinkelio stotyse 
esančias popieriaus atsargas, kad jos būtų  panaudotos 
revoliucijos, Tarybų valdžios reikalam s 13.

Tarybinės vyriausybės 1917 m. gruodžio 8 d. nu tari
mu buvo sudarytas Lietuvos reikalų kom isariatas. Komi
saru buvo paskirtas V. Kapsukas, pavaduotoju — Z. A n
garietis. Lietuvos reikalų komisariato, kaip ir kitų  n a 
cionalinių kom isariatų, veikusių Tautybių reikalų liaudies 
kom isariato sudėtyje, svarbiausias uždavinys buvo stip 
rinti Tarybų valdžią, skleisti šios valdžios idėjas tarp eva
kuotų lietuvių, kovoti su reakcine buržuazine ideologija, 
plėsti V okietijos im perialistų okupuotoje Lietuvoje re 
voliucinę kovą, nacionalinio išsivadavimo judėjim ą. 
1918 m. kovo mėn. Lietuvos reikalų kom isariatas pasiun
tė savo Spaudos ir švietimo skyriaus vedėją  Z. Anga- 
rietį į Voronežą organizuoti kom unistinės literatūros lei
dimą. Nacionalizuota Lietuvių spaustuvė buvo paversta 
Lietuvos reikalų kom isariato spaustuve. Jo je  kom isariato 
Spaudos ir švietimo skyrius 1918 m. Voroneže išleido 
apie 70 knygučių, tarp  jų  pirmuosius V. Lenino raštus 
atskirais leidiniais 14. Komisariato iniciatyva Tarybų val
džios organai likvidavo Voroneže įsikūrusią V yriausiąją 
lietuvių tarybą Rusijoje, kurią buržuaziniai veikėjai su
kūrė kontrrevoliuciniais tikslais.

KOVOJE DĖL LIETUVOS KOMUNISTŲ 
PARTIJOS SUKŪRIMO

Dar Spalio revoliucijos išvakarėse bolševikų partijos C ent
ro Komiteto 1917 m. spalio 10(23) d. nutarim u sudarytas 
Lietuvių sekcijų laikinasis Centro biuras vadovavo visam 
lietuvių bolševikų propagandiniam  ir agitaciniam  darbui, 
leido savo spaudos organus: „Tiesą", o nuo 1918 m. ba
landžio mėn.— Z. Angariečio Voroneže redaguojam ą „Ko
munistą".

Po Spalio revoliucijos prasidėjus Tarybų šalies ir V o
kietijos deryboms dėl taikos pasirašymo, atsivėrė pers
pektyva 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 sąlygomis buvo sukurti Lietuvoje kom unistinę 
organizaciją. Ja u  1917 m. gruodžio 2(15) d. „Tiesoje" 
Z. A ngarietis paskelbė straipsnį „Prie naujo darbo", ku 
riam e rašė: „Reikės pasirūpinti, kad Lietuvoje susitvar
kytų  revoliucinių socialdem okratų organizacija. Sį darbą 
turės atlikti RSDDP nariai, kurie sugrįš į Lietuvą, eidami 
išvien su Lietuvos revoliuciniais socialdem okratais".

Po Bresto taikos pasirašym o Lietuvos Komunistų par
tijos sukūrimo uždavinys pasidarė dar aktualesnis. Krašte 
stiprėjo nepasitenkinim as okupaciniu režimu. Spalio re
voliucijos veikiami, darbo žmonės vis ryžtingiau siekė 
nuversti buržuazijos viešpatavim ą. 1918 m. gegužės 26— 
27 d. M askvoje įvykusi RKP(b) lietuvių sekcijų antroji 
konferencija, kurios darbe dalyvavo ir Z. Angarietis, p ri
ėmė rezoliuciją „Darbas Lietuvoje". J i iškėlė tokius grįž
tančių į vokiečių okupuotą Lietuvą kom unistų uždavi
nius: „Rusijos Komunistų partijos (bolševikų) lietuvių 
sekcijų nariai, kartu  su k itais Komunistų partijos nariais, 
persikėlusiais iš Rusijos į Lietuvą, ir Lietuvos revoliuci
niais socialdem okratais sudaro Lietuvos kom unistų orga
nizaciją, kuri vadovautų revoliuciniam  Lietuvos darbinin
kų darbui, priimdama pam atinius dėsnius Rusijos Komu
nistų  partijos (bolševikų) program os ir taktikos" 15.

Lietuvių sekcijų Centro biuro vadovai V. Kapsukas ir 
Z. A ngarietis ragino Lietuvos komunistus galutinai atsi
riboti nuo oportunistinių elem entų, kovoti dėl kuriam os 
kom unistinės organizacijos idėjinio švarumo. Kovos su 
buržuazine ideologija klausimai, Lietuvos Komunistų par
tijos sukūrimo keliai buvo svarstomi Lietuvių sekcijų 
Centro biuro posėdžiuose, kom unistinėje lietuvių spau
doje.

Bendromis Lietuvos revoliucinių socialdem okratų ir su
grįžusių iš evakuacijos lietuvių bolševikų pastangomis 
1918 m. įvairiose Lietuvos vietose buvo sukurtos nele
galios kom unistinės organizacijos. P. Eidukevičiaus ini
ciatyva jos susivienijo pirm ajam e Lietuvos Komunistų 
partijos suvažiavime, kuris įvyko 1918 m. spalio 1—3 d. 
Vilniuje.

Susikūrusi idėjiniais-teoriniais bei organizaciniais 
marksizmo-leninizmo pagrindais, Lietuvos Komunistų par
tija buvo naujo tipo darbininkų klasės partija , išreiškianti 
darbininkų ir valstiečių interesus, visos Lietuvos liaudies 
interesus.
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1918 m. lapkričio mėn. pabaigoje V. Kapsukas ir Z. An- 
garietis atvyko į V ilnių dirbti partinio darbo. Gruodžio 
7 d. jie  buvo kooptuoti į LKP Centro Komitetą ir buvo 
jo  vadovaujantys nariai iki pat mirties.

LIETUVOS LAIKINOSIOS REVOLIUCINES 
VYRIAUSYBES NARYS

Subrendus revoliucinei situacijai, ypač po 1918 m. Lap
kričio buržuazinės dem okratinės revoliucijos V okietijo
je, ku r buvo nuversta  kaizerio valdžia, vokiečių okupuo
tuose kraštuose d a r labiau išsiplėtė išsivadavimo judėji
mas, prasidėjo tiesioginė kova dėl Tarybų valdžios.

Komunistų vadovaujam i, Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Pa
nevėžio ir kitų  vietų darbininkai rinko Tarybas, kurios 
ėmė valdžią į savo rankas. Gruodžio 8 d. partijos Centro 
Komiteto posėdyje V ilniaus darbininkų klube buvo su
daryta Lietuvos Laikinoji revoliucinė darbininkų ir vals
tiečių vyriausybė, kurios pirm ininku buvo paskirtas 
V. M ickevičius-Kapsukas, o nariais Z. A leksa-Angarietis, 
K. Cichovskis, A. Jakševičius ir kt. J ie  pasirašė Laiki
nosios revoliucinės vyriausybės manifestą, paskelbusį Ta
rybų valdžią visoje Lietuvoje.

Manifesto autoriai pabrėžė, kad, kurdam i Tarybų Lie
tuvą, „mes ateityj eisime ranka rankon su Tarybų Rusija 
ir su visomis kitom is šalimis, einančiom is socialistinės re 
voliucijos keliu" 1б. J ie  vadovavosi proletarinio in terna
cionalizmo, visų socialistinių šalių klasinio solidarumo 
principais.

Geležinkelio darbininkų išrinktas V ilniaus Darbininkų 
atstovų tarybos nariu, Z. Angarietis stengėsi paversti šią 
Tarybą kovingu darbo žmonių valdžios organu, vykdan
čiu Laikinosios revoliucinės vyriausybės užduotis. 1919 m. 
pradžioje Z. A ngarietis dirbo Tarybų Lietuvos vidaus rei
kalų liaudies komisaru, buvo išrinktas respublikos Centro 
Vykdom ojo Komiteto nariu, redagavo partijos centrinį 
organą „Komunistas". Dideli yra jo  nuopelnai stiprinant 
Lietuvos Tarybų valdžios organus, kovojant prieš kontr- 
revoliucijos išpuolius.

Vykdydam i agrarinę politiką, Tarybų Lietuvos vado
vai, tarp jų  ir Z. Angarietis, 1919 m. nepakankam ai v e r
tino darbininkų ir valstiečių sąjungos reikšmę kovoje 
dėl socialistinės revoliucijos pergalės. Ši klaida pasireiš-
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kė atsisakym u išdalyti Lietuvos bežemiams ir m ažaže
miams dalį dvarininkų žemės, suteikti vidutiniam s vals
tiečiams rinkimines teises sudarant tarybinius organus. 
Lenininės agrarinės politikos teisingum as jau  buvo pa
tikrintas Spalio revoliucijos metu. Šio patyrim o reikšmę 
Lietuvos kom unistai suvokė tik  kiek vėliau. Z. A ngarie
tis jau  1919 m. vasarą savo laiške Lietuvos ir Baltarusi
jos Komunistų partijos Centro Komitetui rašė, jog Lietu
vos kom unistai turi parodyti žemės ūkio darbininkam s, 
„kad mes ne prieš žemių dalijimą, jei žemės ūkio da r
bininkai m ato tam e savo laimę" 17. Tačiau ištaisyti pada
rytų klaidų neleido užsienio interventai, kurie drauge su 
vietos buržuazijos kontrrevoliucinėm is karinėm is dalimis 
1919 m. nuslopino Tarybų valdžią Lietuvoje.

LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS 
ATSTOVAS KOMINTERNE

Nuo 1921 m. Z. A ngarietis dirbo Lietuvos Komunistų 
partijos atstovu prie Kom intem o Vykdom ojo Komiteto 
M askvoje. K artu jis buvo vadovaujantis Lietuvos Komu
nistų partijos Centro Komiteto darbuotojas, nuo 1923 m. 
pradžios — LKP CK Politinio biuro narys ir dažniausiai 
jo sekretorius.

LKP atstovybėje telkėsi visa inform acija apie parti
jos veiklą pogrindyje. Tą inform aciją įvairiais keliais 
siuntinėjo LKP CK Sekretoriato nariai, rajonų kom itetų 
sekretoriai, dirbantys pogrindinį darbą buržuazinėje Lie
tuvoje. Z. A ngarietis rašė daug laiškų, d irektyvinių nu
rodym ų partijos veikėjam s. J is  tvarkė ir LKP archyvą, 
kurio m edžiaga dabar saugoma Partijos istorijos institute 
prie LKP CK.

Z. A ngarietis padėjo parengti LKP II—IV suvažiavi
mų (1919— 1924), II—V konferencijų (1919— 1933) ir dau
gelio LKP CK plenum ų nutarim us, rezoliucijas. Beveik 
visuose šiuose partijos forumuose jis darė pranešimus, 
dalyvavo diskusijose partinio darbo klausimais.

Kaip LKP delegatas, Z. A ngarietis dalyvavo Komu
nistų Internacionalo III—VII kongresuose (1921— 1935). 
Kominterno V—VII kongresai buvo išrinkę jį  Internacio
nalinės kontrolės kom isijos nariu, o 1926— 1935 m. jis
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buvo tos komisijos sekretorius. Šiame poste Z. Angarie- 
tis ryžtingai kovojo dėl tarptautinio komunistinio judė
jim o vienybės.

A tstovaudam as Lietuvos Komunistų partijai, Z. Anga- 
rietis, kaip delegatas su sprendžiam ojo balso teise, daly
vavo RKP(b) VIII (1919) ir X (1921) suvažiavimuose. K a i p  
delegatas su patariam ojo balso teise Z. Angarietis daly
vavo bolševikų partijos VI—VII (1917— 1918) ir XII—XVII 
(1923— 1934) suvažiavimuose, visada rėmė generalinę par
tijos liniją kovoje su trockininkais ir dešiniaisiais nukry 
pėliais. Partinių organų nurodym u Z. A ngarietis kaip p ra
nešėjas masiniuose darbo žmonių susirinkimuose aiškino 
partijos politiką šalies vidaus ir tarptautin iais klausimais.

Ilgam etėje Z. Angariečio partinėje veikloje svarbi v ie 
ta  tenka partinių kadrų auklėjim ui. J is  dėstė V akarų  
tautinių mažumų kom unistinio universiteto  ir Tarptauti
nės Lenino m okyklos lietuvių sektoriuose dažniausiai Lie
tuvos Komunistų partijos istoriją, partinę statybą. Šias 
m okyklas baigė nem aža Lietuvos Komunistų partijos ak 
tyvistų.

UŽ SOCIALISTINĘ LIETUVĄ

Z. Angarietis tv irta i tikėjo  socialistine savo gimtojo k raš
to ateitimi. Tačiau socializmas Lietuvoje galėjo laim ėti 
tik  po to, kai patys jos darbininkai ir valstiečiai, vado
vaujam i Komunistų partijos, įvykdys socialistinę revo
liuciją. Kad šis tikslas būtų pasiektas, Z. Angarietis n e 
nuilstam ai mokė kom unistus geriau suvokti marksizmo- 
leninizmo mokslą, perim ti bolševikų partijos patyrimą.

Populiarindam as Kominterno Vykdom ojo Komiteto iš
plėstinio plenumo tezes, Z. A ngarietis 1925 m. straipsnyje 
„LKP ir bolševizacija" rašė: Lietuvos Komunistų partija  
privalo „įtempti visas savo jėgas darbininkų daugum os 
užkariavimui. K artu ji turi m okyti darbininkus žiūrėti į 
valstiečius kaip į sąjungininkus, be kurių  negali būti 
proletarinės revoliucijos laimėjimo Lietuvoje" 18.

Kaip įžvalgiai Z. Angarietis num atė artimiausius Lie
tuvos politinius įvykius! Savo veikale „Lietuvos Komu
nistų partijos darbas [Kominterno] VII kongreso nutarim ų 
šviesoje" Z. A ngarietis 1935 m. rugsėjo mėn. rašė: „De
m okratiškai išrinktas seimas Lietuvoje gali būti sušauk
tas tik revoliucinės kovos eigoje. Tiesa, fašistai, pam atę
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vis ky lan tį revoliucinį judėjim ą ir išsigandę revoliucijos, 
gali padaryti nuolaidų ir sušaukti falsifikuotą seimą ir net 
įsileisti į valdžią kadem us ir dešiniuosius liaudininkus, 
kad tie gelbėtų fašistus nuo revoliucijos. Tokia fašistų 
nuolaida gali laikinai suturėti revoliucinės kovos plėti
mąsi, bet ji neišgelbės fašistų nuo revoliucijos, ir tokia 
nuolaida, jei ji įvyktų, būtų  dalinis revoliucinės kovos 
laimėjimas. Aiškus dalykas, kad darbininkai ir valstie
čiai tuo daliniu laim ėjim u nepasitenkins" 19.

N epraėjo ir m etai nuo šių žodžių parašymo, o fašistų 
valdžia 1936 m. organizavo falsifikuoto seimo sušaukimą. 
Praėjo dar tre je tas  metų, ir tautininkai pakvietė krikščio
nių dem okratų ir dešiniųjų liaudininkų atstovus į savo 
vyriausybę. Kaip ir num atė Z. Angarietis, šios priemonės 
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 Komunistų partiją  „plačiai mesti 
šūkį: „Šalin fašistų valdžią!" ir populiarinti Liaudies v y 
riausybės šūkį" 20. N et 1940 m. Liaudies vyriausybės pa
vadinimas buvo suform uluotas Lietuvos Komunistų parti
jos veikėjo 1935 m. rašte!

K nygutėje „Ką Komunistų partija  padarys, kada Lie
tuvoje bus Tarybų valdžia" (Berlynas, 1932 m.) Z. A n
garietis su įkvėpim u rašė: „Sugriausime fašistinę Lietuvą, 
išnaudotojų Lietuvą, vargo ir skurdo Lietuvą ir vieton 
jos įkursime naują Lietuvą, darbo žmonių Lietuvą, darbi
ninkų ir darbo valstiečių gerovės Lietuvą" 21.

Šį Z. Angariečio priesaką Komunistų partijos vadovau
jam i Lietuvos darbo žmonės, remdamiesi visos Tarybų 
šalies param a, įvykdė.

Vaisingas kūrybinis Z. A ngariečio darbas buvo neti
kėtai nutrauktas. Asm enybės kulto sąlygomis 1938 m. ko
vo 27 d. jis buvo represuotas ir 1940 m. gegužės 22 d. 
M askvoje žuvo.

Komunistų partija  pasirūpino, kad garbingas Z. A n
gariečio vardas nebūtų užmirštas. Pagal LKP CK 1955 m. 
surinktus dokum entus ir partinio darbo draugų atsilie
pimus Z. Angariečio byla, kaip jis ir pageidavo priešm ir
tiniame 1940 m. balandžio 13 d. laiške, buvo tarybiniam e 
teisme 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.
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ŽYMUS PUBLICISTAS IR ISTORIKAS
t

Savo pogrindinio veikimo laikotarpiu Lietuvos Komunis
tų  partija  ne turėjo  kito tokio produktyvaus publicisto, 
koks buvo Z. Angarietis. Partijos istorijos institute prie 
LKP CK dabar saugomi 48 m ašinraščio tomai (po 200—- 
300 p.) jo  raštų, surinktų iš įvairios periodikos ir k itų  
spaudos leidinių. Į šį rinkinį dar neįeina daug jo  laiškų, 
saugomų Partiniam e archyve.

Z. A ngarietis buvo žurnalų „Komunistas" (1918— 1932), 
„Kibirkštis" (1924— 1926), „Balsas" (1928— 1933), „Partijos 
darbas" (1931— 1933) redaktorius. Jo  straipsnių gausu 
„Tiesoje", taip  pat savo metu legaliai ėjusiuose LKP pe
riodiniuose leidiniuose „Darbininkų atstovas", „Skardas", 
„Vilnis" (visi 1926 m.) ir kituose.

Gausioje Z. Angariečio publicistikoje randam e jo  raš
tų  politikos, ekonomikos, istorijos, filosofijos, literatūros 
kritikos klausimais. Jis  atliko svarbų darbą, populiarin
dam as marksizmo-leninizmo teoriją, m okydam as LKP na
rius taikyti bolševikų partijos patyrim ą konkrečiomis Lie
tuvos gyvenimo sąlygomis, kovodam as su buržuazine 
ideologija. Savo raštais jis, kaip ir V. Kapsukas, žymiai 
praturtino lietuvių visuom eninės m inties raidos istoriją.

Visuomenės mokslų atstovai, tyrinėdam i visuomeninės 
m inties raidą Lietuvoje iki 1940 m., visada stengsis susi
pažinti su V. Kapsuko ir Z. Angariečio raštais. Tai ne 
atsitiktinis dalykas, nes tiek V. Kapsukas, tiek Z. A nga
rietis buvo pirm ieji m arksistiniai Lietuvos visuomeninio 
gyvenim o reiškinių vertintojai, aistringai kovoję su bur
žuazine nacionalistine ir socialreformistine ideologija.

Iš visuomenės mokslų Z. A ngarietis daugiausia yra 
padirbėjęs Lietuvos istorijos tyrim o srityje. Domėjosi jis 
feodalinės Lietuvos istorijos klausimais, pateikė 1863 m. 
Lietuvos valstiečių sukilimo vertinim ą. Daugiausia dėm e
sio Z. A ngarietis skyrė Lietuvos darbininkų revoliucinio 
judėjim o ir Lietuvos Komunistų partijos istorijos k lau 
simams. Jo  raštai šiais klausimais turi neabejotiną išlie
kam ąją vertę.

Didžiausias paskelbtas Z. A ngariečio istorinis darbas 
yra „Lietuvos revoliucinio judėjim o ir darbininkų kovos 
istorija", kurios du tomai išėjo Smolenske 1921 m. A u
torius rengėsi darbą pratęsti ir išleisti dar du šios isto
rijos tomus, bet sumanymas nebuvo įvykdytas.
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Pirmame „Lietuvos revoliucinio judėjim o ir darbininkų 
kovos istorijos" tome (232 p.) aprašom i revoliuciniai įvy 
kiai iki 1896 m. Būdinga y ra  tai, kad, priešingai buržua
ziniams Lietuvos istorijos tyrinėtojam s, visaip idealiza
vusiems praeitį, Z. A ngarietis savo darbe stengėsi atskleis
ti klasinius prieštaravim us, klasių kovą, vykusią Lietuvoje 
liek feodalizmo, tiek kapitalizmo laikotarpiais. A utorius 
pirmasis iš Lietuvos istorikų surinko ir paskelbė daug 
laktų apie Lietuvos valstiečių sukilimus prieš dvarininkus 
feodalus, prieš jų  interesų gynėjus kunigaikščius ir k a 
ralius.

Buržuaziniai Lietuvos istorijos tyrinėtojai apsiriboda
vo siaurais vietinio gyvenim o rėmais, o Z. A ngarietis 
savo istorijo je parodo glaudų Lietuvoje vykusių revoliu
cinių kovų ryšį su tokiais pat revoliuciniais judėjim ais 
Rusijoje ir Lenkijoje. Jo  taikytas Lietuvos visuomeninio 
gyvenimo reiškinių tyrimo m etodas buvo tikrai mokslinis 
m arksistinis metodas, ypač jei atsiminsime, kad visos šios 
Irys šalys XIX a. buvo vienoje Rusijos im perijoje.

A ntras „Lietuvos revoliucinio judėjim o ir darbininkų 
kovos istorijos" tomas (460 p.) apim a laikotarpį nuo 1896 
iki 1907 m. Jam e yra gausu žinių apie Lietuvoje veiku
sias socialdem okratines organizacijas, jų  tak tiką kovoje 
su carizmu ir kapitalistais. Šiame tome yra paskelbta 
nemaža duom enų apie revoliucinės ir oportunistinės sro
vių kovą Lietuvos socialdem okratijoje, apie revoliucinių 
socialdem okratų stiprėjim ą ir jų  kovą su nacionalistais 
'darbininkų judėjim e, už visų revoliucinių Lietuvos dar
bininkų klasės jėgų sutelkimą, už susijungim ą su Rusi
jos socialdem okratų darbininkų partija  bendrai kovai 
prieš caro valdžią, už socializmą.

Prie stam besnių Z. Angariečio darbų iš Lietuvos dar
bininkų judėjim o istorijos priklauso jo knyga „Antrosios 
Lietuvos socialdem okratų partijos darbai ir m okslas“, iš
ėjusi Smolenske 1925 m. (88 p.). Šiame darbe autorius 
apžvelgia tą kelią, kurį nuėjo oportunistinė Lietuvos so
cialdem okratų partijos srovė. Šios srovės veikėjai, Sto- 
lypino reakcijos m etais tapę likvidatoriais, 1919— 1921 m. 
atgaivina savo organizaciją ir sukuria, Z. Angariečio žo
džiais, an trą ją  Lietuvos socialdem okratų partiją, a tvirai 
bendradarbiaujančią su Lietuvos buržuazija ir kartu  veid
m ainingai besidangstančią marksizmo, net ir proletariato 
diktatūros idėjomis. Z. A ngarietis savo knygoje parodo, 
kad šios antrosios LSDP vadovai atsisako marksizmo m oks
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lo, išsižada klasių kovos, proletarinės revoliucijos teori
jos ir praktikos, iškraipo m arksistinę proletariato d ik ta
tūros sąvoką, pradeda taikstyti m aterializm ą su idealiz
mu, socializmą su religija, vis glaudžiau bendradarbiauja 
su buržuazija. A utorius konstatuoja, kad LSDP virto 
smulkiaburžuazine, antirevoliucine partija, atvira buržua
zijos agentūra Lietuvos darbininkų judėjim e.

1926 m. įvykiam s Lietuvoje nušviesti Z. A ngarietis 
paskyrė net keturis stambesnius istorinius darbus. Juose 
pagrįsta Lietuvos Komunistų partijos tak tika rinkimuose 
į buržuazinės Lietuvos trečiąjį seimą („Rinkimai į 3-jį 
seimą ir mūsų partijos taktika", Smolenskas, 1926 m,, 
79 p.), išryškintas klasių kovos paaštrėjim as („1926 m etų 
streikai Lietuvoje", Smolenskas, 1926 m., 79 p.), atskleista 
antiliaudinė smulkiaburžuazinių partijų  vyriausybės po
litika, nuolaidžiavusi fašistams ir privedusi prie fašistinio 
perversm o Lietuvoje („Liaudininkų ir socialdem okratų 
valdžios darbai", Tilžė, 1928 m., 32 p.), nušviestos fašis
tinio perversm o priežastys ir padariniai Lietuvos darbi
ninkų revoliuciniam  judėjim ui („Fašistinis perversm as ir 
kom unarų sušaudymas Lietuvoje", M askva, 1927 m., 64 p., 
rusų k.). Visi šie darbai yra svarbus indėlis nušviečiant 
1926 m. įvykius Lietuvoje.

Savo darbuose Z. A ngarietis paskelbė nemaža istori
nių dokum entų ir faktų, kuriuos buržuaziniai nacionalis
tai uoliai slėpė nuo visuomenės. Remdamasis jais, Z. A n
garietis dem askavo buržuazinių veikėjų  mėginim 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 
darbo žmonių revoliuciniu judėjim u, su pirm ąja darbinin
kų  ir valstiečių valstybe — Tarybų Sąjunga — jie ištikimai 
tarnau ja  V akarų imperialistams, eina su jais į sandėrius, 
pažeidžiančius gyvybiškus lietuvių tautos laisvės ir n e 
priklausom ybės interesus.

Dar 1918 m. Voroneže pasirodė Z. A ngariečio knygu
tė „Tėvynės gelbėtojų žygiai" (48 p.). Jo je  parodomi lie
tuvių buržuazinių nacionalistų Voroneže sukurtos V yriau
siosios lietuvių tarybos Rusijoje prieš Spalio revoliuciją 
nukreipti darbai, jos pastangos neleisti grįžti iš evakua
cijos į Lietuvą revoliucingai nusiteikusiem s darbininkams, 
valstiečiams ir inteligentam s, net tiesioginė param a ka i
zerinės V okietijos okupaciniam s valdžios organam s k o 
voje su plintančiu revoliuciniu judėjim u Lietuvoje.
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Brošiūroje „Iš Lietuvos diplom atijos paslapčių, arba 
Parsidavėliai, kurie dirba im perialistų naudai", išėjusio je 
Berlyne 1932 m., Z. A ngarietis pateikia daug faktų apie 
lietuvių ir lenkų buržuazinių nacionalistų bendradarbia
vimą kare  prieš tarybinę Raudonąją A rm iją (Lenkijos ir 
Lietuvos kariuom enių vadovybės susitarimas 1919 m. bir
želio 12 d. pradėti bendrą žygį prieš Raudonąją Arm iją, 
kad greičiau būtų  paim tas Daugpilis ir kt.). Panašių konk
rečių istorinių faktų nem aža y ra  paskelbta Z. A ngariečio 
brošiūrose „Ar jie  kovotojai dėl Lietuvos nepriklauso
mybės?", išėjusioje Tilžėje 1928 m., „Žodis kareiviam s", 
išėjusioje taip pat Tilžėje 1929 m., ir kitose.

Ypač vertingas yra Z. Angariečio darbas, atliktas ty 
rinėjant Lietuvos Komunistų partijos istoriją. Būdamas 
vienas iš Lietuvos Komunistų partijos organizatorių ir va
dovų, Z. A ngarietis gerai žinojo partijos vystym osi išta
kas, jos susikūrimo aplinkybes, partijos veiklą per du 
pirmuosius jos gyvavim o dešimtmečius.

Pirmiesiems Lietuvos Komunistų partijos kūrim osi 
žingsniams pažinti svarbią reikšmę turi Z. A ngariečio pa
rengti dokum entų ir m edžiagos rinkiniai „Lietuviai bol
ševikai Rusijoje 1917 m etais" (Voronežas, 1918 m., 129 p.) 
ir „Pirmieji Lietuvos bolševikai. M edžiaga Lietuvos Ko
m unistų partijos istorijai. I dalis" (Smolenskas, 1921 m., 
39 p.). LKP istorijos klausim ai liečiami Z. A ngariečio 
darbuose „Partijos krizės klausimu" (Smolenskas, 1921 m., 
29 p.), „Kas tie Lietuvos kom unistai ir ko jie nori?“ (Smo
lenskas, 1926 m., 40 p.), daugelyje jo straipsnių, paskelbtų 
„Komuniste", „Balse", „Priekale" ir kituose periodiniuose 
leidiniuose.

Stambiausias apibendrinantis Z. Angariečio darbas iš 
LKP istorijos yra jo  1934— 1935 m. parašyta ir hektografu 
padauginta 828 m ašinraščio puslapių „Lietuvos Komunis
tų partijos istorija", apim anti laikotarpį nuo XIX a. pa
baigos iki 1935 m. Penktasis šios LKP istorijos skyrius — 
„Lietuvos Komunistų partijos įsikūrim as ir 1918— 1919 m. 
proletarinė revoliucija Lietuvoje"— Partijos istorijos in
stituto prie LKP CK yra  paskelbtas atskira knyga.

Savo darbus iš Lietuvos istorijos Z. A ngarietis rašė 
daugiausia ne Lietuvoje, ne visada turėdam as po ranka 
būtinus istorinius šaltinius. Šiandien, skaitydam i Z. A n
gariečio istorinius veikalus, rasime ir subjektyvių api
bendrinimų, ir teiginių, kuriuos reikia vertinti kritiškai.
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Nors Z. Angariečio istoriniuose darbuose yra trūku
mų, jo  indėlis į lietuvių m arksistinę istoriografiją yra 
didžiulis. Tai buvo vienas iš pirm ųjų Lietuvos istorikų 
marksistų, kurio istoriniai raštai visada buvo aštrus idė
jinis ginklas kovoje su buržuazine ideologija. Z. A nga
riečio raštai savo aktualumu, idėjiniu kryptingum u ir šian
dien yra pavyzdys Tarybų Lietuvos istorikams.

Z. ANGARIEČIO LITERATŪRINIS PALIKIMAS

Didžiulis yra Z. A ngariečio literatūrinis palikimas. Vien 
atskirais leidiniais iki 1940 m. yra išėję 147 jo  parašytos 
knygos ir knygelės, iš jų  filosofinių raštų ir bendrojo 
lavinimosi leidinių — 22, apie darbo žmonių padėtį bur
žuazinėje L ie tuvo je— 15, kovos su buržuazine ir smul
kiaburžuazine ideologija klausimais — 37, Lietuvos Komu
nistų partijos veiklos klausimais — 28, Lietuvos istorijos, 
darbininkų judėjim o ir Lietuvos Komunistų partijos isto
rijos klausimais — 45. Daugybė jo  straipsnių išspausdinta 
kom unistinėje periodikoje. Visas šis Z. Angariečio lite
ratūrinis palikim as lietuvių visuom eninės-politinės minties 
istorijoje, marksizmo-leninizmo idėjų plitimo Lietuvoje 
istorijoje užima reikšm ingą vietą.

Rengdamas savo darbus spaudai, Z. A ngarietis atsi
žvelgdavo į konkrečias istorines aplinkybes, kuriomis tie 
raštai galėjo pasirodyti. J ie  buvo skiriami Lietuvos darbo 
žmonėms. Skaityti juos galima buvo tik  paslapčiomis. 
Tai ir lėmė Z. A ngariečio raštų turinį, apimtį ir form atą — 
jie  buvo leidžiami dažniausiai nedidelėm is brošiūromis, 
kad  lengviau būtų gabenti, paslėpti.

Ilgus metus carizmo ir buržuazijos valdom oje Lietu
voje apskritai nebuvo sąlygų m arksistiniam s raštams leis
ti, nes tie raštai gynė darbo žmonių reikalus, o caro, bur
žuazijos valdžia gynė išnaudotojų reikalus. Todėl pirm uo
sius savo raštus Z. Angarietis siuntė į Jungtines Am e
rikos V alstijas, kad jie būtų išleisti atskirom is knygutėm is 
užsienyje, kad nors ir nedideliais kiekiais gabenami pa
siektų Lietuvą. 1909— 1917 m. Jungtinėse Amerikos V als
tijose išėjo 13 Z. Angariečio darbų, parašytų daugiausia 
Suvalkų ir Pskovo kalėjim uose, kur autorius caro val
džios buvo įkalintas už savo revoliucinę veiklą.

Turėdamas kalėjim o sąlygomis tik  labai ribotą m ark
sistinės literatūros pasirinkimą, nugalėdam as įvairius ka-
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įėjimo režimo sunkumus, Z. A ngarietis jau  to ląikotarpio 
savo darbuose populiarino m arksistinės filosofijos, isto
rinio m aterializm o klausimus („Ateities surėdym as", Fi
ladelfija, 1909 m.; „M aterialistiškasis istorijos suprati
mas", Bostonas, 1913 m.)- Tuo m etu jis nagrinėjo lietuvių 
liaudies dainų tem atiką („Šeimyniškas lietuvių gyvenim as 
Juškevičiaus dainose", Bostonas, 1911 m.), populiarino 
gamtos mokslo žinias („Kur m ūsų bočiai gyveno", Bosto
nas, 1912 m.; „Lietuva sušals. Buvusioji ledų gadynė, a r 
ba Žmonių praeitis bei ateitis", Bruklinas, 1915 m.), iš 
ateistinių pozicijų nagrinėjo  kaliniam s brukam os skaityti 
biblijos turinį („M oterų padėjim as ir lytiškas klausim as 
evangelijoj bei apaštalų raštuose“, Bostonas, 1913 m.; 
„Krikščionių mokslas ir darbininkai", Filadelfija, 1917 m.).

Po Spalio revoliucijos susidarė geresnės sąlygos m ark
sistiniams raštams lietuvių kalba publikuoti. Leidybiniu 
darbu tuo m etu užsiėmė bolševikų partijos Lietuvių sek
cijų Centro biuras Petrograde, o paskui Lietuvos reikalų 
kom isariato Kultūros ir švietimo skyrius Voroneže. 1917—- 
1918 m. atskirais leidiniais pasirodė 20 Z. A ngariečio 
darbų.

Dirbdamas 1918 m. Lietuvos reikalų kom isariato a t
stovu Voroneže, 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 „Komunistų partijos m a
nifestas", išverčiam a į lietuvių kalbą F. Engelso knyga 
„Šeimos, privatinės nuosavybės ir valstybės kilmė". Tais 
m etais pasirodo pirmasis lietuvių kalba atskiru  leidiniu 
V. Lenino veikalas „Laiškas Amerikos darbininkam s". Be 
to, išleidžiamas straipsnių rinkinys apie proletarinės re
voliucijos vadą, darbininkų ir valstiečių valstybės įkūrėją 
„Drg. N. Leninas (V. I. Uljanovas)", kuriam e išspausdin
tas Z. A ngariečio straipsnis „Darbininkų vadas" 22.

Tuo pat laikotarpiu pasirodo Z. A ngariečio dar 1912 m. 
Suvalkų kalėjim e parašytas darbas „Filosofiniai-istorinių 
pažiūrų keliai ir K. M arksas" (Voronežas, 1918 m.), pa
kartotiniu leidiniu išeina „M aterialistinis istorijos supra- 
limas" (Voronežas, 1918 m.), kuriuose jis populiarina 
marksizmo klasikų pažiūras visuomenės vystym osi dės
ningumų klausimais. K nygutėje „Imperializmas ir jo  per
galėjimas" (Voronežas, 1918 m.) Z. Angarietis, sekdam as 
V. Leninu, kritikuoja socialšovinistus F. Šeidemaną, 
A. Potresovą, centristus K. Kautskį, L. M artovą, nes „jie
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trukdo dabar Europos darbininkų revoliucijai, jie  tokiu 
būdu padeda V okietijos imperialistam s smaugti Rusijos 
rev o liu c iją "23. 1917 m. lietuvių kalba pasirodė knygutė 
(rMūsų partijos ir jų  reikalavim ai", Z. Angariečio para
šy ta  „pagal Leniną" 24.

Bolševikų partijos pažiūras į im perialistinį karą Z. A n
garietis populiarina savo darbe „Darbininkai ir karas" 
(Voronežas, 1918 m.), kurio nemaža dalis buvo parašyta 
dar 1916 m. Kovai su klerikaline ideologija Z. Angarietis 
paskyrė savo darbus „Darbininkai ir bažnyčia", „Kryžei
vių karai" (visi jie  pasirodė 1918 m. Voroneže).

Bręstantys revoliuciniai įvykiai Lietuvoje 1918 m. rei
kalavo leisti daugiau m arksistinės literatūros, kad galima 
bū tų  patenkinti didėjančią darbo žmonių kom unistinės 
literatūros paklausą, kad galima būtų atsakyti į ak tua
lius gyvenimo iškeltus klausimus. Taip atsirado straipsnių 
rinkinys „Brangumas. M aisto stoka. Spekuliacija" (Voro
nežas, 1918 m.), kuriam e buvo išspausdintas V. Lenino 
laiškas Petrogrado darbininkam s „Apie badą", taip  pat 
Z. Angariečio, V. Kapsuko ir k itų  autorių laikraštinių 
straipsnių rinkiniai „Liaudininkai", „Lietuvių socialpatrio- 
tai", „Tautų klausimas ir lietuviai bolševikai".

Spalio revoliucijos bangoms plintant į V akarus, 
1918 m. pabaigoje prasidėjus mūsų krašte proletarinei 
revoliucijai, darbo žmonių pastangom is buvo sukurta Ta
rybų Lietuvos respublika. Komunistinės literatūros leidi
mo darbas tada buvo sutelktas V ilniuje. Čia pradėjo 
e iti „Komunistas", vėliau, 1919 m.,— „Tiesa", „Mlot", 
„Švietimo reikalai" ir k ita  periodinė spauda. Švietimo 
liaudies kom isariato sistemoje buvo pradėtas organizuoti 
taip  pat knygų leidimas. Deja, 1919 m. balandžio mėn. 
užsienio interventam s įsiveržus į Vilnių, leidybinis darbas 
buvo nutrauktas. Netrukus, gegužės mėn., „Komunistas" 
buvo pradėtas leisti Daugpilyje, o rugsėjo mėn. perkeltas 
į Smolenską. „Komunisto" redaktorium i tuo m etu dirbo 
Z. Angarietis.

Nuo 1919 m. rudens iki 1928 m. LKP CK leidykla 
veikė Smolenske. Be „Komunisto", čia ėjo  LKJS CK o r
ganas „Darbininkų jaunim as" (1923— 1928), LKP CK žur
nalas „Kibirkštis" (1924— 1926), taip  pat „Tiesa" (1924 m. 
liepa— 1926 m. sausis) bei „Kareivių tiesa" (1923 m. ba
landis— 1924 m. birželis). Ypač didelį darbą Smolenske 
veikusi leidykla atliko leisdama m arksistines knygas. 
Z. Angariečio vadovaujam oje leidykloje įvairiu  laiku dir
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bo A ntanas Sniečkus, Stasys Eimutis, Feliksas Vaišnoras, 
Juozas Vitas, Liudvikas Žaldaris (Jaunius) ir kiti Lietuvos 
kom unistai.

LKP CK nutarim u Smolenske 1925— 1928 m. buvo iš
leista 18 V. Lenino raštų r in k in ių 25. Juos išvertė į lietu
vių kalbą daugiausia J . Šepetys, o suredagavo ir dvylikai 
rinkinių įvadus parašė Z. Angarietis.

Smolenske veikusi leidykla „Komunisto knygynėlio" 
ir Lietuvos darbininkų spaudos draugijos leidinių serijose 
išleido 36 Z. A ngariečio knygas ir brošiūras.

Daug dėmesio šiuo laikotarpiu Z. A ngarietis skyrė ko
vos už Tarybų valdžią 1918— 1919 m. patyrim ui apibend
rinti. Knygelėse „Darbininkų kovos pradžia dėl valdžios 
Lietuvoje" (1919 m.), „Vilniaus Darbininkų taryba" 
(1920 m. išėjo lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis), „Lauko 
darbininkų kom itetai Lietuvoj" (1920 m.), „Lauko dar
bininkai ir Tarybų valdžia Lietuvoj" (1920 m.) ir kitose 
Z. A ngarietis plačiai atskleidžia vykusią krašte klasių 
kovą, parodo aplinkybes, kuriom is buvo sudaryta Tarybų 
Lietuvos respublikos vyriausybė ir Vilniaus Darbininkų 
taryba, išryškina jų  kovą su okupantais vokiečiais, pil- 
sudskininkų intervencija  ir vidaus kontrrevoliucija dėl 
darbo žmonių valdžios-—-Tarybų valdžios įtvirtinim o.

Keletą darbų Z. A ngarietis paskyrė žemės ūkio dar
bininkų padėčiai buržuazijos valdom oje Lietuvoje nu
šviesti. Knygutėse „Lauko darbininkai ir klerikalai" 
(1919 m.), „Lauko darbininkai baltojoj Lietuvoj" (1920 m.), 
„Lauko darbininkų uždaviniai" (1920 m.) ir kitose Z. A n
garietis parodo, kad buržuazinė valdžia gina dvarininkų 
ir buožių interesus, kad socialistinės revoliucijos išgąs
dinti klerikalai, meilindamiesi prie darbininkų ir žadėda
mi žemės duoti, tik apgaudinėja bežemius ir mažažemius, 
kad lauko darbininkų uždavinys yra „organizuotis, stoti 
į darbininkų [profesinės] sąjungos eiles, kur ji yra, kurti 
naujas sąjungas, kur jų  nėra, papildyti darbininkų kom u
nistų partijos eiles, sudaryti brolišką miesto ir lauko dar
bininkų šeimyną, patraukti prie savęs mažažemius" 26.

Kad būtų lengviau išspausdintą literatūrą pristaty ti 
Lietuvos skaitytojam s, LKP CK 1927 m. nutarė leidybinį 
darbą pamažu perkelti į V okietiją. Iš pradžių K araliau
čiuje buvo leidžiamas laikraštis „M ūsų balsas", kurio 
1927— 1928 m. išėjo 7 num eriai. Po to V okietijo je pradėjo 
eiti ir k iti LKP ir LKJS periodiniai leidiniai, kaip  antai 
„Balsas" (1928— 1933), „Komunistas" (1928— 1932), „Par
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tijos darbas" (1931— 1933), „Darbininkų 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 Vokietijoje, LKP CK vadovaujam i, įvairiu  laiku dirbo 
Pranas Vilūnas, Bronius Pušinis, Elena Pušinienė, A lek
sandras Guzevičius, Bonaventūras Pauliukevičius, la k a s  
M eskupas ir kiti.

Iš pradžių literatūra  buvo spausdinam a daugiausia Til
žėje. Susekus tai, Lietuvos žvalgyba vis labiau ėmė šį 
darbą trukdyti, persekioti literatūros leidėjus ir kom unis
tinius knygnešius, pradėjo juos skųsti vokiečių policijai, 
kuri pagal buržuazinių V okietijos ir Lietuvos vyriausy
bių susitarimą 1929 m. pareikalavo, kad Lietuvos poli
tiniai em igrantai apleistų Rytprūsius. Literatūros leidim ą 
teko perkelti į Berlyną, nors dalis brošiūrų iki pat 1932 m. 
buvo leidžiama taip  pat Tilžėje ir K araliaučiuje.

V okietijoje leistus savo darbus Z. A ngarietis sk iria  
žemės ūkio darbininkam s, bedarbiams, sezoniniams m e
lioracijos darbininkam s, buržuazinės kariuom enės kare i
viams, Telšių—Kretingos geležinkelio statybos darbinin
kams, valstiečių varguom enei ir kt. Šiuose darbuose 
gausu duom enų apie darbo žmonių išnaudojim ą buržuazi
nėje  Lietuvoje. A utorius savo knygutėse įrodinėja, kad 
darbo žmonės savo padėtį pagerinti galės tik  kovos keliu, 
Komunistų partijos vadovaujam i.

D idėjant naujo imperialistinio karo grėsmei, Z. A n
garietis išleido knygeles „Kam karas reikalingas?" (Tilžė, 
1930 m.), „Ko jie  taip pasiutusiai staugia?" (Tilžė, 1930 m.), 
„Šalin im perialistų ruošiama skerdynė!" (Tilžė, 1932 m.), 
„Rusų baltagvardiečiai ir karo provokavim as (Gorgulovo 
provokacija)" (Berlynas, 1932 m.) ir kt., kuriose dem as
kavo im perialistų spendžiamas antitarybines pinkles, ra 
gino darbo žmones kovoti su karo kursty tojais ir jų  rė
m ėjais iš Lietuvos fašistų tarpo.

Įsigalėjus V okietijoje hitlerininkam s fašistams, LKP 
leidyklos darbas 1933 m. gegužės mėn. Berlyne buvo n u 
trauktas. Todėl leidybinį darbą teko plėsti giliame pogrin
dyje pačioje Lietuvoje. Nuo 1934 m. Kaune pogrindinėje 
spaustuvėje atnaujinam as „Tiesos" leidimas. Vietoj „Dar
bininkų jaunimo" pradeda eiti Kaune „Darbininkų ir vals
tiečių jaunim as" (1934— 1940). V ėliau pasirodo „Partijos 
darbas" (1936— 1938), „Propagandistas" (1937— 1939) ir k i
ti periodiniai leidiniai. Išleisti didesnes knygeles partinė
se „Kibirkšties", „Kovos", „Spartako" spaustuvėse buvo
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ypač sudėtinga dėl pogrindinės technikos primityvumo. 
Dėl to 1934— 1938 m. pasirodė tik  7 Z. Angariečio nedi
delės apim ties darbai, padauginti pogrindinėse spaustu
vėse. Tai Z. Angariečio knygelė „Apie trockistus" 
(1934 m.), „Lietuvos Komunistų partijos darbas VII [Ko- 
minterno] kongreso tarim ų šviesoje" (1935 m.), „Bendru 
frontu prieš fašizmą (Drg. Angariečio kalba, pasakyta 
Kominterno 7-tam kongrese)" (1935 m.), „Liaudininkų p a r
tijos nariam s" (1936 m.), „Kas kovojo dėl Lietuvos nep ri
klausom ybės" (1938 m.) ir kt.

Daugelis Z. A ngariečio darbų buvo skiriam a kaip m o
kymo priem onė partinių m okyklų lietuvių sektorių k lau
sytojams.

Dar 1921 m. pradžioje M askvoje pradėjo veikti par- 
tinė-tarybinė mokykla, tų  pačių m etų pabaigoje pertvar
kyta į V akarų  tautinių mažumų kom unistinį universitetą. 
Siame universitete  mokslas truko trejus, vėliau ketverius 
metus. Lietuvių sektoriaus studentam s buvo skaitom as 
Lietuvos Komunistų partijos istorijos kursas. J į  skaitė 
V. Kapsukas, Z. A ngarietis ir kiti dėstytojai. Kad studen
tai tu rėtų  iš ko mokytis, Z. A ngarietis parašė „Lietuvos 
Komunistų partijos istoriją", kurios 10 skyrių rankraščio 
teisėmis 1935 m. buvo padauginti rotatorium i 40—67 egz. 
tiražu.

Nuo 1927 m. rudens po keletą LKP narių ėmė m oky
tis T arp tau tinėje Lenino m okykloje prie Komunistų In
ternacionalo Vykdom ojo Komiteto M askvoje. Iš pradžių 
šios m okyklos pagrindinį kursą studentai išeidavo per 
trejus metus. Šią m okyklą baigė Ignas Gaška, Kazys 
Preikšas, Petras Pajarskis ir kt. V ėliau šioje m okykloje 
veikė vienerių m etų kursas, kurį baigė M otiejus Sumaus- 
kas, Juozas M ickevičius, M arija Chodosaitė ir kt. Nuo 
1932 iki 1936 m. m okykloje veikė lietuvių sektorius, 
kuriam e devynių m ėnesių — vienerių m etų kursą baigda- 
davo po 12— 15 LKP narių, atvykusių iš Lietuvos. Sekto
riuje m okyklą įvairiu m etu baigė Karolis Petrikas, Adelė 
Siaučiūnaitė, Feliksas Bieliauskas, Jonas Vildžiūnas, Ju o 
zas Grigalavičius ir kiti LKP darbuotojai. Greta LKP is
torijos ir k itų  dalykų, šio sektoriaus studentams buvo 
dėstoma taip  pat partinė statyba, pritaikyta konkrečiom s 
LKP veiklos sąlygoms. Kaip mokymo priem onę studen
tams Z. A ngarietis parašė keletą darbų, 1934 m. padau
gintų rotatorium i maždaug po 30 egz. Taip atsirado Z. A n
gariečio darbai „M okslas apie partiją", „Partijos kuope

91



lės ir jų  darbas masėse", „Masinis darbas ir vadovavim as 
kovai", „Kova prieš karą  ir darbas kariuom enėje", „Mūsų 
darbas kaime", „LKP ir profsąjungų darbas", „Darbas tarp 
bedarbių". Juose gausu praktinių autoriaus patarim ų dėl 
Lietuvos Komunistų partijos darbo pogrindžio sąlygomis, 
pateik ta daug pavyzdžių iš Tarybų Sąjungos Komunistų 
partijos ir Lietuvos Komunistų partijos istorijos.

Nemaža Z. Angariečio straipsnių paskelbta kolektyvi
niuose rinkiniuose, kuriuos LKP leidyklos išleido 1918— 
1921 m. Voroneže ir Smolenske. Yra jo  straipsnių, pa
skelbtų Jungtin ių  Am erikos V alstijų  pažangiųjų lietuvių 
leidiniuose. A ntai Z. Angariečio straipsnis „Bruožai iš 
Lietuvos Komunistų partijos istorijos" paskelbtas leidi
nyje „Darbininkų kalendorius 1925 metams" (Čikaga, 
p. 87—98).

Dar didesnę Z. A ngariečio literatūrinio palikimo dalį 
sudaro jo straipsniai, išspausdinti „Tiesoje", „Komuniste", 
„Kibirkštyje", „Balse" ir daugelyje k itų  periodinių leidi
nių. A ntai „Balse" (1928— 1933) paskelbti jo  straipsniai 
sudaro per 2000 m ašinraščio lapų, „Kibirkštyje" ir „Prie
kale" jo  paskelbtų straipsnių apim tis v iršija  1000 m ašin
raščio lapų ir t. t. Nemaža periodikoje paskelbtų Z. A n
gariečio straipsnių dar neišaiškinta, kadangi jie autoriaus 
buvo nepasirašyti arba pažymėti rečiau pasitaikančiais 
jo  pseudonimais, kriptonim ais. Labiausiai žinomi Z. A n
gariečio slapyvardžiai y ra  šie: Alksnis, J . Beržas, M. Ber
žas, M ykolas Bevardis, Degučių A ntanas, K. Kalnėnas, 
A. Kibirkštietis, L. Antanas, Lietuvos bolševikas, Senas 
Partietis, Senas Pažįstamas, Z. A. ir k t.27

Gerokas pluoštas Z. A ngariečio rašinių, baigtų ir neuž
baigtų, tebeguli rankraščiuose. Šie rankraščiai, taip  pat 
daug Z. Angariečio laiškų saugomi Partijos istorijos in 
stituto prie LKP CK partiniam e archyve.

Ne viskas iš Z. A ngariečio literatūrinio palikimo šian
dien turi išliekamosios vertės. Tačiau istorikam s specia
listams ir tokie žymių revoliucinio judėjim o veikėjų raš
tai yra žinotini.

M ūsų krašto revoliucinio judėjim o bei visuom eninės 
minties istorijos tyrinėtojai — istorikai, ekonomistai ir fi
losofa i— jau  pradėjo  smulkiau nagrinėti V. Kapsuko, 
Z. Angariečio ir k itų  Lietuvos revoliucinio judėjim o žy
mių veikėjų literatūrinį palikimą. Kad tas darbas sėk
mingiau vyktų, y ra tikslinga paskelbti lig šiol išaiškintus 
Z. Angariečio darbus, išleistus atskirais leidiniais.
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ATMINIMO ĮAMŽINIMAS

Tarybų Lietuvos visuomenė, Komunistų partija  su pagar
ba mini Z. Angarietį, visą savo sąmoningą gyvenim ą pa
aukojusį kovai už darbininkų klasės, visos darbo liaudies 
išvadavim ą iš socialinės priespaudos.

LKP CK sekretorius A. Sniečkus iš LKP IX suvažia
vimo tribūnos 1956 m. sausio 24 d. pirmą kartą  pranešė, 
jog tarybiniai organai ištyrė Z. Angariečio teismo bylą, 
išnagrinėjo iškeltus jam  kaltinim us ir nustatė, kad jie  yra 
nepagrįsti, kad Z. A ngarietis y ra reabilituotas ir po m ir
ties grąžintas į partiją. Suvažiavimo dalyviai šią žinią 
sutiko p lo jim ais28. Nuo 1956 m. tarybinė spauda ėmė 
m inėti Z. Angariečio gimimo sukaktis, m okslininkai rašyti 
apie jo literatūrinį palikimą.

LKP CK pasirūpino ir Z. Angariečio atm inim o įamži
nimu. 1958 m. gruodžio 2 d. Lietuvos TSR M inistrų Tary
bos nutarim u Šakių vidurinei m okyklai buvo suteiktas 
Zigmo Angariečio vardas 29. Vilniaus, Panevėžio ir Kal
varijos m iestų vykdom ieji kom itetai tuo pat m etu pava
dino gatves Z. A ngariečio vardu.

1960 m. spalio mėn. atplaukęs iš N ikolajevo laivų sta
tyklos naujas žvejybos traleris-šaldytuvas Klaipėdoje bu
vo pavadintas Zigmo Angariečio v a rd u 30. Lapkričio mėn. 
jis išplaukė į savo pirm ąjį reisą31.

Z. Angariečio gim tojo O belupių kaimo sodybos jau  
seniai y ra išnykusios. Po Didžiojo Tėvynės karo kuriant 
V ilkaviškio rajone kolūkius, Obelupių kaim o žemės įėjo 
į Uosių kolūkį. 1968 m. kolūkiečiai savo kolūkį pavadi
no Z. A ngariečio vardu. Kolūkio pirm ininkas Vacys Mi- 
kutėnas gerai tvarkė ūkį, turėjusį apie 2000 ha žemių. 
Jo  pastangom is Čyčkų gyvenvietėje (6 km nuo V ilkaviš
kio, 2 km nuo Alvito) 1972 m. birželio 24 d. buvo a ti
dengtas Z. Angariečio biustas-pam inklas. Biustą iš akmens 
sukūrė skulptorius Vladas Pleškūnas 32. Stam binant ūkius, 
1980 m. gruodžio 19 d. Z. A ngariečio kolūkis buvo pri
jungtas prie Salomėjos Nėries kolūkio 33.

M inint Z. Angariečio gimimo 90-ąsias metines, V il
n iuje 1972 m. lapkričio 30 d. prie LKP CK Politinio švie
timo nam ų buvo atidengtas paminklas Z. Angariečiui. 
Pam inklą sukūrė skulptorius A. Am braziūnas (architektai 
G. Baravykas ir J. M akariūnas)34.

1973 m. birželio 23 d. Kapsuke prie Liudo Giros gat
vėje esančio namo Nr. 22, ku r 1909 m. nelegaliai gyveno
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Z. Angarietis, buvo pritv irtin ta  m em orialinė lenta su už
rašu: „Šiuose namuose 1908— 1909 m. buvo leidžiamas 
socialdem okratų laikraštis „Darbininkų žodis", kurį re
dagavo Zigmas A ngarietis" 35.

1982 m. birželio mėn. V ilniuje buvo iškilmingai pažy
m ėtos Z. Angariečio gimimo 100-osios metinės. Jo  atm i
nimui pagerbti Partijos istorijos institutas prie LKP CK 
parengė, o „Minties" leidykla išleido straipsnių ir atsi
m inimų rinkinį „Zigmas Angarietis" (sudarytojas R. Če
pas).

1 9 8 2

Z. ANGARIEČIO r a š t a i , iš l e is t i a t s k ir a is  l e id in ia is
1909— 1938 m.

1. Amerikos valstiečiai / Pagal Kautski parašė Mykolas Bevardis.—- 
Mainersvilė: J. M. Jasulevičiaus spauda, 1909.— 16 p.

2. A teities surėdymas /  Pagal A. Bėbelį parašė Z. Aleksa.— Filadel
fija: „Kovosi spauda, 1909.— 46 p.— (Lietuvių socialistų s-ga;
Nr. 9).

3. Darbininkai ir inteligentija /  Parašė Z. A.— Mainersvilė: J . M. J a 
sulevičiaus spauda, 1910.— 10 p.

4. Šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juškevičiaus dainose / Parašė 
Z. Aleksa.— Bostonas: „Keleivio“ spauda, 1911.— 118 p., 2 portr. 
lap.— Virš. antr.: Lietuvių šeimynų istorija Juškevičiaus dainose.

5. Kur mūsų bočiai gyveno? / Parašė Zigmontas Aleksa.— Bostonas: 
„Keleivio" spauda, 1912.— 76 p.

6. Stabmeldiška Lietuva: Iš artimos praeities / Parašė Z. Aleksa.'—- 
Bostonas: „Keleivio" spauda, 1912.— 32 p.

7. Žemė ir žmogus /  Pagal E. Rėkliu parašė Z. Aleksa.— Bostonas: 
„Keleivio" spauda, 1912.— 63 p.

8. Išvirkščias mokslas arba kaip atsirado kalbos: Prie K. Būgos „Ais- 
tiški studijai" /  Z. Aleksa.— Bostonas: „Keleivio" spauda, 1913.—
28 p.

9. Materialistiškasis istorijos supratimas: Lapeliai iš proletariškosios 
filosofijos /  M edžiaga iš Greilicho; Parašė Zigmontas Aleksa.'—- 
Bostonas: „Keleivio" spauda, 1913.— 83 p.

10. M oterų padėjimas ir lytiškas klausimas evangelijoj bei apaštalų 
raštuose /  Z. Aleksa.— Bostonas: „Laisvės" spauda, 1913.— 60 p.

11. Kur gi tas viskas nyksta? /  Pagal K. Kautskj parašė Z. Aleksa.—- 
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 klausimas ir 
vergija evangelijoj bei apaštalų laiškuose / Parašė Z. Aleksa.— 
[Filadelfija, 1917].— 31 p.— (Lietuvių socialistų s-ga; Nr. 27).

14. Mūsų partijos ir jų  reikalavimai /  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. Anarchistai: [Str. rinkinys] / Z. A. ir kt.— Voronežas, 1918.—• 
28 p.— (Lietuvos reikalų kom. Kultūros ir švietimo sk.; Nr. 64).

16. Brangumas; Maisto stoka; Spekuliacija: Str. rinkinys /  Z. Angarie- 
tis, N. Leninas ir kt.— Voronežas, 1918.— 33 p.— (Lietuvos reikalų 
kom. Kultūros ir švietimo sk.; Nr. 67).

17. Darbininkai ir bažnyčia.— Voronežas, 1918.— 20 p.— (Lietuvos rei
kalų kom. Kultūros ir švietimo sk.; Nr. 9).

18. Darbininkai ir karas.— Voronežas, 1918.— 36 p.— (Lietuvos reikalų 
kom. Kultūros ir švietimo sk.; Nr. 73).

19. Filosofiniai-istorinių pažiūrų keliai ir K. Marksas / Pagal G. Krau
zę parašė Z. A.— Voronežas, 1918.— 54 p.— (Lietuvos reikalų kom. 
Kultūros ir švietimo sk.; Nr. 15).

20. Imperializmas ir jo pergalėjimas.— Voronežas, 1918.— 31 p.— (Lie
tuvos reikalų kom. Kultūros ir švietimo sk.; Nr. 10).

21. Kam žemė turi priklausyti? •— Voronežas, 1918.— 18 p.— (Lietuvos 
reikalų kom. Kultūros ir švietimo sk.; Nr. 81).

22. Ko nori socialdemokratai bolševikai? / RSDDP.— Petrapilis: 
RSDDP(b) Lietuvių sekcijų Centro biuras, 1918.— 16 p.— (Darbinin
ko knygynėlis; Nr. 9).

23. Kryžeivių karai / Z. A.— Voronežas, 1918.— 35 p.— (Lietuvos rei
kalų kom. Kultūros ir švietimo sk.; Nr. 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.— 
Voronežas, 1918.— 53 p.— (Lietuvos reikalų kom. Kultūros ir švie
timo sk.; Nr. 74).

26. Lietuviai bolševikai Rusijoj (1917 metais) /  RKP(b)/— Voronežas: 
RKP Lietuvių sekcijų Centro biuras, 1918.— 130 p.— (Darbininko 
knygynėlis; Nr. 16).

27. Lietuvių social-patriotai: Str. rinkinys /  Z. Angarietis, V. Kapsu
kas ir kt.— Voronežas, 1918.— 57 p.— (Lietuvos reikalų kom. Kul
tūros ir švietimo sk.; Nr. 80).

28. M aterialistinis istorijos supratimas / Medžiaga iš Greilicho; Parašė 
Z. A.— 2-asis leid.— Voronežas, 1918.— 31 p.— (Lietuvos reikalų 
kom. Kultūros ir švietimo sk.; Nr. 63).

29. Nepriklausomybė ir Lietuvos darbininkai /  RKP(b).— Petrapilis: 
Lietuvių sekcijų Centro 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. Ангаре- 
тис.— 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 klausimas /  M edžiaga iš K. Kautskio.— Voronežas,
1918.— (Lietuvos reikalų kom. Kultūros ir švietimo sk. . .  .).

D. L— 66 p.— (. . .  Nr. 19).
D. 2 . - 4 6  p.— (. . .  N r. 20).

34. Tautų klausimas ir lietuviai bolševikai: [Str. rinkinys] /  Z. Anga
rietis, V. Kapsukas ir kt.— Voronežas, 1918.— 63 p.— (Lietuvos 
reikalų kom. Kultūros ir švietimo sk.; Nr. 69).

35. „Tėvynės gelbėtojų" žygiai. Vokietijos koštuvas: (Vyriausios Lie
tuvių tarybos Rusijoj darbai).— Voronežas, 1918.— 48 p.— (Lietu
vos reikalų kom. Kultūros ir švietimo sk.; Nr. 79).
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36. Žemės klausimas Lietuvoj.— Voronežas, 1918.— 31 p.— (Lietuvos 
reikalų kom. Kultūros 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. Darbininkų 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-Anga- 
rietis, J . Opanskis.— 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. Visa 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.: Нар. 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; Nr. 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 komitetai 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 Baltarusijos 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; Nr. 20).

51. Mūsų buožių pirmtakūnai : Ūkininkai ir bernai /  RKP. Lietuvos 
ir Baltarusijos KP.— [Smolenskas] : Lietuvos ir Baltarusijos KP CK,
1920.— 24 p.— (Komunisto knygynėlis; Nr. 36).

52. Paryžiaus Komuna /  RKP. Lietuvos ir' Baltarusijos KP.— [Smolens
kas] : Lietuvos ir Baltarusijos KP CK, 1920.— 32 p.— (Komunisto 
knygynėlis; Nr. 21).

53. Vilniaus darbininkų taryba / RKP(b). Lietuvos ir Baltarusijos KP.— 
[Smolenskas] : Lietuvos ir Baltarusijos KP CK, 1920.— 24 p.— (Ko
munisto knygynėlis; Nr. 37).

54. Žemės klausimo rišimas Tarybų Lietuvoj / RKP. Lietuvos ir Bal
tarusijos KP.— [Smolenskas] : Lietuvos ir Baltarusijos KP CK, 
1920.— 32 p.— (Komunisto knygynėlis; Nr. 29).
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55 W alka o ziemię w okupacji polskiej.— [Smolenskas] : CK KP LiB,
1920. — 32 s.— (Komunistyczna partja  Litwy i Bialej Rusi; N r. 3).— 
Lenk.

56. VVilenska Rada Delegatow Robotniczych.— [Smolenskas], 1920.— 
35 s.— (Komuniztyczna partja  Litwy i Bialej Rusi; Nr. 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.— (КП Литвы и Белоруссии; №  13).

60. Buožės ir jų šeimyna Žemaitės raštuose / LKP.— [Smolenskas],
1921. — 20 p.— (Komunisto knygynėlis; Nr. 104).

61. Ekonominė 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. Komunisto lavinimosi knygynėlis: [Bibliografija] /  LKP.— [Smo
lenskas], 1921.— 24 p.— (Komunisto knygynėlis; Nr. 95).

64. Krikščionių-demokratų 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. „Nepriklausomos" Lietuvos kareivis /  LKP.— [K.]: „Kareivių tie
sos" red., 1921.— 8 p.— Aut. nurodytas kn. gale.— Be antr. lapo 
ir virš.

69. Partijos krizio klausimu. / LKP.— [Smolenskas, 1921].— 79 p.— 
(Komunisto knygynėlis; Nr. 114).

70. Pirm ieji Lietuvos bolševikai: (Medžiaga Lietuvos Komunistų parti
jos istorijai). D. 1 /  LKP.—- [Smolenskas], 1921.— 39 p.— (Komu
nisto knygynėlis; Nr. 107).

71. Ponų ir bagočių tikyba /  LKP.— [Smolenskas], 1921,— 32 p.— (Ko
munisto knygynėlis; Nr. 50).

72. „Sietyno” byla 1897—8 metais: Policijos departamento apžvalga 
1897? m. T. 21 ',/ Sudaryt, ir slr. „Iš buožių kovos” ‘aut. Z. A. 
[Z. Angarietis]; Lietuvos KP; V ert. iš Tusų k.— [Smolenskas],
1921. — 11 p.— (Komunisto knygynėlis; Nr. 101).

73. Kas tie Lietuvos socialdemokratai? / [Parašė S. P.Į.— Šiauliai,
1922, — 16 p.

74. Naudotojų tikyba /  A. Pašešupis.— K., 1922.— 32 p.— (Koop. b-vė 
„Šviesa"; Nr. 21).

75. Nepriklausom os Lietuvos kalėjimuose arba Baltojo teroro aukos.—
Bruklinas, 1922.— 64 p.— (Amerikos lietuvių darbininkų literatū
ros d-ja; Nr. 11). O

76. Antrosios Lietuvos socialdemokratų partijos darbai ir mokslas / 
M. Beržas.— [Smolenskas], 1925.— 88 p.— (Lietuvos darbininkų spau

dos d-ja; Nr. 1).— Virš. leid. v.: Kaunas.
77. Dievas ir vaikai: Skaitymai mūsų jaunimui /  M. Beržas.—• [Smo

lenskas], 1925.— 21 p.— (Lietuvos darbininkų spaudos d-ja; Nr. 2).— 
Virš. leid. v.: Kaunas.
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78. Kas tie Lietuvos komunistai ir ko jie  n o ri?— [Smolenskas], 1926.—- 
40 p.— (Lietuvos darbininkų spaudos d-ja; Nr. 4).— Aut. nurodytas 
kn. gale.— Antr. 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]: Vyriausias k-tas kovai prieš fašizmą, 1927.— 
46 p.— Antr. 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 perversmas Lietuvoje ir keturių komunistų sušaudymas].'— Pa
nevėžys: Lietuvos KP Panevėžio raj. k-tas, 1927.— Parašyta ranka. 
Aprašyta pagal šaltinius.— Žyd.

84. N auja Lietuvos fašistų provokacija.— [K.: Lietuvos KP CK, 1927].—• 
[4] p.

85. A r jie kovotojai dėl Lietuvos nepriklausomybės? / K. Kalnėnas.'—• 
Tilžė, 1928.— 24 p.— (Lietuvos darbininkų spaudos d-ja; N r. 10).

86. Liaudininkų ir socialdemokratų valdžios darbai.— Tilžė, 1928.— 
32 p.— (Lietuvos darbininkų spaudos d-ja; Nr. 9).

87. Nuvainikuoti 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 metų streikai Lietuvoj.— [Smolenskas], 1928.— 80 p.— (Lietu
vos darbininkų spaudos d-ja; Nr. 7).

89. Žodis kareiviams.— Tilžė, 1929.— 20 p.— (Lietuvos darbininkų spau
dos d-ja; Nr. 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—Kretingos gelžkelio statybos dar

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  karą kursto) /  Z. A.— [Til

žė]: Lietuvos KP CK, 1930 (K.: sp. „Spartakas") /.— 22 p.— Antr. 
lape leid. v.: Kaunas.

95. Lauko darbininkai ir jų  vargai /  M. B.— [Tilžė], 1930.— 27 p.— 
Antr. lape leid. v.: Klaipėda.

96. Lietuvos raudonoji pagalba.— [Tilžė], 1930,-— 31 p.-— Aut. nenu
rodytas.

97. Organizaciniu klausimu.— [Tilžė]: Komunistas, [1930].— 15 p.— Aut. 
nurodytas kn. gale.

98. Pasakojimai darbininkams.— [Karaliaučius, 1930].— 12 p.— Kn. gale 
aut,: M. B.— Antr. 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 kaimo biednuomenei /  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 reikalavimų Lietuvos Komunistų partija  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 reikalavimų! / LKP (Kominterno sekcija).— B. v., 
1931.— 20 p.— Aut. nenurodytas.

105. Kapitalizmas ir darbininkų klesa: Lavinimosi rateliams / Pagal Ker- 
žencevą.— [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 veikimas ir tolimes
nė mūsų kova /  Parašė Z. Angarietis.— [Berlynas], 1931.— 28 p.

111. Į kovą kaimo darbininkai! / Parašė Z. Angarietis.— [Berlynas]: LKP 
CK, 1932,— 16 p.

112. Iš Lietuvos diplomatijos paslapčių arba Parsidavėliai, kurie dirba 
im perialistų naudai / Spaudai paruošė R. T.— [Tilžė], 1932.— 40 p.

113. Ką Komunistų partija  padarys, kada Lietuvoj bus Sovietų valdžia.— 
[Berlynas]: LKP CK, 1932,— 24 p.

114. Liaudininkai ir socialdemokratai padeda žvalgybos provokacijoj: 
Prie karo kurstymo 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 provokavimas: (Gorgulovo provoka
cija) / Medžiagą surinko R. T.— [Berlynas], 1932.— 44 p.: iliustr.

117. Spalių revoliucijos keliais: 15-os metų sukaktuvėms / M. B.— [Ber
lynas], 1932.— 32 p.

IIU. Salin imperialistų ruošiama skerdynė! — [Tilžė]: LKP CK, 1932.— 
24 p.— Aut. nenurodytas.

119. Apie 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. Kova prieš karą ir darbas kariuomenėje.— [M., 1934].— Aut.

nenurodytas.— Be antr. lapo ir virš.— Išsp. rotat.
D. 1. Kova prieš im perialistinius karus.— 22 lap.
D. 2. Karo pavojaus aštrėjimas ir mūsų kova.— 14 lap.
D. 3. Darbas kariuomenėje.— 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 vadovavimas kovai.— [MV, 1934].— 56 p.— Aut. 
nenurodytas.—- Be antr. lapo ir virš.— Bibliogr.: p. 55 (8 pavad.).— 
Išsp. rotat.

I.'ii Mokslas apie partijas.— [M., 1934].— 32 p.— Bibliogr.: p. 31 (8 
pavad.).— Išsp. rotat.

177 Musų darbas kaime.— [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. Kas tai y ra  bolševikų partija?: Lavinimosi rateliams (I pamoka).— 
[K., 1935].— 5 lap.— Aut. nenurodytas.— Be antr. lapo ir virš.— Išsp. 
stiklogr.

130. Lietuvos Komunistų partijos darbas VII kongreso tarimų šviesoje.— 
[K.], 1935.— 16 p.— Be antr. lapo ir virš.— Aut. nurodytas teksto 
gale.

131— 140. Lietuvos Komunistų partijos istorija.— [M. /: Vakarų tautinių 
mažumų komunistinis univ., 1935].'— Rankraščio teisėmis.— Be
antr. lapo ir virš.— Išsp. stiklogr.

Sk. 1. Iki 1905 metų revoliucijos.— [1], 153 p.
Sk. 2. 1905— 1906 metų revoliucija Lietuvoj.— 76 p.
Sk. 3. Reakcijos metas ir naujas darbininkų judėjim o pakili

mas.— 61 p.
Sk. 4. Imperialistinio karo metai ir kova už naujo tipo partiją 

Lietuvoje.— 62 p.
Sk. 5. Lietuvos Komunistų partijos įsikūrimas ir proletarinė re

voliucija Lietuvoje.— 193 p.
Sk. 6. Reakcijos įsigalėjimas ir kriz.is partijoje. 54 p.— Padaugin

ta  rašomąja mašinėle.
Sk. 7. Dalinės kapitalizmo stabilizacijos pradžios laikai (1923— 

1924 m.) — 39 p.
Sk. 8. Darbininkų judėjim o pakilimas (1925— 1926 m.).— 61 p.
Sk. 9. Partijos darbas fašistinės diktatūros laikais: (Laikai iki 

ekonominio kriz 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 socialdemokratų vadais bendras frontas 

nebus sudarytas /  LKP (Kominterno sekcija).— K.: LKP CK, 1936.— 
[4] P-

142. Bendru frontu prieš fašizmą: Drg. A ngariečio kalba, pasakyta Ko
minterno 7-tam kongrese / LKP (Kominterno sekcija).— [K.], 1936.— 
[4] p.— Be antr. lapo ir virš.

143. Liaudininkų partijos nariams.— [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. Apie LKJS darbo pakeitimą: [Apie komjaunuolių darbo formas 
Lietuvoje.— K.: LKJS CK, 1937].— 2 lap.— Išsp. rotat. Def.

146. A pie 1863 m etų sukilimą Lietuvoj.— [K.], 1938.—-5 p.— Padauginta 
rašomąja mašinėle.

147. Kas kovojo dėl Lietuvos nepriklausomybės? — [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. Vaitkevičius (ats. red.); Partijos isto
rijos inst. prie LKP CK — Marksizmo-leninizmo inst. prie TSKP CK 
fil.— V.: Valst. polit. ir moksl. lit. 1-kla, 1962.— 148 p.
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149. Už liaudies veiksmų vienybę / Redkol.: M. Burokevičius (ats. red.), 
V. Kancevičius, B. Vaitkevičius; Partijos istorijos inst. prie LKP 
CK— Marksizmo-leninizmo inst. prie TSKP CK fil.— V.; Mintis, 
1968,— 380 p.

150. A grarinis klausimas Lietuvoje / Redkol.: R. Šarmaitis (ats. red.), 
V. Kancevičius (sudaryt ), M. Tamošiūnas; Partijos istorijos inst. 
prie LKP CK — Marksizmo-leninizmo inst. prie TSKP CK fil.— V.: 
Mintis, 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 Angarietis: [Straipsnių ir atsiminimų rinkinys] /  Partijos 
istorijos inst. prie LKP CK — Marksizmo-leninizmo inst. prie TSKP 
CK fil.; Sudaryt. R. Čepas; Ats. red. R. Šarmaitis.— V.: Mintis, 
1982.— 277 p., 9 iliustr. lap.



/

Feliksas 
Bieliauskas
( 1 9 1 4 — 1 9 8 5 )

Revoliucinio judėjim o ir Didžiojo Tėvynės karo dalyvis, 
aktyvus socializmo kūrimo Tarybų Lietuvoje 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 Griškabūdžio valsčiaus (dabar Šakių raj.) Ma- 
žiškės kaimo mažažemių valstiečių Jurg io  Bieliausko ir 
M arcelės Baltrušaitytės-Bieliauskienės šeim oje !. 1921—
1925 m. mokėsi ir baigė Jankų  pradžios mokyklą. Toliau 
leisti m okytis sūnų tėvai nepajėgė: m ieste reikėjo sam
dyti butą, duoti išlaikymą, m okėti už mokslą gimnazi
joje, o visam tam lėšų šeima neturėjo . Feliksui teko 
m okytis savarankiškai. 1951 m. vasario  26 d. rašytoje au 
tobiografijoje F. Bieliauskas nurodo: „1933 m etais išlai
kiau egzaminus už gimnazijos 7 klases ir už 8-ąją klasę, 
išskyrus užsienio kalbą" 2.

Buržuazinės santvarkos m etais Feliksas pažino ir žem
dirbio, ir darbininko dalią. J is  plušo tėvo ūkyje, statė 
kaimuose valstiečiam s trobesius, dirbo miško darbus. Bet 
uždarbis buvo menkas. Jaunuolis nu tarė  vykti į m iestą 
ir įsigyti specialybę. 1932 m. Feliksas apsigyveno Kaime 
ir dirbdamas baldų dirbtuvėse mokėsi staliaus amato.
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PAŽINTIS SU DARBO JAUNIMO SĄJUNGA

I no m etu kapitalistinį pasaulį k rėtė  ekonominė krizė, ku 
ri palietė ir Lietuvą. Fabrikantai uždarinėjo įmones arba 
mažino jose gamybą. Daug darbininkų atsidūrė bedarbių 
gretose. Skurdo ir darbo valstiečiai, nes pasaulinėje rin
koje krito  maisto produktų kainos. Valstiečių gaminius 
pusvelčiui supirkinėjo m onopolistiniai susivienijim ai, fa
šistų valdžios remiamos bendrovės „M aistas", „Pienocent
ras" ir „Lietūkis". Didėjo darbo žmonių skurdas, augo 
nepasitenkinim as esama santvarka, ryškėjo revoliucinės 
nuotaikos.

Siekdami užkirsti kelią revoliucinių idėjų  plitimui da r
bininkų jaunim o gretose, Lietuvos reakcionieriai sustip- 
uno antikom unistinę propagandą buržuazinėje periodiko
je, bažnyčių sakyklose. Susitarę su valdžios pareigūnais, 
klerikalai 1932 m. vasario 5 d. Kaune įkūrė specialią or
gan izaciją— Lietuvos darbo jaunim o sąjungą. K lerikalų 
siuvyklos veikėjai Kazys Am brazaitis, kunigas Kazimie- 
rus Rankelė, kanauninkas Fabijonas Kemėšis, advokatas 
• I. Katilius savo paskaitose, vienuoliai pranciškonai pa
moksluose, panaudodam i ne tik  antikom unistinę, bet ir 
m itikapitalistinę dem agogiją, sąjungos nariam s pradėjo  
įrodinėti, jog buržuazinėje visuom enėje nėra klasių, nėra 
išnaudotojų ir išnaudojam ųjų, „nes visus juos jung ia  gar- 
bingasai Kūrėjo pašaukim as" dirbti, kad „šventas darbas 
visus jungia į v ieną dirbančių brolių še im ą!"3 Kad fabri
kantai gali klestėti ir savo turtus didinti tik  išnaudodam i 
ių įmonėse dirbančius „brolius" darbininkus,— apie tai 
krikščioniškojo socializmo propaguotojai stengėsi neužsi
minti.

Tautininkų valdžios pareigūnai, žinodami, kad praei
tyje klerikalų sukurtos šv. Juozapo darbininkų, šv. Zitos 
tarnaičių draugijos, Darbo federacija suteikė nem aža pa
slaugų Lietuvos buržuazijai, visaip rėmė Darbo jaunimo 
sąjungos vadovų pastangas patraukti savo pusėn darbi
ninkų jaunim ą. Tačiau ketv irtajam e dešim tm etyje padėtis 
buvo jau  gerokai pasikeitusi. Daugelis Lietuvos darbinin
ką jau  buvo išėję Didžiosios Spalio socialistinės revoliu
cijos, 1918— 1919 m. proletarinės revoliucijos Lietuvoje 
mokyklą. Krašte veikė pogrindinės Lietuvos Komunistų 
partijos ir kom jaunim o organizacijos, kurios dirbo aiški
namąjį darbą tarp  darbininkų jaunimo, demaskavo reak
cionierių skleidžiamus antitarybinius šmeižtus apie pa
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dėtį Tarybų šalyje. Gerokai sustiprėjęs buvo ir klasinis 
darbininkų jaunim o sąmoningumas. Be to, partijo 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 tika daug rūpesčių sukėlė tau tin in
kams ir Katalikų veikim o centro vadovam s: Darbo jau n i
mo sąjungos vietinės draugovės ėmė krikti, dalis jų  n a 
rių įsitraukė į antifašistinę kovą. Todėl tautininkų vyriau
sybės vidaus reikalų m inistras J . Čaplikas 1936 m. gruo
džio 23 d. Darbo jaunim o sąjungą uždarė, nes, jo  žodžiais, 
„Sąjunga pastaruoju laiku savo veikim e paėmė kitą  link
mę, negu jos įstatai buvo nubrėžę" 4.

Norėdamas dirbti visuomeninį darbą, F. Bieliauskas
1932 m. spalio mėn. įstojo į Lietuvos darbo jaunim o są
jungą, net buvo išrinktas šios organizacijos Kauno m iesto 
Žaliakalnio draugovės valdybos sekretoriumi. Savo 
1934 m. rugsėjo mėn. rašytoje autobiografijoje F. Bie
liauskas prisimena: „Eidavau į Centro Valdybos šaukia
mus draugovių valdybų posėdžius. S tebėdavau [Darbo ja u 
nimo sąjungos] vadų pažiūrą į darbininkų kovą. Su savo 
draugovės valdyba aiškindavom ės atskirai. Prieidavome 
išvadą, kad m ūsų vadai m ulkintojai. J ų  tikslas atitraukti 
darbo mases nuo tikros kovos. Ta linkm e dirbau ir tarpe 
savo draugovės narių. Stengiausi pakelti tarp  darbininkų 
jaunim o klasinį revoliucinį susipratimą. Tuo m etu susi
pažinau su kairiaisiais revoliuciniais darbininkais. Tai bu 
vo 1933 m. vasarą. J ie  m an padėjo konkrečiais nurody
mais dėl darbo Lietuvos darbo jaunim o są ju n g o je .. .
1933 m. spalio 1 d. pasisakiau viešai prieš K. A m brazai
čio kalbą, kurio je jis šmeižė TSRS"5. Dėl tokio kritinio 
pasisakymo F. Bieliauską 1933 m. spalio mėn. iš Darbo 
jaunim o sąjungos pašalino kaip kom unistą. Devyniolika
metis jaunuolis pradėjo suprasti, kad, norin t kovoti už 
darbo jaunim o reikalus, reikia eiti k itu  keliu.

KOMUNISTŲ PARTIJOS GRETOSE

Tarp naujų  F. Bieliausko draugų buvo ir komunistų. Jiem s 
rekom endavus, F. Bieliauskas 1933 m. gruodžio mėn. Kau
ne buvo priim tas į pogrindinės Lietuvos Komunistų pa r
tijos g re ta s6.
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Kaip partijos narys F. Bieliauskas platino kom unistinę 
literatūrą, dirbo propagandinį darbą tarp  darbininkų ir
valstiečių.

M inėdam a K. M arkso m irties 50-ąsias metines, Lietu
vos Komunistų partija  sugebėjo pusiau legaliai išleisti 
kai kurias marksizmo teoriją  populiarinančias knygeles. 
Trumpu pavadinim u „Trys šaltin iai“ Kaune buvo išspaus

dintas V. Lenino veikalas „Trys marksizmo šaltiniai ir 
trys jo  sudėtinės dalys", J . Stalino „Apie leninizmo pa
grindus" 1. Nors cenzūra šiuos leidinius konfiskavo, bet 
dalį tiražo darbininkai išgelbėjo. Knygelės pateko į pati
kimas rankas ir buvo Komunistų partijos narių  išplatin
tos. Ja s  skaitė ir F. Bieliauskas. Tai užfiksuota saugumo 
departam ente pradėtoje jo  sekimo byloje.

Įdomu pažymėti, jog  Kauno stalius F. Bieliauskas dar 
1934 m. skleidė darbininkam s leninines socialistinės re
voliucijos teorijos idėjas, aiškino, kad imperializmas yra 
paskutinė kapitalizmo vystym osi stadija, po kurios įvyks 
socialistinė revoliucija ir darbo žmonės pasieks savo so
cialinį išsivadavimą. Žvalgybos agento 1934 m. sausio 
29 d. pranešim e visa tai buvo išreikšta tokiais žodžiais: 
F. Bieliauskas kalbėjęs, kad  „fašizmas y ra  paskutinė ka
pitalistinės valstybės san tvarka prieš raudonąją revoliu
c iją “ 8.

N epaisant visų buržuazinės reakcijos pastangų ap 
šmeižti komunizmo ideologiją, marksizmo-leninizmo m oks
lo idėjos plito ir joms pritardavo 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 galimybės išvažiuoti, Komunistų 
partijos organizuojam i, rengdavo dem onstracijas su šū
kiu „Darbo ir duonos!“, reikalaudavo, kad savivaldybės 
telktų bedarbius prie v iešų jų  miesto aplinkos tvarkym o 
darbų. V iešųjų darbų darbininkam s buvo m okam as labai 
mažas darbo užmokestis, iš jo  bedarbių šeimos negalė
davo pragyventi.

Lietuvos Komunistų partija  1934 m. pradžioje ragino 
Kauno viešųjų darbų darbininkus į kovą, kad jiem s būtų 
padidintas darbo užmokestis, suteikta pašalpa malkomis. 
Žvalgyba iš savo agentų  sužinojo, kad F. Bieliauskas pa
deda organizuoti darbininkų streiką ir dem onstraciją. 
1934 m. vasario  14 d. jis buvo sulaikytas ir tardom as. 
Kadangi jok ių  įkalčių žvalgybininkai nerado, F. Bieliaus
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kas buvo perduotas nubausti adm inistracine tvarka. Kau
no miesto ir apskrities karo kom endantas vasario 17 d. 
nuoaude j į  „ u ž  Kurstymą vienos visuom enės dalies prieš 
kitą" 9 du m ėnesius kalėti. Iš viso vasario mėnesį adm i
nistracine tvarka karo kom endantas Kaune nubaudė 16 
darbininkų. Bausmę F. Bieliauskas atliko Kauno IX forto 
kalėjime.

M arksizmas-leninizmas moko, kad buržuazinėje visuo
m enėje yra dvi pagrindinės klasės: gamybos priemonių 
savininkai fabrikantai, kapitalistai — išnaudotojai ir dar
b in in k a i— išnaudojam ieji. Tarp jų  vyksta nuolatinė ko
va. Komunistas F. Bieliauskas buvo vienas iš darbininkų 
klasės organizatorių, jis atvirai ragino darbininkus prie
šintis išnaudojimui. O štai 1934 m. Kauno miesto ir ap 
skrities karo kom endantas pulkininkas leitenantas Pranas 
Saladžius nedrįsdavo atvirai pasakyti, kad jis gina bu r
žuazijos interesus. Fabrikantas ar statybos rangovas iš
kviesdavo policiją, kuri rimbais m ušdavo ir suim inėdavo 
dem onstruojančius darbininkus. Kom 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 baudžiami „už vienos visuom e
nės dalies kurstym ą prieš k itą“. Taip buržuazijos tarnai 
slėpė savo atv irą tarnavim ą išnaudotojam s.

Dirbdamas nelegalioje Komunistų partijo je, F. Bieliaus
kas buvo kuopelės sekretorius, kom unistinės literatūros 
tarp  kuopelės narių  skirstytojas l0. V ykdė jis ir kitas par
tijos užduotis. 1934 m. pavasarį F. Bieliauskas priklausė 
legaliai Lietuvos darbininkų ir tarnauto jų  suvienytai prof
sąjungai, buvo išrinktas į stalių frakcijos vadovaujantį 
organą. Tačiau tautin inkų vyriausybė, vykdydam a h itle
rinės Vokietijos pavyzdžiu visuom eninio gyvenimo faši- 
zacijos politiką, 1934 m. gegužės 24 d. visas darbininkų 
profsąjungas uždarė. Komunistų partija  skatino darbinin
kus nesitaikstyti su jų  elem entarių teisių užgniaužimu, 
ragino rengti protesto streikus prieš profsąjungų užda
rymą. Partinės organizacijos pavedim u F. Bieliauskas 
1934 m. kalbėjo dviejuose darbininkų mitinguose, aiškin
damas fašistų valdžios priem onių antidarbininkišką po
būdį n .

Siekdama turėti nors kokią legalią galimybę dirbti su 
darbininkais, Lietuvos Komunistų partija  1934 m. balan
džio 20 d. įkūrė Lietuvių darbininkų švietimo draugiją.
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Naujos organizacijas įstatus parengė A leksandras Šima- 
nas ir Feliksas Bieliauskas. Juos suredaguoti p a d ė j o  ad
vokatas Vladas Požėla. O rganizacijos įstatus pasirašė n e 
partiniai darbininkai H enrikas M edišauskas, Juozas Lau
rinkus, Kazys M arčiulionis, Adomas Krištaponis, Stasys 
M otiejūnas. Kauno m iesto ir apskrities viršininkas d rau
giją įregistravo 12. 1934 m. lapkričio mėn. ji tu rėjo  apie 
150 narių. Draugijos vadovybė, kom unistų patariam a, ren
gė darbininkam s paskaitas politinėm is temomis, plėtė an- 
I i fašistinę veiklą. Gyvavo ši d raugija  neilgai. Žvalgybos 
agentūros vedėjas Kaune 1934 m. spalio 6 d. savo v y 
resnybei pranešė, kad Lietuvių darbininkų švietimo drau
gija „yra grynai kom unistų partijos padaras", o politinės 
policijos departam ento direktorius Augustinas Povilaitis 
pasirūpino, kad ji 1935 m. būtų  uždaryta ’3.

A tvykdam as į tėviškę, F. Bieliauskas atveždavo iš Kau
no kom unistinės literatūros ir platindavo ją  valstiečiams. 
1934 m. pavasarį ir vasarą  Šakių apskrities darbo žmonės 
gavo iš jo  paskaityti V. Lenino knygutę „Trys šaltiniai", 
J. Stalino „Apie leninizmo pagrindus", kai kuriuos nu-- 
įnorius laikraščių „Tiesa“, „Revoliucinis darbininkas", 
„Bado priešas“, a ts išauk im ų14. Sužinojęs apie tai, vienas 
iš žvalgybos viršininkų ant agento pranešimo 1934 m. 
gegužės 4 d. parašė rezoliuciją: „Tinkamai susitvarkyti 
su Bieliausku. M atyti, y ra  aršus kom unistas" 15.

„N orint susitvarkyti", reikėjo rasti įkalčių. Žinodama, 
kad Lietuvos Komunistų partija  rugpjūčio 1 d.— antimi- 
litaristinės dienos proga-— organizuos kam paniją ir aiš
kins darbo žmonėms apie im perialistų rengiam ą naują 
grobikišką karą, žvalgyba pasiuntė savo valdininkus pa
daryti F. Bieliausko tėv iškėje  kratą. 1934 m. liepos 30 d. 
kratos m etu Bieliauskų nam uose — Jankų  valsčiaus Dam
ba vos kaim e buvo rastos dvi raudonos vėliavos, kuriose 
buvo įrašyti antim ilitaristiniai šūkiai: „Šalin imperialis- 
linį karą! Tegyvuoja rugpjūčio 1 d.— T arptautinė prole
tariato prieškarinė diena! Šalin brolžudiškas karas! LKP“, 
.1. Stalino knygutė „Apie leninizmo pagrindus". Buvo su
imtas Feliksas, jo  broliai Vladas ir V ytautas. Bevežant 
suimtuosius į Kauną, F. Bieliauskas iš Jankų  valsčiaus 
daboklės naktį pabėgo ir slapstėsi pas pažįstamus vals
tiečius 1б.
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Į PARTINĘ MOKYKLĄ

Praėjo nemaža laiko, kol besislapstantis F. Bieliauskas su
sisiekė su Kauno partine organizacija. Tuo m etu buvo 
renkam i kandidatai Tarptautinės Lenino m okyklos naujai 
lietuvių sektoriaus laidai. Sužinojęs, kokioje padėtyje a t
sidūrė partijos aktyvistas F. Bieliauskas, LKP CK Sekre
toriatas nu tarė  pasiųsti jį m okytis į partinę mokyklą. 
Rugsėjo 16 d. jis apleido Lietuvą Zarasų rajone, pėsčias 
pro Daugpilį pasiekė Latvijos—Tarybų Sąjungos pasienį, 
naktį perėjo sieną ir rugsėjo 20 d. atsidūrė Tarybų ša
lyje 17.

A tvykęs į M askvą, F. Bieliauskas užėjo pas LKP a t
stovą prie Kominterno Vykdom ojo Komiteto Zigmą An- 
garietį. Šis smulkiai išklausinėjo apie Kauno partinės o r
ganizacijos veiklą, apie pabėgimo iš Jankų  valsčiaus da
boklės aplinkybes, sulygino F. Bieliausko inform aciją su 
duomenimis iš k itų  šaltinių. Įsitikinęs, kad F. Bieliauskas 
pasakoja teisybę, Z. A ngarietis rekom endavo m okyklos 
m andatų kom isijai priimti jį į T arptautinę Lenino m o
kyklą.

Nuo 1934 m. spalio 1 d. F. Bieliauskas — Tarptautinės 
Lenino mokyklos klausytojas. M okėsi jis kaip Jonas Fili- 
nas lietuvių sektoriuje, kurio vedėjas buvo Juozas Gare
lis. Paskaitas m okykloje skaitė Z. Angarietis, A. Snieč
kus, J. Kunigėlis, K. A ndžijevskis ir kiti dėstytojai. J ie  
gerai vertino savo auklėtinio sugebėjimus. A pibūdinda
mas F. Bieliauską, politinės ekonomijos dėstytojas K. A n
džijevskis 1935 m. sausio 13 d. rašė: „Sparčiai pažengė 
į priekį ir pagal pažangum ą grupėje užėmė pirm ąją v ie
tą" 18. Išleisdamas baigusį m okyklą F. Bieliauską, lietuvių 
sektoriaus vedėjas J . Garelis 1935 m. birželio 20 d. rašė: 
„Spartuolis. Aktyvus, gabus draugas. M okykloje gerai 
pažengė į priekį ir žada toliau a u g ti .. .  Savikritiškas. Su 
draugais sugyvena gerai. Darbe orientuojasi savarankiš
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 ka i
me. Tuo m etu prasidėjo Suvalkijos valstiečių streikas.
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Valstiečiai reikalavo, kad monopolistinės bendrovės 
„M aistas", „Pienocentras", „Lietūkis" padidintų kainas už 
joms pristatom us bekonus, pieną, grūdus, atsisakinėjo 
vežti į Kauną m aisto produktus. Komunistų partija  pa
siuntė F. Bieliauską ir kitus savo aktyvistus padėti v ie
tiniams kom unistam s organizuoti valstiečių streikus, nu 
kreipti jų  veiksm us m asinės antifašistinės kovos keliu. 
F. Bieliauskas lankėsi Prienų, taip  pat Kauno apskrities 
valsčiuose — Raudonėje, Veliuonoje, Seredžiuje, Čekiškė
je, Lapėse. Jis  organizavo partinio aktyvo susirinkimus, 
padėjo valsčių kom unistam s suvokti valstiečių reikalavi
mus, telk ti juos po antifašistinio liaudies fronto vėliava. 
Tai buvo Kom 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 vardu 1935 m. rugpjūčio 
mėn. parašė atsišaukim ą „Remkim valstiečių streiką!" 
„20-tą rugpjūčio,— skelbė atsišaukimas,— valstiečiai pa
skelbė streiką Suvalkijoje, dalinai Dzūkijoje, kuris išsi
plėtė iki Kauno. Valstiečiai neveža savo produktų į m ies
tą parduoti, reikalaudam i pakelti jų  produktų kainas, 
panaikinti skolas ir mokesčius, kurie sunkiai slegia juos, 
reikalau ja sustabdyti varžytynes. Visi Kauno darbininkai 
ir darbo žmonės turi palaikyti valstiečių streiką ir jų  rei
kalavimus, nes visi kapitalistai, fabrikantai, visokie sin
dikatai, m onopolijos išnaudoja visus darbo žmones". A t
sišaukime' buvo aiškinama, 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 juodą duoną mieste 
pardavinėja po 12 litų 20.

Kitame LKP Kauno rajono kom iteto 1935 m. rugp jū
čio 22 d. atsišaukime F. Bieliauskas išdėstė tokius strei
kuojančių valstiečių reikalavimus: „Dvigubai pakelti k a i
nas valstiečių parduodam iem s produktam s..., ne pakeliant 
pragyvenim o kainų m iestų darbo žmonėms. Panaikinti 
mokesčius biedniokams, pusiau sumažinti visiems k i
lioms. . .  Kad valstiečiai būtų paliuosuoti nuo visų skolų 
m okėjimo a r  bent m okėjim as būtų atidėtas ne mažiau 
kaip 5 m etam s be nuošimčių. Panaikint valstiečių turto 
pardavim ą iš varžytynių" 21.

A tslungant valstiečių streikui, partijos aktyvistą 
F. Bieliauską LKP CK Sekretoriatas pasiuntė dirbti kom 
jaunim o darbą. J is  buvo kooptuotas į LKJS CK narius,
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nuo 1935 m. spalio mėn. dirbo LKJS CK instruktorium i, 
lankė kom jaunim o organizacijas Panevėžyje, Rokiškyje, 
B iržuose22 ir instruktavo jas, kaip  reikia dirbti Komu
nistinio Jaunim o Internacionalo VI kongreso (1935 m. 
rugsėjis) nutarim ų dvasia.

A rtėjan t Spalio revoliucijos metinėms, F. Bieliauskas 
LKJS Centro Komiteto vardu parengė atsišaukim ą „M inė
kime 18-tas Spalio revoliucijos sukaktuves — lapkričio 
7-ją!", kuriam e rašė: „ . . .p la č ia s  Lietuvos jaunim o m a
ses mes kviečiam e pam inėti lapkričio 7-ją dieną 18-kos 
m etų Spalio revoliucijos sukaktuves plačiais pasitarimais, 
m itingais, pasilinksminimais, nes tai džiaugsmo šventė, 
ir ryšium su tuo pasirinkti kelią, vedantį jaunim ą į švie
sų rytojų,— kovos kelią už duoną, laisvę, mokslą, už 
socializmą, prieš skurdą, karą, prieš fašizm ą"23.

Lietuvos LKJS Centro Komitetas pavedė F. Bieliaus
kui redaguoti nelegalų laikraštį „Darbininkų ir valstie
čių jaunim as" 2i. Išleidus porą laikraščio numerių, F. Bie
liauskas 1935 m. gruodžio 5 d. Kaune buvo suimtas. Kra
tos m etu rado LKJS Kauno rajono kom iteto 1935 m. lap
kričio 23 d. parengtą ataskaitą, kurio je atsispindėjo, jog 
Kauno rajone yra 270, o Kauno m ieste — 220 kom jau
nuolių. Prie surastos kaltinam osios medžiagos žvalgyba 
prijungė ir F. Bieliausko 1934 m. liepos 30 d. pabėgimo 
iš Jankų  valsčiaus daboklės bylą. Apeliaciniai rūmai 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 kortelėje  buvo užrašyta: „F. Bieliauskas. Bausmės 
pradžia 1936 m. rugsėjo 3 d., bausmės pabaiga — 1944 m. 
rugsėjo 3 d .“ Kiek sąlygos leido, F. Bieliauskas vadovavo 
kalinių politinio lavinimosi būreliams. 1937 m. pradžioje 
jis buvo pervežtas į Šiaulių kalėjim ą. 1938— 1940 m. čia 
redagavo Šiaulių kalėjim o politinių kalinių rankraštinį 
žurnalą „Kolektyvistas", rašinėjo į jį straipsnius 26.

KOMJAUNIMO CENTRO KOMITETO 
SEKRETORIUS

Žlugus fašistiniam režimui, Liaudies vyriausybės potvar
kiu F. Bieliauskas kartu  su kitais politiniais kaliniais 
1940 m. birželio 20 d. buvo paleistas iš Šiaulių kalėjim o. 
J is  tuoj pat įsitraukė į socialistinės Lietuvos kūrimo dar
bą. Partija pasiuntė jį dirbti LKJS Centro Komiteto pir
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m uoju sekretoriumi. 1940 m. birželio 24 d. masiniam e 
m itinge Kaune Žaliakalnyje buvo reikalaujam a, kad būtų 
legalizuota Lietuvos Komunistų partija. Lietuvos jaunim o 
vardu jam e kalbėjo F. Bieliauskas 27.

V ienas iš svarbiausių kom jaunim o vadovų rūpesčių bu
vo Lietuvos Komunistinės Jaunim o Sąjungos legalizavi
mas. Pagal veikusius 1940 m. įstatym us F. Bieliauskas 
drauge su kom jaunuoliais M ira Bordonaite, poetais Vladu 
M ozūriūnu, V iktoru Valaičiu, iš viso 12 Sąjungos stei
gėjų, pateikė vidaus reikalų m inistrui dokum entus, p ra 
šydami leisti Sąjungai veikti. Gavęs dokum entus, vidaus 
reikalų m inistro pavaduotojas rašytojas A leksandras Gu- 
zevičius an t prašym o užrašė rezoliuciją: „Leidžiu. A. Gu- 
zevičius, už vidaus reikalų m inistrą" 28. Tai ir buvo LKJS 
legalizavimo dokumentas.

F. Bieliauskas, M. Bordonaite, neseniai paleista iš Di
m itravo priverčiam ojo darbo stovyklos, form avo kom 
jaunimo organus Kaune ir V ilniuje, apskrityse ir valsčiuo
se, organizavo kom jaunim o spaudos leidimą. 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. „Komjaunimo tiesa" paskelbė pranešim ą: „LKJS 
CK biuro nutarim u Eduardas M ieželaitis patvirtin tas 
LKJS CK ir Kauno m iesto kom iteto organo „Komjaunimo 
tiesa" redaktorium ". Nuo to laiko jis ir redagavo „Kom
jaunim o tiesą".

Svarbus Lietuvos kom jaunim o gyvenimo įvykis buvo 
VLKJS Centro Komiteto 1940 m. spalio 18 d. nutarim as 
priimti Lietuvos, kaip ir k itų  Pabaltijo respublikų, kom 
jaunim o organizacijas į VLKJS sudėtį. Nuo tos dienos 
mūsų krašto kom jaunim o organizacija ėmė vadintis Lie
tuvos Lenino Komunistine Jaunim o Sąjunga. Ja i buvo 
pareikštas didelis pasitikėjim as, buvo pripažinti LKJS nuo
pelnai kovoje už darbo jaunim o socialinį išsivadavim ą 
pogrindžio metais. LLKJS ėmė tvarkytis pagal VLKJS 
įstatus, dalyvauti visoje šalyje vykstančiuose socializmo 
kūrim o darbuose. Kokią reikšm ę šis įvykis turėjo  Lietuvos 
kom jaunim o organizacijos veiklai, kokie nauji uždaviniai 
jai iškilo, kaip turėjo būti tvarkom as kom jaunim o narių 
bilietų parengim as ir jų  įteikim as,— visa tai F. Bieliaus
kas išdėstė savo pranešim e Kauno miesto kom jaunuolių 
susirinkime 1940 m. lapkričio 27 d.29

Atsižvelgdam as į pasikeitusią padėtį, LKP(b) CK biuras 
1940 m. lapkričio 12 d. patvirtino šios sudėties Lietuvos
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Lenino Komunistinės Jaunim o Sąjungos Centro Komiteto 
biurą: Feliksas Bieliauskas (I sekretorius), M ira Bordonai- 
tė (II sekretorė), Feliksas Gladutis (mokyklų ir darbo su 
pionieriais sekretorius), Izraelis Ickovičius (kadrų skyriaus 
vedėjas), Stasys Perminąs (valstiečių jaunim o skyriaus 
vedėjas), Eduardas M ieželaitis („Komjaunimo tiesos" re
daktorius), A natolijus Cistovas (LLKJS Kauno m iesto ko 
m iteto sekreto rius)30.

Didelį Lietuvos kom jaunim o vaidm enį kuriant respub
likoje socializmą pabrėžė ir tas faktas, kad LLKJS pir
masis sekretorius F. Bieliauskas 1941 m. sausio 12 d. buvo 
išrinktas TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatu. Dar 
1940 m. F. Bieliauskas buvo kooptuotas į LKP C K 31, o 
LKP(b) V  suvažiavim as 1941 m. vasary je  išrinko jį 
LKP(b) CK nariu 32.

Legaliomis sąlygomis kom jaunim o organizacija spar
čiai augo. Išėjusi iš pogrindžio kom jaunim o organizacija 
turėjo  apie 1000 narių, o Didžiojo Tėvynės karo išva
karėse Lietuvoje jau  buvo daugiau kaip 15 tūkstančių 
kom jaunuolių 33.

Sunkius išmėginimus Lietuvos kom jaunim ui teko pa
tirti prasidėjus fašistinės Vokietijos agresijai prieš Tary
bų šalį. Apie 13 tūkstančių Lietuvos kom jaunuolių ne
spėjo evakuotis į šalies gilumą. Daug kom jaunim o ak 
tyvistų  hitlerininkai suėmė ir sušaudė. Kitus kalino, iš jų  
tyčiojosi, vertė  daryti šmeižikiškus antitarybinius pareiš
kimus, siuntė darbam s į Vokietiją.

Iš 2200 evakuotų kom jaunuolių LLKJS CK parinkdavo 
kandidatus į partizanų m okyklas. Čia išėję apmokymą, 
jie  vykdavo partizanauti į priešų užgrobtą teritoriją . 
Kelios dešimtys Lietuvos kom jaunuolių 1941 m. gruodyje 
dalyvavo ginant M askvą nuo fašistų. 1941 m. spalio 10 d. 
M askvoje buvo išleistas pirmas kom jaunim o CK atsi
šaukimas „Lietuvos jaunime!", raginantis Lietuvos ja u 
nuolius įsitraukti į visos liaudies kovą prieš fašistinius 
grobikus. A tsišaukimą parašė F. Bieliauskas 34.

1942 m. M askvoje įvyko du per radiją  transliuoti lie
tuvių tautos atstovų mitingai. Lietuvos LKJS Centro Ko
m iteto vardu juose pasisakė F. Bieliauskas. „Mes kv ie
čiame,— kalbėjo m itinge F. Bieliauskas,— visą Lietuvos 
jaunuom enę be tautybės, lyties, religijos ir socialinės pa
dėties skirtumo, susijungti ir stiprinti kovą prieš okupan
tus. V ienybėje — galybė. Mes kviečiam e vienybėn visus 
tikruosius Lietuvos pa trio tu s!"35
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Tarybų Sąjungos ir V okietijos frontuose vyko įn ir
tingi mūšiai. Kiekvienos tarybinės respublikos gyventojai 
jautė pareigą teikti frontui visokeriopą param ą. LKP(b) 
CK pastangom is ir iniciatyva buvo sukurta Raudonosios 
Arm ijos 16-oji lietuviškoji šaulių divizija, okupuotam e 
krašte plėtėsi partizaninė kova.

DIVIZIJOS POLITINIO SKYRIAUS VIRSlNĮNKAS

Apie pirmosios LKP(b) CK operatyvinės grupės, pasiųstos 
į okupuotą Lietuvą 1942 m. kovo mėn., likimą žinių ne
buvo (tik vėliau paaiškėjo, kad šios grupės vadovas Ici- 
kas M eskupas-Adomas su savo kovos draugais kovo 13 d. 
po atkaklių  kautynių su hitlerininkų samdiniais žuvo Bir
žų rajone). Teko organizuoti nau ją  operatyvinę grupę. 
Jos vadovu buvo num atytas M. Šumauskas. 1942 m. lie
pos mėn. partijos nurodym u LLKJS CK pirmasis sekre
torius F. Bieliauskas savo pareigas perdavė Juozui Gri
galavičiui ir liepos 7 d. atvyko į 16-ąją lietuviškąją šau
lių d iv iz iją 36. Jos politinio skyriaus viršininkas M. Šu
m auskas buvo atšauktas iš divizijos LKP(b) CK žinion, 
o nau ju  politinio skyriaus viršininku, LKP(b) CK reko
m endavus, 1942 m. liepos 16 d. paskirtas F. Bieliauskas. 
Jis  praėjo  su divizija nuo Gorkio srities pro Tūlą iki 
fronto linijos, 1943 m. dalyvavo mūšiuose Oriolo žemėje.

Po 1943 m. liepos mėn. kautynių  Briansko fronto v a 
dovybė, kurios žinioje tuo m etu buvo lietuviškoji divi
zija, pasiuntė F. Bieliauską į aukštuosius karin inkų tobu
linimosi kursus M askvos srityje. M okslas truko iki 
1944 m. balandžio mėn. Per tą laiką padėtis fronte gero
kai pasikeitė. Lietuvos KP (b) CK ėmė telkti partinius ir 
tarybinius darbuotojus, kurie galėtų pradėti dirbti grįžę 
į išvaduotą Tarybų 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 judė
jimo štabo viršininko A. Sniečkaus padėjėju  kom jaunim o 
reikalam s 37.

Raudonajai Arm ijai 1944 m. liepos mėn. išvadavus 
Vilnių, F. Bieliauskas kartu  su kitais partiniais ir ta ry 
biniais aktyvistais atvyko į Lietuvą. Vyko kom jaunim o 
organų atkuriam asis darbas, nau jų  Raudonosios Armijos 
karinių dalių formavimas. Rugsėjo mėn. jis buvo pasiųs
tas į ką tik  sukurtą Raudonosios Armijos 50-ąją d ivi
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ziją, suformuotą daugiausia iš Lietuvos jaunimo. F. Bie
liauskui buvo suteiktas papulkininkio karinis laipsnis, jis 
paskirtas divizijos vado pavaduotoju ir jos politinio sky
riaus v irš in inku38. Divizijos politiniai darbuotojai ir jos 
dalių vadai padėjo daug pastangų, kad nau ją jį Raudono
sios Armijos junginį paverstų drausm ingu kovos vienetu.

ATSAKINGAME PARTINIAME DARBE

Po hitlerinės V okietijos besąlyginės kapituliacijos 1945 m. 
gegužės mėn. F. Bieliauskas iš Raudonosios Armijos bu
vo demobilizuotas. J į paskyrė LKP(b) Kauno miesto ko
m iteto sekretorium i propagandos ir agitacijos reikalam s 39. 
Greta aiškinamojo propagandinio darbo, jam  teko padėti 
organizuoti okupantų susprogdintų Kauno miesto pram o
nės ir komunalinio ūkio įmonių atkūrimą.

Po metų, 1946 m. balandžio 25 d., F. Bieliauskas ski
riam as LKP(b) Vilniaus m iesto kom iteto antruoju  sekre
toriumi. LKP(b) VI suvažiavimas 1949 m. išrinko F. Bie
liauską LKP(b) CK nariu 40. 1950 m. birželio mėn. LKP(b) 
Vilniaus m iesto kom iteto plenumas išrinko jį m iesto kom i
teto pirm uoju sek re to rium i41. LTSR Aukščiausiosios Tary
bos sesija 1951 m. vasaryje išrinko F. Bieliauską LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininku. LKP(b) CK plenumas, 
įvykęs 1951 m. lapkričio 15— 17 d., F. Bieliauską išrenka 
LKP CK sekretorium i finansų ir prekybos reikalams; LKP 
Vilniaus srities kom iteto plenum as 1952 m. rugsėjo 
13 d.— srities kom iteto pirm uoju sekretorium i. Likvida
vus Tarybų Lietuvos administracinį suskirstym ą į sritis, 
LKP CK plenumas 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. ba
landžio 20 d., o po to kurį laiką buvo Lietuvos TSR M i
nistrų  Tarybos pirmininko pavaduotojas.

Kylant šalies kultūriniam  lygiui, po J. Stalino m irties 
vykdant partinio ir valstybinio aparato  reorganizaciją, 
buvo nuspręsta, kad atsakingas pareigas eiti būtų ski
riam i žmonės, turį aukštąjį išsilavinimą. Todėl LKP CK 
biuras 1954 m. [birželio 2 d. nu tarė  rekom enduoti F. Bie
liauską Aukštosios partinės m okyklos prie TSKP CK 
klausytoju. Nuo 1954 m. rugsėjo 1 d. iki 1957 щ. rug
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pjūčio mėn. jis mokėsi ir sėkmingai baigė A ukštąją par
tinę m okyklą prie TSKP CK, įgijo aukštojo mokslo bai
gimo diplomą.

Po m okyklos baigimo F. Bieliauskas keletą mėnesių 
buvo LKP CK kadrinių darbuotojų  rezerve. 1958 m. sau
sio 22 d. LKP Vilniaus m iesto kom iteto plenum as išrinko 
jį LKP Vilniaus miesto kom iteto pirm uoju sekretoriumi. 
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 Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas savo 
įsaku paskyrė jį Lietuvos TSR M inistrų Tarybos V alsty
binio spaudos kom iteto p irm in inku43, o 1973 m. birželio 
6 d.— A rchyvų valdybos prie LTSR M inistrų Tarybos 
viršininku 44.

F. Bieliausko vadovaujam as Valstybinis spaudos ko
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 šimtus mokslo darbuotojų  kūry
biniam, informaciniam ir mokslo laim ėjim ų populiarini
mo darbui. F. Bieliausko 1966 m. birželio 18 d. potvarkiu 
sudaryta ir akadem iko K. Korsako vadovaujam a Litu
anistinės bibliotekos redakcinė kom isija pradėjo vykdyti 
LKP CK sekretoriaus A. Sniečkaus iškeltą užduotį — iš
leisti lietuvių tautos pažangų kultūrinį palikim ą atspin
dinčią biblioteką. Iki 1985 m. išėjo jau  25 šios bibliote
kos tomai. Per F. Bieliausko darbo V alstybinio spaudos 
kom iteto vadovo poste dešimtmetį respublikos leidyklos 
išleido šimtus ir tūkstančius pavadinim ų grožinės, poli
tinės ir mokslinės literatūros knygų. Daugelis tų  leidinių 
pažymėti sąjunginėmis ir respublikinėmis prem ijom is tiek 
už turinį, tiek už apipavidalinim ą.

Dirbdamas A rchyvų valdybos viršininku, F. Bieliaus
kas daug pastangų padėjo, kad būtų pagerin ta respubli
kos archyvų saugyklų būklė. J is  išrūpino valstybinius 
asignavim us parengti projektus ir pastatyti naujas 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, kad respublikiniai 
archyvai buvo aprūpinti būtina dokum entų saugojimo, 
kopijavim o ir dauginimo m odernia aparatūra, kad archy
vų  m edžiaga būtų plačiau naudojam a mokslo tiriam ajam e, 
istorinių žinių populiarinimo darbe.

LITERATORINIS DARBAS
Dirbdamas įvairiapusį visuom eninį organizacinį darbą, 
F. Bieliauskas aktyviai dalyvavo ir kūrybinėje žurnalis
tinėje  veikloje. V ilniaus valstybinio V. Kapsuko univer
siteto absolventė bibliografė D. Janulevičiū tė 1965 m. 
parengė diplominį darbą „Feliksas Bieliauskas", kuriam e 
užregistravo 205 F. Bieliausko 1934-—1964 m. parašytus 
straipsnius, o to paties universiteto studentė B. Siudikai- 
tė kursiniam e darbe papildomai užregistravo 118 F. Bie
liausko 1965— 1976 m. parašytų straipsnių. Visus šiuos 
duomenis studentėm s surinkti padėjo konsultuodam as jas 
pats F. B ieliauskas45. J is  rašė spaudoje ir 1977— 1985 m. 
Partijos istorijos instituto prie LKP CK bibliografė V. Su- 
šinskienė 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, Zanavykas (rankraštiniam e Šiau
lių kalėjim o politinių kalinių žurnale), P. Širvys — žur
nale „Mūsų jaunim as", o tarybinėje pokario m etų spau
d o je — savo pavarde. Jo  straipsnių yra paskelbta res
publikinėje („Tiesa", „Komjaunimo tiesa", „Valstiečių 
laikraštis", „Komunistas", „Mokslas ir gyvenim as", „Kul
tūros barai"), sąjunginėje („Pravda", ,Izvestija", „Par- 
tijnaja  žizn") periodikoje, iš viso apie 70 laikraščių ir 
žurnalų.

Publicistinės F. Bieliausko veiklos tem atika gana įva i
ri. J is  rašė apie V ilniaus miesto partinės organizacijos 
darbą atkurian t miesto pramonę, jos ideologinę veiklą, 
nagrinėjo respublikos leidyklų leidybinį darbą, rašė re- 
cenzij as apie išleistas knygas — A. Gudaičio-Guzevičiaus 
romaną „Sąmokslas", P. Štaro mokslinę studiją „Partiza
ninis judėjim as Lietuvoje Didžiojo Tėvynės karo m etais". 
Periodikoje paskelbta nem aža jo  atsiminimų apie kom 
jaunim o veiklą pogrindžio metais, apie revoliucinio ju 
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. Krasauską, B. Pranskų ir kt.
A stuoni F. Bieliausko darbai yra išleisti atskirais lei

diniais. Juose išryškėjo autoriaus tyrinėtojo  istoriko ta 
lentas. Tris dokum entines apybraižas jis paskyrė savo 
bendražygių veiklai nušviesti. Tai knygos „Karolis Pet
rikas" (1973 m.), „Juozas Bartašiūnas" (1977 m.), „A rti
lerijos generolas" (Jonas Žiburkus; 1982 m.). Paskutinis 
F. Bieliausko darbas „Liaudies žygdarbis nem irtingas" 
(1985 m.) yra skirtas tarybinės liaudies pergalei prieš 
fašistinę V okietiją pažymėti. Jam e gausu istorinių žinių 
apie Raudonosios Arm ijos 16-ąją lietuviškąją šaulių di
viziją, jos kautynes frontuose, apie visos Tarybų šalies 
Ginkluotųjų Pajėgų įnašą į fašizmo ir reakcijos jėgų  su
triuškinim ą A ntrajam e pasauliniam e kare.

Dirbdamas A rchyvų valdybos viršininku, F. Bieliaus
kas rūpestingai redagavo archyvistų parengtus dokum en
tų rinkinius. Jo  pastangom is paspartėjo  archyvinių do
kum entų rinkinių publikavim as. Jis  buvo vyriausiasis 
redaktorius dokum entų rinkinio „Klerikalizmas ir ka ta li
kų bažnyčia buržuazinėje Lietuvoje" (1978 m.), a tsak in
gasis redaktorius pirmosios dokum entinių apybraižų kny
gos „Lietuviai — Spalio revoliucijos ir pilietinio karo da
lyviai" (1976 m.).

* *  *

Vykdam as į įvairias kom andiruotes, išvažiuodam as 
kaip turistas, F. Bieliauskas 1958— 1981 m. yra lankęsis 
dešim tyje užsienio šalių. Liaudies demokratijosi šalyse 
F. Bieliauskas dalijosi su vietos kom unistais socializmo 
kūrimo patyrim u Tarybų Lietuvoje ir visoje Tarybų ša
lyje, pats plėtė savo žinias apie užsienio šalių darbo 
žmonių gyvenimą.

Kaip 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 medaliais.

Už ilgam etę revoliucinę ir visuom eninę politinę veik 
lą, už nuopelnus ugdant nacionalinę kultūrą ryšium  su 
gimimo 50-osiomis m etinėm is F. Bieliauskui buvo suteik
tas Lietuvos TSR nusipelniusio kultūros veikėjo  garbės 
vardas 46.

Kaip 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 komisijos nariu  47.

Du kartus-— 1941— 1946 m. ir 1954— 1958 m.— F. Bie
liauskas buvo išrinktas TSRS Aukščiausiosios Tarybos de
putatu. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatu  
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 Vilniaus A ntakalnio kapinių memorialą. A tsisvei
kinimo su velioniu kalbas pasakė LKP CK, LLKJS CK, 
revoliucinio judėjim o veteranų, LKP Šakių rajono kom i
teto atstovai, pažymėdami, kad visą savo sąmoningą gy
venim ą F. Bieliauskas paskyrė Lietuvos liaudies kovai už 
šviesesnę ateitį, už socialistinės Lietuvos suklestėjimą.

1 9 8 6

F. BIELIAUSKO DARBAI, IŠLEISTI ATSKIRAIS LEIDINIAIS
1940—1985 m.

1. Pranešimas apie Lietuvos Komunistinės Jaunim o Sąjungos priėmimą 
į Visasąjunginę Lenino Komunistinę Jaunim o Sąjungą Kauno miesto 
komjaunuolių susirinkime 1940 m. lapkričio 27 d.— B. v.: LLKJS CK, 
b. m.— 60 p.

2. Ką atnešė hitlerininkai Lietuvos jaunimui.— 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.: Vaga, 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.: Mintis, 

1982.— 117 p., 116 iliustr. lap.— (Juos išugdė partija).
.8. Liaudies žygdarbis nemirtingas.— V.: Mokslas, 1985.— 164 p.



Karolis 
Didžiulis
( 1 8 9 4 — 1 9 5 8 )

Lietuvos Komunistų partija  išauklėjo visą p lejadą revo
liucionierių, kurie nenuilstam ai nešė darbo žmonėms 
marksizmo-leninizmo idėjas, mobilizavo juos į kovą prieš 
išnaudotojišką buržuazinę santvarką, už teisingesnės, so
cialistinės santvarkos sukūrimą. Tarp tokių revoliucio
nierių žymi vieta tenka Karoliui Didžiuliui.

Karolis Didžiulis (iki 1940 m.— Grosmanas) gimė
1894 m. liepos 7 d. Šiaulių apskrities Kruopių valsčiaus 
(dabar Šiaulių raj.) M andeikių kaim e k K. Didžiulio tėvai 
valdė 37 ha ūkį, bet, besibylinėdami su dvarin inku dėl 
žemės, sm arkiai prasiskolino ir buvo priversti ūkį išnuo
moti. Šeimos padėtis pasunkėjo dėl ankstyvos m otinos 
A. Krastinaitės-Grosmanienės m irties 1905 m. Todėl, bai
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 mėn.— Oto Erbo m etalo apdirbi
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mo fabrike. Čia jis susipažino su klasiniu požiūriu susi
pratusiais darbininkais, įsitraukė į kovą su išnaudoto
jais ir caro valdžia. 1913 m. kilus Rygos uosto darbininkų 
krovikų streikui, K. Didžiulis gavo latvių socialdem okratų 
pavedim ą išplatinti streikuojantiem s darbininkam s parti
nius atsišaukimus. „Rygos uosto darbininkų streikas m a
no  gyvenime paliko gilius pėdsakus,— rašo savo atsim i
nimuose K. Didžiulis,— tai buvo m ano sąmoningo gyve
nimo kelio pradžia" 2.

Užmezgęs ryšius su revoliucinio judėjim o dalyviais, 
K. Didžiulis įsitraukė į aktyvią visuom eninę veiklą, kuri 
skatino jį toliau lavintis, plėtė akiratį. Dalyvaudamas 
socialdem okratų organizuotoje legalioje latvių darbinin
kų švietimo draugijoje, K. Didžiulis brendo kaip revoliu
cionierius. Jis  lankėsi nelegaliose sueigose, skirtose Ge
gužės pirmosios šventei ir kitiems žymiems darbininkų 
judėjim o įvykiams paminėti. 1913 m. buvo priimtas į Lat
v ijos socialdem okratiją3. K. Didžiulis dalyvavo organi
zuojant darbininkų mitingus, streikus, dem onstraciją Le
nos aukso kasyklų darbininkų sušaudymo sukakčiai pa
minėti.

Prasidėjus Pirm ajam  pasauliniam  karui, K. Didžiulis 
neteko  fabrike darbo ir 1914 m. spalio mėn. sugrįžo į gim
tinę, kur dirbo tėvo ūkyje. Ryšiai su Rygos socialdem ok
ratinio judėjim o dalyviais nutrūko.

Slogią kaizerinės okupacijos meto atm osferą Lietuvoje 
ėmė pamažu nuskaidrinti ateinančios džiugios darbo žmo
nėm s žinios iš Rytų. Spalio revoliucijos pergalė Rusijoje 
įkvėpė ir okupacijos jungą nešusius Lietuvos darbinin
kus bei valstiečius imtis vis ryžtingesnio pasipriešinimo 
veiksm ų. Padažnėjo okupantų žandarų ir jų  samdinių — 
buožių seniūnų užpuolimų. Į kovą prieš kaizerinius oku
pantus telkėsi jaunim as. Liaudies nepasitenkinim o augimą 
formavo ir kreipė į ryžtingos kovos kelią besikuriančios 
Lietuvos Komunistų partijos organizacijos. Spalio revo
liucijos idėjų veikiam a, liaudies kova prieš kaizerinius 
okupantus susiliejo su darbininkų ir valstiečių kova prieš 
buržuazinę santvarką, už Tarybų valdžią m ūsų krašte.

1918—1919 METŲ REVOLIUCIJOS DALYVIS

Ja u  1918 m. vasarą K. Didžiulis, p radėjęs dirbti sta tybi
ninku, miško kirtėju , ima dalyvauti Žagarėje Spalio re 
voliucijos dalyvių sukurtam e jaunim o būrelyje. Po Lap
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kričio revoliucijos V okietijoje būrelio nariai propagavo 
Komunistų partijos šūkius dėl okupantų  išvijimo ir Ta
rybų valdžios organų sukūrimo, padėjo nuginkluoti vo
kiečių žandarus, organizuoti masinius darbo žmonių m i
tingus ir eisenas prieš kaizerinius okupantus ir prieš jų  
remiamus buržuazinius klerikalinius parapijų  komitetus.

Komunistų partijos vadovaujam as Šiaulių darbininkų 
ginkluotas būrys 1919 m. sausio 8 d. naktį nuginklavo 
vokiečių  įgulą. Rytojaus dieną į Šiaulius atvykęs K. Di
džiulis susitiko su partinės organizacijos vadovais, gavo 
instrukcijų  dėl Tarybų 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 taryba iš da r
bininkų, valstiečių ir kaim o varguom enės. Darbininkų ta 
ryba išrinko K. Didžiulį Šakynos valsčiaus milicijos v ir
šininku 4. Jo  pastangom is buvo organizuotas apie 30 kai
mo varguolių  ginkluotas būrys Darbininkų tarybai ginti. 
V alsčiaus Darbininkų taryba išdalijo varguom enei vokie
čių okupantų  paliktus grūdus, padėjo ja i įsigyti malkų.

Tačiau Tarybų valdžia Šakynoje neilgai gyvavo. 
1919 m. pradžioje in terventų  vokiečių geležinė divizija, 
pasinaudojusi jaunos Tarybų respublikos karin iu  silpnu
mu, užėmė daugelį Tarybų Lietuvos rajonų. V asario pa
baigoje buvo likviduota ir Šakynos valsčiaus Darbininkų 
taryba. K. Didžiuliui teko slapstytis nuo kontrrevoliucio
nierių persekiojimo.

Dar tebevykstant krašte pilietiniam  karui, in terventų  
ir buržuazinių nacionalistų užimtuose Tarybų Lietuvos 
rajonuose ėmė telktis buvę tarybiniai darbuotojai, Lietu
vos Komunistų partijos nariai, kurti pogrindines partines 
organizacijas. K. Didžiulis dalyvavo tokiuose pogrindinin
kų  pasitarimuose. 1919 m. birželio 13 d. į Joniškį atvyko 
Lietuvos KP Centro Komiteto pasiųstas partiniam  darbui 
Feliksas Norvydas. K. Didžiulis susisiekė su F. Norvydu, 
buvo priim tas į Komunistų partiją. LKP Joniškio para- 
jonio konferencija išrinko K. Didžiulį parajonio kom i
teto nariu, o kom itetas — savo sekretoriumi. Joniškio 
parajonyje  ir prasidėjo K. Didžiulio — partinio darbuoto
jo profesionalo — ilgametis pogrindinis darbas. Draugai 
parodė didelį pasitikėjim ą jaunam  revoliucionieriui, ir 
Komunistų partijos Šiaulių rajono konferencija 1920 m. 
balandžio mėn. išrinko jį rajono kom iteto n a r iu 5.
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PARTINIS DARBUOTOJAS PROFESIONALAS

Sąžiningą K. Didžiulio darbą gerai vertino ir partinė v a 
dovybė Kaune. Kai prireikė patikim o žmogaus vadovauti 
Lietuvos KP Centro Komiteto pogrindinės literatūros san
dėliui ir transportui, šis darbas buvo patikėtas K. Didžiu
liui. Apie m etus laiko — nuo 1921 m. rugsėjo mėn. iki 
1922 m. rugsėjo m ėn.— K. Didžiulis, vadovaujam as Ka
rolio Požėlos ir kitų  LKP CK narių, sėkmingai organizavo 
legalios ir nelegalios partinės literatūros išvežiojimą po 
visą Lietuvą. Tai buvo LKP CK leidyklos iš Smolensko 
atsiunčiam as ,,Komunistas" ir įvairios knygos bei bro
šiūros, nelegaliai pogrindinėje spaustuvėje Kaune spaus
dinta „Tiesa", „Jaunasis kom unistas", atsišaukimai, le
galiai leisti „Šviesos" bendrovės leidiniai-knygutės, laik
raščiai „Darbininkų pagalba", „Pradžia", „Žarija", „Dar
bininkų vienybė" ir kt. K artu K. Didžiulis vykdė ir kitas 
partijos užduotis.

Buržuazinė žvalgyba akylai sekė Komunistų partijos 
veiklą. 1922 m. rugsėjo 7 d. K. Didžiulis, m ėginantis nu 
vežti iš Kauno į V ilkaviškį kom unistinę literatūrą, buvo 
geležinkelio stotyje sulaikytas. Kadangi kratos m etu jo  
lagam ine buvo rasti tik  legaliai išleisti la ik rašč ia i—„M ū
sų atstovas" (101 egz.), „Žarija", t. y. literatūra, skirta 
kuopininkų rinkiminei kam panijai rinkimuose į pirm ąjį 
Lietuvos seimą,— teisminės bylos negalim a buvo suda
ryti 6; Kauno miesto ir apskrities karo  kom endanto spa
lio 16 d. nutarim u K. Didžiulis buvo uždarytas visam 
karo padėties metru į koncentracijos stovyklą, įrengtą 
Kauno priem iestyje A ukštojoje Fredoje, o vėliau per
keltą į V  fortą (oficialiai ji dar buvo vadinam a II karo 
belaisvių stovykla). Laisvę jis atgavo tik 1923 m. rug
sėjo 3 d., likvidavus stovyklą 7.

Lietuvos Komunistų partijos Centro Komitetas nuolat 
rūpinosi kelti partijos narių  teorinį lygį, politinį išsila
vinimą. Organizuoti pačioje Lietuvoje sistemingą partijos 
narių  m okymą buvo labai sunku — trukdė žvalgyba. To
dėl partijos nutarim u K. Didžiulis buvo pasiųstas m oky
tis į Tarybų Sąjungoje veikusią partinę mokyklą. Patik
rinus egzaminų m etu išsilavinimo lygį, K. Didžiulis 1923 m. 
lapkričio 14 d. Karlo Kalnino pavarde buvo priimtas į 
V akarų tautinių mažumų kom unistinio universiteto an trą  
kursą. U niversitete dėstė V. Kapsukas, Z. Angarietis, 
R. Rasikas, B. Pranskus-Zalionis ir kiti dėstytojai, gerai
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žinoję Lietuvos sąlygas,— o tai buvo ypač vertinga ren
giantis partiniam  darbui Lietuvoje. Universitete K. Didžiu
lis įgijo susistem intų marksizmo-leninizmo teorijos, poli
tinės ekonomijos, Komunistų 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 atsakin
guoju organizatorium i į Panevėžio rajoną. Čia jis buvo 
išrinktas LKP Panevėžio rajono kom iteto nariu  ir sėkmin
gai vadovavo rajono partinei organizacijai buvusiose Pa
nevėžio, Rokiškio, Utenos, Zarasų apskrityse. Kaip Pane
vėžio rajono partinės organizacijos delegatas jis dalyva
vo 1926 m. sausio mėn. įvykusioje Kaune LKP III kon
ferencijoje 8.

Po rinkim ų į trečiąjį seimą K, Didžiulis 1926 m. ge
gužės mėn. buvo perkeltas dirbti į Šiaulių rajoną LKP ČK 
atsakinguoju  organizatorium i. Jo  vadovaujam a rajono 
partinė organizacija sėkmingai dirbo profsąjungose, o rga
nizavo įspūdingą Tarptautinės jaunim o antim ilitaristinės 
dienos m inėjim ą, kuriam e pranešim ą padarė K. Požėla, 
Spalio revoliucijos devin tų jų  m etinių m inėjim ą ir kt. 
Įvykus fašistiniam valstybės perversmui, LKP ir LKJS 
Šiaulių rajono kom itetai vieni iš pirm ųjų Lietuvoje 
1926 m. gruodžio 17 d. išleido atsišaukimą, kviečiantį 
darbo žmones į ryžtingą priešinimąsi smurtininkam s fa
šistams. „Draugai darbininkai ir kareiviai! — skelbė a tsi
šaukimas.— Kova dabar tiktai prasideda. N ereikia nu 
leisti rankas. Organizuokite savo būrius, ginkluokitės!

Draugai kareiviai! Jū sų  rankose ginklai. N ukreipkite 
juos prieš kruvinus fašistus! Ženkite petys į petį su ko 
vojančiais darbininkais ir valstiečiais ir padarykite fa
šizmui galą.

Į kovą bendru frontu prieš fašistus" 9.
Atsišaukimas, kurį parengiant dalyvavo K. Didžiulis, 

teisingai vertino perversm o m etu susidariusią padėtį, nu 
rodė darbo žmonėms teisingą išeitį.

Sm urtu užgrobę valdžią, fašistai tautininkai ir k rik š
čionys dem okratai pirmuosius savo smūgius sudavė Lie
tuvos Komunistų partija i ir kitoms revoliucinėm s darbi
ninkų organizacijom s. Jau  pirmomis po perversm o v a 
landomis buvo suimti ir 1926 m. gruodžio 27 d. sušaudyti 
vadovaujantys LKP CK darbuotojai Karolis Požėla ir Ju o 
zas Greifenbergeris. Kai kurie kiti CK nariai atsidūrė
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kalėjim e. Iškilo reikalas papildyti Centro Komiteto sudėtį 
naujais nariais. LKP CK 1927 m. sausio 6 d. plepum e į 
Centro Komitetą buvo kooptuotas K. Didžiulis 10 ir kiti 
partiniai darbuotojai. LKP CK toliau leido savo organą 
„Tiesa", atsišaukimus, užsienyje buvo leidžiamas „Komu
nistas", „Mūsų 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. Partijai tuo m etu buvo iškilę 
didžiuliai uždaviniai: a tkurti 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 puolimus 
ir kt. Tie uždaviniai galėjo būti sėkm ingai išspręsti tik  
esant stipriai Lietuvos Komunistų partijai.

Komunistų partijai svarbu buvo teisingai įvertinti e i
nam ąjį momentą, nubrėžti išplaukiančius iš to vertinim o 
partijos uždavinius. Pirmiausia reikėjo gerai išanalizuoti, 
kas yra fašistų valdžia, kokių klasių interesam s ji a tsto
vauja?

Darydamas pranešim ą LKP Centro Komiteto plenume, 
įvykusiam e Kaune 1927 m. balandžio 7 d., K. Didžiulis, 
apžvelgęs krašto ekonominę ir vidaus padėtį, padarė iš
vadą, kad fašistai „grobikišku būdu visą sunkum ų naštą 
perkelia ant darbininkų ir valstiečių sprando, proteguo
dami stam biąją buržuaziją tiek  mieste, tiek  kaime, pa
keldam i aukštus m uitus įvežamoms prekėm s ir sustab
dydami žemės reformą, ne t grąžindami kai kuriem s 
dvarininkam s jau  pradėtus parceliuoti dvarus (Serebriako- 
vienės V ilijam polėje).. .  Norėdami užsitikrinti sau ate i
čiai šalies valdymą, fašistai nuo faktinės, bet d a r prideng
tos parlam entarizm o skraiste, diktatūros eina prie a tv i
ros fašistinės diktatūros. Tam tikslui jie  rengiasi keisti 
konstituciją, rinkimų tvarką ir visą eilę įstatym ų" n .

Taigi dar 1927 m. pavasarį Lietuvos Komunistų partija  
aiškiai nurodė, kad po fašistinio valstybės perversm o su
daryta valdžia gina stambiosios miesto ir kaim o buržua
zijos interesus, naikina net buržuazinę žemės reformą,
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grąžina dvarininkam s išparceliavim ui skirtas žemes, lik
v iduo ja  buržuazinį parlam entarizm ą. Iš tik rų jų  netrukus 
fašistų valdžia išvaikė 1926 m. išrinktą trečiąjį seimą, 
po m etų išleido nau ją  sufašistintą konstituciją, o po po
ros m etų padidino stam bių žemvaldžių ūkius iki 150 hek
tarų. Išryškėjo ir dar vienas tautininkų valdžios politi
kai būdingas b ru o žas— m onopolinių susivienijim ų, sin
d ikatų  rėmimas.

1927 m. buvo veiklaus LKP organizacinio darbo m e
tai: vyko LKP CK plenumai, aktyvo pasitarimai, partinės 
konferencijos rajonuose ir parajoniuose, buvo renkam i 
delegatai į LKP V  suvažiavimą. Visame šiame organiza
ciniame darbe aktyviai dalyvavo K. Didžiulis.

Pakeliui į LKP V  suvažiavimą, num atytą sušaukti 
M askvoje, keletas delegatų  buvo suimti. V ietoj suvažia
vimo 1927 m. rugsėjo 10—spalio 1 d. įvyko LKP IV 
konferencija suvažiavim o teisėmis. J i posėdžiavo M ask
voje, Sadovaja Kudrinskajos g. 9 (dabar Visuomenės 
m okslų akadem ijos pastatas). K onferencijoje K. Didžiulis 
dalyvavo kaip  Panevėžio rajono partinės organizacijos 
delegatas. Jis  (slapyvardžiu N arbutas, Kadagis) konfe
rencijo je pirm ininkavo keletui posėdžių, padarė praneši
m ą „Darbas profsąjungose''. LKP IV konferencija išrinko 
nau ją  LKP Centro Komitetą iš 11 narių. Išrinkti buvo 
V. Kapsukas, Z. Angarietis, A. Sniečkus, K. Didžiulis, 
E. Bilevičius, I. Gaška, J. Stimburys ir kt.

Po konferencijos įvykęs LKP CK plenum as išrinko 
Centro Komiteto Politinį biurą ir Sekretoriatą 12. Ir į v ie
no, ir į kito partinio organo sudėtį buvo įtrauktas K. Di
džiulis. Be to, jis buvo išrinktas į „Komunisto" ir „Mūsų 
balso" redakcines komisijas.

Grįžęs po konferencijos į Kauną, K. Didžiulis toliau 
intensyviai dirbo kaip LKP CK sekretorius, stengdam asis 
įgyvendinti konferencijos priim tus nutarimus. Aukštas, 
atletiško kūno sudėjimo, rusvų akių, nešiojęs trum pą juo 
dą barzdelę K. Didžiulis visa savo išvaizda darė didelį 
įspūdį revoliucionieriam s pogrindininkam s. Visi, kurie jį 
pažinojo, vertino K. Didžiulio nuoširdum ą ir kartu  didelį 
reiklumą sau ir kitiems kovos draugams. Tarp pogrindi
ninkų jis turėjo  didelį autoritetą.

125



KALĖJIME

N etrukus aktyvus revoliucinis K. Didžiulio darbas buvo 
nutrauktas. 1928 m. sausio 11d .  žvalgyba padarė Kaune, 
Žaliosios g. 34, k ratą  ir, suradusi daug partinės korespon
dencijos, kom unistinės literatūros, suėmė buto gyventoją 
A ntaną Rambauską ,3. Po poros savaičių žvalgyba išaiš
kino, kad A. Rambausko pavarde nuo policijos slėpėsi 
K. Didžiulis, Komunistų partijo je  žinomas slapyvardžiais 
Liudas ir Kipras. Išpūsdama savo nuopelnus, žvalgyba pa
skelbė spaudoje pranešimą, kad suimtasis po Spalio re 
voliucijos Tarybų Rusijoje buvęs žymus komisaras. Tai 
buvo netiesa. K. Didžiulis Rusijoje tuo m etu visai negy
veno.

Kokia buvo LKP CK sekretoriaus K. Didžiulio įkliu- 
vimo priežastis? Tik gerokai po Didžiojo Tėvynės karo 
Lietuvos TSR centriniam e valstybiniam e archyve buvo 
surasti duomenys, kad 1927— 1928 m. Kaune, Jonavos g. 
III tako name Nr. 2, buvusio LKP konspiracinio buto šei
m ininkai buvo žvalgybos agentai. J ie  pusantrų m etų p ra 
nešinėjo žvalgybai apie tam e bute vykusius LKP CK 
Sekretoriato ir kitus posėdžius, juose priimamus n u ta 
rimus, sudarė galimybę žvalgybos sekliams nustaty ti po
sėdžių dalyvių nelegalius gyvenam uosius butus, iš jų  ir 
K. Didžiulio nelegalų butą. Komunistų partija  ryšius su 
šio LKP konspiracinio buto šeim ininkais Pranu ir M are 
Raišučiais nutraukė dar 1928 m.

Dirbtinai sujungusi keletą suimtų kom unistų ir kom 
jaunuolių  bylų, žvalgyba sudarė vieną bylą, kuri buvo 
perduota spręsti Kauno apygardos teismui. Tarp patrauk
tų teismo atsakom ybėn asmenų, be K. Didžiulio, buvo 
A. Mickevičius, V. N arvydaitė, V. Joneikis, J. Vicas, 
R. Geraitė ir kt., iš viso 15 žmonių.

Padėtis buržuazinės Lietuvos kalėjim uose po fašisti
nio perversmo politiniams kaliniams darėsi vis sunkesnė. 
Fašistai savo politinius priešininkus norėjo palaužti fi
ziškai, suardyti politinių kalinių vienybę, demoralizuoti 
juos, kad, išėję į laisvę, jie  daugiau nebedalyvautų re
voliuciniame judėjim e.

Atsidūręs Kauno kalėjim e, K. Didžiulis tapo vienu iš 
politinių kalinių kolektyvo kom iteto ir partinio kom iteto 
vadovų. Jo  informaciniuose laiškuose (slapyvardžiai Ro
bertas, Edvardas) LKP Centro Komitetui y ra gausu žinių
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apie politinių kalinių padėtį, apie žvalgybos agentų pro
vokacinę veiklą kovoje prieš revoliucinį judėjim ą.

1927 m. tarp  Kauno kalėjim o politinių kalinių susidarė 
opozicinė grupuotė „Kolektyvo aktyvas", nesutikusi kai 
kuriais einam ojo momento vertinim o ir partijos veiklos 
klausim ais su LKP CK vadovybe. Tai sukėlė partijo je  ir 
tarp  politinių kalinių sm arkių diskusijų, sunkino krizinę 
padėtį, atsiradusią partijo je  po fašistinio valstybės per
versmo. Opozicinė grupuotė kliudė Komunistų partijai 
stiprinti savo gretas, mobilizuoti darbo žmones kovai 
prieš fašistinę diktatūrą. K. Didžiulis aistringai kovojo 
prieš „Kolektyvo aktyvo" opozicinę grupuotę, stiprino 
politinių kalinių drausm ingum ą ir vienybę. Partijoje, ra 
šė K. Didžiulis 1928 m. „Komunisto" Nr. 5,— „neįm ano
m a kovoti prieš krizinę padėtį, neko vo j ant su Kauno 
kalėjim o „Kolektyvo aktyvo" mokslu" u . Partijos pastan
gomis „Kolektyvo aktyvo" grupuotės pažiūros buvo su
kritikuotos, partijos vienybė sustiprėjo.

Fašistų puolimas prieš politinius kalinius sukėlė 
1929 m. sausio mėn. Kauno kalėjim o politinių kalinių 
bado streiką, kuris truko 8 paras — nuo sausio 26 d. iki 
vasario  2 d. K. Didžiulis dalyvavo šiame politinių kalinių 
bado streike ir buvo vienas iš jo  organizatorių. Nors 
badavim as ir neatnešė apčiuopiam ų rezultatų, bet pade
m onstravo politinių kalinių vienybę, privertė  fašistus la
biau atsižvelgti į jų  reikalavimus.

Kovai su fašistine d ik tatūra  kom unistai panaudojo ir 
svarstom as bylas teisme. Fašistai visaip šmeižė Komunis
tų  partiją, o demaskuoti juos, atrem ti iškeltus jų  kaltin i
mus pogrindyje dirbę kom unistai jokių legalių galimybių 
neturėjo.

Teisiamas 1929 m. gegužės 7 d. Kauno apygardos teis
me K. Didžiulis savo paskutiniam e žodyje pareiškė: „Sa
vo žodyje čia aš nė k iek  nem anau savęs teisinti; tai lai
kau bereikalingu, nes savo kom unistinio veikimo nelai
kau nusikaltimu. Kad aš esu dabar čia neva 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 teismo m etu K. Didžiulis, rem da
masis bylos medžiaga, atskleidė, kad buržuazinėje Lietu
voje nėra  spaudos laisvės, nes už m arksistinės-lenininės 
literatūros laikym ą ir skaitym ą žmonės y ra  sodinami į 
kalėjim ą, kad fašistinės diktatūros m etu padidėjo darb i
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ninku organizacijų persekiojimas, visų darbo žmonių iš
naudojim as, kad fašistai žiauriai susidoroja su darbinin
kų klasės veikėjais, kaip tai jie padarė nužudydami K. Po
žėlą, J . Greifenbergerį ir kt., kad fašistiniai reakcionieriai 
neleidžia laisvai švęsti net visame pasaulyje minimos Ge
gužės pirmosios šventės. Nuolat teismo pirmininko p e r
traukiam as ir trukdom as, K. Didžiulis teismą prieš Komu
nistų partiją  pavertė teismu prieš fašizmą. Ano meto 
sąlygomis, fašistinio teroro sąlygomis, toks pasisakymas 
buvo tolygus žygdarbiui, reikalavusiam  revoliucinės d rą 
sos ir pasiaukojimo. Jo  kalba teisme buvo paskelbta 
1929 m. liepos 10 d. „Balse", Nr. 13, p. 611—614.

Kauno apygardos teismas nuteisė K. Didžiulį 8 m etus 
kalėti. Vyriausiasis tribunolas 1929 m. spalio 19 d. pa
tvirtino apygardos teismo nuosprendį. Tik pritaikius 
1928 m. am nestijos įstatym ą, bausmė K. Didžiuliui buvo 
sumažinta iki 4 m etų 16.

Politinių kalinių terorizavim as vis smarkėjo. Tai atsi
spindi ir K. Didžiulio laiškuose-korespondencijose iš ka
lėjimų, 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, ku r bu
vo ypač sunkios kalinimo sąlygos. Kaip elgėsi IX forto 
kalėjim o prižiūrėtojai su politiniais kaliniais, m atyti iš 
šios K. Didžiulio korespondencijos, išspausdintos 1931 m. 
„Balso" Nr. 2, kurioje jis mini ir pats save: „Tada vienu 
akim irksniu buvo sučiuptas K. Grosmanas ir jėga ištem p
tas į koridorių. Koridoriuje jį smarkiai apkumščiavo ir 
kojomis apspardė. Smūgiu į sprandą jis buvo apsvaigin
tas, sugriuvo ir už ko jų  per laiptus buvo nutem ptas į 
apatinius urvus, kur buvo laikomas 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 Kau
no, Šiaulių, Ukmergės, Panevėžio kalėjim ų ir V arnių kon
centracijos stovyklos politiniai kaliniai. Badavimas susi
laukė plataus atgarsio tiek ta rp  Lietuvos, tiek tarp už
sienio darbo žmonių, padem onstravo Lietuvos revoliucio
nierių vienybę.

Sėdėdamas kalėjim uose, K. Didžiulis, kiek leido sąly
gos, lavinosi, skaitė įvairiais būdais slaptai kalėjim e gau
namą m arksistinę literatūrą, padėjo savo draugams. Po
litinių kalinių lavinim uisi 1931 m. gruodžio mėn. Šiaulių
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kalėjim e buvo pradėtas leisti ranka perrašinėjam as žur
nalas „Kolektyvistas". Bendradarbiaudam i šiame sąsiuvi
nio form ato žurnale, kurio apim tis siekė apie 60— 100 p., 
o tiražas — 1—2 egz., politiniai kaliniai mokėsi žurnalisti
nio darbo. Įgytas patyrim as pasirodė labai naudingas ypač 
nuo 1940 m .r kai daugeliui iš jų  teko dirbti tarybinėje 
spaudoje. K. Didžiulis taip  pat buvo vienas iš „Kolek- 
tyvisto" bendradarbių ir redkolegijos narių.

VĖL PARTINIS DARBUOTOJAS PROFESIONALAS

Iškalėjęs 5 m etus ir 8 mėnesius, K. Didžiulis 1933 m. 
spalio 19 d. išėjo iš Šiaulių kalėjim o į laisvę. Žvalgyba 
tuo jau  pat pasiuntė savo agentą, kuris uoliai registravo, 
ku r K. Didžiulis vaikščiojo, su kuo kalbėjo. Tik mėnesiui 
praslinkus, K. Didžiulis Šiauliuose vėl suimamas ir ap 
skrities karo kom endanto lapkričio 24 d. adm inistracine 
tvarka nubaudžiam as 3 m ėnesius kalėti 18 už mėginimą 
„sutvarkyti ir sustiprinti išardytą LKP Šiaulių rajkom ą".

Paleistas iš Šiaulių kalėjim o 1934 m. vasario 27 d., 
K. Didžiulis išvažiuoja į Kauną ir čia netrukus įsitraukia 
į ak tyvų  partinį darbą. J is  kooptuojam as į LKP CK Sek
retoriatą, organizuoja profsąjunginį ir kitą masinį darbą.

Rengiant eilinį LKP CK plenumą, į M askvą išvyko 
grupė atsakingų partinių darbuotojų. Tarp jų  buvo ir 
K. Didžiulis. Į M askvą jis atvyko 1934 m. rugsėjo 1 d. 
Plenume, įvykusiam e 1934 m. rugsėjo 25—28 d., K. Di
džiulis padarė pranešim ą „Nelegalių profsąjungų darbas, 
kova dėl profsąjungų laisvės ir darbas fašistinėse prof
sąjungose", aktyviai dalyvavo diskusijose 19 nagrinėjan t 
ekonominės krizės Lietuvoje klausimus, svarstant parti
nio darbo Klaipėdos krašte ir kitus klausimus. Įsigalėjus 
V okietijoje hitlerinei diktatūrai, LKP spaudos leidimas 
Berlyne buvo nutrauktas, nustojo ėję  „Komunistas", „Bal
sas" ir k iti periodiniai leidiniai. K. Didžiulis LKP CK ple
nume kėlė uždavinį „sutvarkyti teoretinio organo leidi
mą". Tuo m etu buvo rengiam as Kom 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 Lietuvą ir vėl įsitraukė į pogrindinį par
tinį darbą.

Dirbdamas LKP CK Sekretoriate Kaune, LKP CK inst
ruktorium i Suvalkijoje, K. Didžiulis (slap. Klimas) rašė 
plačias inform acijas partinio darbo klausimais, korespon
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dencijas pogrindinei spaudai. Visa tai padėjo partinei 
vadovybei geriau pažinti padėtį, duoti kryptį partinei 
veiklai. K. Didžiulis vienas iš pirm ųjų pateikė žinių apie 
1935 m. kilusį Suvalkijos valstiečių antifašistinį ju d ė ji
mą, apie Komunistų partijos darbą valstiečių neram um ų 
apimtuose rajonuose, apie partijos priem ones valstiečių 
kovai plėsti visoje Lietuvoje. J is  pirm asis plačiau įver
tino valstiečių streiką, pabrėždamas Lietuvos Komunistų 
partijos atlikto darbo reikšmę. „Reikia pasakyti,— rašė 
K. Didžiulis savo 1935 m. rugsėjo 15 d. laiške,—-kad, 
nepaisant visų m ūsų darbo trūkum ų, mūsų atitrūkim o 
parengiam ajam e streiko darbe, žymų vaidm enį suvaidino 
mūsų įsijungim as į valstiečių kovą. Valstiečiai tai aiškiai 
pam atė ir suprato. M ūsų literatūra darė didelę įtaką, m ū
sų literatūra buvo gaudyte gaudoma" 20.

Nuolat slapstydam asis nuo žvalgybos persekiojim ų, 
K. Didžiulis dažnai keitė  savo gyvenam ąsias vietas. Taip 
elgtis vertė jį ir instruktoriaus darbas. Jis  lankė partines 
organizacijas Vilkaviškio, M arijam polės, A lytaus rajonuo
se, darė jose pranešimus, skaitė aktyvui paskaitas, vykdė 
LKP CK pavedim us kituose rajonuose.

Žvalgybininkai dažnai suim davo K. Didžiulį, bet pa
tyręs konspiratorius neturėdavo jokios „kaltinamosios 
medžiagos", ir dėl to jie negalėjo sudaryti jam  bylą ir 
perduoti teismui. Užtat K. Didžiulis, kaip  ir daugelis k itų  
kom unistų ir kom jaunuolių, buvo baudžiam as adm inistra
cine tvarka, be jok ių  dokum entinių įrodymų, vien pagal 
žvalgybos informacinius raštus. Suimtas Kaune 1936 m. 
sausio 9 d., jis buvo nubaustas 3 savaites kalėti. Kitą 
kartą  jis buvo suimtas Šiauliuose ir apskrities kom endan
to 1936 m. lapkričio 27 d. nutarim u nubaustas 3 m ėne
sius kalėti. Kai 1—3 m ėnesių adm inistracinės bausmės, 
skiriamos antifašistams, žvalgybai pasirodė per mažos, ji 
pasiekė, kad fašistinis seimas priim tų įstatym ą dėl p ri
verčiam ojo darbo stovyklos įsteigimo. 1937 m. rudenį 
tokia stovykla pradėjo veikti Dim itrave (Kretingos aps.), 
o 1940 m. pradžioje — Pabradėje. Į šias stovyklas kom u
nistai ir kom jaunuoliai buvo trem iami jau  iki 12 mėnesių.

Išnagrinėti naujus partijos uždavinius dėl didėjančio 
fašistinės Lenkijos ir hitlerinės agresijos prieš Lietuvą 
pavojaus, priimti naujus LKP įstatus buvo sušauktas eili
nis LKP CK plenumas. J is  įvyko 1937 m. gruodžio 31 d.— 
1938 m. sausio 1 d. Kulautuvos vasarnam yje prie Kauno. 
Plenume dalyvavo ir K. D idžiulis21.
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Grįžęs iš plenumo, K. Didžiulis populiarino jo  nu tari
mus vietinėse partinėse organizacijose. A rchyviniai do
kum entai atskleidžia tokį faktą: 1938 m. vasario 24 d. 
Alytaus 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 tinę pa
dėlį ir plenumo iškeltus partinėm s organizacijom s užda
vinius.

Partijos narių  politinio išsilavinimo lygiui kelti ke t
virtojo dešimtmečio pabaigoje Kaune buvo leidžiama daž
niausiai rotatorium i padauginta literatūra m arksizm o-le
ninizmo teorijos klausimais: G. Dimitrovo straipsniai apie 
I и чniro darbininkų ir antifašistinio liaudies fronto suda- 
lymą, Z. A ngariečio raštai iš LKP istorijos, 1937— 1939 m. 
buvo leidžiamas specialus LKP CK neperiodinis leidinys 
„Propagandistas", kuriam e buvo propaguojam os marksiz- 
ino-leninizmo teorijos žinios, Tarybų Sąjungos laimėjim ai 
kuriant socializmą. Tuo pačiu tikslu rajonuose buvo ren- 
tUtimi politinio lavinimosi kursai partiniam  aktyvui. An- 
bil 1938 m. birželio 12—22 d. K. Didžiulis surengė Aly- 
Imis miške A lytaus apskrities kom jaunuoliam s ir kom u
nistams kursus, kuriuose pats skaitė paskaitas. Jų  klausė 
’ I asmenys.

I' II l VERČIAMO J O DARBO STOVYKLOJE

Žvalgyba per savo agentus sekė K. Didžiulio partinę veik 
lą Ir siekė užkirsti ja i kelią. „Prieš Grosmaną Karolį su
daryti bylą teism ui bus sunku,— rašė 1938 m. žvalgybos 
Alytaus rajono viršininkas.— Kadangi jis važinėja visoje 
Suvalkijoje ir y ra gana žalingas, m anyčiau, kad prie 
I n ogos vertė tų  jį suimti ir padaryti kvotą", o po to „pra
lyti kom endantą pasiųsti jį  į priverčiam ųjų darbų sto
vyklą" 22.

Proga netrukus atsirado. Žvalgyba susekė, kad parti- 
uii| kursų organizatorius gyvena neprisiregistravęs vasar- 
vli'lėje prie A lytaus. 1938 m. birželio 23 d. K. Didžiulis 
buvo suimtas ir A lytaus apskrities karo kom endanto lie- 
|мш I d. nutarim u išsiųstas vieneriem s m etam s į Dimitra- 
vii priverčiam ojo darbo s to v y k lą23, ku r kaliniai buvo 
vi u i1 Imni prim ityviais įrankiais skaldyti akmenis. Po m etų 
į Kibintas iš stovyklos, K. Didžiubs porą m ėnesių Lietuvos 
liaudies pagalbos sąjungos lėšomis gydėsi Birštone, o po 
i" vii ėmė dirbti LKP instruktorium i Suvalkijoje.
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Tuo m etu tarp tau tinė padėtis vis labiau kom plika
vosi. H itlerinė V okietija, užpuolusi Lenkiją, pradėjo A nt
rąjį pasaulinį karą. Darėsi aišku, kad anksčiau ar vėliau 
tarptautin ių  reakcinių sluoksnių rem iam a hitlerinė V o
k ietija  pradės nau ją  žygį, šį kartą  prieš Tarybų Sąjungą.

Siekdama apginti savo valstybės interesus ir padėti 
Pabaltijo tautoms kovoje prieš gresiančią hitlerinę ag re
siją, Tarybų Sąjungos vyriausybė pasiūlė Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos šalims sudaryti su TSRS savitarpio pagal
bos sutartis. Liaudies masių spiriama, buržuazinė Lietuvos 
vyriausybė 1939 m. spalio 10 d. pasirašė su Tarybų Są
junga savitarpio pagalbos sutartį, pagal kurią Lietuvos 
terito rijo je buvo išdėstytos nedidelės tarybinės kariuo
m enės įgulos galimai hitlerinei agresijai sėkmingiau a t
remti. Tuo pačiu susitarim u Tarybų Sąjunga perdavė Lie
tuvai Vilnių ir V ilniaus kraštą, tarybinės kariuom enės 
užimtą išvaduojant iš okupacijos jungo V akarų Ukrainos 
ir V akarų Baltarusijos žemes.

Lietuvos darbo žmonės karštai rėmė taikingą Tarybų 
Sąjungos politiką. J ie  nuoširdžiai dėkojo Tarybų šaliai 
už ilgamečių lietuvių tautos nacionalinių lūkesčių išsi
pildymą-— sostinės Vilniaus sugrąžinimą. Didėjo Lietuvos 
darbo žmonių sim patijos Tarybų Sąjungai, kilo jų  revo
liucinės nuotaikos. Tai kėlė reakcinių Lietuvos buržuazi
jos sluoksnių įniršį. Buržuazija b ijojo netekti savo k la
sinio išnaudotojiško viešpatavim o. Kylantį revoliucinį ju 
dėjim ą fašistai nu tarė slopinti represijomis. Prasidėjo m a
siniai Lietuvos Komunistų partijos, kom jaunim o veikėjų  
ir k itų  antifašistų areštai ir trėmimai. 1939 m. spalio 14 d. 
Kaune buvo suimtas ir K. Didžiulis. Kauno apskrities v ir
šininko spalio 16 d. n u ta rim u 24 jis buvo ištrem tas 12 
mėnesių į Dimitravo, o 1940 m. pradžioje perkeltas į Pab
radės priverčiam ojo darbo stovyklą.

N uvertus Lietuvoje fašistinę d iktatūrą, sudaryta nau 
ja  Liaudies vyriausybė nutarė paleisti politinius kalinius. 
1940 m. birželio 18 d. atsivėrė Pabradės stovyklos varta 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 kon
centracijos stovyklose, o 10 m etų dirbo kaip revoliu
cionierius profesionalas.
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TARYBŲ LIETUVOS KŪRĖJŲ GRETOSE

K. i i p ir kiti Lietuvos Komunistų partijos nariai, K. Didžiu
lis veikliai dalyvavo istoriniuose 1940 m. vasaros įvy
kiuose. Tik ką paleistą iš priverčiam ojo darbo stovyklos 
K. Didžiulį Lietuvos Liaudies vyriausybė paskyrė savo 
įgaliotiniu Vilniaus m iestui ir kraštui m inistro teisėmis, 
liepos 14— 15 d. vykusiuose rinkimuose K. Didžiulis bu
vo vieningai išrinktas Liaudies seimo atstovu.

Pirm ieji susirinkusio Liaudies seimo įstatym iniai ak 
lai buvo priimtos deklaracijos dėl Tarybų valdžios pa
likei bimo Lietuvoje ir Lietuvos Tarybų Socialistinės Res
publikos sukūrimo, dėl Tarybų Lietuvos įstojim o į TSRS 
midėtį sąjunginės respublikos teisėmis, dėl visos žemės 
nacionalizavimo ir dvarininkų bei dalies buožių žemių 
perdavimo valstiečiams, dėl bankų ir stambiosios pram o
nės įmonių nacionalizavim o ir perdavim o darbininkų ir 
valstiečių valstybės žinion. K. Didžiulis aktyviai dalyva
vo organizuojant Liaudies seimo darbą. V ėliau atitinka
mais tarybinės vyriausybės aktais buvo nacionalizuotos 
stambios prekybos įmonės, transporto  priem onės, stam 
bus namai, privatinės ligoninės, kino teatrai, viešbučiai 
Ii kita privatinė kapitalistinė nuosavybė.

Liaudies seimo sudaryta 20 atstovų Įgaliotoji kom i
sija, kurios sudėtyje buvo K. Didžiulis, atvykusi į M ask
vą, 1940 m. rugpjūčio 3 d. įteikė Liaudies seimo dekla- 
iar iją, kuria  Tarybų Lietuva prašėsi priimam a į Tarybų 
A i jungos sudėtį. TSRS Aukščiausioji Taryba tą  dieną 
I u iėmė įstatym ą dėl Tarybų Lietuvos priėmimo į TSRS 
sudėtį. Susirinkęs Kaune rugpjūčio 24—25 d. nepapras- 
loįoje sesijo je Liaudies seimas, K. Didžiulio pateiktu 
pasiūlymu, nutarė  pasivadinti Lietuvos TSR Laikinąja 
Aukščiausiąja Taryba. Toje pat sesijoje buvo priimta 
I Irtu vos TSR Konstitucija, sudarytas Lietuvos TSR Aukš- 
■ tausiosios Tarybos Prezidiumas ir Liaudies Komisarų Ta- 
IVbu. Lietuvos TSR Laikinosios Aukščiausiosios Tarybos 
l’ii'/.idiumo pirm ininku buvo išrinktas Justas Paleckis, jo 
pavaduotojais-— Karolis Didžiulis ir Domas R očius25.

Panaikinus Liaudies vyriausybės įgaliotinio Vilniaus 
įniršiui ir kraštui pareigas, K. Didžiulis 1940 m. rugpjū
ti! i mėn. perėjo dirbti į LKP Centro Komitetą žemės ūkio 
Tyrinus vedėju. Tuo pat m etu jis dirbo Valstybinės že- 
ni* • komisijos pirm ininko pavaduotoju. Partija patikėjo 
l Didžiuliui vieną iš svarbiausių darbų — tiesiogiai va
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dovauti tarybinei žemės reformai. V ykdant šią reformą, 
į valstybinį žemės fondą buvo paim ta daugiau kaip 600 
tūkstančių hektarų  dvarininkų, buožių ir kitos žemės, iš 
kurios apie 400 tūkstančių hektarų  buvo perduota beže
miams ir mažažemiams valstiečiams.

Kaip M arijam polės apskrities partinės organizacijos 
delegatas K. Didžiulis dalyvavo 1941 m. vasario 5—9 d. 
įvykusiam e Kaune LKP(b) V  suvažiavim e. Suvažiavimas 
išklausė LKP(b) CK sekretoriaus A. Sniečkaus ataskaitinį 
pranešim ą apie respublikos partinės organizacijos a tlik tą  
darbą vykdant krašte socialistinius pertvarkym us ir p ri
ėmė rezoliuciją, nubrėžusią tolesnius partinės organiza
cijos uždavinius kuriant socialistinę visuomenę. K. Di
džiulis suvažiavime kalbėjo apie įvykdytą žemės reformą, 
kėlė konkrečius žemės ūkio darbuotojų uždavinius ren 
giantis pavasario sėjai, dėstė Komunistų partijos požiūrį 
į žemės ūkio kolektyvizaciją Lietuvoje. Suvažiavimas iš
rinko K. Didžiulį LKP(b) CK nariu.

Hitlerinei V okietijai užpuolus Tarybų šalį, K. Didžiu
lis evakavosi į Penzą. Nuo 1941 m. rugpjūčio mėn. jis 
dirbo Penzos srities gyvulių paruošų kontoros viršininko 
pavaduotoju. Tų pačių m etų gruodžio mėn. buvo paskir
tas Lietuvos KP Centro Komiteto ir Lietuvos TSR Liaudies 
Komisarų Tarybos įgaliotiniu evakuotų Lietuvos gyven
tojų reikalam s Penzos srityje. Nuo 1943 m. birželio mėn., 
apie m etus laiko, K. Didžiulis dirbo LKP CK partiniu 
organizatorium i Pereslavlyje, ku r buvo sutelkti Lietu
vos TSR valstybinių meno ansamblių darbuotojai.

Tarybinei A rm ijai išvadavus Tarybų Lietuvos sostinę 
Vilnių, K. Didžiulis 1944 m. liepos mėn. ėmė dirbti Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirm inin
ko pavaduotoju. Tuo pat m etu jis dirbo Respublikinėje 
žemės komisijoje, kuri padėjo likviduoti hitlerinės oku
pacijos padarinius žemės ūkio srityje, toliau vykdė ta 
rybinę žemės reformą. Įsteigus V ilniuje Respublikinę par
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 Aukščiausiojo teismo pirm ininku, atiduoda
mas visas savo jėgas ir gyvenimo patyrim ą socialistinio 
teisėtumo stiprinimo reikalams.

Pokario laikotarpiu Lietuvos Komunistų partijos VI— 
X suvažiavimai išrinko K. Didžiulį LKP CK nariu. Darbo 
žmonės du kartus (1954 ir 1958 m.) išrinko jį TSRS Aukš-
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i liuisiosios Tarybos ir tris kartus (1947, 1951 ir 1955 m.) — 
I ,Iri u vos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatu. Kaip 
I KI* CK narys ir Aukščiausiosios Tarybos deputatas K. Di
li /.ii ilis visada palaikė glaudžius ryšius su darbo žmonė
mis, dažnai lankydavosi įvairiuose rajonuose su prane- 
nmuiis apie Komunistų partijos ir tarybinės vyriausybės 
atliekam us darbus.

Už įžymius nuopelnus dalyvaujant revoliuciniam e ju 
dinime, kovoje dėl Tarybų valdžios Lietuvoje ir ak tyvų  
dalyvavim ą socializmo kūrim e tarybinė vyriausybė ap
dovanojo K. Didžiulį dviem  Lenino ir dviem  Darbo rau
donosios vėliavos ordinais bei m edaliu „Už šaunų darbą 
1941— 1945 m etų Didžiajame 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 Daugybės darbo žmonių paly
di I .iš, K. Didžiulis buvo iškilmingai palaidotas Vilniaus 
Anlakalnio kapinėse, k u r surado amžiną poilsį daugelis 
nusipelniusių liaudžiai respublikos žmonių.

ATMINIMO PAGERBIMAS. LITERATŪRINIS 
PALIKIMAS

Pagerbiant velionio atminimą, respublikos vyriausybės 
m įtarimu, Karolio Didžiulio vardu  y ra  pavadintos V il
nimis, Šiaulių ir Panevėžio gatvės, jo  vardas suteiktas 
Šiaulių politechnikum ui ir Žagarės vidurinei m okyklai. 
Valionio atm inim ui įamžinti 1963 m. išleistas K. Didžiulio 
nlHiminimų ir rinktinių jo  raštų  leidinys „Už liaudies 
Inlinų" 27.

Tarybų Lietuvos 29-ųjų m etinių proga V ilniuje, V il
niaus g. 9/2, buvo atidengta m em orialinė len ta  su užra
šu: „Siame name 1947— 1957 m. gyveno ilgam etis revo
liucinio judėjim o Lietuvoje dalyvis Karolis D idžiulis"28.

tuo pat m etu Kaune, buvusioje Žaliosios g. 34 (dabar 
Stepo Žuko g. 36), buvo atidengta m em orialinė lenta su 
u/.iušu: „Šiame name 1927— 1928 m. gyveno Lietuvos Ko
munistų partijos Centro Komiteto sekretorius Karolis Di
džiulis".

Pagerbdami savo kraštietį, Šiaulių rajono Šakynos ta- 
ivlunio ūkio darbuotojai centrinėje gyvenvietėje prie
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m okyklos atidengė pam inklinį akmenį, kuriame iškalti 
žodžiai: „Mūsų žemiečiui įžymiam revoliucionieriui Ka
roliui Didžiuliui" 29.

Nors ir nebūdam as iš profesijos žurnalistas, o daugiau 
partijos ir Tarybų valstybės veikėjas, K. Didžiulis yra 
palikęs nemažos vertės literatūrinį palikimą. Jo  laiškai 
ir partinio darbo ataskaitos, rašytos pogrindžio laikais ir 
saugomos Partijos istorijos instituto prie LKP CK par
tiniam e archyve, šiandien yra svarbus partijos istorijos 
šaltinis. Dalis šios medžiagos yra pirm ą kartą  paskelbta 
knygoje „Už liaudies laimę". Pogrindinėje Lietuvos Ko
m unistų partijos sp au d o je— „Tiesoje", „Komuniste", „Bal
se", taip  pat tarybinio laikotarpio periodikoje yra paskelb
tas gerokas pluoštas K. Didžiulio korespondencijų, straips
nių, atsiminimų. Nuo 1940 m. K. Didžiulis savo rašinius 
daugiausia pasirašinėjo oficialia pavarde, o pogrindžio 
laikų spaudoje — įvairiais slapyvardžiais ir kriptonim ais, 
kaip antai: K. N arbutas, Nežinomas, N-as, N-s, Liudas, 
L., Eduardas, Edvardas, Ed., E., Ivanas, J., Robertas, Rob., 
R., Klimas, Kipras, Kadagis, K., Korespondentas, Iksas.

Paskelbti K. Didžiulio knygoje atsiminimai ir raštai 
nušviečia daugelį Lietuvos Komunistų partijos istorijos 
klausimų, atskleidžia mažai kam žinomus partijos veiklos 
faktus ir tuo būdu papildo Lietuvos istorijos šaltinius. 
Tarybinio laikotarpio K. Didžiulio publicistikoje atsispin
di socializmo kūrimo, naujos visuom enės auklėjim o Lie
tuvoje  klausimai. Gausiai p raturtin ta  netolimos praei
ties istoriniais faktais ši publicistika išryškina savo m eto 
socializmo kūrimo uždavinius ir dėl to taip  pat turi pa
žintinės reikšmės.

K. Didžiulis buvo vienas iš seniausių Lietuvos Komu
nistų partijos darbuotojų. Nuo pat 1919 m. dirbdam as 
partijo je  vadovaujantį darbą, K. Didžiulis subrendo pats 
kaip m arksistas-leninietis ir daug prisidėjo prie LKP gre
tų  auklėjim o ištikim ybės darbininkų klasės, proletarinio 
internacionalizm o ir socializmo reikalui dvasia. K. Didžiu
lis buvo vienas iš tų LKP veikėjų  profesionalų, kurie 
visą savo gyvenim ą paskyrė Komunistų partijai, visada 
partijos, visuom eninius reikalus kėlė aukščiau už savo 
asmeninius interesus. Kad Lietuvos Komunistų partija  
ištverm ingai pakėlė visus buržuazinio persekiojimo, fašis
tinio teroro sunkumus, aukštai iškėlusi nenuilstam ai nešė 
partiškum o vėliavą, skiepydam a tau tų  draugystę, p ro leta
rinį solidarumą su pirm ąja socializmo šalimi •— Tarybų
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Sąjunga, su kovojančiais dėl savo išsivadavimo k itų  ša- 
I i 4 darbo žmonėmis, y ra  didelis K. Didžiulio ir panašių 
I jį veikėjų  nuopelnas. Kaip tik  marksizmo-leninizmo 
Idėjų dvasia išauklėta Komunistų partija  atvedė Lietu
vos darbo žmones į lemiamą pergalę kovoje prieš buržua
ziją, užtikrino lietuvių tautos įstojim ą į socialinės pažan
gos kelią, broliškoje tarybinių  tau tų  šeim oje a tvėrė  jai 
šviesias kom unistinės visuom enės sukūrimo perspektyvas.

K. Didžiulio, ištikimo didžiosios Tarybų Sąjungos Ko
munistų partijos nario gyvenim as ir visuom eninė veikla 
yra įkvepiantis tarnavim o liaudžiai pavyzdys m ūsų ja u 
najai komunizmo kūrėjų  kartai.

10 6 2



Juozas 
Dumša
( 1 8 8 1 — 19 3 6 )

Vienas iš seniausių Lietuvos revoliucinio darbininkų ju 
dėjimo dalyvių, aktyvių  Lietuvos Komunistų partijos k ū 
rėjų  buvo Juozas Dumša. Savo revoliucinę veiklą jis p ra
dėjo dar 1905 m. Rygos lietuvių darbininkų gretose. Prieš 
Pirmąjį pasaulinį im perialistinį karą  Rygoje gyveno dau
giau kaip 35 tūkstančiai lietuvių darbininkų. Daugiausia 
tai buvo kaimo varguoliai, kuriuos skurdas atvijo  į Bal
tijos pajūry je  beaugantį pram onės m iestą darbo ieškoti.

Juozas Dumša gimė 1881 m. vasario  12 d. Šiaulių ap 
skrities Šeduvos valsčiaus (dabar Radviliškio raj.) Pa
ežerių kaimo žemės ūkio darbininkų šeim oje L Turėda
m as 10 metų, 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 įmonėse. V okietijos kariuom enei p riartė
jus prie Rygos, J . Dumša kartu  su daugeliu k itų  darbinin
kų evakavosi į Petrogradą ir 1915— 1918 m. dirbo ginklų 
fabrike „Arsenalas".

REVOLIUCINĖ VEIKLA RYGOJE

1905 m. sausio mėn. J. Dumša įstojo į Rygos socialdem ok
ratų  organ izaciją2. Buvo aktyvus 1905— 1907 m. revoliu
cijos Rygoje veikėjas, darbininkų kovos būrio dalyvis.
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1006 m. liepos mėn. Latvijos socialdem okratų darbininkų 
partija susijungė su Rusijos socialdem okratų darbininkų 
partija ir pasivadino Latvių krašto socia ldem okratija3. 
LSDP Rygos organizacija 1907 m. taip  pat prisidėjo prie 
Latvių krašto socialdem okratijos, kaip v ietinės terito ri
nės organizacijos. Lietuvių socialdem okratai buvo atsto
vaujam i Latvių krašto  socialdem okratijos Rygos komi- 
lute, miesto rajonų kom itetuose. Lietuvių socialdemok- 
ialų atstovu nuo 1906 m. dažnai buvo renkam as J . Dumša. 
Kartu jis dirbo lietuvių socialdem okratų agitatorių  būre
lyje, buvo Lietuvių kultūros centro, veikusio prie p a r
ojus Rygos komiteto, narys, nuo 1909 iki 1915 m. dirbo 
Lietuvių propagandistų kolegijoje.

Partijos nurodym u J. Dumša padėjo suorganizuoti lie- 
Itivių revoliucinių socialdem okratų Rygoje pogrindinę
■ puustuvę, kurioje buvo dauginam i socialdem okratiniai 

atsišaukim ai lietuvių kalba, spausdinamas 1909— 1911 m. 
hektografuotas laikraštis „Pirmyn!" 4 J. Dumša padėjo 
įkurti Rygos lietuvių darbininkų blaivybės draugiją „Gied- 
iu". J i veikė 1910— 1915 m., turėjo  apie 160 narių. Per 
ją revoliuciniai socialdem okratai dirbo platų kultūrinio
■ vielinio darbą, organizavo paskaitas, rengė vaidinimus, 
leido darbininkam s skirtus kalendorius. J . Dumšos ir kitų 
partijos narių  pastangom is buvo įkurtas kooperatyvas, 
kuris 1913— 1914 m. leido pravdistinės krypties savait- 
lašlį „Vilnis".

Revoliucinė J . Dumšos veikla atkreipė Lifliandijos gu- 
hernijos žandarų dėmesį. 1909 m. gruodžio 13 d. Rygoje 
p.s buvo suimtas ir 2 m ėnesius kalintas centriniam e gu
bernijos kalėjim e. J į kaltino priklausius Latvių krašto 
Nociaidemokratijos Rygos organizacijai. Suimti 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 or- 
ąanizavo nelegalią darbininkų sueigą Esenhofo miške (da
bai M adliena, Uogrės rajone). Sužinoję apie darbininkų 
ueigos vietą, žandarai surengė gaudynes. Buvo sulaikyti 
'H žmonės, tarp  jų  ir Osvaldo fabriko darbininkas J. Dum-
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ša. Pranešdami apie suim tąjį duomenis, žandarai infor
m avo savo viršininkus, kad šis yra veiklus lietuvių so
cialdem okratų būrelio narys, turi partinius slapyvardžius 
Osipas, L ietuvis6. Žandarai iš savo agentų  stengėsi su
rinkti apie J . Dumšą visus jiems reikiam us papildomus 
duomenis. Rugsėjo 17 d. pranešim e Lifliandijos guberna
toriui žandarų valdyba rašė: J. Dumša „dalyvauja su
sirinkimuose, rajono konferencijose, pirm ininkauja susi
rinkimuose, y ra  renkam as legaliose draugijose į social
dem okratų frakcijų  biurą, renkam as į propagandistų ko
legiją, yra žymus ir veiklus Lietuvių kultūros centro 
narys" 7.

Lifliandijos gubernatorius informavo apie lietuvių dar
bininkų sueigos bylą vidaus reikalų ministrą. Policijos de
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 metams polici
jos priežiūron. Ištrėmimas ir policijos priežiūra prasideda 
nuo 1911 m. spalio 10 d.8

Iš kalėjim o į trem ties vietą Jarenske  J . Dumša buvo 
pristatytas 1912 m. sausio 16 d. Po kurio laiko, liepos 
pradžioje, jį išsiuntė į Velikij Ustiugo miestelį. Švenčiant 
carų Romanovų dinastijos 300 m etų sukaktį, buvo pa
skelbta am nestija. Remiantis ja, iškalėjusiam  ištrėm im e 
ir kalėjim uose 21 m ėnesį J. Dumšai bausmė buvo treč 
daliu sumažinta, ir 1913 m. kovo 7 d. jis jau  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 priartė jo  prie Rygos, 12- 
osios arm ijos štabo viršininkas 1915 m. rugpjūčio 18 d. 
pareikalavo iš gubernijos žandarų valdybos pristatyti po
litiškai nepatikim ų asmenų sąrašą. Į šį sąrašą pateko ir 
J. Dumša, gyvenęs Rygoje, Derpto g. 82, bt. 2. Jam  grėsė 
suėmimas10.Tačiau J . Dumša tuo m etu jau  buvo evaka- 
vęsis iš Rygos į Petrogradą ir dirbo „Arsenalo" ginklų 
gamykloje. Žandarai jo  nesurado.

SPALIO REVOLIUCIJOS DALYVIS

Dirbdamas Petrograde, J. Dumša padėjo sukurti bolševi
kų partijos Lietuvių rajono organizaciją. 1916 m. lapkri
čio 21 d. Petrogrado lietuvių revoliucinių socialdem okra
t o



tų konferencija, nutarusi įkurti Lietuvių rajoną, išrinko 
rajono kom itetą. Jo  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 dar 1916 m. 
iš Rygos O lga Lenkaitienė atvežė pogrindinės lietuvių 
•spaustuvės šriftą. Petrograde jis buvo saugomas J . Dum- 
šos bute.

Po V asario revoliucijos J . Dumša 1917 m. balandžio 
i d. buvo perrinktas nariu  į bolševikų partijos Lietuvių 
rajono kom itetą l2.

1917 m. J. Dumša buvo aktyvus revoliucinių įvykių 
Petrograde dalyvis. V asario revoliucijos m etu jis su dar
bininkų kovos būriais saugojo nuo juodašim čių pogromų 
fabrikus ir darbininkų kvartalus. Spalio revoliucijos metu 
kaip Petrogrado Vyborgo rajono raudonosios gvardijos 
būrio kovotojas jis dalyvavo raudongvardiečių kovos 
veiksmuose 13.

Kai kaizerinės V okietijos kariuom enė, sulaužiusi Bres- 
l.o sudarytą paliaubų sutartį, 1918 m. ėmė pulti ir okupuoti 
Ukrainos žemes, Komunistų partija  siuntė raudongvar
diečių būrius ginti tarybines žemes nuo interventų. Kaip 
eilinis raudongvardietis J . Dumša kartu  su kitais buvo 
Išvykęs iš Petrogrado ir fronte nuo Charkovo iki Caricy- 
iio dalyvavo žygyje prieš interventus, padėjo Charkovo 
lietuvių bolševikų organizacijai aktyvinti kovą su kontr- 
ievoliucija 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 partijos nariai lietuviai galėtų aktyviai dalyvauti 
organizacijos veikloje, prie įmonių, parajonių ir rajonų 
partinių kom itetų buvo sudarytos lietuvių sekcijos. 
1917 m. rugsėjo 10 d. Petrogrado organizacijos lietuvių 
susirinkime buvo sudarytas vadovaujantis lietuvių  bol
ševikų centras visai Rusijai. J is  pasivadino Laikinuoju 
USDDP(b) lietuvių sekcijų Centro biuru. Greta V. Kapsu
ko ir Z. Angariečio, Centro biuro nariu  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 Centro biuro sudėtis buvo patvirtinta. C ent
ui biuras padėjo sutelkti visos šalies lietuvius revoliuci
nius darbininkus apie bolševikų partiją, įtraukti juos į 
kovą už Spalio revoliucijos pergalę. 1918 m. sausio 5—8

141



(18—21) d. Petrograde įvykusi pirm oji RSDDP(b) lietuvių 
sekcijų atstovų konferencija išrinko nuolatinį RSDDP(b) 
lietuvių sekcijų Centro biurą. Jo  nariu  buvo išrinktas 
ir J . Dumša 15.

Į POGRINDĮ

Bręstant kaizerinės Vokietijos okupuotuose kraštuose re
voliucinei situacijai, Komunistų partija  rūpinosi, kad ir 
Lietuvos pogrindyje dirbtų daugiau ištikim ų partijos ve i
kėjų. RKP(b) lietuvių sekcijų Centro biuras 1918 m. rug
pjūčio 29 d. nutarė pasiųsti J. Dumšą į okupuotą Lietuvą 
pogrindiniam  partiniam  d a rb u i16. V ykdydam as užduotį,
J . Dumša 1918 m. rugsėjo 9 d. atvyko į Sebežą prie Lat
vijos s ien o s17 ir, padedam as pasienyje dirbusio Juozo 
Opanskio, iškeliavo į Lietuvą.

Sugrįžęs iš Rusijos, J . Dumša apsistojo Šiauliuose ir 
tapo vadovaujančiu partijos darbuotoju Šiaulių, Raseinių 
ir Telšių apskrityse. Į LKP pirm ąjį suvažiavim ą jis ne
galėjo nuvykti, nes, Domo Budino duomenimis, buvo su
sirgęs. Šiaulių partinei organizacijai suvažiavime a tsto 
vavo m okytojas Simonas Grybas. J is  ir buvo išrinktas 
į pirm ąjį LKP CK. Po suvažiavimo buvo organizuoja
mos rajonų partinės konferencijos. Šiaulių rajono partinė 
konferencija įvyko 1918 m. lapkričio 1 d. „Skalsos" val
gykloje 18. Išrinkus rajono kom itetą, J. Dumša tapo par
tijos rajono kom iteto pirmininku. Gruodžio 18 d. įvyko 
Šiaulių Darbininkų atstovų tarybos rinkimai. Daugumą 
v ietų  taryboje 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 galima bu
vo tik likvidavus vokiečių okupantų įgulą. Kom unistų 
partijos nurodym u Feliksas Baltušis-Žemaitis 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 pasiprie
šinimo. Buvo nuginkluota apie 70 vokiečių žandarų ir 
kareivių, paim ta v iena  patranka, du kulkosvaidžiai, daug 
šautuvų, keletas automobilių, garvežių, vagonų, sprogs
tamosios m edžiagos sandėlis29. O kupantų kareiviam s buvo 
leista grįžti į V okietiją plentu pėstiems.
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Iš Šiaulių darbininkų ginkluoto būrio netrukus išaugo 
Žemaičių raudonarm iečių pulkas, kuris po trum po apm o
kymo buvo pasiųstas prieš pradėjusius fronte puolimą 
vokiečius in terventus ir lietuvių buržuazijos sukurtas ka
rines dalis. Geriau ginkluoti ir didesnį kovos patyrim ą 
Inrintys in terventai F. Baltušio-Žemaičio vadovaujam ą 
Žemaičių raudonarm iečių pulką ties Luoke sumušė ir ko
vo 10 d. užėmė Šiaulius. Traukdam iesi su mūšiais, Tarybų 
valdžios gynėjai rugpjūčio 25 d. buvo priversti apleisti 
Lietuvos teritoriją.

Nors ir sunkus buvo 1919 m. pradžioje susisiekimas 
tarp Šiaulių ir Vilniaus, J . Dumša, kaip Šiaulių Darbininkų 
tarybos pirm ininkas, tu rėjo  dalyvauti respublikiniuose 
к 'ilginiuose. 1919 m. vasario  18—20 d. V ilniuje įvyko 
pirmasis Lietuvos Darbininkų, bežemių, mažažemių vals- 
I it'čių ir raudonarm iečių atstovų (tarybų suvažiavimas. 
.1. Dumša buvo išrinktas į suvažiavim o prezidiumą. Bai
giam ajam e suvažiavimo posėdyje buvo išrinktas Lietuvos 
I )arbininkų, bežemių, mažažemių ir raudonarm iečių at- 
Htovų tarybų Centro Vykdom asis Komitetas. Tarp 50 iš
rinktų Komiteto narių  buvo ir J . D um ša21. Jungtiniam e 
Lietuvos ir Baltarusijos Tarybų Centro V ykdom ųjų Ko
mitetų 1919 m. vasario 27 d. posėdyje buvo nu tarta  su
jungti abi respublikas į v ieną Lietuvos ir Baltarusijos 
Tarybų Socialistinę Respubliką, sudaryti jungtinės res
publikos Liaudies Komisarų Tarybą. Jos pirm ininku buvo 
išrinktas Vincas Kapsukas.

1919 m. kovo 4—6 d. V ilniuje įvyko Lietuvos Komu
nistų partijos ir Baltarusijos Komunistų partijos II (Jung- 
Imis) suvažiavimas. Tarp suvažiavimo išrinktų kandidatų 
j CK narius buvo ir J . D um ša22. Suvažiavimas išrinko 
delegatus į RKP(b) VIII suvažiavimą. J . Dumša buvo iš
rinktas delegatu su patariam uoju b a lsu 23. Tačiau dėl su
sidariusios kritinės padėties fronte jis į suvažiavim ą M ask
voje neišvyko, o pradėjo rengtis perėjim ui į pogrindinį 
darbą.

Suaktyvėjus in terventų  kariniam s veiksm ams fronte, 
L Dumša negrįžo ir į Šiaulius. Savo 1928 m. kovo 7 d. 
autobiografijoje jis rašo: „Pralaim ėjus Tarybų valdžiai 
Lietuvoje, pasilikau pogrindiniam  darbui kaip Lietuvos 
n Hallarusijos KP CK įgaliotinis ir vadovavau partiniam  
darbui Panevėžio ir Zarasų ap sk rity se"24. Apsistojo jis 
biržuose ir, naudodam asis M iškinio slapyvardžiu, palaikė 
lyšlus su pogrindinėmis organizacijomis, veikusiomis Ry
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tų Lietuvos rajonuose. 1919 m. spalio 19—20 d. įvyko 
Panevėžio rajono partinė konferencija, kurio je buvo kons
tatuota, kad „organizacija atgyja 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 — Eugenija J a n k ū n a itė 26. Sudarius 
Kaune 1919 m. rugpjūčio 15 d. vadovaujantį partijos o r
g a n ą — Centro biurą, į jo  narius buvo kooptuotas ir 
J . Dumša 27. Centro biuro sekretorium i dirbo A leksandras 
Jakševičius.

Žvalgybos funkcijas tuo m etu vykdė buržuazinės k a 
riuomenės 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 kon tr
žvalgybos skyriaus akiratį netrukus pateko ir J. Dumša.

BURŽUAZIJOS KALĖJIMUOSE

Žurnalo „Komunistas" 1920 m. gegužės 9 d. Nr. 124 buvo 
paskelbta žinutė: „Šiaulių kalėjim e sėdi d. Dumša, areš
tuotas kovo mėn. v iduryje" (p. 12). Utenos žvalgų punkto 
viršininkas 1920 m. balandžio 28 d. pranešė generalinio 
štabo žvalgybos skyriui, kad punkte tardom as kom unis
tas J. D um ša28. Tas pats žvalgų punkto viršininkas 
1920 m. rugpjūčio 14 d. pranešė Utenos taikos teisėjui, 
kad J . Dumša laikomas 3-iosios divizijos karo lauko teis
mo ž in io je29. M at Utenos taikos teisėjas buvo gavęs iš 
Kauno kalėjim ų departam ento direktoriaus 1920 m. lie
pos 29 d. telegram ą: „Laikomas Utenos kalėjim e Juozas 
Dumša reikia išduoti bolševikams. Susižinojus su žval
gybos punkto viršininku, kuo greičiausiai atsiųskite Dum- 
šą į Kauno kalėjim ą" 30.

Susidoroti su J. Dumša Lietuvos žvalgybai 1920 m. 
nepavyko. Pagal 1920 m. liepos 12 d. M askvoje pasira
šytos Lietuvos ir Tarybų Rusijos taikos sutarties XV 
straipsnį abiejų šalių vyriausybės pasižadėjo: „Ratifika
vusios šią sutartį, Lietuvos vyriausybė atleidžia Rusijos 
piliečiams ir optuojantiem s Rusijos pilietybę, o Rusijos 
vyriausybė — Lietuvos piliečiams ir optuojantiem s Lietu
vos pilietybę tiek  civiliniams, tiek  kariniam s visų politi
n ių ir disciplininių bylų bausmes. Je igu  tų  bylų reikalu
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dar nėra  padaryta nusprendimo, tai jos panaikinam os. . .  
Tuo pačiu žygiu abi susitariančios šalys atleidžia ir sa
viems piliečiams bausmes už darbus, padarytus 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, turėjo  nutraukti 
prieš J . Dumšą baudžiam ąją bylą — jis optavo Tarybų 
Rusijos pilietybę.

Kada gi J . Dumša buvo paleistas iš kalėjimo? Partijos 
istorijos instituto prie LKP CK bendradarbis surado Smo
lensko srities partiniam e archyve Smolensko gubernijos 
komiteto fonde (f. 3, ap. 3, b. 44, 1. 90) J. Dumišos už
pildytą anketą ir registracijos kortelę, kurioje parašyta, 
kad jis iš Lietuvos išvažiavo 1920 m. rugsėjo 25 d.32

Kaip rodo archyviniai duomenys, Lietuvos žvalgyba 
dar keletą m etų domėjosi, ku r yra J . Dumša. A ntai ge
neralinio štabo žvalgybos skyrius 1923 m. gegužės 15 d. 
išsiuntinėjo žvalgybos rajonų vedėjam s tokio turinio raš- 
lą: „Įsakau imtis griežtų priem onių suradimui žemiau iš
vardintų asmenų, kaltinam ų prigulėjim u prie bolševikų- 
kom unistų o rganizacijos.. . 4) Dumša, kurio kilimo vieta 
nežinoma, slap. „Miškinis". Suradus pristatyti į kontržval- 
gų dalį" 33.

SOCIALIZMO KORIMO BARUOSE

Kurį laiką 1920— 1921 m. J. Dumša dirbo Tarybų Rusi- 
|os -Latvijos pasienyje, Sebeže, padėdamas gabenti Smo
lenske LKP CK leidžiamą „Komunistą", įvairias kom u
nistines knygeles. Ši liiteratūra buvo nelegaliai platinam a 
buržuazinėje Lietuvoje. 1922 m. jis išvyko į M askvos 
gubernijos Voskresensko apskrities Lamišino tarybinį 
ukj. 1923 m. buvo išrinktas į Voskresensko apskrities par
imi kom itetą, dirbo organizacinio skyriaus vedėju, ap- 
skilties kom iteto įgaliotiniu tarybinių ūkių reikalams.

Senu partijos nariu  susidom ėjo VKP(b) CK Reikalų val
dyba. Į Partijos istorijos instituto prie LKP CK užklausi
mą TSKP CK Reikalų valdybos sekretoriatas 1962 m. lie
pus 12 d. atsakė, kad Juozas Dumša, gimęs 1881 m., par- 
lljos narys nuo 1905 m., dirbo VKP(b) CK aparate  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 inku34. Po to 
iki 1929 m. vasario 9 d. jis buvo aparato  sargybinis, vė
liau m edžiotojų sąjungos ūkio darbuotojas.

1928 m. buvo organizuojam a senų bolševikų ir revo
liucijos veteranų  draugija. Į ją  buvo priim tas ir J. Dum- 
ša. Teigiamus atsiliepimus apie J. Dumšos revoliucinę veik 
lą pateikė bendražygiai partijos nariai nuo 1905 m. Jurg is 
Remeika, Juozas Ozarskis, Stanislovas Turla. Pastarasis 
savo atsiliepime rašė: „Josifas Ivanovičius Dumša — fab
riko darbininkas, nepriekaištingai doras proletaras, visiš
kai revoliucijai atsidavęs žmogus, labai drausm ingas ir 
nuoseklus komunistas, visada aktyvus 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  teigiami bruožai. Viena iš te i
giamų jo savybių — kuklum as'135.

REPRESAVIMAS

Peržiūrėdami Vologdos gubernijos žandarų valdybos do
kum entus, Valstybinio archyvo darbuotojai 1929 m. su
rado užrašus, kad Josifas Ivanovičius Dumša 1912 m. ge
gužės 17 d. žandarų buvo užverbuotas teikti žinias apie 
politinių trem tinių nuotaikas Jarenske, turėjo  slapyvardį 
Pervyj. Adm inistraciniai organai 1929 m. kovo 28 d. re
presavo J. Dumšą. Tardomas balandžio 1 d. jis aiškino: 
„Pateikti m an dokum entai, iš kurių m atyti, kad aš būda
mas ištrem tas į Jarenską  buvau provokatorium , y ra  ne
teisingi. Kategoriškai pareiškiu, kad ištrem tas į Jarenską 
provokatorium  aš nebuvau. Slapyvardžio „Pervyj" aš ne
turėjau . Kai buvau ištrem tas į Jarenską, m an netgi n ie
kas iš žandarm erijos valdininkų nepasiūlė būti provoka
toriumi. Persiuntus m ane [nuo 1912 m. liepos mėn.] į Ve- 
likij Ustiugą žandarų rotm istras siūlė man, kaip jis iš
sireiškė, būti „informatorium" apie trem tinių gyvenimą, 
bet aš kategoriškai atsisakiau. Apie tai, kad man buvo 
pasiūlyta būti „informatoriumi", aš pasakojau ištrem tie
siems, tarp jų  draugui S,, Moliui. Tokius pasiūlym us būti 
„informatoriumi" rotm istras davė daugeliui trem tin ių "36.
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Išklausiusi adm inistracinių organų tardytojo pranešimą, 
Partinė tre jukė  gegužės 10 d. pašalino J. Dumšą iš parti
jos 37. Turėdam as galvoje, jog  adm inistracinių organų ta r 
dytojas nenustatė, kad J . Dumša ką nors būtų  išdavęs, 
Ypatingasis pasitarim as gegužės 17 d. nu tarė  jį iš ka lė ji
mo paleisti, bet išsiųsti trejiem s m etams iš M askvos38. 
Gyvendam as Tūloje, J . Dumša savo 1932 m. birželio 6 d. 
pareiškime CKK partinei kolegijai vėl rašė: „Provokato
rium aš nebuvau ir nebuvau sutikęs juo būti" 39.

Leisdamas savo knygą „Pirmoji Lietuvos proletarinė 
revoliucija ir Sovietų valdžia“ (Čikaga, 1934 m., pirmas 
leidimas), V. Kapsukas paskelbė K. Požėlos straipsnį „Šiau
lių m iesto proletariato kova dėl Sovietų valdžios" (p. 162— 
172), kuriam e buvo aprašyta ir J . Dumšos veikla 1918— 
1919 m. Šiaulių rajone. Prie šio straipsnio V. Kapsukas 
pridėjo 49-ąją pastabą: „Miškinis-Dumša, senas Rygos 
darbininkas; vėliau, būnant jam  TSRS, paaiškėjo, kad jis 
prieš karą  pakliuvęs trėm im an Vologdos gubernijon, su
liko tarnau ti caro ochrankoj; bet kad jis būtų  ką nors 
išdavęs, nėra  davinių. Dėl to buvo pasitenkinta jo  iš
metimu iš VKP(b)" 40.

lt ЕАВШТ AVIMAS

Rinkdamas m edžiagą „Lietuvos Komunistų partijos isto- 
i i jos apybraižai", Partijos istorijos institutas prie LKP CK 
dar 1962 m. pradėjo tirti, koks yra 1918— 1919 m. revo
liucinių įvykių dalyvio J . Dumšos likimas. Buvo išaiškin- 
la, k u r M askvoje gyvena jo  žmona ir duktė. Į Instituto 
užklausimą Vladimiro srities Kiržačio rajono civilinės 
m etrikacijos archyvas atsiuntė pažymą, kad Josifas Iva- 
uovičius Dumša m irė 1936 m. liepos 29 d. K iržačy je41. 
Respublikos adm inistraciniai organai padėjo gauti J . Dum
šos teismo bylą, partiniai organai — jo pašalinimo iš par- 
IIjos bylą. Instituto darbuotojas kalbėjosi su J . Dumšos 
bendražygiais V iktoru Brigmanu, Olga Lenkaitiene, Kazi
ui ieru M azurkevičiumi, užrašė jų  atsiminimus. Seni par
tijos nariai prisiminė J. Dumšos pasakojimus, kad ištrė
mime m ėgęs išgerti ochrankos valdininkas žandarų ro t
mistras jam  siūlęs būti informatoriumi, bet jis  atsisakęs.

Padaręs J . Dumšos bylų dokum entų nuorašus, Insti- 
tiilns pasiuntė juos Lietuvos TSR prokuratūrai su šiuo 
1964 m. liepos 17 d. lydim uoju raštu:

147



„Siunčiame Dumšos Josifo Ivanovičiaus (1881— 1936) 
bylos duomenis ir prašom e papildomai ištirti medžiagą, 
kurios pagrindu jis buvo represuotas.

J. Dumša, VKP(b) narys nuo 1905 m., buvo suimtas 
M askvoje 1929 m. kovo 28 d. ir apkaltintas, kad jis 
1912 m. sutikęs būti caro ochrankos agentu. Represuotas 
jis  buvo ryšium su tuo, kad valstybiniam e archyve buvo 
rastas ochrankos rotm istro Plato raštelis, jog J. Dumša 
neva sutikęs būti ochrankos inform atorium  apie politi
nių trem tinių nuotaikas Vologdos gub. Jarensko m ieste
lyje, kur jis 1911 m. buvo ištrem tas iš Rygos miesto kaip 
socialdem okratinio judėjim o dalyvis. Tardymo 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 Partkolegijai J . Dumša 1932 m. 
birželio 6 d. vėl rašo, kad „aš provokatorium  nebuvau 
ir nebuvau sutikęs juo būti". OGPU bendradarbio drg. 
Genkino, pažymos autoriaus, teigimą, kad J . Dumša buvo 
provokatorius, pranešinėjo apie trem tinių veiklą naudoda
masis slapyvardžiu „Pervyj", nepatv irtina teismo byloje 
esantieji dokum entai. M atyti, tuo ir paaiškinam as Ypa
tingojo pasitarimo 1929 m. gegužės 17 d. nutarim as pa
leisti J. Dumšą iš kalėjimo.

1929 m. tardyto jai neišaiškino klausimo, kaip atsirado 
aukščiau m inėtas rotm istro Plato raštelis, neužrašė tuo 
klausimu pačio J. Dumšos parodymų. Tuo tarpu J. Dum
šos draugai, remdamiesi jo  žodžiais, tvirtina, kad rotm ist
ras Platas parengė suklastotą dokum entą, kad gautų 
savo reikalam s tam  tikrą pinigų sumą. Tarybiniai adm i
nistraciniai organai patikėjo ochrankos rotmistro popie
rėliui, bet atsisakė tikėti aktyvaus partijos nario nuo 
1905 m. parodymais. J. Dumša, nors ir buvo paleistas iš 
kalėjim o, bet buvo išsiųstas iš M askvos adm inistracine 
tvarka, pašalintas iš partijos.

O bjektyvūs duom enys nepatv irtina versijos, kad 
J .  Dumša tarnavo ochrankoje. Apie tai kalba tokie fak
tai. 1914 m. pradžioje Rygos m ieste J . Dumšos bute, kaip 
tv irtina  V. Brigmanas, tam  tik rą  laiką gyveno pabėgęs 
iš Sibiro trem ties V. S. M ickevičius-Kapsukas (1880— 
1935), žymus Lietuvos revoliucinio judėjim o dalyvis. Je i
gu J. Dumša būtų buvęs ochrankos informatorium, tai 
jis turėjo galimybę išduoti V. S. M ickevičių-Kapsuką ir 
ochranka turėtų  galimybę jį sekti, bet kurioje v ieto je jį
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suimti. Tuo tarpu V. S. M ickevičius-Kapsukas pro Lie- 
luvą, V okietiją  nekliudom as išvažiavo į K rokuvą (Austro- 
Vengriją).

1916 m. rudenį iš Rygos Olga Lenkaitienė pervežė po
grindinės lietuvių bolševikų spaustuvės šriftą į Petrogra
dą. Ši spaustuvė Petrograde buvo laikoma J. Dumšos 
hute. Spaustuvė neįkliuvo. Pati O. Lenkaitienė po to taip 
pat nebuvo represuota.

J. Dumša dirbo pogrindinį partinį darbą Lietuvoje 
1918— 1920 m., vykdė eilę nelegalių pavedimų. Jok ių  abe
jonių dėl jo  politinio padorum o tuo m etu neiškilo (Lie- 
luvos KP CK partarchyvo medžiaga).

Seni partijos nariai, dirbę kartu  su J. Dumša, ir dabar 
netiki, kad jis buvo provokatorius. Prašome dar kartą  
apsvarstyti visas aplinkybes, patikrinti dokum entus, pa
pildomai paieškoti valstybiniam e archyve, ar nėra  kokių 
nors ochrankos agento ,,Pervyj" 1912 m. pranešimų, ap 
klausti J . Dumšos draugus, dabar personalinius pensi
ninkus:

1. Brigmanas V iktoras Josifovičius, gim. 1884 m., TSKP 
narys nuo 1905 m.

2. Lenkaitienė Olga Antonovna, gim. 1897 m., TSKP 
narė nuo 1916 m.

3. M azurkevičius Kazimieras Adolfovičius, gim. 
1894 m., TSKP narys nuo 1912 m.

4. Dumšienė M arija M ichailovna — J. Dumšos žmona. 
|l!uvo pateikti visų jų  adresai V ilniuje ir M askvoje.]

Byloje praeinančių senų partijos narių  — Jurg io  Re
meikos (1878— 1958), Juozo Ozarskio (1874— 1943), Stanis
lovo Turlos (1889— 1942) — jau  nebėra gyvųjų  ta rp e . . .

Apie patikrinim o rezultatus prašome pranešti Partijos 
Istorijos institutui prie LKP CK.

P r i e d a i :  bylos dokum entų nuorašai (38 lap a i)"42.
Prokuratūros organai išsiaiškino ir 1965 m. balandžio 

K) d. raštu  informavo, kad „Dumšos Josifo Ivanovičiaus, 
bu v. TSKP nario nuo 1905 m., kaltinim o byla pagal TSRS 
( k m oralinio prokuroro protestą M askvos miesto teismo 
prezidiumo 1965 m. kovo 25 d. nutarim u n u tra u k ta " 43.

Sužinojęs, kad prieš J . Dumšą iškelta byla tarybinio 
loismo nutraukta, Partinės kontrolės kom itetas prie 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. pa
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 miesto V ytauto 
g. 31 namą, statybininkai rado po grindimis paslėptą są
siuvinį su „Bedarbio atsiminimais". Juose buvo rašoma 
apie revoliucinę veiklą Rygoje 1905— 1907 m., apie au 
toriaus ištrėm im ą į Vologdos guberniją, apie trem tinių 
kelionę žiemą iš V iatkos į Jarenską. Šimtus kilom etrų 
trem tiniai ėjo pėsti, apsiavę vyžomis, šlapi ir apšalę, žaiz
doti. Autorius aprašo trem tinių buitį laikydam asis konspi
racijos taisyklių, nepam inėjęs nė 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.
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Pranas 
Eidukevičius
( 18 6 9 — 1 9 2 6 )

Lietuvos darbo žmonių revoliucinio judėjim o istorijo je 
l’ranas Eidukevičius yra žinomas kaip mūsų krašto  dar
bininkų judėjim o pionierius, vienas iš Lietuvos Komu
nistų partijos ir Tarybų Lietuvos kūrėjų.

Pranas Eidukevičius (partiniai slapyvardžiai Edmundas, 
A ntanas Baranauskas, M arcelis, M aciejus, Butkevičius) 
gimė 1869 m. rugsėjo 25 d .1 Kybartėlių kaime, pusantro 
kilometro nuo Virbalio stoties. Jo  tėvas buvo geležinkelio 
darbininkas. Baigęs Virbalio dviklasę m iesto m okyklą, 
I Eidukevičius toliau mokėsi padedam as savo kovos drau- 
gų a rba  pats savo jėgom is lavinosi dirbdam as fabrikuose 
ir sėdėdam as už revoliucinę veiklą carinės Rusijos ka
lėjimuose.

DARBININKŲ STREIKŲ ORGANIZATORIUS

Mirus tėvui, P. Eidukevičius apie m etus laiko dirbo že
mės ūkio darbus pas dvarininką Rytprūsiuose, o 1885 m. 
pelnytis duonos kąsnio atvyko į Kauną. Čia dirbo m o
kiniu brolių Tilmansų m ašinų gam ykloje (1885— 1888), pas-
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kui Suvalo liejykloje (1888— 1889), dar vėliau brolių Šmid- 
tų m etalo dirbinių fabrike (1889— 1890 ir 1892— 1894). 
Kaune jaunasis P. Eidukevičius pradėjo  skaityti nelega
lią socialistinę literatūrą, dalyvavo kylančiam e Kauno 
darbininkų judėjim e, padėjo organizuoti darbininkų strei
k ų  kovos kasas.

Laikotarpis, kai P. Eidukevičius pradėjo savo revoliu
cinę veiklą, buvo žiaurios caro A leksandro III politinės 
reakcijos metai, spartaus naujos išnaudotojų klasės — bur
žuazijo s— ekonominio stiprėjim o, jos politinės įtakos k i
limo metai. P. Eidukevičius patyrė visą caro reakcijos 
siautėjimo ir kapitalistinio išnaudojim o sunkumą.

Savo sąm oningą politinę veiklą P. Eidukevičius p ra
dėjo tarp Kauno 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 prisimena: 
„Nuo 1887 m. agitavau, kad būtų sukurtos streikų kasos 
iš pradžių atskirose įmonėse, paskui atskirose pram onės 
šakose vietiniu mastu" 2. Susipažinęs arčiau su m arksisti
ne literatūra, P. Eidukevičius pradėjo įsitraukti į social
dem okratinį judėjim ą, dalyvavo organizuojant Kaune po
litinio lavinimosi būrelius. „Nuo 1889 m. aš jau  laikiau 
save „Lenkų darbininkų sąjungos" n a r iu .. .3— rašė jis au 
tobiografijoje.— Socialdemokratu aš save laikiau nuo 
1893— 1894 m., kai p radėjau gauti literatūrą iš lenkų so
cialdem okratų partijos „Proletariat" ir Užsienio socialde
m okratų sąjungos" 4.

„Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraižos" p ir
mame tome (p. 32) minima, kad šaltkalvis P. Eidukevi
čius buvo vieno iš pirm ųjų Kaune darbininkų streikų 
organizatorius. 1889 m. kovo mėn. streikavo brolių Šmid- 
tų m etalo apdirbimo gamyklos 200 darbininkų. J ie  reika
lavo viena valanda sutrum pinti darbo dieną ir streiką 
laimėjo.

Už revoliucinę veiklą atleistas iš brolių Šmidtų fabriko 
kaip „neištikimas" ir negalėdam as Kaune gauti nuolatinio 
darbo, P. Eidukevičius 1895 m. rudenį išvyko į Rygą. 
Čia įsidarbino šaltkalviu geležinkelio dirbtuvėse. Rygoje 
jis  priklausė Lietuvių darbininkų pašalpos draugijai, buvo 
išrinktas tos draugijos valdybos nariu, dalyvavo kuriant 
pirmąsias socialdem okratų organizacijas Latvijoje. Nuo 
1897 m. palaikė ryšius su Lietuvos socialdem okratų par
tijos Centro Komitetu Vilniuje, padėjo įkurti Rygoje LSDP 
o rgan izaciją5.
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1898 m. lapkričio 1 d. P. Eidukevičius buvo suimtas 
Rygoje drauge su 200 trem tinių-— darbininkų judėjim o 
dalyvių ir vietos revoliucinių studentų. Už priklausym ą 
„socialdem okratų federaciniam  kom itetui" jis buvo tre 
jiems 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 Volkovysko 
rajone, jis vėl telkė darbininkus, organizavo nelegalių 
leidinių biblioteką. Kai ji pakliuvo į policijos rankas, 
P. Eidukevičius buvo suimtas ir 1901— 1902 m. kalintas 
Peterburgo tardom ųjų kalėjim e. Čia, būdam as su rusų 
politiniais kaliniais revoliucionieriais, jis studijavo 
K. M arkso „Kapitalą", ėmė giliau suvokti didžiąsias m ark
sizmo mokslo idėjas 6.

1903 m. P. Eidukevičius organizavo Gardine Gegužės 
pirmosios šventės m inėjim ą, gilzių m ašinų fabriko darb i
ninkų streiką. Už ta i jis vėl buvo suimtas ir Gardino 
kalėjim e laikomas ypač sunkiomis sąlygomis. Protestuo
damas prieš kalėjim o adm inistracijos terorą, P. Eiduke
vičius paskelbė bado streiką ir badavo 18 p a rų 1. Paga
liau 1904 m. sausio 7 d. jis buvo ištrem tas į Oloneco 
guberniją, iš kur 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 tuo
jau  pat pateko į prasidėjusios 1905 m. revoliucijos įvykių 
sūkurį. J is  buvo vienas iš protesto streikų prieš Peter
burgo darbininkų sušaudym ą Kruvinojo sekm adienio m e
lu organizatorių Lietuvoje. J a u  sausio 11 d. V ilniuje ir 
Kaune prasidėjo m asiniai darbininkų protesto s tre ik a i8. 
Revoliucinė Lietuvos darbininkų kova su carizmu susilie
jo su visos Rusijos revoliucine darbo žmonių išsivadavi
mo kova.

Kurį laiką, nuo 1904 m. pabaigos iki 1906 m. pava
sario, P. Eidukevičius dirbo Lenkijos socialistų partijo je 
(PPS),, buvo jos aktyvistas Lodzėje, paskui Dombrovos ang
lių baseine, birželio m ėnesį vadovavo Lodzės darbininkų 
suk ilim ui9. Tačiau, kai jam  paaiškėjo PPS vadovybės n a 
cionalizmas, jis nu traukė ryšius su  PPS Centro Komitetu.
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Grįžęs iš Lenkijos į Vilnių, P. Eidukevičius 1906 m. va
dovavo PPS Lietuvos organizacijos susijungimui su Lie
tuvos socialdem okratų partija  ir nuo to laiko tapo Lie
tuvos socialdem okratų partijos Centro Komiteto nariu, ku 
riuo buvo iki pat 1918 m .10

Po 1905 m. revoliucijos įsigalėjusi reakcija  sudavė 
skaudžių smūgių Lietuvos darbo žmonių revoliuciniam  
judėjim ui. P.; Eidukevičius, greta Z. Angariečio, buvo 
vienas iš nedaugelio laisvėje likusių LSDP vadovų, nenu
ėjusių likvidatorystės keliu. Vilniaus draugų padedam as, 
jis rūpinosi išsaugoti nelegalias partines organizacijas, 
o 1908 m., užsidarius paskutiniam  legaliam  LSDP savait
raščiui „Žarija", jis beveik vienas tais pačiais m etais 
m ėgino leisti nelegalų partijos laikraštį lenkų kalba „Glos 
Robotniczy" (išėjo 2 numeriai). Laikraštis buvo spausdi
nam as nelegalioje spaustuvėje, įrengtoje revoliucinio ju 
dėjim o dalyvės Filomenos Grincevičiūtės bute V ilniuje.

Antilikvidatoriškom s P. Eidukevičiaus ir jo  draugų 
pažiūroms, be abejo, turėjo  įtakos tuo laikotarpiu užsi- 
mezgę glaudesni ryšiai su Rusijos bolševikais. Apie Lie
tuvos socialdem okratų ryšius su Rusijos bolševikais P. Ei
dukevičius savo atsiminimuose rašo: „1908 m etų pabai
goje buvau užmezgęs ryšius su RSDDP bolševikais Pary
žiuje ir pradėjom e gauti jų  laikraščius ir atsišaukimus. 
Kada pradėjo išeiti legalūs bolševikų laikraščiai Rusijoje, 
tai mes turėjom e įsteigę tų  laikraščių agentūrą. Su šių 
laikraščių pagalba mes įveikėm e likvidatorius, pakėlėm e 
darbininkų dvasią ir padėjom e pradžią organizacijai" u .

RYŠIAI SU V. LENINU

Kaip Lietuvos socialdem okratų partijos atstovas P. Eidu
kevičius palaikė ryšius ir su bolševikų vadu V. Leninu. 
Tai jis nurodo ir 1924 m. pradžioje rašytoje savo au to
biografijoje: „Bet galutinai bolševikų politikoje apsifor
minom tik  po 1907 mėtų, t. y. nuo to momento, kai buvo 
užmegzti asmeniniai ryšiai s u . . .  rusų bolševikais (drg. Le
ninas. . .  ir kt.), organizuotas bolševikų literatūros p lati
nimas Lietuvoje ir t. t., o taip pat buvo užmegzti LSDP 
Užsienio biuro (Krokuvoje) ryšiai su drg. Leninu" ’2.

Apie savo asmeninius pasim atym us su Leninu P. Ei
dukevičius m inėtoje autobiografijoje rašo: „Asmeniškai
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su drg. Leninu pirm ą kartą  susitikau 1914 m etais A ustri
jos kalėjim e, paskui Berne, grįždamas į Lietuvą, ir 1918 
m etais M askvoje (Kremliuje") 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 Komunistų par
tijos susikūrim o istoriją. P. Eidukevičius 1911 m. bolševi
kų laikraščio „Social-demokrat" N r. 19—20 paskelbė
straipsnį ,,Kas dedasi Lietuvoje". Jam e pasakojo apie 
padėtį mūsų 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 susirėmimų su fabrikantais. Darbininkai kovojo 
prieš odos apdirbimo įmonių savininkų paskelbtą nu ta
rimą sumažinti daugiau kaip 30 proc. darbo užmokestį. 
Kai darbininkai su tuo nesutiko, įmonininkai paskelbė lo
k a u tą — išm etė į gatvę apie 1000 darbininkų. Pasipiktinę 
odininkai sustreikavo. V ilniaus darbininkus parėm ė Smur- 
gainių (Baltarusija) odininkai. Lokautas-streikas užtruko 
penkis su puse m ėnesio ir buvo vienas iš atkakliausių 
klasinių mūšių Stolypino reakcijos m etais visoje Rusijoje. 
Lenininis laikraštis „Social-demokrat" Nr. 2 1909 m. v a 
sario 28 d. (kovo 12 d.) rašė: „Nereikia pamiršti, kad 
lik Vilniaus odininkai pajėgė išsaugoti laisvių m etu iš
kovotas darbo sąlygas. Šiuo m omentu jie y ra  pavyzdys 
visiems kitiem s darbininkam s, kaip kovotojai už geresnį 
gyvenim ą".

V ilniaus odininkų streikui 1908 m. gruodžio— 1909 m. 
gegužės mėn. vadovavo LSDP ir RSDDP organizacijos. 
Vienas iš aktyviausių streiko vadovų buvo P. Eiduke
vičius. „1908 m. gruodžio mėn. aš pradėjau dirbti V il
niuje odininkų profsąjungos sekretorium  lokauto-streiko 
melui" 14,— prisim ena P. Eidukevičius. Odininkų profsą
jungos siunčiamas, jis trum pam  laikui buvo išvykęs į Vo- 
kietiją aukų badaujantiem s streiko dalyviam s rinkti. Ka
dangi P. Eidukevičius neturėjo  reikiam ai įform intų įga
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 Tarptautinio socialistų biuro sekretoriui K. Heis- 
mansui Briuselyje V. Leninas rašė:
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„Gerbiamas drauge!
Vilniaus odininkai pasiuntė draugą M arcelį (P. Eidu

kevičiaus slapyvardis.— R e d . )  į užsienį surinkti pinigų 
streikuojantiem s. Draugas M arcelis buvo pas drg. Lėgy- 
ną, bet drg. Lėgynas pažiūrėjo į jį su nepasitikėjim u, nes 
M arcelis neturėjo jokio liudijimo.

Aš pažįstu draugą M arcelį, ir jis m ane prašo dabar, 
kad Tarptautinis biuras praneštų draugui Lėgynui, jog 
draugas M arcelis iš tik rų jų  yra Vilniaus odininkų įgalio
tas ir kad streikuojantiesiem s surinkti pinigai turi būti 
nusiųsti draugo M arcelio nurodytu draugui Lėgynui ad 
resu.

Vilniaus odininkų sąjunga pasiųs draugui Lėgynui dar 
specialų įgaliojimą. Aš pridedu šios sąjungos an tspau
dą" 15.

Internacionalinę param ą Vilniaus streikuojantiem s dar
bininkams suteikė Peterburgo, M askvos, Kijevo ir k itų  
m iestų darbininkai. Iš V okietijos profsąjungų buvo gauta 
1000 markių, iš Prancūzijos — 500 frankų, iš A ustrijos 
profsąjungų — 500 kronų. Už gautą param ą Vilniaus odi
ninkų profsąjunga 1909 m. vasario 19 ir 22 d. raštais 
padėkojo klasės draugam s per lenininį laikraštį „Prole- 
tarij" 16. Apie Vilniaus odininkų streiką rašė ir kitas bol
ševikų laikraštis —„Social-demokrat".

1909 m. pabaigoje, Lietuvos socialdem okratų partijos 
siunčiamas, P. Eidukevičius išvyko į JA V  kaip A ntanas 
Baranauskas pas lietuvius darbininkus išeivius rinkti aukų 
Lietuvos darbininkų judėjim o, partinės spaudos atgaivi
nimo reikalams, taip  pat politiniams kaliniam s remti.

Grįžęs 1910 m. pabaigoje į V ilnių ir čia legalizavęsis, 
P. Eidukevičius kurį laiką dirbo statybos kontoroje, kartu  
dalyvaudam as atgyjančiam e darbininkų judėjim e. V iena 
iš legalių galimybių dirbti partinį darbą buvo P. Eiduke
vičiaus pastangom is atidarytas Vilniaus Darbininkų klu
bas. Nuo 1912 iki 1919 m. P. Eidukevičius su šeima, ka ip  
liudija duktė A ldona Eidukevičiūtė, gyveno Vilniuje, V il
niaus g. 25 pirmame aukšte.

Lenos įvykiai (darbininkų dem onstracijos sušaudym as 
1912 m. Sibiro aukso kasyklose prie Lenos upės) ir dėl 
jų  Rusijoje kilę m asiniai protesto streikai pasiekė ir Lie
tuvą. Į Lenos įvykius Vilniaus darbininkai atsakė stre i
kais. 1911— 1914 m. vėl atgijo streikų kovą  V ilniuje, 
Kaune, Šiauliuose. Darbininkų judėjim as plėtėsi veik ia
mas kylančio Rusijos darbininkų judėjim o.
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1910— 1912 m. Rusijoje pradėjus eiti legaliems bolše
vikų laikraščiam s „Zvezda", „Pravda" ir kt., P. Eiduke
vičius ir jo  draugai organizavo šių laikraščių platinim ą 
Lietuvoje. „Pravda" buvo platinam a Vilniuje, Kaune, 
Šiauliuose, Panevėžyje.

Lenininių idėjų  veikiami, Lietuvos revoliuciniai social
dem okratai 1912 m. su bolševikiniais šūkiais organizavo 
rinkimus į IV V alstybės dūmą, taip  pat ir rinkim ų į ligo
nių kasų tarybas kam panijas. Vienas iš svarbiausių šių 
kam panijų  Lietuvoje organizatorių buvo P. Eidukevičius.

1912 m. rugsėjo mėn. būdam as Šiauliuose Valstybės 
dūmos rinkimų kam panijos reikalais, P. Eidukevičius lan
kėsi Šiaulių gimnazistų aušrininkų būrelyje. Susirinkimo 
dalyvio Stasio Brašiškio liudijimu, ten jis pasakė kalbą 
ir supažindino būrelio narius su kylančiu Rusijoje dar
bininkų judėjim u. J is  kalbėjo apie bolševikų partijos ir 
jos vado V. Lenino organizuojantį vaidm enį tam e judėji
me, ragino m oksleivius daugiau domėtis m arksistine-le- 
ninine literatūra, suartėti su darbininkų judėjim u. P. Ei
dukevičiaus lankym asis giliai paveikė m oksleivius ir pa
dėjo sąmoningesnei jų  daliai (V. Rekašiui, S. Brašiškiui 
ir kt.) pasukti m arksistiniu keliu.

A ktyvią pogrindinę P. Eidukevičiaus veiklą netrukus 
susekė caro žvalgyba (ochranka) ir 1912 m. rudenį jį su
ėmė. Caro valdžia nusprendė jį, kaip  LSDP CK narį, pa
laikiusį ryšius su bolševikais ir rašinėjusį bolševikų spau
doje (straipsnį „Apie darbą Lietuvoje" laikrašty je „Pro- 
le tarij“ P. Eidukevičius pasirašė slapyvardžiu Marcelis), 
ištrem ti į Archangelsko guberniją trejiem s metams. Ši 
bausmė vėliau buvo pakeista ištrėmimu tam  pačiam  laikui 
į užsienį I7. 1913 m. vasario 25 d. P. Eidukevičius vėl iš
vyko į JA V  pas lietuvių darbininkus su tomis pačiomis 
partijos užduotimis, kaip ir 1909 m. Grįždamas po m etų 
atgal, jis maždaug m ėnesį praleido Škotijoje, padėjo v ie
tos lietuvių socialistų sąjungai propagandiniam e darbe. 
Atsisveikinimo vakarienė P. Eidukevičiui-A. Baranauskui 
buvo surengta 1914 m. birželio 20 d .18

Pirmasis pasaulinis karas P. Eidukevičių užklupo p a 
keliui iš Anglijos į Lietuvą — Austrijos Galicijoje. Drau
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 
lėjimo buvo išvaduotas. Jis  išvyko į Švęicariją ir čia, 
prieš grįždamas į Lietuvą, 1915 m. Berne antrą kartą  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 darb i
ninkų judėjim ą, buvo vienas iš Vilniaus darbininkų m e
talistų, statybininkų profsąjungų vadovų, V ilniaus nele
galaus profsąjungų Centro 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. Dešinieji jos elem entai su S. Kairiu ir 
M. Biržiška priešakyje: pasuko į bendradarbiavim ą su 
lietuvių buržuazija ir kaizeriniais okupantais. J ie  daly
vavo kaizerinėje Lietuvos taryboje ir siekė im perialistų 
padedam i sukurti buržuazinę Lietuvą. P. Eidukevičius 
taip  pat dalyvavo 1917 m. rugsėjo mėn. lietuvių buržua
zinių nacionalistų V ilniuje sušauktoje su okupantų lei
dimu lietuvių konferencijoje. J i išrinko buržuazinę Lie
tuvos tarybą. Kad pabrėžtų šios tarybos priklausom ybę 
nuo Vokietijos, okupacinės valdžios vadovybė V ilniuje 
išdavė jos nariam s atitinkam us oficialius pažymėjimus. 
Lietuvos taryba vis labiau aiškėjo kaip kaizerinių oku
pantų įrankis jų  siekimams prijungti Lietuvą prie V o
kietijos. Tai supratęs P. Eidukevičius ir jo  vadovaujam i 
Vilniaus revoliuciniai socialdem okratai pareikalavo, kad 
įėję  į tarybą LSDP atstovai S. Kairys ir M. Biržiška ją  
apleistų. Šiems atsisakius, vilniečiai socialdem okratai 
LSDP CK vardu, P. Eidukevičiui pasiūlius, pašalino S. Kai
rį ir M. Biržišką iš partijos.

Kovodamas su buržuaziniais nacionalistais, P. Eiduke
vičius stengėsi skleisti marksizmo-leninizmo, proletarinio 
internacionalizm o idėjas. 1918 m. kovo mėn. buvo pa
žymimos Karlo M arkso gimimo 100-osios metinės. Ta p ro
ga P. Eidukevičius Darbininkų klube V ilniuje padarė p ra 
nešimą, pabrėždamas, kokią reikšmę darbininkų klasės 
išsivadavimo judėjim ui turi K. M arkso sukurta m okslinė 
pasaulėžiūra.
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Vienas iš žymiausių P. Eidukevičiaus nuopelnų buvo 
kovos dėl Lietuvos Komunistų partijos sukūrim o orga
nizavimas dar kaizerinės okupacijos laikotarpiu. 1918 m. 
balandžio mėn. V ilniuje A leksandros Drabavičiūtės ini
ciatyva buvo sukurta pirm oji nelegali kom unistinė kuo
pelė. Jo je  susitelkė grupė LSDP kairių jų  elem entų, įsisą
moninusių marksizmo-leninizmo, Spalio revoliucijos idė
jas. Įveikęs savo laikinus svyravimus, gegužės m ėnesį 
I Lietuvos Komunistų partijos kūrim o darbą įsitraukė ir 
P. Eidukevičius. Tuo jis padėjo V ilniaus socialdemokra- 
lams diferencijuotis, revoliuciniam s elem entams atsiskirti 
nuo oportunistų.

1918 m. vasarą P. Eidukevičius užmezgė ryšius su 
RKP(b) lietuvių sekcijų Centro biuru M askvoje, rašė pla
čias inform acijas apie padėtį Lietuvoje. Tie laiškai buvo 
spausdinam i M askvoje ėjusioje „Tiesoje". V. Kapsuko 
ir Z. Angariečio vadovaujam as Centro biuras, rem dam a
sis šiomis informacijomis, num atė konkrečius kelius Lie- 
Invos Komunistų partija 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. Jam e buvo nu tarta  sukurti nau ją  darbininkų k la
sės partiją  ir pavadinti ją  Lietuvos ir Baltarusijos Ko
m unistų partija. Pasitarimo dalyviai pasivadino kuriamos 
partijos Taryba, vėliau-— Centro biuru. Susikūręs V ilniu
je partijos centras netrukus susisiekė su kitose Lietuvos 
vietose susikūrusiomis kom unistinėmis organizacijom is, or
ganizavo kom unistinės literatūros leidimą, gabenim ą ir 
jos pristatym ą į vietas.

Apie partijos kūrim o darbą P. Eidukevičius, nuvykęs 
rugpjūčio pabaigoje į M askvą, informavo RKP(b) lietuvių 
sekcijų  Centro biurą ir gavo visišką jo pritarim ą.

Grįžęs į Vilnių, P. Eidukevičius ėmė organizuoti LKP 
pirmojo suvažiavim o sušaukimą. Jo  siunčiamas partijos 
kurjeris J. Glovackas atvyko į Šunskų valsčiaus Užbalių 
kaimą prie M arijam polės, kur rugsėjo 15 d. vyko Suval
kijos ir Panevėžio rajonų kom unistinių organizacijų a t
stovų konferencija. J i taip  pat svarstė Komunistų par- 
II jos sukūrimo būdus. Sužinojusi iš J . Glovacko apie V il
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niuje veikiantį partijos centrą, konferencija pasiuntė savo 
atstovus į Vilnių, kur buvo susitarta dėl bendrų pastangų 
partijos suvažiavimui sušaukti.

1918 m. spalio 1—3 d. V ilniuje įvyko pirmasis, stei
giamasis Lietuvos Komunistų partijos suvažiavimas. 
P. Eidukevičius, greta R. Pilerio, K. Požėlos, A. Jakše- 
vičiaus, buvo vienas iš aktyviausių šio suvažiavimo o r
ganizatorių ir vadovų. Jis  parašė beveik visų pirm ojo 
Lietuvos Komunistų partijos suvažiavim o rezoliucijų pro
je k tu s 20. Suvažiavimo išrinktas 7 narių  partijos Centro 
Komitetas savo pirm ajam e posėdyje išrinko P. Eiduke
vičių Centro Komiteto p irm in inku21.

N etrukus po pirm ojo suvažiavimo P. Eidukevičius d rau
ge su partijos CK nariu Konstantinu Kernovičiumi išvy
ko į okupuotų kraštų kom unistinių organizacijų atstovų 
konferenciją M askvoje. Konferencija, įvykusi 1918 m. 
spalio 19—24 d., priėmė nutarim us dėl partinio darbo 
išplėtimo tada d a r  vokiečių okupuotuose kraštuose (Len
kijoje, Lietuvoje, Baltarusijoje, Latvijoje, Estijoje, taip 
pat Suomijoje). Grįžtant iš konferencijos, P. Eidukevi
čius Baltarusijoje, Borisove, buvo vokiečių okupantų su
imtas. Iš kalėjim o jį išvadavo tik  V okietijos Lapkričio 
revoliucija, nuvertusi kaizerio valdžią.

KOVOJE UZ TARYBŲ LIETUVOS SUKŪRIMĄ

Po Vokietijos Lapkričio revoliucijos, pakrikus okupantų 
režimui, revoliucinis judėjim as Lietuvoje dar labiau su
stiprėjo. V isoje Lietuvoje prasidėjo tik  ką susikūrusios 
Komunistų partijos vadovaujam a tiesioginė kova dėl Ta
rybų valdžios. Vis dažniau ginkluoti partizanų būriai už
puldavo okupantų valdžios pareigūnus ir jų  vietinius 
samdinius — buožes ir dvarininkus. V ilniaus darbininkų 
kovos būriai slapta miesto apylinkių miškuose mokėsi v a r
toti ginklą. Šie kovos būriai buvo pirm oji ginkluota jė 
ga, kuria rėmėsi 1918 m. lapkričio pabaigoje ir gruodžio 
pradžioje išrinkta Vilniaus Darbininkų atstovų taryba. 
Savo autobiografijoje P. Eidukevičius rašo: „Kovos bū
rių  sudarym ui ir raudonarm iečių dalinių apginklavim ui 
aš veikliai vadovavau kaip LKP Centro Komiteto pirm i
ninkas ir Karinio revoliucinio kom iteto narys dar iki 
[Vilniaus Darbininkų atstovų] tarybos sudarym o"22. Di
džiausioje M iesto salėje (dabartinės Valstybinės filhar-
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monijos salėje) 1918 m. gruodžio 15 d. į savo pirm ąjį po
sėdį susirinko Vilniaus Darbininkų atstovų taryba. 202 
atstovų Taryba savo prezidiumo pirm ininku išsirinko po
puliarų vilniečių darbininkų vadovą P. Eidukevičių.

Komunistų pasiūlymu Vilniaus Darbininkų atstovų ta 
ryba pasiskelbė imanti m ieste valdžią į savo rankas. Gruo
džio 18 d. V ilniaus m iesto gatvėse pasirodė keturiom is 
kalbomis Tarybos prezidiumo pirm ininko P. Eidukevičiaus 
ir sekretoriaus J. Simelevičiaus pasirašytas skelbimas apie 
šį nutarim ą.

Tarybų valdžios paskelbimą ir Lietuvos Laikinosios re
voliucinės darbininkų ir valstiečių vyriausybės, vadovau
jamos V. M ickevičiaus-Kapsuko, sudarym ą darbininkai ir 
valstiečiai parėm ė masiniais politiniais streikais ir demonst
racijomis visuose stam besniuose miestuose ir miesteliuose. 
1918 m. pabaigoje ir 1919 m. pradžioje Tarybų valdžia 
įsigalėjo didžiojoje Lietuvos dalyje. Visame šiame Tarybų 
Lietuvos kūrim o darbe veikliai dalyvavo P. Eidukevičius, 
visą laiką dirbęs Vilniaus D arbininkų atstovų taryboje. 
Sukūrus centrinius Tarybų valdžios organus, P. Eidukevi
čius pirm ojo Lietuvos Tarybų suvažiavim o 1919 m. vasa
rio mėn. buvo išrinktas Centro Vykdom ojo Komiteto 
nariu.

Jaunai Tarybų Lietuvos respublikai jau  nuo pirm ųjų 
dienų grėsė vidaus kontrrevoliucionieriai ir užsienio inter- 
ventai. V ilniaus m ieste ir už jo ribų formavosi lenkų burj 
žuazinių nacionalistų pilsudskininkų kovos būriai, kurie 
grasino užpulsią D arbininkų tarybą (1919 m. sausio 1 d. 
jie savo ketinim ą įvykdė ir iki sausio 5 d. šeim ininkavo 
mieste). Kaizeriniai okupantai ginklavo ir lietuvių buržua
zinių nacionalistų, Lietuvos tarybos kuriam us būrius, ku
rie priešinosi paskelbtos Tarybų valdžios organizacinėms 
priemonėms.

Komunistų partijos ir V. Kapsuko vadovaujam a, Lie
tuvos Laikinoji revoliucinė vyriausybė kreipėsi į Tarybų 
Pasijos vyriausybę, prašydam a pagalbos kovai su kontrre- 
voliucija. V. Lenino biografinėje kronikoje 1918 m. gruo
džio 23 d. (ne anksčiau) y ra  paskelbta žinutė: „Leninas, 
gavęs iš V ilniaus Lietuvos Komunistų partijos CK pirm i
ninko P. V. Eidukevičiaus (Butkevičiaus) laišką dėl pa
dėties m ieste ir su prašym u pagreitinti Raudonosios Armi- 
)os žygiavimą į Lietuvą, parašė ant jo: „S talinu i"23.

Raudonosios Arm ijos 5-asis Vilniaus pulkas ir kai ku
lius kitos raudonarm iečių dalys 1919 m. sausio 5 d. pasie
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kė Vilnių ir išvijo iš miesto lenkų legionierius, išvadavo 
suimtuosius D arbininkų atstovų tarybos narius. Interven- 
tų  lenkų ir vokiečių bei lietuvių buržuazijos karinės jė 
gos suaktyvino savo puolimą 1919 m. pavasarį. Kovo m ė
nesį vokiečių geležinė divizija užėmė Telšius, Šiaulius. Po 
atkaklios kovos, trukusios nuo 1919 m. balandžio 19 iki 
21 d., buržuazinės dvarininkinės Lenkijos legionai užėmė 
Tarybų Lietuvos sostinę Vilnių. Tarybų Lietuvos vyriau
sybė pasitraukė į M inską, o paskui į Smolenską. Drauge 
su partiniais ir tarybiniais darbuotojais pasitraukė iš Vil
niaus ir P. Eidukevičius. Evakavosi jis pro Uteną. Vyžuo
nų m iestelyje buržuaziniai nacionalistai surengė prieš jį 
pasikėsinimą, bet jam  pavyko išsige lbėti24. Partijos pave
dimu vėliau jis dirbo tarybiniuose organuose Minske, 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 miesto Tarybos 
juridinio skyriaus vedėjo  pavaduotoju, dėstė V akarų tau 
tinių mažumų kom unistinio universiteto lietuvių sektoriu
je. 1922— 1923 m. buvo „Kosa" fabriko direktorius.

Dirbdamas direktorium i, P. Eidukevičius parodė daug 
energijos, kad pilietinio karo m etais sugriauta įmonė bū
tų  atkurta ir pradėtų  sėkmingai gaminti tada žemės ūkiui 
labai reikalingus padargus — dalgius ir kitus reikmenis. 
Įmonės darbininkų 1923 m. kovo 2 d. susirinkim o nu tari
mu ,,Kosa" gamyklos 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 siunčiamas 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. Moskvino) 
rekom enduotas, nuo 1924 m. lapkričio 1 d. iki 1925 m. 
balandžio 16 d. jis dirbo Kominterno Vykdom ojo Komi
teto aparato atsakingu darbuotoju — N elegalaus darbo ko
misijos sek re to rium i26.

Kiek leido sąlygos ir sveikata, P. Eidukevičius daly
vavo visuom eniniame gyvenime. 1922 ir 1923 m. jis buvo 
išrinktas M askvos Tarybos deputatu. 1921 m. kovo mėn. 
dalyvavo RKP(b) X suvažiavime kaip delegatas su pata-
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.......... balsu (atstovavo RKP(b) CK lietuvių sekcijai) 27.
Maskvos gubernijos partinėje  konferencijoje 1922 m. bu- 
' "  įsl inktas gubernijos revizijos komisijos nariu. Kartkar- 
• i"ls rašė straipsnelius laikraščiuose „Pravda", ,,Rabočaja 
Mimkva".

Tačiau liga jį visiškai prikaustė prie lovos. Gyveno jis 
• ■ i s Rozalijos ir jos vyro Jono Petkevičiaus prižiūrimas.

I ’inugai pradėjo rūpintis, kad jam  būtų paskirta persona
linė pensija. 1925 m. rugsėjo 27 d. V. Kapsukas rašė P. Ei
dukevičiui: „Rodžiau Jūsų  laiškus ir drg. Z. Angariečiui. 
Ji h taip pat sutinka su Jum is ir su manim, kad 
" 'ikės kreip tis į [RKP(,b)] CK ir pasiekti visko, ko reikės 
Mnų tolesniam gydymui ir gyvavim ui" 28. 1925 m. gruo- 

d .m  7 d. Z. A ngarietis parašė archyvinę pažymą apie.P. Ei
dukevičiaus vaidm enį Lietuvos revoliuciniam e judėjim e ir 
lydim ajame rašte RKP(b) Centro Komitetui pažymėjo: „Se
nus Lietuvos revoliucionierius ir vienas Lietuvos KP orga- 
u Ižu torių, o dabar RKP(b) narys drg. Eidukevičius Pranas, 
Vinco s., y ra  invalidas ir negali dirbti, o pastaraisiais mė- 
ui'sj.iįs nepakyla iš lovos. Drg. Pranas Eidukevičius neturi 
l'iugyvenim o šaltinių. Dėl to Lietuvos KP Užsienio biuras 
Lietuvos KP Centro Komiteto vardu  prašo RKP(b) CK im
liu visų priemonių, 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. Kapsukas 
1921 i m. vasario  4 d. padiktavo LKP atstovybės prie Ko- 
mlnlorno Vykdom ojo Komiteto darbuotojui A ntanui Snieč- 
kui laišką „Draugui Eidukevičiui". Iš jo  m atyti, kaip 
V Kapsukas rūpinosi Lietuvos Komunistų partijos istori- 
|o s  klausimais, P. Eidukevičiaus literatūrin iu  palikimu. 
„Man rūpi,— rašė V. Kapsukas,— bent įvertinti kaip rei- 
kinui tą darbą, kuriam  Jūs visą savo gyvenim ą atidavėt. 
Manau, atsižiūrėdam i į praeitį, Jūs randate, kad ne be 
iciluilo buvo g y v e n ta ... Tegu kiti, jaunesnieji, tiek  pa
du lies. Ir va  reikia mums įvertinti visiškai sąmoningai 
iiiOnų praeitasis kelias. . .  Je i Jū s  galėtum ėt bent trum pai 
i m pasakoti šiam draugui, kuris šį laiškiuką įduos, a r  kitam  
a p i e  lą kovą ir jis galėtų užrašyti, būtų labai g e ra i .. .

Gal yra pas Jus užsilikę kokių laiškų ar šiaip kokios 
medžiagos, įduokit ją  m an ir neabejokit, kad aš ją  tinka
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m ai sunaudosiu. Padiktuokit taip  pat laišką Amerikos 
draugams. Jū s  žinote, kad Jūsų  vardas tenai turi nemaža 
reikšmės" 30.

P. Eidukevičius dar 1924 m. pradžioje parašė atsimini
m u s— platesnę autobiografiją, kurios vienas egzemplio
rius pateko ir V. Kapsukui. J a  remdamasis, V. Kapsukas 
1926 m. parašė išsamų straipsnį „Pranas Eidukevičius 
(1869-—1926 m.)". J is  buvo paskelbtas jau  po autoriaus 
m irties „P riekale"31. Apie ketvirtį amžiaus tai buvo v ie
nintelis autentiškas šaltinis apie P. Eidukevičiaus revoliu
cinę veiklą.

Sunki liga pakirto P. Eidukevičiaus sveikatą. Eidamas 
57-uosius metus, jis m irė 1926 m. kovo 7 d. M askvoje Bot- 
kino ligoninėje. Velionio palaikai buvo palaidoti Novo- 
devičės kapinėse kovo 11 d.32 Nekrologus apie P. Eiduke
vičių išspausdino laikraštis „Pravda" 33, žurnalai „Kibirkš
tis" 34, „Predprijatije" 35 (jo redkolegijos narys buvo P. Ei
dukevičius), laikraštis „Laisvė" 36.

P. Eidukevičiaus laidotuvių kom isijoje dirbo A. Snieč
kus, K. Bangaitis, P. Karaliūnas, D. Ulba. Jos iniciaty
va iš M askvos lietuvių buvo surinkta lėšų velionio kapui 
sutvarkyti. 1928 m. vasario 25 d. laidotuvių kom isija p ra
nešė, kad antkapiui pastatyti 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 ar
chyvui P. Eidukevičiaus literatūrinį palikim ą 38. Jis  ir da
bar saugomas Partijos istorijos instituto prie LKP CK par
tiniam e archyve, atskiram e fonde. 1933 m. Z. Angarietis 
buvo parengęs spaudai rankraštį „Iš Pr. Eidukevičiaus a t
siminimų 1906— 1912 metais. M edžiaga LKP istorijai", ta 
čiau, dėl hitlerininkų įsigalėjimo nutrūkus 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

Vieno iš seniausių Lietuvos revoliucinio darbininkų judė
jim o dalyvių P. Eidukevičiaus atm inim as y ra  pagarbiai 
saugomas jo  gim tajam e krašte Tarybų Lietuvoje. 1958 m.
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etuodžio pabaigoje K ybartų pakraštyje, kur stovi P. Eidu- 
i ' viriaus gimtasis namas, buvo atidengta m em orialinė 
t nt.i su įrašu: ,,Siame nam e 1869 m. spalio mėn. 7 d. gi
ni i n savo jaunystę  praleido įžymus revoliucionierius, vie- 
inn. Lietuvos Komunistų partijos organizatorių Pranas Ei
dukevičius" 40.

Vilniuje P. Eidukevičiaus vardu  1949 m. buvo pava
dini as odos ir avalynės kom binatas, paskui gamybinis su- 
iil vienijimas. M inint revoliucionieriaus 90-ąsias gimimo 
Mielines, šios įmonės kiem e buvo atidengtas P. Eidukevi- 
' imis pam inklas-biustas (skulptorius — N. P etru lis)41.

Tarp žvejybos laivų y ra  didysis žvejybos traleris-šaldy- 
liivas „Pranas Eidukevičius". Jo  ekipažas sėkmingai vykdo 
gamybines u žduo tis42.

P. Eidukevičiaus gimimo 100-osios m etinės iškilmingai 
buvo pam inėtos jo  vardo odos ir avalynės susivienijim o 
Inu ulėje įvykusiam e visuom enės atstovų susirinkime. Tą 
nukaktį taip  pat pam inėjo respublikinė spauda, radijas ir 
televizija 43. LKP I suvažiavim o nam e-m uziejuje veikė P. Ei
dukevičiui skirta ekspozicija. TSRS ryšių m inisterija išlei
dę pašto voką su P. Eidukevičiaus portretu  (nupiešė dai
lininkas A. Jar-K ravčenka).

Plačiai Tarybų Lietuvos spaudoje 1979 m. spalio mėn. 
buvo paminėtos P. Eidukevičiaus 110-osios gimimo m ė
li пен.

Profsąjungų kultūros rūm ų (Vilnius, Daukanto g. 5) fo- 
|i m em orialinėje lentoje, atidengtoje 1970 m., užrašyta: 
Lietuvos profsąjunginio judėjim o veikėjai revoliucionie- 

i lai. .Tie didvyriškai kovojo už darbininkų klasės reikalus 
mulkiais buržuazijos viešpatavim o metais". Tarp 48 išvar- 
• lyti) žymiausių profsąjungų veikėjų  y ra  ir Prano Eiduke
vičiaus p a v a rd ė 44.

P Eidukevičius buvo neeilinis žmogus Lietuvos revo- 
11m iniame darbo žmonių judėjim e. Jo  meilė darbo liau
džiai, gim tajam  kraštui, jo  ištikim ybė Komunistų partijai,
P vi proletarinio internacionalizm o idėjoms y ra  įkvepiantis 
pavyzdys visiems komunistams, visiems darbo žmonėms.

I 0 4 9



Juozas
Garelis
( 19 0 0 — 1 9 4 0 )

Vos 40 m etų išgyvenęs Juozas Garelis spėjo palikti neiš
dildomą pėdsaką Lietuvos darbo žmonių išsivadavimo ju 
dėjimo istorijoje.

Juozas Garelis gimė 1900 m. birželio 16 d. M ažeikių ap
skrities Tirkšlių valsčiaus (dabar M ažeikių raj.) Pievėnų 
kaimo valstiečio šeimoje. Juozas ir K otryna Gareliai tu 
rėjo  3 ha žemės ūkelį '. Kadangi šeima negalėjo iš žemės 
pragyventi, tėvas vertėsi kalvio am atu: kaustė arklius, 
rem ontavo žemės ūkio padargus. Jaunystė je  Juozas taip 
pat dirbo kalvėje, padėjo tėvui. Jam  teko tarnauti ir pas 
turtingesnius valstiečius, atidirbti už šeimos pasiskolintą 
žemės ūkio darbam s arklį, už grūdų pūdą duonai, už ga
niavą gyvuliams.

Juozas turėjo  du brolius ir tris seseris. Brolis Steponas 
ir seserys Ona ir M arija išvažiavo į JAV , gyveno Detroite 
ir Kalifornijoje, dalyvavo pažangiųjų lietuvių veikloje. 
Brolis Jonas Pirm ojo pasaulinio karo 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-Pik- 
tužienė, gyvenusi Pievėnuose. Su savo seserimis Juozas 
susirašinėjo. Sesuo M arija JA V  išsaugojo brolio laiškus 
ir padedam a Ksaveros Karosienės atsiuntė juos iš Kalifor
nijos Partijos istorijos institutui prie LKP CK. Tie laiškai
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Ii Marijos autobiografiniai duom enys kiek praplėtė istori
ni н žinias apie Juozo jaunystę.

XX a. pradžioje Pievėnuose m okyklos nebuvo. Kalvis 
luozas Garelis, norėdam as kiek  pam okyti vaikus, pasam 
dė raštingą senuką ir paprašė jį savo troboje įrengti m o
kyklą. J ą  lankė ir kaim ynų vaikai. Tačiau m okykla veikė 
Ilk vienerius metus. M okytojui susirgus, ji  iširo. Prieš Pir
mąjį pasaulinį karą Juozą m okė dar vaistininkas V ytautas 
( lecevičius. M atydam as vaiko sumanumą, V. Gecevičius 
'/•mįėjo jį parengti taip, kad jis galėtų įstoti į gimnaziją. 
IV 'iau prasidėjus Pirm ajam  pasauliniam  karui ir m oky
ti ąą mobilizavus, mokslas vėl nutrūko.

J. Garelio tėvas buvo 1905— 1907 m. revoliucijos daly
vis. Už dalyvavim ą revoliuciniuose įvykiuose jis buvo 
n pi e 3 m ėnesius kalintas Vilniaus Lukiškių kalėjim e. Tėvo 
posakojimai paskatino ir Juozą anksti įsitraukti į visuome- 
nlnį gyvenim ą. Pievėnuose dar 1918 m. veikė švietimo 
draugija „Šviesa". J . Garelis buvo draugijos valdybos na- 
i ys, dirbo bibliotekininku.

Prasidėjus 1918— 1919 m. proletarinei revoliucijai Lie
tuvoje, J. Garelis įsitraukė į kovą už Tarybų valdžią. Grį
žus iš karo  vaistininkas V. Gecevičius, padedam as Jono 
Hlulskio, 1918 m. gruodžio pabaigoje sušaukė Pievėnuose 
darbininkų ir mažažemių susirinkim ą ir pakvietė jo  daly
vius stoti į Komunistų partiją. Vienas iš pirm ųjų į Komu
ninių partiją  įstojo J . Garelis. Susikūrusios partinės kuo
pelės posėdyje jis buvo išrinktas kasininku, taip  pat kuo
pelės delegatu į Komunistų partijos Sedos parajonio 
konferenciją, įvykusią 1919 m. sausio 1 d. Konferencija 
svarstė kovos už Tarybų valdžią Žem aitijoje k lausim ą2.

Tačiau jau  1919 m. vasario—kovo mėn. naujo jo  gyve
ninio kūrėjus užklupo in terventai vokiečiai ir jų  talk inin
kui reakcionieriai plechavičininkai. Pievėnų partinės kuo
pelės įkūrėjas V. Gecevičius 1919 m. kovo mėn. buvo su
pūdytas. Gelbėdamiesi nuo baltų jų  teroro, kiti kuopelės 

nnilai ėmė slapstytis. Slėpėsi ir J. Garelis. Užlėkę raiti ple- 
• ha v išm inkai privertė  sergantį tėvą pakaustyti jų  a rk 
lius. Po to tėvas atgulė ir nebepakilo. M irė jis sulaukęs 
•' * motų. N etrukus mirė ir motina. J . Garelis skaudžiai 

išgyveno tėvų  ir savo m okytojo V. Gecevičiaus netek i
mą Jo  viltys pradėti lankyti gimnaziją neišsipildė.

I. Garelis lavinosi savarankiškai: skaitė knygas, laik- 
' i i uis. Sužinoję, kad Pievėnus pasiekia Kaune leidžiamas 
1 "in i mistinis legalus laikraštis „Darbininkų gyvenim as",
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Tirkšlių pogrindininkai užmezgė ryšius su J. Gareliu ir 
pasiūlė jam  atkurti Pievėnų partinę kuopelę. J is  sėkm in
gai atliko pogrindininkų pavedimą, buvo išrinktas ir 
1920— 1922 m. dirbo naujos partinės kuopelės sekretoriu
mi ir buvo LKP Tirkšlių parajonio kom iteto n a ry s3.

Ryšiams su jaunim u palaikyti J. Garelis organizavo 
Pievėnų dramos būrelį ir 1919— 1922 m. jam vadovavo, 
rengė vaidinimus, jaunim o pasilinksminimo vakarėlius.

Pastebėję jauno J. Garelio polinkį į mokslą, tirkšliečiai 
rekom endavo partijos vadovybei pasiųsti jį m okytis į Ta
rybų Sąjungą. Tuo m etu buvo telkiam i kandidatai į V a
karų  tautinių mažumų kom unistinį universitetą. Drauge su 
kitais J. Garelis buvo pasiųstas mokytis. Perėjusį sieną 
J. Garelį tarybiniai pasieniečiai sulaikė. Kol buvo išsiaiš
kintas J . Garelio atvykim o tikslas, jam  teko daugiau kaip 
du mėnesius pasėdėti Pskovo ir Petrogrado kalėjim uose. 
Tik 1922 m. rugsėjo 16 d. jam  buvo leista išvykti į M ask
vą, į paskyrimo vietą.

Universiteto lietuvių sektoriuje J . Garelis (mokykloje 
Juozas Norkus) mokėsi 1922— 1925 m. Jo  m okytojai bu
vo V. Kapsukas, Z. Angarietis, B. Pranskus ir kiti žinomi 
partijos veikėjai. Savo laiške seseriai M arytei 1923 m. sau
sio 2 d. Juozas rašė: „Mokslas m an sekasi gerai. Pirmus 
tris mėnesius užbaigiau su pagyrim u ir perkėlė į aukštes
nę grupę. M okomės lietuvių, rusų kalbos, aritmetikos, geo
grafijos, gamtos mokslo, įvairių  politinių m okslų .. .  Sau
sio 1 d. universiteto salėje buvo vakaras su lošimu, visų 
tautinių chorų dainomis (lietuvių choras už visus geriau 
padainavo)" 4.

Baigusiam mokslą J. Gareliui buvo išduotas pažym ėji
mas, kad jis baigė V akarų tautinių mažumų komunistinio 
universiteto lietuvių sektoriaus tre jų  m etų k u rsą 5. Stu
dentų  išleistuvių vakaras įvyko 1925 m. birželio 27 d.6

Grįžusį į Lietuvą kuklų ir drausm ingą Komunistų par
tijos narį J. Garelį partija  pasiuntė dirbti į labai atsakin
gą darbo barą — pogrindinę Lietuvos KP Centro Komiteto 
„Spartako" spaustuvę. Nuo 1925 m. spalio iki 1929 m. lap
kričio mėn. J. Garelis rinko spaustuvėje partijos pogrin
dinius laikraščius „Tiesa", „Kareivių tiesa", „Naujokas", 
daugelį atsišaukimų 7, kuriuos jis, padedam as Emilijos Ši
maitės, 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. Šimaitės darbo vaisius.
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Ino m etu ir pats J . Garelis nem aža rašė korespondencijų, 
i laipsnių, atsišaukimų, redagavo perduotus į spaustuvę 

uinkraščius.
1927 m. pavasarį LKP CK organizavo naują pogrindinę 

ipa lietuvę. Jo je  dirbo Klaudina K rastinaitė ir Domas Ku
činskas. Dirbti šioje „Kovos" spaustuvėje juos išmokė 
I ( iarelis. D. Kučinskas prisimena, kaip A. Sniečkus-M atas 
„supažindino m ane su M echaniku — J. Gareliu, partinės 
„Spartako" spaustuvės pagrindiniu „spaustuvininku". Me- 
i Ininikas išmokė m ane visų spausdinimo gudrybių,— jis 
|uii porą m etų buvo dirbęs šį darbą. Iš karto prie M echa
niko prisirišau" 8.

Išvažiavus M. Šumauskui iš Panevėžio m okytis į par
tini; m okyklą, LKP CK kooptavo J. Garelį į Centro Komi- 
li'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 
sek re to rius9. Tuo m etu partijos Panevėžio rajonas apėmė 
Panevėžio, Rokiškio, Zarasų ir Utenos apskritis.

Suėmus 1930 m. balandžio mėn. LKP CK Sekretoriato 
nniius A. Sniečkų, J . Kasperaitį, P. Jankauską, LKP CK 
Politinis biuras 1930 m. gegužės 31 d. kooptavo J. Garelį 
| LKP CK Sekretoriato narius paskyrė jį dirbti LKP CK 
profsąjungų skyriaus vedėju. 1930— 1932 m. CK Sekreto- 
ilnle jis dirbo kartu  su Ignu Gaška, M otiejum  Šumausku, 
i n/.iti Preikšu, Ilja Ošerovičiumi, Eliju Bilevičiumi, ir kitais 
pogrindininkais. Tais m etais partijai teko spręsti revoliu- 
< Inės kovos klausimus prasidėjusios Lietuvoje ekonominės 
l i l/.ės sąlygomis, organizuoti bedarbių kovą dėl darbo ir 
duonos, rinkim us į ligonių kasų tarybas. Rinkimai vyko 
1931 m. spalio mėn. J ų  m etu LKP remiami kairių jų  darbi
ninkų sąrašai surinko daugum ą balsų Kaune, Panevėžyje, 
Iii ižuose, Rokiškyje. A tstovaudam as Lietuvos kairiosioms 
profsąjungoms, J. Garelis 1930 m. liepos 15—30 d. daly
v a v o  Profinterno V  kongrese M ask v o je11. Be to, LKP CK
1930 m. gruodžio 8 d. nutarim u jam  buvo pavesta vado
vui iii partijos veiklai tarp  kareivių, būti partijos atstovu 
I I IS Centro Komitete ir Lietuvos raudonosios pagalbos 
vadovybės kom unistų frakcijoje, dirbti „Kareivių tiesos" 
in jekcijo je.

LKP CK Sekretoriato nutarim u J. Garelis kartu  su 
i Preikšu padėjo 1931 m. įrengti naują  LKP CK pogrin
dini; spaustuvę „Spartakas" Kaune, Šiaulių g. 24. Jis  iš
laukė jo je  dirbti spaustuvės darbuotojus M ariją Kaukaitę
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ir Kazį Katiną. Ši spaustuvė veikė maždaug metus, išlei
do „Kareivių tiesą", nemaža atsišaukim ų 12.

1931 m. vasarą J. Garelis kartu  su Petru M akeliu vy 
ko į LKP CK plenumą, kuris buvo šaukiam as M askvoje. 
A tvykusius prie Latvijos—Tarybų Sąjungos sienos juodu 
pastebėjo ir sulaikė Latvijos pasienio sargyba. Sulaiky
tie ji pasisakė atvykę į Latviją iš Tarybų Sąjungos. Latvių 
policija konfiskavo rastus pas sulaikytuosius pinigus, o 
valdžios organų nutarim u jie buvo nubausti adm inistracine 
tvarka  3 mėnesius kalėti. J. Garelis ir P. M akelis bausmę 
atliko 1931 m. birželio 10—rugsėjo 9 d. Daugpilio kalėji
me i3. Svetimšalius pati latvių policija ištrėm ė į Tarybų Są
jungą. Čia jie  dalyvavo M askvoje 1931 m. lapkričio 17— 
20 d. vykusiam e LKP CK plenume ir vėl grįžo į Lietuvą 
dirbti partinio darbo.

Tačiau darbą nutraukė naujas areštas. J . Garelis (Ka
zio M ekšėno pavarde) buvo suimtas 1932 m. sausio 15 d. 
Kaune, Prieplaukos kranto g. 19. Byla buvo perduota Kau
no apygardos teismui. Tardymo m etu ir rugsėjo 22 d. 
įvykusiam e teisme J. Garelis atm etė visus fašistų jam  pa
teik tus kaltinimus. Paskutiniam e žodyje teismo m etu jis 
pareiškė 14:

•— Esamos santvarkos bjaurum ą ryškiausiai galima m a
tyti iš dabartinės pasaulinės ekonominės krizės. Aš m a
nau, kad ne tie daro nusikaltimą, kurie stengiasi tą san
tvarką  nuversti, bet tie, kurie ją  gina.

Teismas nuteisė J. Garelį 6 metus kalėti.
Tačiau visos bausmės jam  neteko atlikti. Pasikeitus 

Lietuvai ir Tarybų Sąjungai politiniais kaliniais, J . Garelis 
kartu  su 24 iškeistųjų grupe 1933 m. spalio 20 d. atvyko į 
M askvą. LKP CK nutarim u jis Petro Kučkos pavarde 
1933— 1935 m. dirbo Tarptautinės Lenino m okyklos prie 
Komunistų Internacionalo Vykdom ojo Komiteto lietuvių 
sektoriaus vertėju , paskui vedėju. J . Garelis dėstė Lietu
vos Komunistų partijos nariam s Kominterno istoriją, daug 
dirbo su sektoriaus klausytojais. M okyklos vadovybės 
1935 m. išduotoje charakteristikoje J . Garelio darbas bu
vo taip  apibūdintas: „Sektoriuje dirba labai d a u g ... Į v i
sus iškilusius studentam s klausimus duoda tikslius ir aiš
kius a tsakym us.. . Grupėje dėstė Komunistų Internacio
nalo istoriją, buvo jos konsu ltan tas.. .  Drg. Kučka n e 
paprastai 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 nė vienos rimtos politinės klaidos" 15.

Kylant fašizmo ir naujo pasaulinio karo grėsmei, M ask
voje 1935 m. liepos 25—-rugpjūčio 20 d. įvyko Komunistų 
Internacionalo VII kongresas 16. J. Garelis uoliai lankė 
kongreso posėdžius svečio teisėmis, gerai įsidėmėdamas 
kongreso nutarim uose parengtą nau ją  kom unistinio judė
liau) taktiką — bendro darbininkų ir antifašistinio liaudies
I milto pagrindu išplėsti liaudies m asių kovą prieš puo- 
Inntį fašizmą, prieš im perialistų kurstom o naujo pasauli
nio karo pavojų.

įgyvendinti nau ją  tak tiką p rak tinėje Lietuvos Komu
nistų partijos veikloje buvo patikėta J. Gareliui. 1935 m. 
lapkričio 29 d. jis  išvyko į L ie tu v ą17. A tvykęs į Karmą, 
dirbo LKP CK Sekretoriato vadovu. Tiesioginiu J . G are
lio nurodym u LKP išplėtė darbą su antifašistine inteligen-
II ja, ėmė daugiau dėmesio skirti darbui su valstiečiais. 
Sutelkus pažangiųjų rašytojų  jėgas, buvo organizuotas le
galaus literatūros, meno ir kultūros žurnalo „Literatūra" 
(Kaunas, 1936 m.) leidimas. Dėl šio žurnalo leidimo su 
I. Gareliu konsultavosi M ichalina N avikaitė-M eškauskie- 
ni'. Realią param ą žurnalui išleisti suteikė Kauno universi- 
leto profesorius Vincas Krėvė-M ickevičius.

Aktyvią J . Garelio veiklą netrukus nutraukė naujas 
areštas. J is  buvo suimtas 1936 m. gegužės 8 d. Kaune, 
Ukmergės pi. 27 18. Kratos m etu jo  bute buvo rasta 22 
komunistiniai atsišaukim ai ir kiti leidiniai (po 1 egz.). Tu- 
ii i  i nelegalios literatūros po 1 egz. mokslo reikalam s Bau
džiamojo kodekso nuostatai nedraudė. Žvalgybos tardyto- 
jnms labai rūpėjo  įrodyti, kad ta  literatūra  buvo laikoma 
platinti. Tardomas žvalgyboje 1936 m. gegužės 21 d. J . Ga
lelis pareiškė: „Aš neprisipažįstu kaltas pateik tu  apkalti
nimu ir savo pasiteisinim ui jok ių  parodym ų neduosiu, kaip 
dėl priklausymo kom unistų partijai, taip  ir dėl rastos li- 
leiniūros". O 1936 m. birželio 20 d. surašytam e kaltina
majame akte prokuratūros darbuotojas šitaip perfrazavo 
■uiim toj o parodym us: tardom as J. Garelis kaltas neprisipa
žino ir paaiškino, kad „neskaitąs nusikaltim u priklausyti 
komunistų partijai, p latinti partijos spaudą" 19. Taip buvo 
nurustas pagrindas perduoti bylą teismui.

Bylą svarsty ti buvo pavesta sm etonininkų sudarytai 
naujai teismo instancijai — Apeliaciniam s rūmams. Juose 
Puvo nagrinėjam os politinės antifašistų bylos. Teisiamas 
19.16 m. rugsėjo 24 d. Apeliaciniuose rūmuose J. Garelis
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į teisėjo klausimą, ar prisipažįsta esąs kaltas, atsakė: „Ne
su kaltas, nes darbas, kurį dirbau, esu įsitikinęs, ėjo Lie
tuvos liaudies gerovei" 20.

J . Garelis buvo nuteistas 8 m etus kalėti.
Sėdėdamas Kaimo, IX forto, nuo 1938 m. vasario 19 d.— 

Šiaulių kalėjim uose, J . Garelis kiek galėdamas pats la
vinosi, vadovavo politinio lavinimosi būreliams. J is  pa
dėjo leisti politinių kalinių nelegalius rankraštinius žurna
lus „Kovotojas" (Kaune) ir „K olektyvistas“ (Šiauliuose).

Kupinas pavojų  gyvenimas, įtem ptas darbas visuom e
nės labui anksti pakirto J . Garelio sveikatą. 1939 m. spa
lio 28 d. laiške seseriai M arytei J . Garelis skundėsi, kad 
„atm intis susilpnėjo, pradėjo m ane varg in t galvos svaigi- 
nimo priepuoliai ir bendrai jaučiuos nesveikas/"21. 
1940 m. kovo 18 d. ligonis buvo išvežtas iš Šiaulių k a 
lėjimo į Kauno kalėjim ą, bet ir čia reikiam os medicinos 
pagalbos negavo. Gegužės 21 d. jis buvo paguldytas į k a 
lėjimo ligoninę. Kalėjimo adm inistracija apsiribojo tuo, 
kad leido politiniam  kaliniui sunkų ligonį slaugyti. 1940 m. 
birželio 4 d. J . Garelis m irė 22. Kauno kalėjim o viršinin
kas H. Šalkauskas 1940 m. birželio 10 d. pranešė k a lė ji
m ų departam ento direktoriui, kad J. Garelis m irė nuo gal
vos smegenų auglio (tumor cereb ri)23.

Įvairiais laikais J . Garelis, slapstydam asis nuo žvalgy
bos pinklių, naudojosi svetimais dokum entais. J is  gyveno 
kaip Juozas Norkus, Petras Kučka, Juozas Steponaitis, Ka
zys M ekšėnas.

J . Garelio literatūrin į palikim ą sudaro jo  laiškai par
tinio darbo klausimais, taip  pat straipsniai, paskelbti po
grindinės spaudos leidiniuose „Tiesa", „Balsas", „Komu
nistas", „Priekalas", JA V  pažangiųjų lietuvių dienraštyje 
„Laisvė". Laiškus ir straipsnius jis pasirašydavo slapyvar
džiais Balys, M echanikas, Petras, Rudolfas, Simas, Simka, 
Valys, slapyraide M-d. J . Garelio literatūrinis palikimas 
dar laukia savo tyrinėtojo  ir leidėjo.

J . Garelis 1940 m. birželio 7 d. buvo palaidotas prie 
Kauno esančiose Garliavos kapinėse Janučių  k a im e 24. 
Partijos istorijos instituto prie LKP CK vyr. mokslinis 
bendradarbis P. Štaras 1949 m. gruodžio 26 d. pagal an t
kapio užrašą kapą surado ir surašė jo  vietos nustatym o 
a k tą 25. Vėliau J . Garelio palaikai buvo perkelti į Kauno 
Šančių karių  kapines ir an t kapo 1955 m. pastaty tas a n t
kapis su užrašu: „Juozas Garelis. Lietuvos Komunistų
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I><irl ijos Centro Komiteto narys. Fašistų nukankintas K au
no kalėjim e. 1900.VI.16— 1940.VI.4" 26.

Pagerbiant nenuilstam o kovotojo  už darbo žmonių rei
kalus atminimą, Lietuvos TSR M inistrų Taryba 1959 m. 
kovo 14 d. nu tarė  Juozo Garelio vardą suteikti M ažeikių 
m jono Tirkšlių vidurinei m okyklai. 1960 m. gruodžio 31 d. 
jo vardas buvo suteiktas M ažeikių elektrotechnikos g a 
m yk 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 gimtasis Pievėnų kaim as, taip pat pavadintas jo 
vardu.

M ažeikių rajono organizacijų pastangom is Pievėnų kai
liu- Garelių šeimos nam as buvo atstaty tas ir jam e įrengta 
muziejinė 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 yra J . Garelio gatvės. Revo
liucionieriaus J. Garelio veiklą yra aprašę savo atsim i
nimuose daugelis Lietuvos revoliucinio judėjim o dalyvių.

Visą savo sąm oningą gyvenim ą J. Garelis paskyrė Ko
munistų partijai, kovai už jos idealų įgyvendinim ą. Jis  
visada buvo drausm ingas partijos karys, dirbo ten, kur 
I«irtijai buvo labiausiai reikalingas.- Remdamasi tokiais 
kilnios visuom eninės pareigos žmonėmis, koks buvo J . Ga
lelis, Lietuvos Komunistų partija  pogrindžio sąlygomis au
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 netrukus po jos į 
Komunistų partiją  buvo priimti Karolis Požėla, Baltrus M a
tusevičius, Kazys Rimša, Vladas Rekašius, Edvardas Tie
kus, A leksandras Jakševičius, Pijus Glovackas ir daugelis 
kitų inteligentijos atstovų. Tai rodė, kad iš liaudies kilusi 
inteligentija įsisąmonina marksizmo-leninizmo teoriją, su
pranta  visuomenės vystym osi dėsningumus ir savo p rak
tine veikla ryžtasi padėti darbininkam s ir valstiečiam s nu
sikratyti socialinės priespaudos, išsikovoti darbo žmogaus 
orumą atitinkantį gyvenimą. Liaudžiai ištikim ų inteligentų 
param a revoliuciniam  judėjim ui vaidino nepaprastai svar
bų vaidm enį darbo žmonių socialinio išsivadavim o kovoje.

Ignas Gaška gimė 1891 m. spalio 2 d. Biržų—Pasvalio 
apskrities Žeimelio valsčiaus (dabar Pakruojo raj.) Diržių 
kaim o valstiečių šeim oje L M okėsi jis Žeimelio pradžios 
m okykloje, o po to privačiai M intaujoje, kur 1912 m. 
pavasarį eksternu išlaikė gimnazijos keturių  klasių eg
zaminus. M obilizuotas į caro armiją, m okėsi Kijevo pra
porščikų m okykloje. 1915 m. dėl ligos I. Gaška iš arm ijos 
laikinai buvo demobilizuotas. Grįžus į Lietuvą, gimtąjį
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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 sk rity je2.

MOKYTOJAS REVOLIUCIONIERIUS

Aktyviai revoliucinėje veikloje m okytojas I. Gaška p ra
dėjo dalyvauti 1918 m. K artu su Karoliu Požėla jis sukūrė 
pirm ąją Joniškėlio  apskrity je Diržių—Bardiškių kaim ų ko
munistinę kuopelę. Pirmasis jos posėdis įvyko Lauksodžio 
pradžios m okykloje, kurio je I. Gaška m okytojavo. Dėl to 
Iii kuopelė ir buvo vadinta Lauksodžio partine kuopele, 
los sekretorius buvo I. Gaška.

Prasidėjus Lietuvoje proletarinei revoliucijai, I. Gaš
ka 1918 m. pabaigoje padėjo įkurti Tarybų valdžios o r
ganus Žeim elyje ir kitose Joniškėlio apskrities vietose 3. 
1919 m. vasario  2—4 d. kaip  Žeimelio parajonio kom unistų 
delegatas jis dalyvavo V ilniuje vykusioje LKP II konfe- 
i rac ijo j e 4.

Suaktyvėjus vokiečių in terventų  ir buržuazinių karinių 
dalių puolimui prieš Tarybų valdžią, I. Gaška 1919 m. 
kovo—liepos mėn. vadovavo 120 tarybin ių  ir partinių dar
buotojų partizanų kovos būriui, su ginklu rankose kovojo 
au revoliucijos p rie ša is5. Nuslopinus Lietuvoje Tarybų 
valdžią, I. Gaška tarnavo Raudonojoje Arm ijoje, buvo pul
ko partinės organizacijos sekretorius. 1919 m. jis turėjo 
Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos Zarasų o rga
nizacijos nario bilietą Nr. 30 6.

Nuo 1920 m. balandžio mėn. I. Gaška pogrindyje vei
kusios Komunistų partijos darbuotojas Ukm ergėje, Kaune. 
1921 m. liepos mėn. jis legalizavosi ir ėmė m okytojauti 
Kužių pradžios m okykloje. K artu buvo LKP Šiaulių ra
li um kom iteto narys, padėjo redaguoti Komunistų parti- 
|iis 1921— 1922 m. Šiauliuose leidžiamą legalų laikraštį 
„Darbininkų a ts to v a s"7. Kaip Šiaulių rajono partinės o r
ganizacijos delegatas I. Gaška 1921 m. spalio mėn. buvo 
nuvykęs į K araliaučių dalyvauti LKP III suvažiavime, bet 
vokiečių policija jį suėmė ir po keliolikos dienų, t. y. a t
likus bausmę už nelegalų atvykim ą į Vokietiją, išsiuntė 
i Lietuvą. J is  dalyvavo partinio aktyvo susirinkime, kuris 
n v (irstė LKP III suvažiavimo 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 nutraukė 1922 m. balandžio 29 d. areštas. N eturė
dama įkalčių bylai sudaryti, žvalgyba laikė jį Kaune kon
centracijos s to v y k lo je9. Kai vyko rinkimų į pirm ąjį ir 
an trą jį seimus kam panija, LKP iškėlė I. Gaškos kandida
tūrą į seimo narius. J is  sutiko, kad būtų renkam as kuo
pininkų atstovu. Kai buržuazinė valdžia kuopininkus ėmė 
persekioti ir sodinti į kalėjim ą, I. Gaška iš koncentracijos 
stovyklos buvo perkeltas į Kauno sunkiųjų  darbų kalėji
mą, prijungtas prie iškeltos kuopininkų bylos. Ketverius 
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. Jau  
buvo praėję rinkimai į trečiąjį seimą, kuriam e klerikalai 
smarkiai pralaim ėjo. Revoliucinio judėjim o pakilimo są
lygomis kariuom enės teismas nuolaidžiau žiūrėjo į k leri
kalų tardyto jų  sudarytos bylos kaltinimus.

Gavęs žodį teismo salėje, kurioje buvo prisirinkę ne
mažai darbininkų ir moksleivių, I. Gaška pareiškė:

— A š — 1918 m. revoliucijos Lietuvoje dalyvis. Tada 
Lietuvos darbininkai ir vargingieji valstiečiai kovojo su 
vokiečių okupacija ir savąja dar silpna buržuazija, tvėrė 
savo valdžią — darbininkų ir valstiečių Tarybų valdžią. 
Aš buvau šalininkas darbininkų ir valstiečių valdžios Lie
tuvoje. Kur proletariatas 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 umą. J is  aiš
kino:

— Istoriškai proletarinė revoliucija yra neišvengiam a, 
kaip neišvengiam ai buržuazija revoliucijos keliu turėjo 
išsivaduoti iš dvarininkų feodalų jungo . . .  Tai ko bijotis 
ir kaltinti komunistus, kad jie siekia pertvarkyti esamą 
visuom eninę santvarką revoliucijos keliu? . . .  Kuopininkų 
byla yra reakcinės buržuazijos smurto aktas prieš darbi
ninkų klasę. Je igu  teismas bešališkai spręs, tai turės visus 
teisiamuosius pripažinti nekaltais u .

Reikėjo nemažai revoliucinės drąsos, kad klasinio prie
šo teisme stotum  ginti proletarinės revoliucijos Lietuvoje 
kovotojų, Komunistų partijos, vadovavusios tai kovai, 
orumą, teoriškai pagrįstum  socialistinės revoliucijos Lietu-
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voje neišvengiam um ą. I. Gaška teismo salę panaudojo 
Komunistų partijos, darbininkų klasės idėjiniam s nusista
tymams populiarinti, buržuazijos prasimanym am s apie re
voliucionierių kovos m otyvus atremti.

Kariuom enės teismas 1926 m. birželio 12 d. kuopinin
kų bylos dalyvius išteisino. I. Gaška ir jo  bendražygiai 
iš kalėjim o buvo paleisti.

Komunistų partija  I. Gašką pasiuntė dirbti į Panevėžį. 
Ten jis buvo LKP Panevėžio rajono kom iteto narys, ka i
nų jų profsąjungų valdybų sek re to riu s12. Kai liaudininkų 
n socialdem okratų valdžia ėmė persekioti profsąjungas, 
uždarė Panevėžyje veikusių profsąjungų skyrius, I. Gaška 
; i ii  savo kovos draugais surengė protesto m itingą. Kalbė
damas 400 darbininkų susirinkime, I. Gaška kritikavo liau
dininkų ir socialdem okratų valdžią, smerkė reformistinių 
profsąjungų vadovų vykdom ą darbininke; judėjim o v ie 
nybės skaldym o politiką, ragino darbininkus susitelkti ko
vai prieš kylančią fašizmo grėsmę. 1. Gaška buvo vienas 
iš tų Komunistų partijos veikėjų, kurie teisingai num atė 
lašistinio valstybės perversm o pavojų.

I darbininkų protestus liaudininkų ir socialdem okratų 
valdžia a tsakė grupės Panevėžio profsąjungų veikėjų  su
ėmimu. 1926 m. lapkričio 7 d. buvo suimtas 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 teismas ir teisiamuosius dėl įro 
dymų 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 patarė jam  laikinai emigruoti 
I Tarybų šalį.

l lliTUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS 
CENTRO KOMITETO NARYS

I no m etu buvo rengiamasi sušaukti LKP V suvažiavimą, 
luirls tu rėjo  nubrėžti partijos darbo gaires fašistinės dik- 
l.duros gyvavim o sąlygomis ir išrinkti nau ją  LKP CK. 
I. Gaška 1927 m. rugpjūčio 24 d. atvyko į M askvą, da
lyvavo vietoj V  suvažiavim o įvykusioje LKP IV konfe- 
u ncljoje svečio teisėmis. Konferencija, kuriai Kominter- 
iio Vykdomojo Komiteto nutarim u buvo suteiktos suva
žiavimo teisės, išrinko I. Gašką LKP CK nariu, o CK ple-
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ruimas — LKP CK Politinio biuro nariu  14. Beveik trejus 
m etus drauge su V. Kapsuku, Z. A ngariečiu, A. Snieč
kum i I. Gaška dalyvavo Politinio biuro posėdžiuose, kur 
buvo sprendžiami aktualiausi LKP veiklos klausimai.

„Tuose Politinio biuro posėdžiuose,— pasakojo A. Snieč
kus 1971 m. spalio 5 d. m inint I. Gaškos 80-metį,— man 
didelį įspūdį darė nuosekli I. Gaškos pažiūra į problem i
nius klausimus. Politiniame biure jis buvo tas veikėjas, 
kuris visada kovojo už mūsų partijos vadovybės gretų 
vienybę, kolektyvinį vadovavim ą sunkiam  pogrindiniam 
partijos darbui" 15.

1927 m. pabaigoje LKP CK pasiuntė I. Gašką ir B. Pu
šinį į V okietiją organizuoti Lietuvos politinių em igrantų 
suvažiavimo. Suvažiavim as įvyko 1928 m. sausio 22 d. 
Berlyne. Į jį atvyko 31 delegatas, atstovavęs 150 politi
n ių  em igrantų, gyvenusių V okietijoje, Latvijoje, Lenki
joje, Tarybų Sąjungoje. Organizacinio biuro vardu I. Gaš
ka pradėjo suvažiavim ą ir padarė jam e kartu  su Stasiu M a
tulaičiu parengtą pranešim ą „Lietuvos nepriklausom ybės 
gynimas nuo Lenkijos imperialistų" 16. Politinių em igran
tų  suvažiavimui vadovavo dalyvavęs jam e V. Kapsukas. 
Suvažiavimo priimti nutarim ai telkė darbo žmones į kovą 
prieš fašizmą, dėl Lietuvos nepriklausom ybės išsaugojimo, 
ragino daugelį antifašistų atsiriboti nuo plečkaitininkų, 
nuėjusių tarnauti pilsudskininkams.

V okietijoje I. Gaška kartu  su kitais politiniais em ig
rantais suorganizavo LKP CK žurnalo „Balsas“ (1928— 1933) 
leidimą. Jis  iš V okietijos buvo gabenam as į Lietuvą ir 
nelegaliai platinam as.

Išleidęs pirmuosius keturis „Balso" numerius, I. Gaš
ka perdavė savo darbą naujam  LKP CK įgaliotiniui spau
dos reikalams — B. Leonui-Pušiniui ir 1928 m. kovo 14 d. 
grįžo į M askvą 17. 1928— 1930 m. jis (Igno Kavaliausko 
pavarde) mokėsi Tarptautinėje Lenino m okykloje I8.

Daugiau kaip penkerius metus ėjęs žurnalas „Balsas" 
turiniu ir m edžiagos gausumu išsiskyrė iš panašių m a
sinių partinių leidinių, kuriuos Lietuvos Komunistų par-, 
tijai pavyko išleisti buržuazijos valdym o metais. J is  ir 
dabar y ra  svarbus Lietuvos darbininkų ir valstiečių re
voliucinio judėjim o istorijos šaltinis.

Tik ką grįžęs iš Vokietijos, I. Gaška 1928 m. kovo 17— 
balandžio 3 d. dalyvavo Profinterno (Raudonųjų profsą
jungų Internacionalo) IV kongrese M askvoje, kaip  Lie
tuvos kairių 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 suėmė Kaune tris LKP 
(IK Sekretoriato narius: A. Sniečkų, J . Kasperaitį ir P. J a n 
kauską. Reikėjo skubiai a tkurti LKP CK Sekretoriato 
veiklą. Politinis biuras pasiuntė į Kauną I. Gašką, tik  ką 
baigusį T arptautinę Lenino mokyklą. A tvykęs į Kauną 
rugpjūčio m ėnesį kaip Povilas Šukys, jis buvo LKP CK 
Sekretoriato narys, vadovavo partijos propagandiniam , 
Ideologiniam darbui, suredagavo ir išleido vieną CK o r
gano „Tiesa" num erį. Bet netrukus jo darbą nutraukė 
liaujas areštas: 1930 m. spalio 6 d. jis buvo suim tas ir 
nuteistas 6 m etus kalėti.

1. Gašką teisė Kauno apygardos teismas 1931 m. ge
gužės 4 d. Buržuazinis liberalinis laikraštis apie tą teismą 
laše: „Teisme Gaška kaltu  neprisipažino. Prokuroras V a
lavičius savo kalboje pabrėžė, kad Gaška esąs ne eilinis 
Lietuvos Komunistų partijos narys, bet įžymus jų  veikė- 
|us, vadas. J is  esąs inteligentas, kvalifikuotas politinio 
i laibo darbininkas ir patyręs. Būdamas Tilžėj, Gaška veda 
savo kom unistinį „Balsą". . .  Gaška paskutiniu žodžiu gra
žiai pakalbėjo ir griežtai neigė prikišam us jam  kaltin i
mus" 20.

Apie porą m etų Kauno 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 „Kovotojas". A. M aginskas čia 
parašė savo pirmuosius apsakymus, kuriuos skelbėme „Ko
votojo" puslapiuose. Nuo 1931 m. pabaigos iki 1933 m. spa
lio mėn. išleidome šešis žurnalo numerius. Visame šiame 
darbe I. Gaška buvo geras konsultantas. Tuo pat m etu 
I is buvo ir politinių kalinių partinio kom iteto sekretorius.

LIETUVIŲ TARYBINĖS KULTŪROS UGDYTOJAS

Lietuvai ir Tarybų Sąjungai pasikeitus politiniais kaliniais, 
l Gaška su 24 iškeistaisiais 1933 m. spalio 20 d. atvyko 
I M askvą21. Partija pasiuntė jį į Minską, kur 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 leidimu 
lietuviškos literatūros Tarybų šalies lietuviams kolūkie
čiams, vadovėlių — lietuvių mokykloms, veikusioms Tary
bų Baltarusijoje, taip  pat periodinių leidinių „Raudonasis 
arto jas" ir „Priekalas" leidimu. Šiuose leidiniuose savo 
kūrinius skelbė lietuvių proletariniai rašytojai, poetai, 
publicistai. Visas šio laikotarpio I. Gaškos darbas buvo 
lietuvių tarybinės kultūros ugdymo, socializmo kūrimo už
davinių Tarybų šalyje propagavim o darbas. Be to meto 
lietuvių tarybinės kultūros laim ėjim ų studijavim o šiandien 
neapsieina nė vienas lietuvių tarybinės literatūros istori
jos a r  Lietuvos revoliucinio judėjim o istorijos tyrinėtojas.

Nuo 1937 m. vasario mėn. I. Gaška m okytojavo M ask
voje  vidurinėje m okykloje, paskui Baltarusijos TSR Bo- 
guševo rajono Dimanovos lietuvių vidurinėje m okykloje, 
o ją  reorganizavus — Dubrovnos rajono Bielės nepilnoje 
vidurinėje m okykloje 22.

Asmenybės kulto laikų socialistinio teisėtum o pažeidi
mai palietė ir I. Gašką. 1938 m. rugpjūčio 31 d. jis buvo 
represuotas ir kalintas 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 Kauną 24. Respublikos vadovybė kovo 
19 d. paskyrė jį dirbti Lietuvos TSR valstybinės leidyklos 
d irek to rium i25. Šioje leidykloje tada buvo sutelktas visas 
respublikos leidybinis darbas.

Prasidėjus Didžiajam Tėvynės karui, I. Gaška evakavo
si iš Kauno į šalies gilumą, dirbo Kirovo srity je sodinin
kystės tresto valdytoju, kolūkio pirmininku.

1942 m. liepos mėn. M askvoje buvo atnaujin tas Lie
tuvos TSR valstybinės leidyklos darbas. I. Gaška buvo iš
kviestas į M askvą ir vėl pradėjo dirbti leidyklos d irek 
torium i 26. Susitelkusi darbuotojų, redaktorių, leidykla 
1942— 1944 m. leido lietuvių rašytojų  parengtas knygutes, 
vadovėlius mokykloms. 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 atsišaukimų, daugiau kaip 7 mln. 
egzem pliorių tiražu.

Greta periodinių leidinių, rytiniuose Tarybų Sąjungos 
rajonuose buvo išleista 161 pavadinimo įvairių knygų ir 
brošiūrų, iš kurių — 33 grožinės literatūros leidiniai. Tai 
Petro Cvirkos, Salomėjos Nėries, Liudo Giros, A ntano
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V ('ne lovos, Kosto Korsako, Juozo Baltušio, Jono  M arcin
kevičiaus, Eduardo M ieželaičio knygos 27.

I. Gaškos ir jo  bendradarbių išleista literatūra  buvo 
platinam a ne tik  rytiniuose Tarybų šalies rajonuose eva
kuotiems gyventojam s, bet ir vokiečių fašistų okupuotos 
Lietuvos teritorijo je. J i  padėjo  telkti antifašistines jėgas, 
plėsti partizaninį judėjim ą, įnešė savo indėlį į tarybinės 
liaudies pergalę Didžiajame Tėvynės kare.

Tarybinei A rm ijai išvadavus respublikos sostinę, I. Gaš
ka 1944 m. vasarą grįžo į V ilnių ir ėmė tvarky ti knygų 
leidybos reikalus. N etrukus jis buvo paskirtas Lietu
vos TSR leidyklų ir poligrafijos pram onės valdybos prie 
Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos viršininku. 
1949 m. sausio 27 d. iš šių pareigų jis buvo atleistas ir 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1949 m. 
sausio 27 d. įsaku paskirtas Lietuvos TSR užsienio reikalų 
ministru 28.

DIPLOMATAS

Kaip TSRS delegacijos narys Lietuvos TSR užsienio rei
kalų m inistras I. Gaška dalyvavo SNO Generalinės Asam b
lėjos posėdžiuose. Delegacijos pavedim u 1958 m. spalio 
15 d. G eneralinės Asam blėjos specialiame politiniam e ko
mitete jis kalbėjo dėl rasinio konflikto Pietų Afrikos Są
jungoje. Jo  kalboje „Smerkiame aparteido politiką" buvo 
išdėstyta Tarybų Sąjungos principinė pozicija rasinės disk
riminacijos klausimu.

— A parteido politikos pagrindas,— kalbėjo I. Gaška,— 
nelem toji idėja, kad baltasis žmogus esąs pranašesnis už 
vietos gyventojus. . .  Iš 14 mln. Pietų Afrikos Sąjungos 
gyventojų y ra  tik  apie 3 mln. persikėlėlių bei em igrantų 
iš Europos palikuonių, o k iti gyventojai yna negrai, me
lisai, indai, kinai, m alajiečiai. . .  Ne iš europiečių kilę 
Pietų A frikos Sąjungos gyventojai patiria grubiausių for
mą rasinį diskriminavim ą visose politinio, ekonominio ir 
kultūrinio šalies gyvenim o srityse. Tai y ra  tipiška koloni
zatorių politika, nes kolonizatoriam s visi ne iš baltųjų 
kilę žmonės yra žemesnės rasės žmonės.

Spalio revoliucijos šalies gyventojai, šalies, ku r rasi
nis diskriminavim as yra baudžiamas įstatymu, negali su
prasti tos šalies vyriausybės, kuri šio amžiaus trečiajam e 
dešim tm etyje aparteido politiką pavertė valstybine po
li lika 29.

* *  *
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1959 m. balandžio 25 d. I. Gaška išleidžiamas į pen
siją. 1965 m. išėjo iš spaudos jo  atsiminimų knyga „Kovų 
augin tin ia i,,l parengta padedant F. Vaišnorui. Tų pačių 
m etų  spalio 15 d. jam  buvo suteiktas Lietuvos TSR nu 
sipelniusio kultūros veikėjo  garbės vardas 30.

I. Gaška 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 tyvų  darbą 
kurian 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
kė  rajono garbės piliečio vardą.

Dėkodamas Komunistų partijai ir tarybinei vyriausy
bei už pagerbim ą 80-ųjų gimimo m etinių proga, I. Gaška 
1971 m. spalio 5 d. vyriausybiniam e priėmime kalbėjo:

— Išgyvenau aštuoniasdešimt metų. Tai buvo be galo 
įdomūs laikai. Kokie didžiuliai poslinkiai per tą laiką įvy 
ko visam e pasaulyje! M ūsų gimtoji Lietuva per tą  laiką 
išsivadavo iš caro, iš okupantų vokiečių jungo, iš kap ita
listinio išnaudojimo. Komunistų partijos vadovaujam i, jos 
darbo žmonės sukūrė socializmą. Džiaugiuosi, kad m an 
teko laimė visuose istoriniuose įvykiuose vienaip a r  k i
taip dalyvauti, prisidėti prie liaudies pergalių iškovo
jim o 31.

Penkiasdešimt penkerius metus I. Gaška buvo Komu
nistų partijos narys. Ir per visą tą  laiką jis buvo gražus 
partinio kuklumo ir ištikim ybės partijos siekiams pa
vyzdys.

1973 m. balandžio 6 d. I. Gaška mirė V iln iu je32. Pa
laidotas Antakalnio kapinių memoriale.

ATMINIMO ĮAMŽINIMAS

LKP Centro Komitetas ir LTSR M inistrų Taryba 1974 m. 
sausio 14 d. priėm ė nutarim ą dėl I. Gaškos atminimo 
įamžinimo. V ykdant šį nutarim ą, Vilniuje, Oginskio g. 4, 
atidengta mem orialinė lenta, kurios užrašas skelbia: „Sia
m e name 1969— 1973 m etais gyveno žymus revoliucinio 
judėjim o Lietuvoje veikėjas Ignas Gaška" 33. Pakruojo ra
jono Žeimelio vidurinei m okyklai suteiktas I. Gaškos var-
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d a s 34. V ilniaus m iesto Liaudies deputatų  tarybos vykdo
mojo kom iteto 1975 m. kovo 29 d. nutarim u Bendroji 
gatvė pavadinta I. Gaškos vardu. Velionio kapą papuošė 
gražus antkapinis paminklas. V yriausybės nutarim u pasta- 
lytas I. Gaškos biustas Pakruojo rajone, Žeimelyje.

Partijos istorijos instituto prie LKP CK vyr. m okslinis 
bendradarbis J . A rvasevičius parengė, o „M inties" leidyk
la 1981 m. išleido knygą „Ignas Gaška. Raštai", kurioje 
skelbiamas jo  literatūrinis palikimas. Knygoje išspausdinti 
I. Gaškos atsiminimai „Kovų augintiniai", partiniuose to 
lumuose daryti pranešimai, straipsniai spaudoje, pradėti 
skelbti nuo 1922 m., laiškai, rašyti partinio darbo klausi
mais. Savo publicistinėje ir partinėje  veikloje I. Gaška 
naudojosi šiais slapyvardžiais ir kriptonim ais: Antanas, 
Augustas, Berštalis, B., В-lis, -lis, Blinda, Buvęs savanoris, 
Jansonas, Jaška, Komunistas, Liudas, Panevėžio pro leta
ras, Tadas.

Prisimindami Igną Gašką, jo  bendražygiai, Lietuvos 
Komunistų partija, visi respublikos darbo žmonės pažymi 
jo ištikim ybę marksizmo-leninizmo teorijai, jo  pasiaukoji
mą kovojant dėl šio mokslo idėjų  įgyvendinim o gim taja
me krašte. Ignas Gaška buvo vienas iš LKP kūrėjų  ir 
organizatorių, V. Kapsuko, Z. Angariečio, K. Požėlos bend
ražygis, nuoseklus internacionalistas.

1 9 8 2



Mečislovas
Gedvilas
( 1 9 0 1 — 1 9 8 1 )

1940 m. Lietuvos darbo žmonėms nuvertus fašistinį reži
mą, Komunistų partija  sutelkė tūkstančius darbininkų, 
valstiečių ir pažangiųjų inteligentų kurti naujos socialis
tinės santvarkos. Vienas iš tokių inteligentų buvo ko
m unistas M ečislovas Gedvilas.

M ečislovas Gedvilas gimė 1901 m. gruodžio 2 d. Šiau
lių apskrities K urtuvėnų valsčiaus (dabar Šiaulių raj.) Bu- 
bių dvaro sąskaitininko šeim oje '. Dar 1905 m. revoliucijos 
išvakarėse Gedvilo tėvas A leksandras, įtartas nelega
lios literatūros platinimu, Kauno gubernatoriaus įsaky
mu turėjo  su šeima apleisti Lietuvą. J is  persikėlė į Ry- 
binską (dabar Andropovą), paskui į Pavlovską — 25 km 
nuo Peterburgo. Tėvas dirbo M askvos—Ventspilio—Ry- 
binsko geležinkelio valdyboje. 1911— 1919 m. M. Gedvi
las mokėsi Carskoje šėlo  (dabar Puškino) gimnazijoje, 
kurią  baigęs 1919—1922 m. tęsė m okslą Petrogrado tech
nologijos instituto M echanikos fakultete.
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l ia u d ie s  Šv ie t ė j a s

Baigęs instituto tris kursus, M. Gedvilas su šeima 1922 m. 
grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Šiauliuose. Buržuazinės val
džios pareigūnai žiūrėjo su nepasitikėjim u į atvykėlius iš 
Tarybų šalies. Tik po kurio laiko Gedvilams pavyko įsi
darbinti Palangoje: tėvas ėmė dirbti buhalteriu  „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, gimnastiką. 
1926 m. lapkričio 15 d. m okyklos direktorius M atas Un
tulis m okytojo atestacijos lape užrašė: „Per 3 m etus m o
kytojui Gedvilui nebuvau padaręs nė vienos pastabos. 
Gerai susipažinęs su pedagogine literatūra. Dalyką m oka 
aiškinti, dėl to m okinių yra mėgiamas. Gedvilas vadovau
ja visiems prie mokyklos vykstantiem s renginiam s (eks
kursijoms, vakarėliam s, paskaitom s)"2.

M. Gedvilas m atė V asario ir Spalio revoliucijų įvykius, 
buvo didžių revoliucinių perm ainų Tarybų šalies gyveni
me liudytojas. Lietuvoje proletarinė revoliucija 1919 m. 
buvo nuslopinta. Su užsienio in terventų  param a įsigalėjusi 
Lietuvos buržuazija stengėsi visomis jėgom is persekioti 
revoliucinių idėjų  skleidėjus, sekti kiekvieną jų  žingsnį.

1924 m. sausio mėn. m irė pasaulinio proletariato  v a 
das, Komunistų partijos ir Tarybų valstybės įkūrėjas 
V. Leninas. Lietuvos Komunistų partija  organizavo gedu
lo mitingus, darbininkų kom unistų iniciatyva siuntė užuo
jautos laiškus Tarybų šalies darbo žmonėms. Dar ne tu rė
damas ryšių su komunistais, M. Gedvilas organizavo Pa
langos progim nazijoje nelegalų V. Lenino m irties pam i
nėjimą. Tai padarė gilų įspūdį m okyklos moksleiviams, 
būsimiems rašytojam s A leksandrui Guzevičiui, Jonui Šim
kui ir kitiem s šio minėjim o dalyviam s 3.

Pradėjęs daugiau dom ėtis politiniu šalies gyvenimu, 
M. Gedvilas ėmė vis labiau įsitraukti į visuom eninę veik 
lą. 1925 m. jis įstojo į Laisvamanių etinę kultūros drau
giją, 1926— 1931 m. buvo Lietuvos valstiečių liaudininkų 
sąjungos narys. „Labai greitai nusivyliau,— rašo savo at
siminimuose „Lemiamas posūkis" M. Gedvilas,— įsitiki
nęs, kad  to ji p a rtija  iš esmės buržuazinė. Jos vadovai v ie
naip kalbėjo, o k itaip  darė. Ypač m an nepatiko Centro 
Valdybos vadeivų  prieštaringas elgesys. Perėjau į opozi
ciją lyderiams, įėjau  į vadinam ąjį kairių jų  sp a rn ą "4. Už
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tai liaudininkų vadovai M. Sleževičius, Z. Toliušis ir k iti 
ėmė M. Gedvilą bolševiku vadinti.

Kai liaudininkai ir socialdem okratai po trečiojo seimo 
rinkim ų atėjo į valdžią, M. Gedvilas Telšiuose ėjusiam e 
laikraštyje „Žemaitis" 1926 m. rugpjūčio 16 d. paskelbė 
straipsnį „Valdžia, nesnauski!", įspėdamas, 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 negu fašistų.

Po fašistinio valstybės perversm o pažangių piliečių per
sekiojim as dar labiau sustiprėjo. Apie M. Gedvilą žval
gyba tautininkų vyriausybę šitaip informavo: „Palangoje 
yra m okytojų profsąjungos narys, kairysis socialdem okra
tas. Kad jis priklausytų bolševikų kom unistų organizaci
jai, žinių nėra. Yra griežtai nusistatęs prieš esamą vyriau
sybę ir slaptai veda agitaciją. Jis  seniai sekam as" 5. Gavęs 
tokią informaciją, Telšių apskrities karo kom endantas Ste
pas Rusteika 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, kad M. Gedvilas „nuo 1927 m. 
rugpjūčio 1 d. turi būti atleistas, kaip  neturįs reikalingo 
m okytojo cenzo"7. M at M. Gedvilas pateikė kom isijai 
tarybinės m okyklos baigimo pažymėjim ą, kurio buržuazi
nė valdžia nenorėjo  pripažinti. Taip geras m okytojas tapo  
„netinkam as”.

Kai Tauragėje 1927 m. rugsėjo 9 d. įvyko antifašisti
nis sukilimas, M. Gedvilas, nors ir nieko bendra su su
kilėliais neturėjęs, Klaipėdos krašto  karo  kom endanto 
1927 m. rugsėjo 22 d. nutarim u buvo išsiųstas 2 m ėne
siams į V arnių koncentracijos s to v y k lą8. 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 savaitrašty je „Žemai-
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lis". Nuo 1928 m. rugsėjo 1 d. „Žemaitį" red ag u o ju "a. 
J is  pareiškė norą įstoti į žurnalistų sąjungą. Žurnalistų 
sąjungos valdyboje tuo m etu šeim ininkavo tautininkai. 
Valdybos sekretorius ir kartu  valdančiosios tautin inkų 
sąjungos Centro valdybos generalinis sekretorius Vincas 
Rastenis an t M. Gedvilo pareiškim o 1932 m. sausio 23 d. 
užrašė rezoliuciją: „Atidėti". Į žurnalistų sąjungą M. Ged
vilas nebuvo priimtas.

Už opozicinės m edžiagos skelbimą savaitraštis „Žemai
tis" buvo uždarytas. V ietoj jo  telšiečiai leido savaitraštį 
„Žibintas", o 1934— 1936 m. — „Darbo žemaitis". M. Ged
vilas ir šių leidinių oficialūs redaktoriai Domas Ročius, 
Danielius Petryla ne kartą  buvo represuoti. Už antifašisti
nių žinių skelbimą redaktorius M. Gedvilas ne v ieną k a r
tą buvo suimtas, kalintas, baustas nuo 3 parų  iki 2 m ė
nesių kalėjim o. A rchyve išliko duomenys, kad įvairios 
adm inistracinės įstaigos 1927— 1934 m. 14 kartų  prieš 
M. Gedvilą pavarto jo  represijas 10.

1931 m. spalio 25 d. Lietuvoje įvyko ligonių kasų 
tarybų rinkimai. Telšių apygardos (Telšių, Kretingos ir 
M ažeikių apskrityse) ligonių kasos tarybos nariu  buvo 
išrinktas M. Gedvilas n . Tarybos nariai, tarp  kurių  buvo 
nemaža kairiųjų, M. Gedvilą išsirinko ligonių kasos di
rektorium i 12. Šias pareigas jis ėjo 1932— 1940 m.

M. Gedvilas dalyvavo ir k itų  legalių draugijų  veik 
loje. A ntai 1930 m. lapkričio mėn. jis pristatė savo ranka 
rašytus Telšių laisvoms kapinėm s laikyti draugijos įstatus. 
Draugija buvo įregistruota 1931 m. gegužės 26 d. Tą pa
čią dieną Telšiuose buvo įregistruota „Žemaičiui" remti 
draugija, kurios steigėju pasirašė M. Gedvilas. Nuo 
1929 m. jis buvo Telšių scenos m ylėtojų draugijos „Kank
lės" valdybos narys 13. Kai „Kanklių" draugijos narių  su
sirinkim as balsų daugum a nutarė  draugiją likviduoti, o jos 
tu rtą  perduoti tautin inkų vadovaujam ai jaunalietuvių  o r
ganizacijai, prieš šį sumanymą susirinkime griežtai pasisa
kė M. Gedvilas H.

K etvirtajam e dešim tm etyje Telšiuose veikė D. Ročiaus 
vadovaujam a Lietuvos Komunistų partijos kuopelė. 
1934 m. vasarą  ją  aplankė LKP CK atstovas I. M eskupas- 
Adomas. Jo  pasiūlymu į pogrindinę Lietuvos Komunistų 
partiją buvo priimti keletas ligonių kasos darbuotojų, tarp  
jų  M. Gedvilas, D. Petryla ir kt. Nuo šio laiko M. Gedvilo 
visuom eninė veikla pasidarė dar kryptingesnė. Kurį lai
ką jis buvo partinės kuopelės sekretorius. 1934 m. rudenį
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vyko rinkimai į savivaldybių tarybas. Partinės organiza
cijos pastangom is į Telšių miesto tarybą buvo išrinkti 
kom unistai M. Gedvilas ir D. Ročius. Taryboje jie gynė 
darbo žmonių reikalus ir rėmėsi darbininkų simpatijomis.

Išsiplėtus kovai dėl liaudies fronto sukūrimo, Telšių 
kom unistai sumaniai panaudojo legalias veikim o formas 
partijos įtakai plėsti. Telšių apygardos ligonių kasos val
dybos atstovai (jų buvo 17) veikė Kretingos, M ažeikių ir 
Telšių apskrityse, kur buvo stam besnių įmonių. M. Ged
vilas siuntė į ligonių kasos valdybą atstovais kom unis
tus Juozą Daškauską, V alerijoną M ockų ir kitus antifašis
tus. Telšių kom unistai dirbo „Kultūros" būrelyje bei jo  
dramos m ėgėjų sekcijoje, Telšių futbolo kom andoje „Že
maitis". 1936— 1937 m. Telšiuose ir Kaune buvo leidžia
mas pogrindinis laikraštis „Liaudies frontas", kuriam e 
bendradarbiavo ir M. Gedvilas. Komunistai organizavo 
tarybinių filmų dem onstravim ą Telšių „Šatrijos" kino 
teatre.

VALSTYBĖS VEIKĖJAS

Savo atsiminimų knygoje „Lemiamas posūkis" M. Gedvi
las prisimena, kad 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. Gedvilas susitiko su savo 
pažįstamais, bet „nei M. M eškauskienė, nei P. Kėžinai- 
tis, nei J . Paleckis,— rašo autorius,— nieko aiškiai dar 
negalėjo m an pasakyti. Birželio 18 dieną Lietuvos KP CK 
Sekretoriato narys I. M eskupas-Adom as m an pranešė, 
kad ryt, t. y. birželio 19 dieną, susitiksime su A ntanu 
Sniečkumi, ką tik  paleistu iš kalėjim o" 15.

Seni pogrindininkai susitiko LKP konspiraciniam e bute 
Žaliakalnyje, Italijos g. 36. Susitikime, be A. Sniečkaus, 
dalyvavo LKP CK Sekretoriato nariai Icikas M eskupas- 
Adomas, Chaimas Aiženas, taip  pat posėdyje įtrauktas 
į LKP Centro Komitetą 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, Justo  Paleckio vadovaujam os 
Liaudies vyriausybės sudėties papildymo klausimas.

„Atvestas į konspiracinį butą,— rašo toliau M. Ged
vilas,— susipažinau su A ntanu Sniečkumi, kurio iki tol
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asm eniškai d a r nepažinojau. Po to prasidėjo m ūsų pokal
bis. . .  M an buvo pasiūlyta užimti Liaudies vyriausybėje 
vidaus reikalų m inistro pareigas" 16. Iš šio LKP CK Sek
retoriato  posėdžio birželio 19 d. M. Gedvilas, lydimas 
savo draugo Teodoro Volko, kurį hitlerinės okupacijos 
m etais Šiauliuose gestapininkai sušaudė, atvyko į vidaus 
reikalų m inisteriją. N aują m inistrą pasitiko vicem inistras 
B. Giedraitis ir kiti m inisterijos tarnautojai.

Tą pačią birželio 19 d. buvo paskelbtas Respublikos 
prezidento aktas: „Pasirėmęs Lietuvos konstitucija (97str.) 
ir M inistrų Pirmininko teikim u (1940 m. birželio 19 d. 
Nr. 682), skiriu M ečių Gedvilą vidaus reikalų m inistru". 
A ktą pasirašė einąs Respublikos prezidento pareigas m i
nistras pirm ininkas J. Paleckis ir m inistro pirm ininko pa
vaduotojas pro f. V. Krėvė-M ickevičius 17.

Pradėjęs dirbti vidaus reikalų ministru, M. Gedvilas 
buvo budrus. Jis  gerai žinojo, kad m inisterijoje gausu 
kontrrevoliucinių elem entų, žvalgybininkų. Vienas iš bu
vusių žvalgybos tarnautojų , o okupacijos m etais h itleri
ninkų policijos pareigūnas Alfonsas N ykštaitis vėliau, 
po 18 m etų, savo laiške M. Gedvilui prisipažino: „1940 m. 
rugpjūčio m ėnesį aš buvau Tamstos priimtas ministro 
kabinete, tu rė jau  ginklą, labai svyravau — šauti a r  ne,
0 po to  gailėjaus, kad ginklo prieš Tamstą kažkodėl ne
pavarto jau" 18. Priešai buvo demoralizuoti ir neišdrįso a t
virai veikti. Užtat 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 ešku- 
čiuose buvo nušautas LKP(b) A lytaus apskrities kom iteto 
pirmasis sekretorius Tomas Tamulevičius, suimti ir žiau
riai nukankinti jo  tėvas ir sesuo Ona. Nuo okupantų  ir 
jų  tarnų rankos žuvo ir daugiau A lytaus apskrities an 
tifašistų.

J. Paleckio vadovaujam oje vyriausybėje M. Gedvilas 
kurį laiką buvo vienintelis pogrindinės Lietuvos Komu
nistų partijos narys. Birželio 24 d. Kaune įvyko įspūdin
gas 70 tūkstančių darbo žmonių mitingas, reikalavęs le
galizuoti Lietuvos Komunistų partiją  bei kitas darbo žmo
nių organizacijas, persekiotas fašistinio režimo metais. 
Po m itingo dem onstrantų kolonos žengė Kauno gatvėmis. 
Demonstrantus, praeinančius pro M inistrų Tarybos rūmus,
1 iaudies vyriausybės vardu  pasveikino vidaus reikalų mi
nistras M. Gedvilas. V yriausybės vardu jis pažadėjo imtis
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visų priemonių, kad liaudies reikalavim ai būtų patenkinti, 
ragino darbininkus, valstiečius ir in teligentiją ak tyviai 
prisidėti prie naujos, darbo Lietuvos kūrim o 19.

Pristačius 14 partijos veikėjų  pasirašytus Lietuvos Ko
m unistų partijos įstatus (statutą), partija  1940 m. birželio 
25 d. buvo įregistruota. Tą pačią dieną partijos registra
ciją ir leidimą viešai veikti pasirašė vidaus reikalų mi
nistras M. G edvilas20. Kitą dieną išėjo „Liaudies balso" 
skubi laida, paskelbusi, kad  „Lietuvos Komunistų partija  
legalizuota!" N um eryje buvo išspausdintas LKP CK atsi
šaukimas „Tegyvuoja Lietuvos Komunistų partija!" V ie
toj „Liaudies balso" išėjusi „Tiesa", kaip  LKP CK orga
nas, birželio 26 d. taip  pat paskelbė šį atsišaukimą.

Liepos mėnesį M. Gedvilas Telšių apygardoje (Telšių, 
Kretingos, M ažeikių apskritys) buvo išrinktas Liaudies 
seimo nariu. Pirmame Liaudies seimo posėdyje revoliu
cinio judėjim o dalyvis L. Adom auskas buvo išrinktas sei
mo pirmininku, o M. Gedvilas — pirm uoju vicepirm inin
ku. LKP CK pavedim u seimo pirmame posėdyje 1940 m. 
liepos 21 d. M. Gedvilas padarė pranešim ą apie Lietuvos 
valstybės santvarką. Jo  pasiūlymu Liaudies seimas pri
ėmė deklaraciją dėl Lietuvos paskelbimo tarybine res
publika 21.

Priėmus Tarybų Lietuvą į TSRS sudėtį sąjunginės res
publikos teisėmis, Liaudies seimas persiform avo į pirm ojo 
šaukim o Lietuvos TSR A ukščiausiąją Tarybą. Jos pirm oji 
sesija 1940 m. rugpjūčio 25 d. Kaune išrinko M. Gedvilą 
Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pirm ininku ir 
pavedė jam  sudaryti pirm ąją respublikos tarybinę v y 
riausybę. Liaudies kom isarų kandidatūros buvo suderin
tos LKP Centro Komitete. Rugpjūčio 26 d. naujosios vy 
riausybės sudėtį patvirtino LTSR Aukščiausioji T a ry b a 22.

Visi 1940— 1941 m. socialiniai-ekonom iniai pertvarky
m a i — Tarybų valdžios aparato respublikoje suform avi
mas, stambių pramonės, prekybos, bankų ir kredito įmo
nių nacionalizavim as, žemės ir žemės gelmių paskelbimas 
valstybės nuosavybe, dvarininkų ir buožių nusavintos že
m ės išdalijimas bežemiams ir mažažemiams valstiečiam s — 
buvo įvykdyti M. Gedvilui tiesiogiai vadovaujant.

Didžiojo Tėvynės karo m etais M. Gedvilas, vykdyda
mas LKP(b) CK ir tarybinės vyriausybės nutarim ą, padėjo 
sukurti Raudonosios Arm ijos 16-ąją lietuviškąją šaulių 
diviziją, kartu  su A. Sniečkumi, J. Paleckiu ir kitais res
publikos vyriausybės nariais buvo dažnas jos karių sve
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čias, padėjo  organizuoti partizanų kovą okupuotoje Lie- 
Luvos teritorijo je, rengti vadovaujančius darbuotojus įvai
riuose kursuose išvaduotai Tarybų Lietuvai.

Dar tebevykstant mūšiams dėl V ilniaus išvadavimo, 
A. Sniečkus ir M. Gedvilas 1944 m. liepos 11 d. jau  buvo 
prie V ilniaus ir ėmė organizuoti tarybinės santvarkos, 
liaudies ūkio ir kultūros įstaigų atkūrim o darbus išvaduo
toje nuo fašistinių okupantų  Lietuvos teritorijoje.

Būdamas Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, o 
nuo 1946 m. kovo 26 d. iki 1956 m. sausio mėn.— M inistrų 
Tarybos pirm ininku, M. Gedvilas atliko reikšm ingą o r
ganizacinį darbą atkurian t karo ir okupacijos m etais su
griautą liaudies ūkį, vykdant penkm ečių planuose num a
tytas pram onės įmonių ir kultūros įstaigų statybas, tel
kiant valstiečius į kolektyvinius ūkius.

Praslinkus 2 mėnesiams po V ilniaus išvadavimo, ta 
rybinė vyriausybė pasiūlė Lenkijos vyriausybei, taip  pat 
Ukrainos, Baltarusijos ir Lietuvos TSR vyriausybėm s pa
sirašyti sutartis dėl lenkų kilmės piliečių U krainoje, Bal
tarusijo je ir Lietuvoje ir ukrainiečių, baltarusių ir lie tu
vių kilm ės piliečių, gyvenančių Lenkijoje, repatriacijos. 
Tarybų Lietuvos vyriausybė paskyrė delegacijos pirm inin
ku Liaudies Komisarų Tarybos pirm ininką M. Gedvilą, 
o delegacijos nariais — švietimo liaudies kom isarą J. Žiugž
dą ir plano komisijos pirm ininką J . Vaišnorą. Derybos 
vyko laikinojoje sostinėje Liubline, nes V aršuva buvo iš
vaduota tik  1945 m. sausio 17 d. Sutartį 1944 m. rugsėjo 
22 d. pasirašė Lenkijos nacionalinio išsivadavim o kom ite
to pirm ininkas E. Osubka-M oravskis ir LTSR Liaudies 
Komisarų Tarybos pirm ininkas M. Gedvilas 23. Remiantis 
šia sutartim i, iš V ilniaus krašto bei Vilniaus miesto į Len
k iją  išvažiavo tūkstančiai lenkų, o į Lietuvą atvyko lie
tuviai, gyvenę daugiausia Seinų ir Punsko rajonuose.

Ilgus metus, 1957— 1973 m., dirbdam as Lietuvos TSR 
švietimo ministru, M. Gedvilas daug dėmesio skyrė m oks
leivių auklėjim ui marksizmo-leninizmo idėjų dvasia, m o
kyto jų  kvalifikacijos kėlimui.

1973 m. Lietuvos TSR švietimo m inisterijos darbuoto
jai parengė įdomų m okslinį informacinį leidinį „Liaudies 
švietimas Tarybų Lietuvoje 1955— 1972 m." 24 Jam e buvo 
pateikti konkretūs duomenys, kaip, kylant Tarybų šalies 
ekonom ikai ir kultūrai, plėtėsi galimybės gerinti darbą 
respublikos švietimo įstaigose. A ntai 1950— 1972 m. Ta
rybų Lietuvoje buvo pastatytos 302 bendrojo lavinimo
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m okyklos su 202,1 tūkst. vietų. Prie veikiančių bendrojo 
lavinimo m okyklų tuo pat m etu buvo pastatyti 935 prie
statai su 227,8 tūkst. vietų. Visiems šiems darbam s atlikti 
Tarybų valdžia išleido 151,1 mln. ru b lių 25. IV—XI klasė
se1 dirbančių m okytojų skaičius nuo 13 238 (1956 m.) pa
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 kom jaunuolia i26. Tai ryškiai parodo Komunistų p a r
tijos, Tarybų valdžios laimėjimus liaudies švietimo srityje. 
Juos pasiekti padėjo ir M. Gedvilas.

M inint M. Gedvilo 60-ąsias gimimo metines, Lietu
vos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas suteikė jam  
Lietuvos TSR nusipelniusio kultūros veikėjo  27, o vėliau 
ir Lietuvos TSR nusipelniusio m okytojo garbės vardą.

M. Gedvilas aktyviai dalyvavo šalies ir respublikos vi
suomeniniame politiniam e gyvenime. J is  buvo narys TSRS 
delegacijos, kuri 1955 m. gegužės 14 d. pasirašė sutartį 
dėl socialistinių šalių draugystės, bendradarbiavim o ir 
savitarpio paramos. TSKP XIX suvažiavim e (1952) M. Ged
vilas buvo išrinktas kandidatu  į TSKP CK narius 28.

Nuo 1940 iki 1976 m. M. Gedvilas buvo LKP CK n a 
rys, o 1940— 1956 m.— CK biuro narys.

1941— 1962 m. ir 1966— 1970 m. M. Gedvilas buvo iš
rinktas TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatu ir 1940— 
1979 m.— Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatu.

Už nuopelnus kurian t respublikoje socializmą, stipri
nant tarybinę san tvarką tarybinė vyriausybė apdovanojo 
M. Gedvilą keturiais Lenino ordinais, taip  pat Spalio re
voliucijos, Tėvynės karo I ir II laipsnio, Darbo raudo
nosios vėliavos, Tautų draugystės ordinais ir daugeliu 
medalių. Lenkijos Liaudies Respublikos vyriausybė 1945 m. 
įteikė M. Gedvilui Griunvaldo Kryžiaus I laipsnio ordiną.

Susilpnėjus sveikatai, M. Gedvilas 1972 m. rugsėjo 
19 d. pasiprašė išleidžiamas į pensiją. 1973 m. viduryje 
jam  buvo paskirta sąjunginės reikšmės personalinė pen
sija, ir jis atleistas iš einam ų pareigų.

M irtis ištiko M. Gedvilą 1981 m. vasario  15 d. V il
n iu je 29. Palaidotas jis A ntakalnio kapinių memoriale, kur 
ilsisi daugelio žymių respublikos veikėjų  palaikai.
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ATMINIMO ĮAMŽINIMAS

V ykdant respublikos vyriausybės nutarim ą dėl M ečislovo 
Gedvilo atm inim o įam žinim o30, jo  vardu pavadinta Pa
langos v idurinė mokykla, taip  pat Lietuvos gamybinio 
žuvies pram onės susivienijim o laivas. A nt M. Gedvilo 
kapo pastatytas antkapis, o prie namo Vilniuje, D aukan
to g. 4, kuriam e M. Gedvilas 1963— 1981 m. gyveno, įreng
ta  m em orialinė lenta.

M. Gedvilas turėjo  gražių sum anym ų parašyti bent 
tre je tą  atsiminimų knygų. Spėjo jis parengti knygą tik  
apie 1940— 1945 m. įvykius. Knyga „Lemiamas posūkis" 31 
y ra  geras pam inklas šviesiam  jos autoriaus atminimui.

M. Gedvilo literatūrinį palikim ą tyrinėjo Vilniaus vals
tybinio universiteto studentės bibliografės Z. Komaraitė 
ir L. V irbickaitė. Padedant pačiam  autoriui, jos parengė 
jo  1926— 1977 m. rašinių bibliografiją. Paskutinių gyve
nimo m etų M. Gedvilo rašinius suregistravo E. Žvirblienė. 
Bibliografų surinktais duomenimis, M. Gedvilas įvairiuo
se periodiniuose leidiniuose paskelbė apie 600 straipsnių. 
Buržuazijos valdym o m etais M. Gedvilas savo rašinius 
„Žemaityje" ir kituose leidiniuose pasirašinėjo slapyvar
džiais ir slapyraidėm is A.B.C., Kniusis, M agas, Neponas, 
Niks, Redaktorius, o tarybinėje spaudoje— savo pavarde. 
Dalis rašinių — laikraščių vedam ieji ir kiti-—-buvo pa
skelbti be autoriaus parašo.

Savo svarbiausią kūrinį ■— atsiminimų knygą „Lemia
mas posūkis" M. Gedvilas paskyrė bendražygių A. Snieč
kaus, I. M eskupo-Adomo ir k itų  revoliucionierių atm ini
mui. Iš tik rų jų  visi jie  buvo lemiamo posūkio lietuvių 
tautos gyvenim e 1940 m. veikėjai, Tarybų Lietuvos kū 
rėjai. Komunistas M ečislovas Gedvilas Tarybų Lietuvos 
kūrėjų  gretose užima ypač reikšmingą vietą. Pasiaukoja
ma revoliucine veikla jis visiems laikams įrašė savo v a r
dą į lietuvių tautos istoriją.

1 9 8 4

M. GEDVILO DARBAI, IŠLEISTI ATSKIRAIS LEIDINIAIS

1. T egyvuoja Tarybų Lietuva! Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tary
bos pirmininko drg. M. Gedvilo kalba, pasakyta per Maskvos radiją, 
1943 m. liepos 18 d.— M.: Tiesa, 1943.— 8 p.
Sąjunginio respublikinio Lietuvos TSR gynybos liaudies komisariato ir 
Sąjunginio respublikinio Lietuvos TSR užsienio reikalų liaudies ko
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misariato įsteigimas: M. Gedvilo pranešimas Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos 3-iojoje sesijoje, 1944 m. rugpjūčio 30 d.— [K.]: Valst. 
polit. lit. l-kla, 1945.— 15 p.

3. Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos trisdešimtmetis: Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos pirmininko M. Gedvilo pranešimas iškilmin
game posėdyje Vilniuje, 1947 m. lapkr. mėn. 6 d.— V.: Tiesa, 1947.— 
30 p.: portr.

4. Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos 31-osios metinės: M. Ged
vilo pranešimas Vilniaus m. Tarybos 1948 m. lapkričio mėn. 6 d. 
iškilmingame posėdyje.— V.: Valst. polit. lit. l-kla, 1948.—'20 p.

5. Tarybų Lietuva klestėjim o keliu.— V.: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 
1950.— 28 p.

6. Советская Литва на пути расцвета.— В.: Госполитиаучиздат,
1950.— 31 с.

7. Lemiamas posūkis, 1940— 1945 m.— V.: Vaga, 1975.— 389 p.
8. Годы великого перелома (1940—1945): [Сборник. Пер. с ли

тов.].— В.: Минтис, 1979.— 320 с.: портр., 16 л. ил.



Juozas 
Grigalavičius
{ 1913— 1983)

Kylu A ukštaitijos darbo žmonių revoliuciniam e judėjim e 
svarbų vaidm enį ketvirtajam e dešim tm etyje suvaidino ro
kiškėnas Juozas Grigalavičius. Štai kaip jį  1931 m. rug- 
I'jličio 25 d. apibūdino žvalgybos agentas Jonas Kriukelis:

,,Rokiškio kom jaunuolių dabartinis sekretorius Juozas 
< Irigalavičius, apie 18 m etų amžiaus, gyvenantis Rokiš
kyje, Sodnų g. 31 Nr., yra itin veiklus asmuo. D alyvau
jam as susirinkimuose pasižymi sumanumu bei nuodug
niu klausim ų rišimu, prie visko atsineša labai šaltai, n e
si karščiuoja ir partijos yra itin gerbiamas. Jisai paruošė 
I*i4 dukart tekstą  Rokiškyje leidžiamam laikraštukui („Dar
bininkų m intys")" '.

Žvalgybos agentas, pateikęs šią J . Grigalavičiaus cha- 
inkteristiką, neblogai orientavosi, buvo pastabus.

Kas gi iš tik rų jų  buvo J. Grigalavičius, sulaukęs tokio 
žvalgybos įvertinimo?

Juozas Grigalavičius gimė 1913 m. spalio 18 d. Ro
kiškio apskrities ir valsčiaus (dabar Rokiškio raj.) Še- 
motų kaimo valstiečių šeim oje 2. Tėvai turėjo  16 hektarų  
blogos žemės. 1919 m. nuo šiltinės m irė tėvas. M otina 
liko su trimis sūnumis, iš kurių jauniausias buvo Juozas.
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1924 m. jis pradėjo lankyti tik  ką įkurtą  Lukštų pradžios 
m okyklą ir 1928 m. ją  sėkmingai baigė. M okyklą jis lan
kė daugiausia žiemomis, nes vasarą ir rudenį teko ganyti 
savo ir kaim ynų valstiečių gyvulius.

M okytis toliau lėšų nebuvo. Seimą nutarė, kad Ju o 
zas turi įsigyti kokią nors specialybę ir įsidarbinti mieste. 
1929 m. spalio mėn. jis pradėjo m okytis amato metalo 
gaminių dirb tuvėje Rokiškyje. D irbtuvės savininkas pa
žadėjo Juozui pradėti m okėti už darbą tik  po metų, kai 
vaikinas pram oks šaltkalvio darbo. M etus laiko jis dirbo 
veltui. Po m etų Juozas pasiprašė priimamas į kitą m etalo 
gaminių dirbtuvę, kurios savininkas A. Ščiuka per m ėne
sį m okėdavo jam  52 litus. Sumokėjus 7 litus už kam pą 
bute, likusių pinigų vos užtekdavo kukliai prasimaitinti. 
Drabužių, avalynės įsigyti nebuvo iš ko.

IŠEITĮ NURODĖ KOMJAUNUOLIAI

Panašiai gyveno ir kiti Rokiškio m iesto Sodnų gatvės ja u 
nuoliai. Susitikę jie  tarėsi, ką daryti, kad darbininkai 
turėtų  geresnes darbo sąlygas. Išeitį nurodė kom jaunuolis 
nuo 1928 m. Giršas Abramavičius, pašalintas iš gimnazi
jos už kom unistinę veiklą. Jis  patarė sukurti įm onėje 
kom jaunimo kuopelę, išsirinkti sekretorių ir veikti darbi
ninkų naudai. Taip jaunuoliai ir padarė.

„Nusprendėme steigiam ąjį kuopelės susirinkimą pa
daryti sekmadienį, nedarbo dieną,—■ rašo savo atsim ini
muose J. Grigalavičius.—• Susirinkime dalyvavo Leontijus 
Prokofjevas, Kazimieras Petrauskas, Petras Raslanas ir 
Juozas Grigalavičius. L. Prokofjevas painformavo, apie ką 
jis kalbėjosi su Abram avičium i ir ką pastarasis rekom en
davo padaryti. Kuopelės sekretorium i kažkodėl išrinko 
mane. Po to L. Prokofjevas supažindino m ane su G. Abra- 
mavičium. M ūsų susitikimas įvyko 1930 m. spalio mėnesį 
miesto sode. Komjaunimo organizacijos tikslas,— paaiš
kino G. Abramavičius,— kovoti, kad įmonėse būtų įvesta 
8 valandų darbo diena, pakeltas darbininkam s darbo už
mokestis, pagerintos darbo sąlygos, kad būtų iškovotos 
darbininkam s politinės teisės" 3.

Taip prasidėjo J. Grigalavičiaus revoliucinė veikla. 
Komjaunuolių paskatinti, Rokiškio įmonių 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 li- 
lus už darbo dieną.

1931 m. pradžioje įvyko LKJS Rokiškio parajonio kon
ferencija. J i  išrinko nau ją  organizacijos parajonio komi- 
I < itą. Jo  nariai buvo Giršas Abramavičius, Juozas Griga
lavičius, A ntanas Kirstukas, Leontijus Prokofjevas ir J o 
nas Sprindys. Pirmame savo posėdyje kom jaunim o 
komitetas nu tarė  pradėti leisti hektografuotą laikraštuką 
„Darbininkų m intys". J is  ėjo nuo 1931 m. kovo iki 1932 m. 
m gpjūčio mėn. Laikraštuko redakcijoje dirbo G. A bram a
vičius, J . Grigalavičius ir L. Prokofjevas. Laikraštį tušu 
I к'įrašė ir Valiuniškio kaim e prie Juodupės 30 egzemplio- 
г1ц išspausdino A. Kirstukas. „Pirmą num erį gavus,—• 
prisimena J. Grigalavičius,— koks didelis buvo m ūsų v i
sli džiaugsmas! Sunku tą  džiaugsmą ir įsivaizduo ti"4.

Artėjo 1931 m. Gegužės pirmosios šventės. Kom jau
nimo parajonio kom itetas nu tarė  išleisti ta i dienai skirtą 
hektografuotą atsišaukimą, 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 miestą.

Gegužinį atsišaukim ą parašė trys kom jaunim o parajo- 
nio kom iteto nariai: G. Abram avičius, J . Grigalavičius ir 
I.. Prokofjevas. 200 egz. tiražu jį  išspausdino A. K irstu
kas. A tsišaukim e buvo aiškinama, kodėl darbo žmonės 
luri švęsti Gegužės pirm ąją, kas Rokiškyje y ra  darbinin
ką išnaudotojai, kaip reikia kovoti dėl ekonominės pa- 
e le-ties pagerinim o, dėl darbininkų politinių teisių. Kom
iai m uoliai tarp  įmonių darbininkų dirbo aiškinam ąjį dar
be į, m ieste ir apylinkėse iškėlė keletą raudonų vėliavų. 
< le'gūžės pirmosios dieną daugum a Sčiukos, Zameto, M e
le • i i<> įmonių, siuvyklų, batų  dirbtuvių, Rokiškio dvaro 
darbininkų neišėjo į darbą, o rinkosi į m iesto centrą ir 
vienas k itą  sveikino su kovos ir darbininkų švente. Tai 
laivo pirmas organizuotas Gegužės pirmosios m inėjim as 
Rokiškio m ieste po fašistinio valstybės perversm o.

Sužinoję, kas organizavo Gegužės pirmosios politinį 
I raiką, įm onių savininkai ėmė šalinti iš darbo kom jau

nuolius. A tleistas buvo ir J . Grigalavičius. J is  įsidarbino 
Zameto „Litmetalo" dirbtuvėje, kur buvo sukurta nauja  
komjaunimo kuopelė: J . Grigalavičius, J. Sprindys,
S. Kondraška ir kt.

197



Komjaunimo Rokiškio parajonio kom itetas 1931 m. pa
laikė ryšius su visomis įmonėmis, gimnazija, Rokiškio 
dvaro darbininkais, su Juodupės tekstilės fabriku (jame 
dirbo apie 300 darbininkų), Onuškio, Obelių, Čedasų, 
Pandėlio, Kam ajų valsčiais. Valiuniškis, ku r gyveno A n
tanas ir Balys Kirstukai, buvo už 25 km nuo Rokiškio. 
J . Grigalavičius kartais du kartus per m ėnesį pėsčias 
sekmadieniais nešdavo Kirstukams korespondencijas, 
straipsnius laikraštukui „Darbininkų mintys", o iš ten ga
beno išspausdintus laikraščio numerius, atsišaukimus. Rei
kėjo suspėti viską per dieną nugabenti ir parnešti, kad 
pirmadienį laiku būtum  darbe ir nesulauktum  įmonės sa
vininko priekaištų.

Kartą 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, kur J. Grigalavičius paprašė bilieto. A gen
tas tai greitai pranešė savo viršininkui Stasiui Čėsnai. 
Šis organizavo pasalas Panemunėlio ir Rokiškio geležin
kelio stotyse — norėjo suimti grįžtantį J . Grigalavičių su 
kom unistine literatūra. Paėmęs literatūros ryšulį Panevė
žyje, J. Grigalavičius grįžo traukiniu. N ujausdam as gre
siantį pavojų, jis nu tarė  neprivažiuoti Rokiškio stoties. 
Kai traukinys įkalnėje sulėtino greitį, J. Grigalavičius, 
pasiėmęs 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 
literatūrą ir nuėjo  į dirbtuvę. Vakare, grįždamas iš darbo, 
J. Grigalavičius sutiko gatvėje valstybės saugumo poli
cijos Rokiškio apygardos viršininką S. Čėsną. Šis labai 
nustebo, kad jo  sekliams nepavyko suimti J. Grigalavi
čiaus su įkalčiais. Tą patį vakarą  J. Grigalavičius sėk
mingai perdavė literatūrą  parajonio kom iteto sekretoriui.

Rytojaus dieną, 1931 m. rugpjūčio 20 d., auštant 
S. Čėsna su policininkais įsiveržė į Juozo butą ir parei
kalavo:

— Atiduok kom unistinę literatūrą!
— N eturiu tokios,— atsakė J . Grigalavičius.
Prasidėjo kruopšti krata, o po to protokolo rašymas.

J. Grigalavičius pasisakė esąs netikintis, kom jaunim o o r
ganizacijai nepriklausąs, į Panevėžį važiavęs darbo ieš
koti, rastus pas jį  Ju liaus Janonio 74 portretus-atvirukus 
pirkęs gatvėje už 6 litus iš nepažįstam o žmogaus. S. Čės
na išklausinėjo, kaip  jis Panevėžyje įsėdo į traukinį, kaip
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Ii kada Rokiškyje išlipo iš traukinio, o viską surašęs pa
davė J. Grigalavičiui protokolą pasirašyti, p irštu  parodęs 
violą gerokai žemiau po teksto. Tačiau Juozas pasirašė 
po tekstu, o ne nurodytoje vietoje. Jis  jau  buvo girdėjęs, 
|og žvalgyba tuščioje v ieto je  prirašo nebūtus prisipaži
nimus ir taip  sufabrikuotą bylą perduoda prokuratūrai, 
kad kaltinam asis atsidurtų teisme.

J. Janonio  portretai buvo „Šviesos" bendrovės Kaune 
logaliai išleisti dar 1922 m. Sudaryti dėl jų  J . Grigala
vičiui bylos p rokuratūra negalėjo. Žvalgyba buvo pri
versta jį  netrukus paleisti.

1931 m. spalio mėn. buvo paskelbti rinkim ai į ligonių 
kasų tarybas. Ligonių kasos, kaip socialinio draudim o įstai
gos, buvo pradėtos organizuoti dar 1928 m. Kasos teikė 
paramą savo susirgusiems nariams, o lėšas joms m okėjo 
palys darbininkai ir m ažesnę dalį-— įmonių savininkai, 
l igonių kasų  tarybos buvo renkam os tam, kad reguliuo- 
lų, prižiūrėtų, kaip naudojam os lėšos. Lietuvos Komunis- 
li| partija  teikė didelę reikšm ę ligonių kasų tarybų  rinki
mų k a m p an ija i— stengėsi panaudoti legalias galimybes 
savo įtakai plėsti.

LKJS Rokiškio parajonio kom itetas, apsvarstęs ligonių 
kasų tarybos rinkimų klausimą, nu tarė  kandidatu  į Pa
nevėžio apygardos ligonių kasos tarybą iš Rokiškio ap
skrities darbininkų pasiūlyti G. Abram avičių, neseniai pri
imtą į Komunistų partiją. K iekvienam  kom iteto nariui ir 
atskiriem s kom jaunuoliam s buvo nurodyti konkretūs d a r
bui. J. Grigalavičius ir P. Raslanas kom iteto pavedim u 
sudarė kairių jų  darbininkų sąrašą ir pristatė jį valdžios 
organam s užregistruoti. Kom jaunuoliai ir jų  rėm ėjai ag i
tavo visus balsuoti už kairių jų  darbininkų sąrašą. Jis  
nurinko daugiau kaip 200 balsų. G. Abram avičius ir dar 
pora kairių jų  darbininkų buvo išrinkti į Panevėžio apy 
gardos ligonių kasos tarybą.

Fašistų valdžia nepaisė darbininkų valios. J i  anuliavo 
Kauno m iesto ir Panevėžio apygardos ligonių kasų tarybų 
linkimų rezultatus, nes čia buvo išrinkta daugum a kom u
nistų vadovaujam ų kairių jų  darbininkų atstovų. Išrinktas 
ligonių kasos tarybos atstovas G. Abram avičius buvo su
imtas. Jam  sudarė bylą ir nuteisė 4 m etus kalėti. 1932 m. 
'.nusio mėn. buvo suimtas ir J . Grigalavičius. Karo ko
mendanto nutarim u jis buvo nubaustas 15 parų  k a lė t i5. 
Apie 40 suimtų kairių jų  darbininkų aktyvistų  buvo ka
lni,imi daboklėje. Per tą laiką fašistai organizavo naujus
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А
rinkimus į ligonių kasos tarybą — į ją  ka irių jų  darbininkų 
atstovai nebuvo įsileisti.

Grįžęs iš kalėjim o, J . Grigalavičius Zameto „Litmeta- 
lo" įmonėje tedirbo dvi savaites. Žvalgybos nurodymu 
įmonės savininkas atsisakė jam  toliau duoti darbo. Dvi 
savaites leido dirbti tik  dėl to, kad nereikėtų mokėti 
atleidimo kom pensacijos. Visų k itų  Rokiškio įmonių sa
vininkai žvalgybos buvo įspėti, kad J. Grigalavičiaus į 
darbą nebepriim tų.

Tikėdamasis susirasti darbo k u r nors kitur, J . Griga
lavičius leidosi į kelionę. Pinigų kelionei užteko tik iki 
Panevėžio. Po to  jis keliavo pėsčias, pakelėje pernakvo
damas ir prasim aitindam as pas valstiečius. Pabuvo jis 
Kaune, M arijam polėje, Šakiuose, Jurbarke, Šilutėje, Klai
pėdoje, Kretingoje, Plungėje, Telšiuose, Šiauliuose. Devy
niolikam etis jaunuolis, turįs šaltkalvio specialybę, niekur 
negalėjo gauti darbo. 1932 m. buvo tebesitęsiančios eko
nominės krizės metai. Tokia buvo buržuazinės Lietuvos 
gyvenimo tikrovė.

1932 m. vasarą J . Grigalavičius pradėjo dirbti Rokiš
kio apskrityje prie m elioracijos darbų. Dvylikos darbinin
kų brigada per dieną dirbdavo po penkiolika valandų, 
o uždirbdavo 3—4 litus. Darbo sąlygos buvo sunkios: va l
gį gamindavosi patys, nakvodavo valstiečių klojimuose 
ant šieno.

Tuo pat m etu čia veikė ir kom jaunim o Rokiškio pa- 
rajonio organizacija. J . Grigalavičius 1932 m. rudenį a t
kūrė LKJS Rokiškio parajonio kom iteto veiklą, nes se
nieji komiteto nariai buvo išvykę arba žvalgybos suimti. 
N aujo kom iteto sekretorius buvo J. Grigalavičius, nariai- — 
B. Kirstukas, J. Sprindys ir kt. Kom jaunuoliai platino ko
m unistinę literatūrą, kūrė naujas 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 priimti į 
partiją. 1933 m. balandžio mėn. LKP Rokiškio rajono o r
ganizacija pasipildė naujais nariais. Tuo m etu į pogrin
dinės Lietuvos Komunistų partijos gretas buvo priimtas 
ir J. Grigalavičius 6. Birželio m ėnesį įvykusi Rokiškio ra 
jono partinė konferencija išrinko nau ją  rajono komitetą. 
Jo  sekretoriumi tapo J. Grigalavičius. K artu jis ėjo ir
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kom jaunim o Rokiškio rajono kom iteto sekretoriaus pa
reigas 7.

LKP CK Sekretoriato nutarim u 1933 m, spalio mėn. 
J. Grigalavičius buvo pasiųstas m okytis į Tarptautinę Le
nino m okyklą M askvoje. A pie savo išvykim ą jis niekam  
iš rokiškėnų nepasakė. Žvalgyba susirūpino: iš jos aki
račio dingo svarbus kom unistų veikėjas. V alstybės sau
gumo departam ento Panevėžio apygardos viršininkas 
V. Paragys 1934 m. gegužės 28 d. išsiuntinėjo visoms sau
gumo apygardom s raštą, kuriam e rašė: „Juozas Grigala
vičius jau  apie m etus laiko slapstosi, m atom ai bijodamas 
kratų  ir suėmimo, nes anksčiau, kaip žymus vietos ko
m unistų veikėjas, dažnai buvo kratom as. Galimas daly
kas, kad Juozas Grigalavičius dabar gyvena kito je kurioje 
nors apygardoje ir toliau veikia kom unistų naudai" 8. Prie 
rašto buvo pridėta J. Grigalavičiaus nuotrauka, kad būtų 
galima lengviau susekti ieškom ą komunistą.

V argti žvalgybai neteko. J . Grigalavičius grįžo iš m o
kyklos ir paskirtu  laiku, gegužės mėnesį, atvyko į Rokiš
kį į naujokų ėmimo komisiją. A tlikti karo prievolę jam  
dar buvo per anksti, dėl to kom isija apsiribojo tik  jo  
<i Įvykimo užregistravim u ir paskyrim u į rezervą.

Grįžusį iš m okyklos J . Grigalavičių (mokykloje jis mo
kėsi Petro Žemio pavarde) LKP CK Sekretoriatas paskyrė 
LKP CK instruktorium i Rokiškio apskričiai. K artu jis  bu
vo ir LKP Rokiškio rajono kom iteto sekretorius 9.

Greta organizacinio darbo, J . Grigalavičius pradėjo 
leisti LKP Rokiškio rajono kom iteto laikraštį „Kibirkštis". 
1934 m. spalio—lapkričio mėn. pasirodė du laikraščio nu
meriai, padauginti hektografu apie 70 egz. Beveik viską 
laikraščiui parašydavo pats J . Grigalavičius. Jo  litera- 
luliniai slapyvardžiai buvo Darimas, Julė, Julius Vėtra,
0 pogrindinėje „Tiesoje"— J. Juozas, J-vė  10. J . Grigala
vičiaus in iciatyva partijos kom iteto nariam s buvo organi
zuojami politiniai užsiėmimai, kuriem s jis pats vadovavo.
I‘artinę sta tybą stengėsi dėstyti taip, kaip ją  dėstė Tarp
iau tinėje Lenino .mokykloje Z. Angarietis, A. Sniečkus.
1 Jžsiėmimai dažniausiai vyko užmiestyje, pasivaikščiojim ų 
metu. Po to rajono kom iteto nariai aplankydavo valsčių 
partines kuopeles ir ten pakartodavo užsiėmimus kuopelių 
narių posėdžiuose.

1934 m. pabaigoje J. Grigalavičius nuvyko į Kauną 
painformuoti, kaip veikia Rokiškio rajono partinė organi
zacija. Grįžusį į Rokiškį, gruodžio 7 d. geležinkelio stotyje
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jį suėmė žvalgybos apygardos viršininkas S. Cėsna. Apie 
išvykim ą į Kauną Rokiškyje niekas nežinojo. Vadinasi, 
inform acija apie J. Grigalavičiaus grįžimą į Rokiškį ga
lėjo pasiekti S. Čėsną tik  iš Kauno. Iš tik rų jų  jo  lanky
mosi Kaune liudytoja buvo provokatorė Taugėla u .

Iš pradžių J. Grigalavičius buvo nubaustas adm inistra
cine tvarka 3 m ėnesius kalėti. Kiek vėliau žvalgyba su
rinko įkalčių. Kaltinam ajam e akte buvo pažymėta, kad 
J . Grigalavičius kaltinam as tuo, jog „priklausė slaptai 
kom unistų organizacijai", ,,1934 m. lapkričio mėn. p ra
džioje pats savo ranka surašė, šapirografavo ir per ne
išaiškintus byloje asmenis lapkričio mėn. naktį iš 8 į 9 d. 
išplatino Rokiškyje ir Pandėlyje kom unistinius atsišauki
mus „Draugai naujokai!", „Draugai darbininkai ir vals
tiečiai!" Buvo prisiminta, kad 1931 m. rugpjūčio 20 d. 
J . Grigalavičiaus „namuose buvo padary ta  k rata  ir buvo 
rasta 74 atvirukai su J. Janonio portretu, kuriuos jis laikė 
parduoti kaip nariams, taip  ir prijaučiantiem s, kad surink
tus pinigus paaukotų  Raudonosios pagalbos (MOPR-o) or
ganizacijos naudai" 12.

Kariuomenės teismas 1935 m. liepos 18 d. Kaune nu
teisė J. Grigalavičių 4 m etus kalėti 13. Kalinamas jis buvo 
Panevėžyje, Šiauliuose, Raseiniuose ir Kaune apie 5 m e
tus. A tlikęs skirtą bausmę, 1939 m. liepos 18 d. J . Gri
galavičius buvo paleistas iš Šiaulių kalėjim o u .

Partijos nurodym u J. Grigalavičius kurį laiką gyveno 
Kaune, dirbo statybose ir kartu  dalyvavo partijos pogrin
dinėje veikloje. Tačiau kai tik jis policijoje užsiregistra
vo, žvalgyba jį suėmė. Lapkričio pradžioje buvo suimtas 
ir A leksandras Guzevičius, Ona 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, smarkiai pagyvėjo Lietuvos Komunistų parti
jos veikimas" 15. Trokšdamas tą  veikim ą sustabdyti, jis 
siūlė rašte išvardytus 34 asmenis iš Kauno ištremti. Tarp 
jų  buvo ir J. Grigalavičius — jį išsiuntė į Rokiškio ap
skritį 16.

N etrukus LKP Rokiškio apskrities kom iteto veikla pa
gyvėjo. Komitete veikė: J. Grigalavičius — sekretorius,
Stanislovas Šklėrius — pavaduotojas, A nelija  Zilopaitė, Be- 
relis Krukas, V iktė M akaveckaitė, Povilas Jakubonis 17.

1940 m. pradžioje komunistai organizavo Rokiškyje po-
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rą bedarbių dem onstracijų, kurių  dalyviai reikalavo „dar
bo ir duonos".

Partinis kom itetas dirbo platų organizacinį darbą: be
veik visuose valsčiuose pradėjo  veikti po kelias partines 
kuopeles. Smarkiai išaugo kom jaunim o ir Lietuvos liau
dies pagalbos sąjungos organizacijos.

J. Grigalavičius organizavo 10 partiečių politinio la
vinimosi būrelį. Jo  dalyviai po kelis rinkosi už miesto, 
apsikasdavo sniego pusnyje ir, savo sekretoriaus vado
vaujam i, svarstė aktualias problemas.

Sutikęs atėjusį į policijos nuovadą registruotis J . Gri
galavičių, saugumo policijos Rokiškio apygardos viršin in
kas J. M emenąs pagrasino:

— Na, rupūže, baigi dvėsti, o vis dar užsiimi bolše
vikiniu darbu. Kol tavęs čia nebuvo, viskas buvo ramu. 
Je i nesiliausi, vėl įkišiu į kalėjim ą ir iš ten jau  nebeišeisi!

1940 m. kovo 17 d. J . M emenąs pasiūlė savo viršinin
kams izoliuoti, t. y. ištrem ti į priverčiam ojo darbo sto
vyklą, šiuos Rokiškio kom unistus: Stasį Šklėrių, Juozą 
Grigalavičių, Berelį Kruką, Iciką Abromą Amdurą, Igną 
K opytkovą ir Alfonsą M atulionį 18.

Tačiau buržuazinės Lietuvos vadovai jau  nebespėjo šio 
pasiūlymo įvykdyti. J ie  patys jautėsi netvirtai-— brendo 
socialistinė revoliucija, nušlavusi fašistinį režimą.

Tarp išėjusių iš pogrindžio apskričių partinių organi
zacijų Rokiškio apskrities partinė, kom jaunim o ir Liau
dies pagalbos sąjungos organizacijos buvo vienos iš gau
siausių. Savo atsiminimuose J. Grigalavičius 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 apskrity je išėjo apie 150 kom jau
nuolių ir apie 500 Liaudies pagalbos sąjungos n a r ių 19.
I )augelis rokiškėnų revoliucionierių tapo aktyviais socia- 
listinės Lietuvos kūrėjais.

SOCIALISTINĖS LIETUVOS KŪRĖJAS

dirželio 18 d. J . Grigalavičių skubiai iškvietė atvykti į 
Kauną. Konspiraciniame LKP CK bute Italijos gatvėje 
birželio 19 d. buvo susirinkę LKP CK Sekretoriato na
riai: tik  ką paleistas iš kalėjim o A ntanas Sniečkus, Icikas 
M eskupas-Adomas, A ntanas Petrauskas, Chaimas Aiženas. 
Posėdyje dalyvavo ir J. Grigalavičius. A. Sniečkaus pa
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siūlym u J. Grigalavičius buvo kooptuotas į LKP CK n a 
rius ir perkeltas iš Rokiškio dirbti LKP CK aparate Kau
ne 20. Siame posėdyje, kaip rašo savo atsiminimuose 
J. Grigalavičius, M. Gedvilas buvo paskirtas vidaus rei
kalų ministru, o A. Sniečkus — valstybės saugumo depar
tam ento direktoriumi. N aujus paskyrim us 'tvarkė Liaudies 
vyriausybė. Posėdyje buvo aptartas ir oficialus Liau
dies vyriausybės pareiškim as dėl jos uždavinių pertvar
kant Lietuvos valstybės politinį gyvenimą, dėl vadovau
jančių  fašistinio režimo pareigūnų atleidimo ir pakeitim o 
jų  kom unistais ir antifašistais. Tomis dienomis LKP CK 
Sekretoriatas per dieną posėdžiaudavo kartais net kelis 
kartus. Pogrindžio laikų papratim u jokie posėdžių proto
kolai nebuvo rašomi. Liaudies vyriausybės potvarkiais 
vykdom i personaliniai pakeitim ai buvo fiksuojam i oficia
liame leidinyje „Vyriausybės žinios".

Kaip LKP CK darbuotojas J . Grigalavičius partijos 
vadovybės nurodym u organizavo m itingus Liaudies vy 
riausybei paremti, Lietuvos Komunistų partija i legalizuoti. 
A tvykęs į Anykščių rajono Kunigiškių kaimą, J . Grigala
vičius paprašė vietos partinės organizacijos narių  para
mos. Su neseniai grįžusiu iš kalėjim o Eduardu M atulioniu 
jis parengė valstiečių susirinkimo rezoliuciją, o Stasys 
Šklėrius, Jonas Zovė, Jonas Baltuška, sėdę ant arklių, 
apjojo  laukuose dirbančius valstiečius ir sukvietė juos 
į m itingą. Sutartą valandą susirinko apie 300 Kunigiškių, 
M elaišių ir kitų aplinkinių kaim ų valstiečių, kurie, išklau
sę kalbėtojų, vieningai parėm ė Liaudies vyriausybės su
darym ą. Valstiečiai nuoširdžiai džiaugėsi, kad žlugo fa
šistinis Smetonos režimas.

Padedant vietinėm s partinėm s organizacijoms, panašūs 
m itingai buvo surengti Šiauliuose. Juos sušaukti padėjo 
Rapolas Rimdžius, A lteris Kleineris, Bronė Babrauskaitė, 
A ntanas Ulpis. Panevėžyje mitingus sušaukti padėjo Ka
zimieras Petrauskas, Basė Garbaitė, Biržuose — Petras 
Paunksnis, Povilas Stukas, M arija Kutraitė, Adomas Gra
žinis, Rokiškyje — V iktė M akaveckaitė, Kazys Pivoriūnas, 
Ignas Laucė, Jonas Vasiljevas.

Visuose šiuose m itinguose gausiai dalyvavo ne tik  
miestų, bet ir kaim ų gyventojai. Kalbėjo juose J . Griga
lavičius, kaip LKP CK atstovas, vietos kom unistai ir an ti
fašistai. M itingų dalyviai su entuziazmu pritarė Liaudies 
vyriausybės veiklai ir reikalavo legalizuoti Lietuvos Ko
m unistų partiją. M itingų rezoliucijos buvo skelbiamos
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spaudoje. Birželio 25 d. M. Gedvilas pasirašė potvarkį 
dėl Lietuvos Komunistų partijos legalizavimo.

Panevėžio apygardos1 gyventojai išrinko J . Grigala
vičių Liaudies seimo atstovu. Sudarant Liaudies seimo v a 
dovaujančiuosius organus, 1940 m. liepos 21 d., pirmame 
seimo posėdyje, J . Grigalavičius buvo išrinktas seimo 
prezidiumo pirm ininko an truoju  p av ad u o to ju 21. Šias pa
reigas jis ėjo iki 1940 m. rugpjūčio 25 d., kai Liaudies 
seimas persiform avo į Lietuvos TSR A ukščiausiąją Ta
rybą, kuri išrinko savus vadovaujančiuosius organus.

Liaudies seimo nutarim u 1940 m. buvo vykdom a žemės 
reforma: dvarininkų ir stam biųjų žemvaldžių nacionali
zuota žemė buvo perduodam a bežemiams ir mažažemiams 
valstiečiams. Reformai vadovavo Liaudies vyriausybės lie
pos 26 d. sudaryta Valstybinė žemės komisija: A. Žukaus
kas (pirmininkas), K. Didžiulis (pirmininko pavaduotojas), 
.1. Grigalavičius, A. Guogis, M. M eškauskienė, D. Pund- 
zius, P. Šklėrius 22. J. Grigalavičius vadovavo žemės skirs
tymo darbam s Biržų, Panevėžio ir Rokiškio apskrityse. 
Kaimo turtuoliai ne kartą  m ėgino J . Grigalavičių papirkti, 
kad žemės skirstymo m etu jie  mažiau nukentėtų. Tačiau 
jis buvo nepaperkam as. Žemė buvo paskirstyta pagal įsta
tymą.

Rugsėjo 8 d. J . Grigalavičius buvo paskirtas LKP CK 
organizacinio instruktavim o skyriaus vedėjo  pavaduoto
ju 23 ir susitelkė partiniam  darbui.

1941 m. sausio mėn. Kauno m iesto partinė konferen
cija išrinko J . Grigalavičių Kauno miesto kom iteto nariu, 
o kom iteto plenum as — m iesto kom iteto pirm uoju sekre
toriumi.

J . Grigalavičius buvo išrinktas taip  pat LKP(b) V  su
važiavimo 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 kūrimo darbą nu trau 
kė fašistinė Vokietija, užpuolusi Tarybų šalį. 1941 m. b ir
želio 22 d. anksti rytą hitlerininkų aviacija subom barda
vo Kauno aerodromą. J. Grigalavičius, pirmasis iš miesto 
pareigūnų atvažiavęs į aerodromą, apžiūrėjo degančius 
lėktuvus ir pastatus. Grįžęs į miestą, apie tai pranešė
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LKP(b) CK sekretoriui A. Sniečkui. Partijos miesto ko
m itetas organizavo aktyvistus ir siuntė jų  grupes saugoti 
įmonių ir svarbesnių objektų  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, kad h it
lerininkai išmetė 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 Daugpilyje 
buvo sudeginta, kad nepatek tų  priešui. Dalį evakuotųjų 
iš Kaimo, pasiekusių Sebežą, J . Grigalavičius spėjo o r
ganizuotai susodinti į prekinį traukinį. Nem aža Lietuvos 
partinių ir tarybinių aktyvistų  tokiu būdu pasiekė toles
nius Tarybų šalies rajonus, įsijungė į šalies gynybą.

Evakavęsis į Penzos sritį, J. Grigalavičius 1941 m. ru 
denį dirbo Lunino rajono Pyrkino vaikų sanatorijoje di
rektoriaus pavaduotoju. 1941 m. gruodžio 5 d. jis buvo 
paskirtas LKP(b) CK ir LTSR Liaudies Komisarų Tarybos 
įgaliotiniu Gorkio sričiai. Vyko pasirengim as sukurti Rau
donosios Arm ijos 16-ąją lietuviškąją šaulių diviziją. Kar
tu su generalinio štabo atstovu J. Grigalavičius parinko 
divizijos formavimo v ietą  prie Volgos. Iš visos Tarybų 
šalies į Gorkio sritį karinių kom isariatų siunčiami vyko 
mobilizacinio amžiaus vyrai lietuviai, spėję pasitraukti iš 
Lietuvos 29-ojo lietuviškojo korpuso kariai, Tarybų ša
ly je nuo seniau gyvenę lietuviai raudonarm iečiai. V ien iš 
Gorkio srities į divizijos formavimo v ietą  atvyko 1100 
iš Lietuvos evakuotų piliečių. Kai divizijos formavimo 
darbai iš esmės buvo baigti, J . Grigalavičius LKP(b) CK 
nurodym u savo įgaliotinio pareigas 1942 m. vasario 25 d. 
perdavė J. Stimburiui, o pats buvo iškviestas į M askvą 
dirbti LKP(b) CK aparate 26.

Kai Lietuvos LKJS CK pirmasis sekretorius F. Bie
liauskas išėjo į Raudonąją Arm iją, jo vietoj 1942 m. lie
pos— 1944 m. gegužės mėn. dirbo J . G rigalavičius26. Kar
tu jis buvo Lietuvos partizaninio judėjim o štabo viršinin
ko A. Sniečkaus padėjėjas kom jaunim o reikalams. Už 
ypatingus nuopelnus plečiant partizaninę kovą Lietuvoje 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 1944 m. kovo 
22 d. apdovanojo J . Grigalavičių Raudonosios žvaigždės 
ordinu 27.

Rengdamasis darbui išvaduotoje Tarybų Lietuvoje, 
J. Grigalavičius 1944 m. gegužės—liepos mėn. lankė M ask
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voje partin ių  organizatorių kursus A ukštojoje partinėje  
m okykloje prie VKP(b) CK.

Raudonajai A rm ijai 1944 m. liepos mėn. išvadavus V il
nių, J . Grigalavičius su F. Teriošinu buvo paskirti vado
vauti dviem  grupėm s Lietuvos partinių ir tarybinių ak- 
lyvistų, kurie  iš M askvos dviem  sunkvežimiais pasiekė 
Vilnių. Kai rugpjūčio 1 d. buvo išvaduotas Kaimas, J . Gri
galavičius pradėjo  dirbti LKP(b) Kauno miesto kom iteto 
pirmuoju sek re to rium i28.

Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba savo trečio jo je  se
sijoje 1944 m. rugpjūčio mėn. V ilniuje vieningai išrinko 
deputatą J . Grigalavičių Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo pirm ininko p av ad u o to ju 29.

J. Grigalavičiaus vadovaujam a Kauno miesto partinė 
organizacija, įveikdam a daugelį sunkumų, buržuazinių na
cionalistų ardom ąjį darbą, sugebėjo sutelkti darbo žmo
nos atkuriam ajam  darbui. Per trum pą laiką pradėjo  veikti 
komunalinio ūkio įmonės, buvo atstatom os hitlerininkų 
susprogdintos pram onės įmonės, ėmė dirbti aukštosios, v i
durinės ir pradinės mokyklos. J . Grigalavičius aršiai ko
vojo su savavaliautojais, su visuom enės turto grobstyto- 
jnis. N eišvengta buvo ir nesąžiningų žmonių intrigų, dėl 
kurių 1946 m. v iduryje jis buvo iš miesto kom iteto sek
le toriaus pareigų atleistas.

KULTŪRINIO DARBO BARUOSE

1946— 1948 m. J . Grigalavičius mokėsi Respublikinėje par- 
llnėje m okykloje prie LKP(b) CK V ilniuje ir ją  baigė 
mu pagyrimu. Per tą  laiką paaiškėjo, kad 1946 m. jis buvo 
nepagrįstai apkaltintas. LKP(b) CK 1948 m. liepos 30 d. 
nutarė pasiųsti J . Grigalavičių dirbti LKP(b) Šilutės ap 
skrities kom iteto pirm uoju sek re to rium i30. LKP(b) VI su
važiavimas 1949 m. vasario 18 d. išrinko jį LKP(b) CK 
o'vizijos kom isijos nariu.

Įvykdžius respublikos rajonizaciją, J. Grigalavičius 
1950— 1953 m. dirbo LKP(b) Klaipėdos srities kom iteto 
sekretoriumi propagandos re ikalam s31. K artu jis toliau 
mokėsi Aukštosios partinės m okyklos neakivaizdiniam e 
skyriuje. Rekomenduodamas jį į m okyklą, LKP(b) CK sek
li'torius A. Trofimovas 1951 m. birželio 12 d. šitaip ap i
budino J. Grigalavičių:
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„Nuo 1950 m. liepos m ėnesio dirba Lietuvos KP(b) 
Klaipėdos srities kom iteto sekretorium. Dirbdamas Lietu
vos KP(b) Klaipėdos srities kom itete, drg. Grigalavičius 
labai daug padarė padėdam as parinkti, paskirstyti ir iš
auklėti propagandistų kadrus, pagerinti ir ideologinį dar
bą. Jis  skiria daug dėmesio partinio švietimo, kultūros 
švietimo įstaigų, kino, m okyklų darbui. Jo  iniciatyva sri
ty je  plačiai paplito meno saviveikla, paskaitų  skaitymas. 
Kaip darbuotojas drg. Grigalavičius kuklus, rodo inicia
tyvą, klausimus sprendžia atidžiai ir principingai. Daug 
dirba, kad pakeltų  savo politinį ir bendrąjį išsilavinimo 
lygį" 32.

1956 m. baigęs Aukštosios partinės m okyklos neak i
vaizdinį skyrių, J. Grigalavičius M askvoje išlaikė valsty
binius egzaminus ir gavo aukštojo mokslo baigimo dip
lomą.

1953 m. buvo įsteigta nauja  įs ta ig a — Kultūros minis
terija. Pirmuoju Tarybų Lietuvos kultūros m inistru buvo 
paskirtas A. Guzevičius, o jo  pirm uoju pavaduotoju — 
J. Grigalavičius 33. Su didžiuliu entuziazmu jis ugdė m e
no saviveiklos kolektyvų m eistriškumą. 1954 m. jie puikiai 
pasirodė Lietuvos TSR literatūros ir m eno dekadoje M ask
voje. Ta proga J . Grigalavičius buvo apdovanotas Darbo 
raudonosios vėliavos ordinu.

1956 m. partija  pasiuntė J. Grigalavičių dirbti LTSR 
M inistrų Tarybos pirm ininko pavaduotoju. Po poros m e
tų jis perėjo dirbti LTSR M inistrų Tarybos Reikalų val
dybos vietinių Tarybų inspekcijos viršininku. Šiame dar
be, deja, neišvengė ir kai kurių klaidų. 1959— 1965 m. 
jis dirbo M inistrų Tarybos Reikalų valdybos skyriaus v e 
dėju, vėliau, susilpnėjus sveikatai, tos pat valdybos dar
buotoju. Nuo 1979 m. lapkričio 1 d. J. G rigalavičius'— 
LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo darbuotojas.

Sąžiningą partinį ir tarybinį darbuotoją J. Grigalavi
čių LKP suvažiavim ai per 20 m etų rinko LKP revizijos 
kom isijos nariu, kandidatu  į LKP CK narius ir LKP CK 
nariu. 1940— 1947 m. ir 1959— 1963 m. jis buvo darbo 
žmonių išrinktas LTSR Aukščiausiosios Tarybos deputatu.

Už nuopelnus revoliuciniam e judėjim e ir kuriant so
cializmą jis buvo apdovanotas Raudonosios žvaigždės, tr i
mis Darbo raudonosios vėliavos, „Garbės ženklo" ordinais 
bei medaliais. Jam  buvo suteiktas Lietuvos TSR nusipel
niusio kultūros veikėjo  garbės vardas.
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J. Grigalavičius m irė 1983 m. liepos 9 d. V ilniuje, ei
damas 70-uosius metus. Jo  palaikai buvo iškilmingai pa
laidoti A ntakalnio kapinių m emoriale.

Penkiasdešim t m etų būdam as Komunistų partijos gre
tose, Juozas Grigalavičius daug nusipelnė organizuodam as 
Lietuvos darbo žmonių revoliucinį judėjim ą, jų  kovą dėl 
fašistinės diktatūros nuvertim o. Šiai veiklai jis paaukojo 
gražiausius savo jaunystės metus.

Su didele energija  Juozas Grigalavičius įsitraukė į so
cializmo kūrim ą Tarybų Lietuvoje pačiais sunkiausiais 
kovos su klasiniu priešu m etais. Ir čia jis įnešė reikšm in
gą indėlį į visos liaudies pasiaukojam ą darbą kuriant 
mūsų krašto socialistinę ekonom iką ir socialistinę ku ltū 
rą, kovojant už šviesesnę jos ateitį.

Didelis Juozo Grigalavičiaus nuopelnas yra tai, kad 
jis parašė ir paliko plačius savo atsiminimus. Dabar jie 
pasidarė prieinam i m okslininkams. Atsiminimai pateikia 
nem aža konkrečių žinių iš Lietuvos Komunistų partijos 
veiklos pačiais sunkiausiais jos gyvavim o m etais. Tikė
simės, kad bent dalis jų  bus paskelbti ir atskiru  leidiniu.

1 9 8 3

14 Užsak. N r. 3499



Aleksandras 
Jakševičius
( 1886— 1971)

Aleksandras Jakševičius yra vienas iš seniausių Lietuvos 
darbininkų išsivadavimo judėjim o dalyvių. Laikotarpis, 
kuriuo pradėjo savo visuom eninę veiklą A. Jakševičius, 
buvo kupinas aršių klasinių mūšių, revoliucinių audrų ir 
esm inių socialinių pertvarkym ų.

Gimęs 1886 m. sausio 2 d. Šiauliuose geležinkelininko 
šeim oje \  A. Jakševičius anksti susipažino su darbininkų 
gyvenimu. Keturiolikm etis jaunuolis 1900 m. pradėjo dirb
ti Liepojos (Latvijoje), paskui Gomelio (Baltarusijoje) gar
vežių—vagonų rem onto dirbtuvėse, kuriose telkėsi nem a
ža darbininkų, kentusių kapitalistinio išnaudojim o jungą. 
Šiose dirbtuvėse A. Jakševičius pats puikiai patyrė, ko
kia sunki buvo darbininko dalia carinėje Rusijoje.

MOKYTOJAS

Lietuvoje tuo m etu plėtėsi nacionalinio išsivadavimo judė
jim as, brendo 1905— 1907 m. revoliucija. Pagautas revo
liucinių nuotaikų, A. Jakševičius 1904 m. atvyko į Lietu
vą. Įsidarbinęs Kaišiadoryse geležinkelyje, jis dalyvavo 
pirmosios Rusijos liaudies revoliucijos įvykiuose, platino
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socialdem okratinę spaudą, taip  pat V. Kapsuko redaguo
tą „N aująją gadynę", „Skardą".

Nutaręs, kad geriausiai galės suartėti su valstiečiais 
Ir jiems padėti įsitraukti į kovą dirbdam as m okytoju, 
A. Jakševičius lankė Kaune „Saulės" m okytojų kursus. 
.Inos baigęs, 1907 m. išlaikė eksternu egzaminus prie Pe
le -rburgo m okymo apygardos ir įgijo teisę m okytojauti 
liaudies m okykloje. V argais negalais gavęs m okytojo v ie 
lą, A. Jakševičius 1909 m. apsigyveno A leknų kaim e n e 
toli Juodupės (Rokiškio ra j .), ir pasiekė, kad čia būtų 
pastatyta m okykla. J i vadinosi Barščių liaudies mokykla. 
Ją  lankė Barščių, Mažučių, A leknų, Raupių kaim ų vaikai 
(dabar Rokiškio raj. M. M elnikaitės kolūkio teritorija). 
Šioje m okykloje A. Jakševičius m okytojavo iki 1915 m„ 
kol prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas nutraukė darbą. 
Atsidūręs su evakuotaisiais Minske, liaudies m okytojas 
dirbo lietuvių karo pabėgėlių pradinėje m okykloje.

Po V asario revoliucijos A. Jakševičius buvo įstojęs į 
Lietuvos socialistų liaudininkų partiją  ir išbuvo jo je  m až
daug m etus laiko. Tačiau tai buvo tik laikinas susižavė
jimas kairiosiomis eserų frazėmis.

1917 m. pabaigoje M inske įvyko lietuvių karių  suva
žiavimas. Jam e buvo svarstom as klausimas dėl lietuvių 
nacionalinių karinių dalių kūrimo. Buržuaziniai naciona
listai prim ygtinai siūlė kurti tokias dalis, nes tikėjosi jas 
I)<inaudoti kovai dėl buržuazijos valdžios įtvirtinim o Lie- 
Invoje. Karių suvažiavime dalyvavę lietuviai bolševikai 
(busimasis skulptorius Vincas Grybas ir kiti) aiškino, kad 
nacionalinių karinių dalių kūrim as to meto sąlygomis 
skaldo Rusijos revoliucijos jėgas ir gali padėti kontrrevo
liucionieriams, siekiantiem s sutriuškinti tik ką gimusią 
d arybų valdžią. A. Jakševičius šiuo svarbiu klausim u re 
ni ė bolševikus.

Kai V okietijos im perialistai sulaužė taikos paliaubas 
Ii pasiuntė savo kariuom enę į Tarybų šalies gilumą, kai 
1918 m. vasario mėn. ji okupavo Minską, A. Jakševičius 
užmezgė ryšius su Minsko bolševikų pogrindine organiza
cija ir ėmė teikti jai paramą. Balandžio m ėnesį į M inską 
atvyko A leksandra Drabavičiūtė, kurią RKP(b) lietuvių 
.■lekcijų Centro biuras, vadovaujam as V. Kapsuko, pasiun
tė pogrindiniam  partiniam  darbui į Lietuvą. A. Jakševi- 
c i us, dirbęs M insko lietuvių karo pabėgėlių kom itete, 
padėjo ja i apsirūpinti reikiam ais dokumentais. A tvykusi 
l Vilnių, A. D rabavičiūtė užmezgė ryšius su Pranu! Eidu-

211



kevičiumi, Barbora Burbaite, Konstantinu Kernovičiumi, 
Juozu Lickevičiumi ir kitais revoliuciniais socialdem okra
tais, padėjo čia 1918 m. pavasarį įkurti pirm ąją kom unis
tinę kuopelę. Po to ji nuvyko į savo gimtinę M ažeikių 
apskrity je, ku r taip  pat įkūrė kom unistinę kuopelę. Už 
revoliucinę veiklą kaizeriniai okupantai birželio 10 d. ją  
suėmė 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 mėn. atvykęs į Kaišiadoris, A. Jakševičius 
ėm ė telkti kom unistų šalininkus. N etrukus čia jau  veikė 
apie 25 žmonių organizacija — pirm oji A. Jakševičiaus 
įkurta  kom unistinė kuopelė Kaišiadoryse ir šio miesto apy
linkėse 2. Iškilo reikalas susisiekti su Vilniumi. Užmegzti 
ryšius padėjo atvykęs iš Minsko pas savo gimines į Kai
šiadoris kom unistas Jonas Jasiūnas. M at jis jau  vežiojo 
iš Minsko kom unistinę literatūrą V ilniuje susikūrusiam 
Lietuvos Komunistų partijos laikinajam  Centro biurui. 
P. Eidukevičiaus pasiūlym u A. Jakševičius persikėlė į V il
nių ir įsitraukė į pirm ojo Lietuvos Komunistų partijos su
važiavim o rengimo darbą.

Pirmasis LKP suvažiavim as įvyko 1918 m. spalio 1— 
3 d. vokiečių okupuotam e Vilniuje. Jam e dalyvavo 34 
delegatai ir 6 svečiai — iš viso 40 žmonių, kurie a tsto
vavo apie 800 partijos narių. Suvažiavimo posėdžiai vyko 
nelegaliai, kasdien vis kito je vietoje. Pirmasis suvažiavi
mo posėdis įvyko dabartinėje Petro Cvirkos gatvėje 8e, 
revoliucinio judėjim o dalyvės Olgos Smirnovos name. 
A ntrasis suvažiavimo posėdis vyko dabartinės K. Būgos 
g. 38, staliaus Konstantino Kernovičiaus b u te 3. Trečios 
dienos posėdžio vieta dar nenustatyta.

Suvažiavimo prezidiumo pirm ininku buvo išrinktas 
A. Jakševičius. Pagrindinius pranešimus svarstytais k lau
simais padarė P. Eidukevičius. A ntrąją  suvažiavimo dieną 
A. Jakševičius padarė pranešim ą „Spalio revoliucija ir 
padėtis Tarybų Rusijoje". V. Kapsukas ir Z. Angarietis 
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 lemiamą vaidm enį parengiant d ir
vą LKP I suvažiavimui sušaukti. Suvažiavimo 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 pirmasis suvažiavim as ga
na ryškiai atskleidė rezoliucijoje dėl taktikos, kurio je sa
koma: „Keldama revoliucinius proletarų lozungus (prole- 
lariato diktatūra, Darbininkų atstovų tarybų  valdžia, so
cialistinė pasaulio revoliucija) ir revoliucionizuodam a 
darbininkų klasę, partija  telkia ją  aplink šiuos lozungus 
plačiai klasių k o v a i" 4. Pasisakymas už proletariato d ik ta 
tūrą, už Tarybų valdžią tuo pačiu reiškė idėjinį atsiriboji
mą nuo oportunistų  susitaikėlių, nuo socialdem okratų, nu- 
ėjusiu bendradarbiauti su buržuazija. Rezoliucijoje „Dėl 
einam ojo momento" pirmasis suvažiavim as pasveikino 
„Rusijos proletariatą, kaip tv irtą  pirmaeilį socializmo ko
votoją", kuris pirmasis parodė, kaip reikia „kirsti pasku
btų smūgį buržuazijos kapitalistinei tvarkai ir paim ti po
litinę valdžią į savo rankas, baigti karą  visuotina santaika 
ii imti gyvenim ą kurti socializmo pamatais" 5. Šia savo 
tezoliucija pirmasis suvažiavim as aiškiai pabrėžė istorinę 
Spalio revoliucijos reikšmę, nurodė, kad dėl jos įtakos 
Rusijos proletariatas tarptautiniam e darbininkų judėjim e, 
Rusijos darbo žmonės pasauliniam e darbo žmonių išsi
vadavimo judėjim e iškilo į priešakines pozicijas, kad jų  
sukurta Tarybų respublika tapo visų imperializmo paverg
iu tautų išsivadavim o judėjim o atrama.

Tačiau pirm ojo suvažiavimo rezoliucijose atsispindi ir 
PI autorių teorinis nebrandum as. J ie  dar nem okėjo teisin
gai įvertinti bręstančios socialistinės revoliucijos Lietu
voje varom ųjų jėgų. Rezoliucijose keliam as tik  Darbinin
ką atstovų tarybų valdžios šūkis, t. y. nepakankam ai v e r
tinamas valstiečių, pirm iausia vargingųjų valstiečių, kaip  
proletariato sąjungininko, vaidmuo. Suvažiavimo rezoliu
cijose nėra  aiškiai suform uluotų valstiečių reikalavim ų, 
nėra iškeltas reikalavim as perduoti dvarininkų žemę be
žemiams ir mažažemiams valstiečiams.

N epaisant LKP pirm ojo suvažiavimo priimtuose doku
mentuose esamų kai kurių  trūkum ų, pats suvažiavim as 
n jo priimti nutarim ai buvo svarbi gairė Lietuvos darbi
ninkų išsivadavim o judėjim e. J is  suvienijo atskirai vėl
insiąs partines organizacijas į vieningą Lietuvos Komu
nistų partiją, užbaigė m ūsų krašte m arksistinės-lenininės 
partijos kūrim o darbą.

J suvažiavimo išrinktą Lietuvos Komunistų partijos 
Centro Komitetą įėjo ir A. Jakševičius. Pasiskirstant dar-
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bą tarp  Centro Komiteto narių, A. Jakševičiui buvo pa
sk irta  užsiimti agitacijos ir propagandos reikalais, rūpin
tis ryšių su vietinėm is partinėm is organizacijom is palai
kymu. Jo  pastangom is netrukus Vilniuje, dabartinėje Pio
nierių  g. 3, buvo įkurta nelegali partijos Centro Komiteto 
spaustuvė. Tai buvo pirm oji Lietuvoje Komunistų parti
jos nelegali spaustuvė, veikusi 1918 m. spalio—gruodžio 
mėn. Jo je  dirbo A. Jakševičiaus iš Kaišiadorių iškvies
tas Vladas Zenkevičius ir rinkėjas Adomas Tomaševskis 
(O kuliam ikas)6. Spaustuvėje buvo nelegaliai spausdinami 
kom unistiniai atsišaukim ai lietuvių ir lenkų kalbomis. Šios 
rūšies spaudinių leidimui A. Jakševičius vadovavo iki 
1918 m. gruodžio mėn., kol į V ilnių pogrindiniam  parti
n iam  darbui atvyko V. Kapsukas.

TARYBŲ LIETUVOS UŽGIMIMAS

1918 m. pabaigoje ir 1919 m. pradžioje Lietuvoje įvyko 
socialistinė revoliucija. Lietuvos darbininkai ir valstiečiai, 
vadovaujam i Komunistų partijos, sukūrė darbo žmonių 
valdom ą valstybę — Tarybų Lietuvą.

A. Jakševičius buvo vienas iš aktyviausių Tarybų va l
džios Lietuvoje kūrėjų. J is  dalyvavo istoriniam e LKP CK 
1918 m. gruodžio 8 d. posėdyje V ilniuje, Komunarų g. 9, 
ku r buvo sudaryta Lietuvos Laikinoji revoliucinė darbi
ninkų ir valstiečių vyriausybė, vadovaujam a V. Kapsuko. 
V yriausybės narys buvo ir A. Jakševičius. Jo  parašas yra 
po Laikinosios revoliucinės vyriausybės 1918 m. gruo
džio 16 d. m an ifestu7, kuriuo buvo paskelbtas Tarybų Lie
tuvos respublikos sukūrimas, Tarybų valdžia visoje Lie
tuvoje. 1919 m. Laikinojoje revoliucinėje vyriausybėje 
A. Jakševičius ėjo susisiekimo liaudies komisaro pareigas, 
kurį laiką buvo Vilniaus miesto revoliucinio kom iteto pir
m ininkas.

Istorinės sąlygos susiklostė taip, kad Tarybų Lietuvos 
respublika 1919 m. gyvavo neilgai: ją  nuslopino užsienio 
in terventų  ir vietos buržuazijos karinės jėgos.

VĖL POGRINDYJE

Num atydam as in terventų  puolimą ir galimą tarybinių ra 
jonų okupavimą, jungtinės Lietuvos ir Baltarusijos Komu
nistų  partijos Centro Komitetas buvo nutaręs palikti po
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grindiniam  partiniam  darbui keletą atsakingų draugų, tarp  
jų  A. Jakševičių, R. Piterį, K. N aujokaitį. Lenkų legio
nieriai V ilnių užpuolė 1919 m. balandžio 19 d. Partiniai 
darbuotojai dar nebuvo pasirengę pereiti į pogrindį. Pa
silikę V ilniuje R. Pileris, K. N aujokaitis ir kai kurie kiti 
partiniai darbuotojai nespėjo laiku užsikonspiruoti ir ne- 
Irukus pateko į kalėjim ą. A. Jakševičius tomis dienomis 
pasitraukė iš Vilniaus. J is  pasiekė Minską, iš kur partijos 
nurodymu buvo kom andiruotas į Daugpilį. Iš čia, Z. An- 
gariečio siunčiamas, 1919 m. birželio mėn. Pranckūno pa
varde atvyko į Lietuvą 8, apsistojo Šiauliuose ir ėmė o r
ganizuoti partinį darbą. Lietuvos ir Baltarusijos KP CK 
jau liepos 4 d. gavo Smolenske pirm ąjį Bernardo (A. Jak- 
ševičiaus slapyvardis) pranešim ą apie partinį darbą Lie
tuvoje.

Kiek galėdami užsikonspiravę, įvairiose vietose dirbo 
tuo m etu pasiųsti partijos nariai. Biržuose buvo apsisto
jęs Juozas Dumša, Jonas N iaura. U km ergėje trum pą laiką 
dirbo Domicėlė Elena Tautkaitė, netrukus persikėlusi į 
Kauną. Raseiniuose — Karolis Požėla, Jonas Kovalskis, Jo 
nas Lenkaitis, Joniškyje  — Karolis Didžiulis, Feliksas N or
vydas ir M arija N orvydienė, Šiauliuose — Emilija Šimai
tė, Kaune — Jonas Kubickis, Savelijus Lipkinas ir kt. Su 
visais jais  A. Jakševičius užmezgė ryšius, pradėjo a tkurti 
reakcijos sugriautas partines organizacijas, kuriose dirbo 
liek pogrindyje išlikę, tiek  atsiųsti nauji partijos aktyvis
tai. Sėkmingiausiai dirbo K. Požėla Raseiniuose. Daugelis 
kitų pasiųstų aktyvistų  buvo buržuazijos samdinių suimti 
ir įkalinti.

1919 m. rugpjūčio 15 d. Kaune įvyko Lietuvos ir Bal
tarusijos Komunistų partijos konferencija, kuri išrinko 
Lietuvos Centro biurą. A. Jakševičius nors ir nedalyvavo 
toje konferencijoje, bet buvo už akių išrinktas Centro 
biuro sekretoriumi. Partijos vadovybės nurodym u jam  te 
ko persikelti dirbti į Kauną.

Prieš vykdam as į Kauną, A. Jakševičius aplankė Ra
seinius, susitiko čia su K. Požėla. Tuo m etu partinės kon
ferencijos nutarim u buvo organizuojam as Centro biuro 
organo „Tiesa" leidimas. K. Požėla jau  turėjo  iš Kauno 
atvežtą m edžiagą pirm ajam  pogrindinės „Tiesos" num e
ti ui. Per kelias dienas pirm asis „Tiesos“ num eris Rasei
niuose buvo išspausd in tas9, kaip  prisimena A. Jakševi- 
čius, bene 300 egz. tiražu. V ykdam as arkliais, A. Jakše-
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vičius su savo keturiais pakeleiviais šį „Tiesos" tiražą 
nuvežė į Kauną išplatinti.

Lig šiol nesurastas pirmasis pogrindinės „Tiesos“ nu 
meris. Kada gi jis išėjo? Partiniam e archyve pavyko su
rasti vieną A. Jakševičiaus pareiškim ą, rašytą 1920 m. 
birželio 1 d. Smolenske. Jam e A. Jakševičius nurodo, kad 
partijos nutarim u jis į Kauną atvyko ir pradėjo dirbti 
partijos Centro biuro sekretorium i 1919 m. rugsėjo 27 d. 
Si data  ir leidžia daryti išvadą, kad pirmasis pogrindinės 
„Tiesos" num eris pasirodė 1919 m. rugsėjo pabaigoje, 
nes pirmojo num erio tiražas tą pačią rugsėjo 27 d. buvo 
pristaty tas į Kauną. A ntrasis pogrindinės „Tiesos“ num e
ris, kurio parengim o planą A. Jakševičius su K. Požėla 
aptarė Raseiniuose, pasirodė lapkričio mėnesį. Jis  yra 
saugomas Partijos istorijos instituto prie LKP CK biblio
tekoje.

Pogrindinis partijos Lietuvos Centro biuras, vadovau
jam as A. Jakševičiaus, 1919 m. rudenį ir 1920 m. pradžio
je  atliko svarbų darbą, sutelkdamas partines organizaci
jas po socialistinės revoliucijos Lietuvoje nuslopinimo. 
J o  iniciatyva buvo organizuota Kaune pirmoji, tiesa, dar 
prim ityvi pogrindinė spaustuvė, kurioje buvo spausdina
mi kom unistiniai Lietuvos Centro biuro, taip  pat Kauno 
kom iteto atsišaukimai. Tuo laikotarpiu Raseiniuose ėjo po
grindinė „Tiesa“, o Kaune — partijos remiamas legalus 
profsąjungų Centro biuro laikraštis „Darbininkų gyveni
m as". Šių leidinių redakcijo je teko dirbti ir A. Jakševi- 
čiui. Jam  padėjo m okytojas Justinas Bartkus ir kiti par
tiniai literatai.

Nors siautėjo reakcija, bet partinės organizacijos gy
vavo. Lenkų legionierių okupuotam e V ilniuje dirbo par
tijos Vilniaus apygardos komitetas, vadovaujam as Kazio 
Giedrio. Partijos Telšių rajono kom itetui vadovavo V la
das Rekašius, Panevėžio rajono kom itetui •—- Eugenija Jan- 
kūnaitė. Šiaulių rajone dirbo Karolis Didžiulis, Emilija 
Šimaitė, M arijam polės rajone-— V iktoras Griškelis, A nd
rius Verbyla ir daug kitų  partijos darbuotojų. Be orga
nizacinio darbo, rajonų kom itetai plėtė taip  pat ideolo
ginę propagandinę veiklą: leido atsišaukimus, laikraščius. 
Komunistų partijos Telšių rajono kom itetas 1919 m. spa
lio 5 d. išleido laikraštį „Žemaičių kom unistas". Suvalki
jos 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 Smolensko („Komunistas", įvairios brošiū
ros). Daug dėmesio 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 klausimą, ar 
turi Komunistų partija  dalyvauti šiuose rinkimuose. V a
sario 21—23 d. įvyko Kauno įgulos kareivių sukilimas, 
kurį buržuazija netrukus nuslopino. Kokios taktikos tu 
rėjo laikytis partinė organizacija šio sukilimo atžvilgiu?

Šiais svarbiais klausimais Lietuvos Centro biure nebu
vo vieningos nuomonės. Svarstydam as klausimą, ar daly
vauti Steigiam ojo seimo rinkimuose, Komunistų partijos 
Lietuvos Centro biuras (B. M atusevičius, K. Stasiulis, 
P. N aruševičius ir kt.) daugum a balsų, priešingai A. Jak- 
ševičiaus pasiūlymui, nu tarė  rinkimus boikotuoti. Nuom o
nių skirtum ai dėl partijos dalyvavim o seimo rinkimuose 
atsirado dėl to, kad skirtingai buvo vertinam as einamasis 
momentas. Dalis partijos darbuotojų dar netikėjo, kad 
socialistinė revoliucija tuo m etu pralaim ėjo, kad reikia 
orientuotis į ilgametį partijos darbą nelegaliom is sąlygo
mis, siekiant visomis priemonėmis stiprinti partijos ryšius 
su darbo žmonėmis, taip  pat panaudojant ir seimo bei 
savivaldybių rinkimų kam panijas. Pasitarti su V. Kapsu
ku, Z. A ngariečiu ir kitais Centro Komiteto nariais, dir
busiais tuo m etu Smolenske, nebuvo įmanoma, nes te 
bevyko A ntantės valstybių sukurstytas karas prieš Tary
bų Rusiją ir susisiekimas partiniu paštu vyko tik  per 
kurjerius, kurių kelionė per frontą užtrukdavo ilgai. Kai 
atėjo  iš Smolensko V. Kapsuko laiškas su patarim u da
lyvauti Steigiamojo seimo rinkimuose, buvo jau  per vėlu 
sudaryti ir įteikti kairių jų  darbininkų kandidatų sąrašus. 
Taigi Komunistų partija  Steigiamojo seimo rinkimuose n e 
dalyvavo.

Kaip yra žinoma, boikotistinius nusistatym us buržua
zinių parlam entų atžvilgiu V. Leninas 1920 m. pavadino 
vaikiška „kairumo" liga komunizme. Šia liga sirgo ir kai 
kurie Lietuvos komunistai. V. Lenino knyga „Vaikiška 
„kairumo" liga kom unizme“, Kominterno antrojo kongre
se nutarim ai padėjo Lietuvos komunistams įveikti šią sek-
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tantizm o ligą, ir daugiau ji Lietuvoje nepasikartojo. An
tai, rengiantis rinkimams j pirm ąjį buržuazinės Lietuvos 
seimą, K. Požėla 1922 m. gegužės m ėnesio „Tiesos" Nr. 2 
rašė:

„Rinkimuose į Steigiam ąjį seimą m ūsų partija  neda
lyvavo. Tuomet dar gyvavusios Lietuvos ir Baltarusijos 
Komunistų partijos CK pasisakė už dalyvavim ą rinkim uo
se, bet jo  nutarim as per vėlai buvo gautas (CK tada buvo 
užsienyje). Buvo padaryta klaida; nebuvo panaudota to ji 
vienintelė vieta, ku r proletarų partija  gali a tv iriau  ir v ie
šai pasakyti savo žodį“ I0.

Apie 1920 m. kareiv ių  sukilimą Lietuvos partinė o r
ganizacija sužinojo pavėluotai. Centro biuras tegalėjo rea
guoti išleisdamas atsišaukimą, kuriuo kvietė darbininkus 
ir kareivius rem ti sukilėlius. Deja, atsišaukim as buvo iš
spausdintas, kai kareivių  sukilimas jau  buvo baigiam as 
slopinti.

Susikomplikavus padėčiai, be to, paaiškėjus konspira
cijos taisyklių pažeidimui Kauno partinėje  organizacijoje, 
Lietuvos ir Baltarusijos KP Centro Komitetas nu tarė Lie
tuvos Centro biuro narius A. Jakševičių, P. N aruševičių, 
Kauno kom iteto narę  Eleną Tautkaitę atšaukti iš pogrin
dinio darbo. 1920 m. balandžio 4 d. Kaune įvyko partinė 
konferencija, kuri išrinko nau ją  Centro biurą. Konferen
cijoje ataskaitinį pranešim ą apie Centro biuro darbą pa
darė A. Jakševičius. Perdavęs partinius ryšius naujam  
Centro biuro sekretoriui Kaziui Stasiuliui, A. Jakševičius 
balandžio 14 d. išvyko iš Kauno ir balandžio 29 d. pa
siekė Smolenską. L ir B KP CK, apsvarstęs partinį darbą 
Kaune, priėmė atitinkam us nutarimus.

PEDAGOGINIS DARBAS

Nuo 1920 m. antrosios pusės A. Jakševičiaus visuom eni
nė veikla buvo susijusi daugiausia su pedagoginiu darbu 
lietuviškose m okyklose. A ntai 1921 m. A. Jakševičius 
dalyvavo kuriant M askvoje partinę tarybinę m okyklą 
Lietuvos politiniams emigrantams, kurio je dėstė istoriją. 
Ši m okykla tų  pačių m etų pabaigoje tapo M askvoje su
kurto  V akarų tautin ių  mažumų kom unistinio universiteto 
lietuvių sektoriumi. Nuo 1921 m. pabaigos A. Jakševičius 
m okytojavo Sofeisko (Mogiliovo sritis) lietuvių m okyklo
je. 1923— 1924 m. jis vadovavo partinei m okyklai prie-
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Baltarusijos KP(b) Centro Komiteto. 1924 m. A. Jakšev i
čius dirbo Koidanovo rajono švietimo skyriaus vedėju, 
Borisovo apygardos švietimo skyriaus vedėju. 1927—
1931 m. jis ėjo M inske glavliito viršininko pareigas. 
1931— 1932 m. A. Jakševičius buvo lietuviškojo savait
raščio „Raudonasis artojas" redaktorius, o po to m oky
tojas vidurinėse mokyklose.

A. Jakševičius nemažai prisidėjo prie lietuvių taryb i
nės kultūros ugdymo dar ketv irtajam e šio amžiaus de
šim tm etyje. J is  parašė knygelę „15 m etų proletarinės 
revoliucijos“ (Minskas, 1932 m.), parengė lietuvių pradi
nėms mokykloms, veikusiom s Tarybų šalyje, „Elemento
rių" (Minskas, 1934 m.), „Skaitymus" pirmiesiems m oky
mo m etam s (Minskas, 1934 m.), išvertė į lietuvių kalbą 
K. Paustovskio apysaką „Kara-Bugaz" (Minskas, 1935 m.), 
baltarusių vaikų  rašytojo Janko  M auro apsakym ą va i
kams „KTD" (Minskas, 1936 m.), keletą vadovėlių ir po
litinės literatūros knygelių.

Asm enybės kulto m etais A. Jakševičius patyrė didelę 
nuoskaudą. 1936 m. lapkričio mėn. jis buvo M inske re 
presuotas ir pagal neteisingą kaltinim ą su grupe baltaru 
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 Gajaus rajono vidurinėje m okyk
loje. L ikviduojant asmenybės kulto padarinius, Baltaru
sijos TSR aukščiausiasis teismas 1954 m. gruodžio 29 d. 
peržiūrėjo A. Jakševičiaus bylą, ankstesnį teismo nuo
sprendį panaikino ir jį reabilitavo.

Pradėjęs rūpintis pensijos reikalais, A. Jakševičius 
parašė laišką Lietuvos KP Centro Komitetui, prašydam as 
patvirtinti jo pedagoginio darbo stažą iki 1940 m. 1957 m. 
jis buvo iškviestas į Vilnių. Respublikos vyriausybė ap 
rūpino jį butu, paskyrė respublikinės reikšmės persona
linę pensiją.

A. Jakševičius į Komunistų partiją  buvo priim tas 
1918 m. liepos m ėn.11 Dėl kom plikacijų pogrindiniam e dar
be Kaune partijos valym o m etu 1921 m. jis buvo paša
lintas iš partijos su teise vėl įstoti į ją  bendrais pagrin
dais. 1923 m. jis buvo priimtas kandidatu į partiją, o 
1926 m. balandžio mėn. jį M inske priėmė 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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archyvų duomenis, LKP CK 1962 m. rugpjūčio 11d .  nu
tarė jam  pogrindinio partinio stažo nepripažinti, nes jis  
ilgus m etus nedalyvavo partijos veikloje 12.

Reikia pažymėti didelę A. Jakševičiaus pagalbą Par
tijos istorijos institutui prie LKP CK. Jis  padėjo nusta
ty ti vietas Vilniuje, kur 1918 m. posėdžiavo LKP pirm ojo 
suvažiavimo 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 vals
tiečių vyriausybė ir priim tas jos m anifestas. Prie tų  nam ų 
dabar pritvirtintos m em orialinės lentos su atitinkam ais 
užrašais, o name P. Cvirkos gatvėje 8e atidarytas LKP I 
suvažiavimo namas-muziejus.

A. Jakševičiaus atsiminimai yra paskelbti knygose 
„Proletarinė revoliucija Lietuvoje" (Vilnius, 1960 m.), „Re
voliucijos audros" (Vilnius, 1968 m., rusų kalba). Jo  
straipsnius ir atsiminimus skelbė „Tiesa", „Sovetskaja 
Litva", „Tarybinis m okytojas", „Komjaunimo tiesa“, žur
nalas „Komunistas".

Už žymius nuopelnus ugdant tarybinę kultūrą ir 
reikšmingą revoliucinę bei visuom eninę-politinę veiklą v y 
riausybė suteikė A leksandrui Jakševičiui Lietuvos TSR 
nusipelniusio kultūros veikėjo  garbės vardą 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 Jo  palaikai buvo pašarvoti Komunarų 
g. 9 namo salėje, kurio je 1918— 1919 m. A. Jakševičius 
ne kartą  lankėsi partinio darbo reikalais, kalbėjo darbi
ninkų susirinkimuose, ragindam as juos į kovą už Tarybų 
valdžią. A. Jakševičius palaidotas V ilniaus Antakalnio 
kapinių memoriale. Kalbėjusieji gedulo m itinge pažym ė
jo, kad Tarybų Lietuvos visuom enė atsisveikina su revo
liucinio judėjim o veteranu, su vieninteliu buvusiu ligi tol 
gyvu pirm ojo LKP Centro Komiteto nariu, su žinomu v i
suomenės veikėju, stovėjusiu prie Lietuvos Komunistų 
partijos ir socialistinės revoliucijos m ūsų krašte lopšio, 
su paskutiniu pirmosios Lietuvos tarybinės vyriausybės 
liaudies komisaru.
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Jonas
Kubickis
( 1 8 8 2 — 1 9 4 9 )

Ėjo 1934 metai. Dirbau įprastą darbą LKP atstovybėje prie 
Kominterno Vykdom ojo Komiteto M askvoje „Liukso" 
viešbutyje (dabar viešbutis „Centralnaja", Gorkio g. 10). 
Skambutis. Pakeliu telefono ragelį.

— Kalba Kubickis. Yra laiškas.
— O koks jūsų  adresas?
— Bolšaja A ndronovka 18/6, bt. 9.
— Dėkoju,— atsakiau.
Paskam binau į Kominterno V ykdom ąjį Kom itetą Z. An- 

gariečiui, kad  pas Kubickį yra a tė jęs laiškas.
— Nuvažiuok pas jį, paim k laišką ir padėk m an ant 

stalo,— pasakė Z. Angarietis.
Tram vajum i po kelių persėdim ų pasiekiu nurodytą 

gatvę, susirandu keturių  aukštų nau ją  namą. Buto duris 
atidaro pagyvenusi m oteriškė — J. Kubickio žmona.

•— Aš A ngariečio siunčiamas atvykau,— prisistatau.
— Prašom, prašom! — atsako m oteriškė ir paduoda 

m an laišką.— Kubickis išėjęs į darbą.
Parvežęs laišką padedu an t Z. Angariečio rašom ojo 

stalo. A tplėšti jį, atėjusį iš Kauno, neturiu  teisės. Drau
džia konspiracijos taisyklės.
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Vėliau panašius laiškus parašyti į Kauną m an duodavo 
ir pats Z. Angarietis. J ie  buvo nekalto turinio. Bet m aža
me laiške būdavo vienas sakinys, kurio reikšmę žinojo 
tik Z. A ngarietis ir adresatas Kaune. Tas adresatas —- tai 
LKP CK Sekretoriato narys. Gavęs jį sužinodavo, pavyz
džiui, kad toks ir toks Tarptautinės Lenino mokyklos lie
tuvių sektoriaus klausytojas baigė m okyklą ir išvyko į 
Lietuvą dirbti partinio darbo.

Panašių kaip J. Kubickio adresų buvo ir daugiau. Ja is 
į M askvą ateidavo LKP CK Sekretoriato narių  laiškai 
Z. A ngariečiui su konspiraciniais, tik  jiem s žinomais p ra
nešimais.

1936 m. vasarą J. Kubickis sirguliavo. Kartą, a tė jęs 
į LKP atstovybę, jis papasakojo apie savo veiklą pra
eityje. Supratau, kad negaluojantis žmogus jaudinasi dėl 
ateities ir nori papasakoti apie savo revoliucinę praeitį. 
Paprašiau jį smulkiau 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. Visa ta m edžia
ga susikaupė Partijos istorijos instituto prie LKP CK par
tiniam e archyve. 1949 m., jau  dirbdam as institute, suži
nojau, kad balandžio 26 d. M askvoje J. Kubickis mirė. 
Parašiau nekrologą, kuris balandžio 27 d. buvo paskelb
tas respublikinėje spaudoje L

Kokį gyvenimo kelią nuėjo vienas iš seniausių Lietu
vos revoliucinio darbininkų judėjim o veteranų?

1905— 1907 METŲ REVOLIUCIJOS DALYVIS

Jonas Kubickis gimė 1882 m. gruodžio 27 d. Švenčionių 
apskrities Švenčionių valsčiaus (dabar Švenčionių raj.) Ku- 
kiškės kaimo bežemio šeimoje. Septynerių m etų berniu
ką tėvai jau  išleido gyvulių ganyti. Už ta i pasiturintys 
valstiečiai šeimai m okėjo m aisto produktais.

Paaugęs Jonas 1896 m. įsiprašė į Švenčionėlių geležin
kelio dirbtuves. Tris mėnesius jis dirbo veltui, o po to 
ėmė gauti po 20 kp per dieną. Taip prasidėjo darbininko 
metalisto, paskui katiliaus m eistro gyvenimas, praėjęs per 
Švenčionėlių, Vilniaus, Kramatorsko, Dneprodzeržinsko, 
Kauno, Kolomnos, M askvos metalo fabrikus.
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A tvykęs 1901 m. į Vilnių, J. Kubickis įsidarbino Petro 
Vileišio m etalo dirbinių gam ykloje. Gamykla tik  ką buvo 
pastaty ta buvusioje Poltavskajos (dabar Panerių) g. 55. 
Jo je  buvo gaminamos geležinkelių ir plentų tiltų detalės, 
katilai, rezervuarai. Įmonėje buvo ažūrinių dirbinių ce
chas, kuriam e buvo gaminami m etaliniai balkonai, vartai, 
įvairūs aptvarai, šviestuvai. Tuo m etu tai buvo viena iš 
stam biausių V ilniaus įmonių. V ėliau ji buvo parduota 
„Vilijos" bendrovei, kurios dalininkas buvo Jonas Basa
navičius. Įmonė gamino įvairias žemės ūkio m ašinas ir 
padargus. Darbo draugai įtraukė J. Kubickį į Lietuvos 
socialdem okratų partijos narių  sukurtą politinio lavini
mosi būrelį, davė platinti socialdem okratinę literatūrą.

Prasidėjus 1905 m. revoliucijai, Vileišio gamyklos so
cialdem okratai organizavo apie 120— 150 darbininkų ko
vos b ū r į2. Jo  kovotojai, tarp  jų  ir J. Kubickis, buvo ap 
siginklavę durtuvais ir revolveriais. Durtuvus darbinin
kai gamino pačioje P. Vileišio gam ykloje. Būrio kovotojai 
saugojo susirinkimų, mitingų, dem onstracijų dalyvius nuo 
policijos antpuolių. P. Vileišio įmonės darbininkų susi
rinkimuose kalbėjo Stasys M atulaitis, Pranas Eidukevi
čius, Zigmas Angarietis, Steponas Kairys ir kt. N uslopi
nus M askvos darbininkų ginkluotą sukilimą, V ilniuje p ra
sidėjo reakcijos siautėjim as — daug revoliucijos dalyvių 
buvo suim ta ir įkalinta.

1908 m. P. Vileišio gam ykla užsidarė, nes trūko val
diškų užsakymų. Įmonės darbininkai išsivažinėjo. J . Ku
bickis 1911 m. išvažiavo į Ukrainą, į Kramatorską, d 
1916 m.— į Kamenskoję, ku r susitiko su bolševikų p a r
tijos veikėjais.

Po V asario revoliucijos Kam enskojėje (dabar Dnepro- 
dzeržinskas) 1917 m. kovo 5 d. J . Kubickis buvo priim tas 
į bolševikų partiją  3. Jos įpareigotas, jis organizavo Rau
donosios gvardijos būrius, su kuriais gynė Spalio revo- 
voliuciją U krainoje, kariavo su vokiečiais interventais, 
kornilovininkais, ukrainiečių buržuaziniais nacionalistais.

Komunistų partijos siunčiamas, J. Kubickis 1918 m. 
rugpjūčio mėn. atvyko į kaizerinės V okietijos okupuotą 
Vilnių ir įsidarbino geležinkelio dirbtuvėse 4. Prieš a tvyk
damas į Vilnių, jis gavo iš Komiteto nukentėjusiem s dėl 
karo šelpti M inske 1918 m. birželio 14 d. liudijimą, kad 
jis y ra lietuvis trem tinys A ntanas Krinickis, kilęs iš V il
niaus gubernijos Vileikos apskrities ir valsčiaus Ižos ka i
mo 5. Šis buržuazinių nacionalistų išduotas dokum entas
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padėjo jam  legaliai praeiti per okupantų valdžios koštuvą. 
Kaizeriniai okupantai labai bijojo, kad į jų  valdom us 
kraštus nepatek tų  Spalio revoliucijos idėjų platintojai, 
o lietuvių buržuaziniai nacionalistai dėl tų  pačių idėjinių 
sumetimų jiems aktyviai talkino.

Gruodžio pabaigoje lenkų buržuaziniai nacionalistai, 
legionieriai pradėjo rengtis pulti V ilniaus Darbininkų ta 
rybą, įsikūrusią V arnų gatvės (dabar Komunarų g. 9) 
Darbininkų klubo patalpose. Darbininkų kovos būrio va
das Vasilijus Visockis paskyrė J . Kubickį grupės vado
vu ir liepė įsitvirtinti kitoje V arnų gatvės pusėje buvusia
me Novickio name. Susišaudymas vyko 1919 m. sausio 1— 
2 d. Lenkų legionieriai, būdami geriau ginkluoti, įveikė Ta
rybos gynėjus, juos nuginklavo ir įkalino Lukiškių kalė
jime. Buvo suimtas ir J. Kubickis, bet jis pasisakė atsitik 
tinai patekęs į Darbininkų klubo valgyklą. J į  paleido, bet 
bute paliko pasalą. Kaimynų įspėtas, J. Kubickis pasi
slėpė.

Lenkų kontrrevoliucionieriai V ilniuje šeim ininkavo tik  
keletą dienų. 1919 m. iš sausio 5 į 6 d. prie Vilniaus pri
artėjo  Raudonosios Arm ijos dalys ir m iestą išvadavo. 
Sausio 8 d. buvo surengtos iškilmingos laidotuvės žuvu
sių Vilniaus Darbininkų tarybos gynėjų. Komunarai bu
vo palaidoti dabartinės Gedimino (seniau Katedros) aikš
tės kam pe prieš pašto-telegrafo pastatą. Laidotuvių komi
sijos pirm ininkas buvo J . Kubickis 6.

Pagerbdami 1919 m. sausio 2 d. žuvusius Darbininkų 
tarybos gynėjus Bonifacą Verbicką, Ju lių  Simelevičių, 
A ntaną Liaudanską, Jankelį Šapirą ir Leoną Čaplinskį, 
Vilniaus kom unistai Darbininkų klubą pavadino Sausio 2- 
osios klubu.

O kupavę V ilniaus kraštą pilsudskininkai kom unarų pa
laikus iš Gedimino aikštės perkėlė į A ntakalnio ir kitas 
kapines. Po Didžiojo Tėvynės karo Partijos istorijos insti
tuto prie LKP CK moksliniai bendradarbiai surado jų  pa
laidojim o vietas. Komunarų palaikai buvo iškasti ir pa
laidoti A ntakalnio kapinių m emorialo bendram e kape. J is  
y ra memorialo terasoje, virš A. Jakševičiaus kapo.

1919 m. sausio 8 d. V. Kapsuko vadovaujam 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 komisaru dirbo V. Kadžiulis.
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Pasveikusį J . Kubickį vyriausybė pasiuntė kom isaru 
prie susprogdinto geležinkelio tilto per Vokę ties Lentva
riu atstatym o darbų. Bet V ilnių netrukus užėmė pilsudski- 
ninkai. Pasitraukusį į M inską J. Kubickį Komunistų par
tija  vėl pasiuntė į okupuotą V ilnių su tvarkyti partinių 
ryšių. A tlikęs užduotį, J. Kubickis grįžo į Minską. V. Kap
sukas buvo labai patenkintas. „Išlaikei egzaminus",— pa
reiškė jis J . Kubickiui.

GELEŽINKELININKŲ PROFSĄJUNGOS VADOVAS

Komunistų partijos siunčiamas, J . Kubickis 1919 m. rug
sėjo mėn. atvyko į Kauną. Norėdam as legalizuotis, jis 
nuėjo pas savo seną pažįstam ą Steponą Kairį, buržuazi
nės vyriausybės narį, prašyti, kad padėtų gauti darbą. 
Po 1905 m. revoliucijos J . Kubickis padėjo legalizuotis 
S. Kairiui, atvykusiam  iš užsienio į Vilnių. J . Kubickio 
šeimos butas 1909— 1910 m. buvo LSDP CK naudojam as 
nelegaliem s partijos darbuotojų susitikimams. S. Kairys 
prisiminė padarytą jam  paslaugą ir padėjo J . Kubickiui 
įsidarbinti geležinkelio dirbtuvėse. Nulėmė tai, kad dirb
tuvėse reikėjo pastatyti m etalo lydymo krosnį, o pa ty ru 
sio m eistro nebuvo.

N etrukus geležinkelininkai išrinko J. Kubickį profsą
jungos cecho kom iteto pirmininku. Buvo sukurta nelega
li geležinkelininkų kom unistų kuopelė 8. A rtėjo  Spalio 
revoliucijos 2-osios metinės. Komunistai nutarė jas pa
minėti geležinkelininkų streiku. Lapkričio 7 d. darbinin
kai išėjo į darbą, bet nedirbo. J ie  reikalavo už darbą 
m okėti pinigais, o ne produktais. Kauno kom endantas 
J. Mikuckis, atvykęs su kariniu daliniu, suėmė J . Ku
bickį ir rengėsi jį ištremti. Darbininkai, sužinoję apie sa
vo profsąjungos kom iteto pirm ininko areštą, susirinko ir 
pareikalavo J. Kubickį paleisti. Kom endantas buvo pri
verstas ta i padaryti.

1920 m. vasario mėn. Kauno įgulos kareivių sukilimo 
m etu J. Kubickis ir kiti profsąjungos veikėjai buvo su
imti ir pusantro m ėnesio kalinti Kaune, kad jie  neparem 
tų sukilėlių. Protestuodam i prieš buržuazinį terorą, poli
tiniai kaliniai paskelbė bado streiką. Tada juos paleido 9.

1920 m. birželio mėn. J . Kubickis buvo išrinktas ge
li 'žinkelininkų profsąjungos valdybos pirm ininku. Komu
nistų partijos vadovaujam a, geležinkelininkų profsąjunga
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sėkmingai kovojo už darbininkų reikalus, nors jos pirm i
ninkas už tai ne kartą  buvo suimtas ir kalinamas.

Populiarų geležinkelininką J . Kubickį Komunistų par
tija  1920 m. liepos mėn. iškėlė kandidatu rinkimuose į 
Kauno miesto tarybą. K airiųjų darbininkų sąrašas gavo 
taryboje 13 v ietų  iš 55, tuo tarpu  socialdem okratai — 
tik  1 vietą. J. Kubickis buvo išrinktas į miesto tarybą.

1921 m. birželio mėn. rengiantis rinkimams į Kauno 
miesto tarybą, žvalgyba suėmė kairių jų  darbininkų atsto
vus. Buvo suimti darbininkų frakcijos vadovai Bronius 
Leonas-Pušinis, Povilas Šaparas, Jonas Kubickis ir kiti. 
Kariuomenės teism as 1921 m. rugsėjo 28 d. juos nuteisė 
po 4 m etus kalėti. J. Kubickis buvo ište is in ta s10, nes 
buvo reikalingas darbovietėje kaip  specialistas katilius.

J. Kubickio vadovaujam a geležinkelininkų profsąjun
ga 1922 m. gegužės 5 d. organizavo visos Lietuvos gele
žinkelininkų streiką, reikalaudam a pakelti darbo užmo
kestį mažiau uždirbantiem s darbininkam s, suteikti nem o
kamą medicinos pagalbą, mokėti darbo užmokestį ir ligos 
metu. Kuklūs buvo reikalavim ai, bet vyriausybė, kurios 
žinioje buvo geležinkeliai, atsisakė juos patenkinti ir gra
sino represijomis 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 Komunistų partija, vadovaudam asi bendro 
fronto taktika, ėmė organizuoti visuotinį darbininkų strei
ką geležinkelininkams paremti. Tačiau Lietuvos socialde
m okratų partijos vadovybė sabotavo šias kom unistų pa
stangas. Buržuazinė vyriausybė geležinkelininkų streiką 
palaužė jėga. Buvo patenkinta tik  dalis darbininkų rei
kalavimų. A ktyvesni profsąjungos veikėjai, streiko orga
nizatoriai buvo atleisti iš darbo. Bedarbių gretas papildė 
ir J. Kubickis. Jo  šeima liko be lėšų pragyventi.

J. Kubickis dirbo ir pogrindinį partinį darbą. Nuo 
1919 m. jis buvo Komunistų partijos Kauno miesto ko
m iteto narys, nuo 1920 m.— Komunistų partijos Centro 
biuro narys. LKP III suvažiavimas K araliaučiuje 1921 m. 
spalio mėn. 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 mėn. buvo num atyti rinkimai į pirm ąjį 
Lietuvos seimą. Lietuvos Komunistų partija  iškėlė savo 
kandidatus į seimą Darbininkų kuopų sąraše. Kuopininkų 
kandidatas į seimo atstovus buvo ir J . Kubickis. LKP CK 
1922 m. rugsėjo 30 d. išleido vienkartin į leidinį „Pirmyn!", 
populiarinusį kuopininkų rinkim inę platformą. Leidinio 
ai.sakinguoju redaktorium i pasirašė J. Kubickis. N um aty
dami, kad leidinį gali konfiskuoti, spaustuvės darbininkai 
slapta išnešė 6000 laikraščio num erių, ir jie pasiekė skai
tytojus. Buržuazinė cenzūra konfiskavo vieną laikraščio 
numerį, kurį rado J. Kubickio bute, o jį patį žvalgyba 
pasodino į Kauno kalėjim ą 13.

N orėdam as kuopininkus apšmeižti, buržuazinės vy riau 
sybės oficiozas „Lietuva", redaguojam as gero J. Kubickio 
pažįstamo M ykolo Biržiškos, 1922 m. Nr. 228 išspausdino 
pranešimą, kad „Kubickas Jonas, keliskart teistas už va
gystę, dabar gi M askvos agentas".

Politinis kalinys J . Kubickis Kauno kalėjim e parašė 
laikraščiui atv irą laišką, kuriam e paneigė prasimanymus: 
„Aš šiuo paaiškinu, kad niekad už kokius nors krim i
nalinius prasikaltim us teistas nebuvau. Tiesa, jau  ne sykį 
t'su sėdėjęs kalėjim uose ir dabar sėdžiu, bet ne už v a 
gystę, o už darbininkų klasės reikalus" 14. Laiško „Lietu
va" nepaskelbė, o persiuntė žvalgybai, kuri ir buvo tikroji 
prasimanymų autorė.

Kuopininkų sąrašas rinkimuose į seimą Lietuvoje su
linko daugiau kaip 52 tūkstančius balsų. Seimo atstovais 
buvo išrinkti 5 kuopininkai (iš 79 seimo atstovų). Išrink
tos buvo ir J . Kubickis. Pirmame seimo posėdyje jis n e 
galėjo dalyvauti, nes sėdėjo kalėjim e. Kai J. Kubickis 
buvo paleistas, seimo kuopininkų frakcija išrinko jį frak
cijos pirm ininku, o Praną V ilūną — frakcijos sekreto
riumi.

N elengva buvo kuopininkam s eiti seime savo pareigas. 
.1. Kubickis dažnai aktualiausiais politiniais klausimais ta 
rėsi su LKP CK nariu  J. Greifenbergeriu. Už revoliucines 
k ulbas seimo reakcionieriai šalindavo kuopininkus iš sa
lės dešimčiai a r daugiau posėdžių.

Kuopininkai lankėsi įmonių darbininkų susirinkimuose, 
važinėdavo į periferijos m iestus ir inform uodavo darbinin
kus, kaip dirba seimas. J . Kubickis, Komunistų partijos 
įpareigotas, organizavo Kauno kalėjim e mirusio kom unis
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to Juozo Janušausko laidotuves M arijam polėje. J ų  m etu 
buvo susirėmimų su policija ir klerikalais, nenorėjusiais 
leisti bedievį palaidoti kapinėse.

1923 m. kovo 12 d. pirmasis seimas buvo paleistas ir 
paskelbti rinkimai į an trą jį seimą. Reakcionieriai nutarė 
kuopininkų į seimą nebeįsileisti. Prasidėjo m asiniai kuo
pininkų suėmimai. Balandžio 9 d. buvo suimtas ir J. Ku
bickis.

Generalinio štabo žvalgybos skyriaus valdininkas vyr. 
leitenantas Raštikis 1923 m. balandžio 13 d. savo nutari
me parašė: „Gautomis agentūros žiniomis, Šančių gyven
tojas Kubickis Jonas, kilęs iš Kukiškių kaim o, Švenčionių 
apskrities, V ilniaus rėdybos, y ra kom unistų partijos na
rys. Kubickis Jonas, dirbdam as Geležinkelio stotyje tarp  
darbininkų, aktingai veikė ir varė agitaciją prieš rinki
mus į seimą, buvo redaktorium  bolševikų laikraščio „Pir
myn", kuris išėjo prieš pat rinkimus į seimą ir kuris buvo 
leidžiamas su tikslu agitacijos. Pagaliau Kubickis buvo 
išrinktas Darbininkų kuopos į seimą. Paklaustas Kubickis 
parodė, kad ir dabar davė savo sutikim ą Darbininkų kuo
pai statyti jį kandidatu į seimą ir kad prieš rinkimus ano 
seimo yra pasakęs kaip  ką už Darbininkų kuopos sąrašą 
Nr. 1. Turint om enyje, kad Kubickis Jonas yra 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 kartu  su Kubickiu Kauno miesto mili
cijos vadui išsiuntimui jo  iš Lietuvos ribų" 15.

Buržuazinės Lietuvos šeimininkai be cerem onijų laužė 
galiojančios konstitucijos garantuotas piliečiams teises, 
neigė, kad ponų Lenkijos okupuotas V ilniaus kraštas yra 
sudedamoji Lietuvos valstybės dalis. Kovodama su revo
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. Kubickis buvo ištrem tas į gim tąjį V il
niaus kraštą, kuriam e jis taip pat buvo beteisis, nes n e 
turėjo jokių dokumentų.

Lietuvos KP Centro Komitetas savo 1923 m. gegužės 
mėli. atsišaukime „Draugai darbininkai, mažažemiai ir k a 
reiviai!" atskleidė buržuazijos m anevrų su seimo rinki
mais tik rąją  esmę. Atsišaukime sakoma:

„Buržuazijos demokratizmas Lietuvoje visai nusibank- 
rutijo. Kiekvienas darbininkas ir mažažemis iš šių rinki-
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mų mato, kad seimas tai buožėms tik  įrankis darbininkų 
mulkinimui ir eng im u i... Kad kairieji darbininkai nega
li'tų parodyti darbininkų masėms buržuazijos darbų  — 
krikščionys dem okratai sugrūdo kalėjim an visą buvusio 
seimo darbininkų kuopų frakciją, veik  visus darbininkų 
kuopų išstatytus kandidatus į naują  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 kraštą  J . Kubickį suėmė Lenkijos 
žandarai, bet jam  pavyko pabėgti.

SOCIALIZMO KŪRIMO BARUOSE

Lenkijos kom unistų padedam as, J . Kubickis kaip  politinis 
em igrantas nelegaliai išvyko į Tarybų Sąjungą ir buvo 
pasiųstas į M askvą, į Kominterną. Pirmiausia V. Kapsu
kas pasirūpino, kad susirgęs plaučių uždegimu J. Kubic- 
kis būtų pagydytas. 1923 m. rugpjūčio 30 d. jis pradėjo 
dirbti Kolomnos gamykloje, vienoje iš stam biausių Pa- 
maskvio įmonių. Kominterno vadovybės pastangom is iš 
Kauno atvyko ir J. Kubickio žmona su dviem  sūnumis.

Gerą specialistą katilių  J . Kubickį įmonės darbininkai 
Išrinko savo gamyklos MOPR'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 gamyklose, padėjo  rekonstruoti Didįjį 
teatrą. VKP(b) XIV suvažiavim as (1925) išrinko jį p a r
tijos Centrinės kontrolės kom isijos nariu. VKP(b) XV su
važiavime (1927) jis buvo delegatas su patariam uoju 
balsu 17.

Gyvendam as M askvoje, J . Kubickis aktyviai dalyvavo 
lietuvių darbininkų klubo renginiuose, kartu  su k itais jo  
nariais rinko aukas Lietuvos Komunistų partijos spaudai 
remti, padėjo palaikyti ryšius tarp  LKP CK Sekretoriato 
Kaune ir LKP atstovybės prie Kominterno V ykdom ojo 
Komiteto.

1935 m. J. Kubickis padėjo sukonstruoti ir pastaty ti 
pirmąjį M askvos m etro eskalatorių, įrengtą stotyje 
< Ichotnyj riad (dabar M arkso prospektas).

— A r daug kartų  teko būti kalėjim e? -— paklausiau 
L Kubickį 1936 m. pokalbio metu.
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— Carinėje Rusijoje, buržuazinėje Lietuvoje ir Len
k ijo je  buvau suimtas 12 kartų. Ilgiausiai buvau kalina
mas 1921 m. Kauno kalėjime.

Nepalūžo darbininkų klasės sūnus revoliucionierius. Iki 
pat mirties jis liko ištikimas Komunistų partijos reikalams.

— Draugai m ane vadina darbo didvyriu,— pareiškė 
tada J. Kubickis.

Iš tik rų jų  J. Kubickis buvo didvyris: ryžtingas, išti
kimas komunistas, patriotas internacionalistas, kuriam  ne
buvo sunkus joks partijos įpareigojim as, kvalifikuotas ir 
išradingas darbininkas, savo ryžtingum u ir sumanumu 
daug prisidėjęs prie socializmo kūrim o laim ėjim ų Tarybų 
šalyje.

Jonas Kubickis m irė 1949 m. balandžio 26 d. M askvo
je  18. Urna su jo  palaikų pelenais yra įm ūryta Novode- 
vičės kapinių sienoje.

Respublikinė spauda ne kartą  pam inėjo Jono Kubickio 
revoliucinę veiklą. Žurnalistas O. A leksa paskyrė jo  a t
minimui biografinę apybraižą ,,Einu, nesilenkdam as vė t
roms" (Vilnius, 1965 m.).

1 9 8 2



Katrė
Matulaitytė
( 19 0 0 — 19 3 8 )

Lietuvos revoliucinio judėjim o veikėja, žurnalistė ir isto
rikė Katrė M atulaitytė artim ai bendravo su pirm aisiais 
Lietuvos m arksistais, Komunistų partijos organizatoriais 
Vincu Kapsuku, Zigmu A ngariečiu, Karoliu Požėla, buvo 
ji| bendražygė.

K atrė M atulaitytė gimė 1900 m. sausio 18 d. Syktyv- 
kare (Komijos ATSR) gydytojo Stasio ir Vilhelminos M a
lu laičių, caro valdžios trem tinių, šeimoje. Grįžę iš ištrėm i
mo, tėvai jos gimimą užregistravo naujo je  savo gyvena
mojoje v ieto je — Pilviškiuose. 1906 m. tėvam s persikėlus 
I Vilnių, Katrės vaikystė prabėgo šiame mieste.

Darbininkų judėjim o dalyvės Filomenos Grincevičiūtės 
padedama, Katrė pasirengė ir 1909 m. įstojo į Vilniaus 
rusų m ergaičių gimnaziją. Pirmojo pasaulinio karo m e
lais kaizerinės V okietijos kariuom enei a rtė jan t prie Vil
niaus, M atulaičiai evakavosi į Kostromą, ku r Katrė lankė 
( irigorovos gimnaziją. S. M atulaičiui 1916 m. persikėlus 
dirbti į M askvą, Katrė čia lankė iš Vilniaus evakuotą 
mergaičių gimnaziją ir ją  sėkmingai baigė 1918 m., jau  
esant Tarybų valdžiai.

Į aktyvią visuom eninę veiklą K. M atulaitytė įsitraukė 
netrukus po V asario revoliucijos. M askvos lietuvių so-
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cialdem okratų susirinkimas, atstovavęs apie 400 įvairiose 
m iesto organizacijose buvusių narių, 1917 m. balandžio 
23 d. nutarė įstoti į bolševikų partiją. RSDDP(b) Maskvos 
kom itetas balandžio 26 d. priėmė lietuvius socialdemokra
tus į partiją, o v ieną jų  atstovą su patariam uoju balsu 
įtraukė 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 bolševizavimosi evoliuciją. Jos vadovybėje 
buvę J. Smalstys (Smolskis), P. Avižonis ir kiti, formaliai 
būdami bolševikų partijos gretose, vykdė oportunistinę 
politiką, siekė suvienyti bolševikus su dešiniaisiais social
demokratais, kurie  laikėsi bendradarbiavim o su buržuazi
ja  pozicijų. Už tai jie  buvo kritikuoti „Tiesos" laikraštyje 
ir pirm ojoje RSDDP(b) lietuvių sekcijų atstovų konferen
cijoje. 1918 m. pradžioje M askvos lietuvių socialdem okra
tų  organizacija atsisakė savo separatistinių veiksm ų ir ga
lutinai perėjo į bolševikines pozicijas. Jų  leidžiamas laik
raštis „Socialdemokratas" susijungė su „Tiesa" ir nuo 
1918 m. balandžio 18 d. „Tiesa" buvo leidžiama M askvo
je, kaip RKP(b) lietuvių sekcijų Centro biuro, Petrogrado 
sekcijos ir M askvos organizacijos organas. „Tiesos" re
daktoriais dirbo V. Kapsukas ir S. M atulaitis 2.

K. M atulaitytė 1917— 1918 m. buvo „Socialdemokrato" 
laikraščio adm inistratorė, dirbo karo pabėgėlių kom isa
riate. Po Bresto taikos pasirašymo daugelis evakuotų lie
tuv ių  ėmė grįžti į gimtąsias vietas. 1918 m. liepos mėn. 
K. M atulaitytė su tėvais grįžo į Vilnių.

Tuo m etu Uosto (dabar Petro Cvirkos) gatvėje veikė 
F. Grincevičiūtės vadovaujam a valgykla. K. M atulaitytė 
apie 3 mėnesius dirbo jo je  kasininke. V algykloje susi
tikdavo besikuriančios nelegalios Lietuvos Komunistų par
tijos veikėjai. 1918 m. rugsėjo 22—27 d. V. Kapsukas 
lankėsi Vilniuje kaip Tarybų Rusijos delegacijos konsul
tantas nustatyti sienai tarp  Tarybų Rusijos ir V ok ie tijo s3. 
Šios išvykos m etu V. Kapsukas su vietos revoliucionie
riais tarėsi dėl Lietuvos Komunistų partijos sukūrimo. Tuo 
reikalu jis F. Grincevičiūtės vadovaujam oje valgykloje 
susitiko su Pranu Eidukevičiumi. K. M atulaitytė buvo šio 
susitikimo liudytoja. Po kelių dienų, 1918 m. spalio 1—3 d„ 
įvyko LKP I suvažiavimas.

Į suvažiavimą atvykęs Joniškėlio apskrities kom unis
tų  delegatas Karolis Požėla buvo nelegaliai apgyvendin
tas M atulaičių šeimoje. Čia jis ir susipažino su Katre. Ši
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pažintis ilgainiui virto artim a draugyste Karoliui dirbant 
Kauno pogrindyje.

Laimėjus proletarinei revoliucijai, 1919 m. pradžioje 
Vilniuje ėmė kurtis Tarybų Lietuvos valdžios aparatas, 
legalia i pradėjo veikti ir Lietuvos Komunistų partijos 
Centro Komitetas, kuriam e Katrė buvo techninė darbuo- 
loja.

Kai 1919 m. balandžio 19 d. į V ilnių įsiveržė reakcinė 
pilsudskininkų kariuom enė, K. M atulaitytė kartu  su tėvu 
dirbo nelegaliam e Raudonajam e kryžiuje — teikė pa ra 
mų persekiojam iem s ir kalinam iem s revoliucionieriam s, 
buvusiems tarybiniam s darbuotojam s.

N etrukus pilsudskininkai S. M atulaitį suėmė 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. Grupė tarybinėse įstaigo
se1 dirbusių m erginų norėjo  pasiekti tuos rajonus, ku r dar 
nebuvo nuslopinta Tarybų valdžia. Bet Utenoje jos buvo 
suimtos. Į kalėjim ą pateko Katrė M atulaitytė, Petronėlė 
Vosyliūtė, V iktorija  Lisovskaja ir kitos. Ištardę Lietuvos 
buržuazinės vyriausybės pareigūnai m erginas paleido. Tik 
Katrę sargyba atvežė į Kauną. J i  buvo palik ta kalėjim e 
kaip įkaitas 4. Tarybų Rusijos ir buržuazinės Lietuvos vy
riausybės 1919 m. rugpjūčio mėn. pasikeitė politiniais 
kaliniais. K. M atulaitytė buvo tarp  iškeistųjų. J i  išvyko 
I Smolenską, iš ku r buvo pasiųsta į M askvą. Ten ji dirbo 
Lietuvos ir Baltarusijos reikalų kom isariato sekretore.
1920 m. šešis m ėnesius K. M atulaitytė mokėsi partiniuose 
kursuose prie Sverdlovo kom unistinio universiteto, o po 
In buvo pasiųsta į Ivanovo Voznesensko partinę tarybi
nę m okyklą mokslo dalies vedėja.

Susikūrus V akarų tautinių mažumų kom unistiniam  uni
versitetui, K. M atulaitytė 1922— 1924 m. Bangos pavarde 
dėstė jam e kultūros, tarptautinio m oterų judėjim o istori- 
ių. Parengtas paskaitas ji skelbė lietuvių periodinėje spau
doje, pirm iausia „Komuniste".

Iš studijų  ir straipsnių, paskelbtų periodinėje spaudoje, 
vėliau buvo sudaryta knyga „M oters kovotojos dėl kom u
nizmo". J ą  parengė K. M atulaitytė ir K. Karosienė, o 
1932 m. išleido Lietuvių darbininkų susivienijim as Am e
rikoje (Brukline). Iš 160 knygos puslapių K. M atulaitytė 
parašė didžiąją d a lį— 131 puslapį. Daugiausia istorinių 
apybraižų ji pateikė apie Tarybų šalies m oteris revoliu
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cionieres ir socializmo kūrėjas, taip pat apie užsienio ša
lių kovotojas.

Knygoje rašoma ir apie Lietuvos revoliucinio judėji
mo dalyves: Eleną ir Eugeniją Tautkaites, Bronę Kazlaus
kaitę, Aldoną M atulaitytę, Lizą Rim šaitę-Trainytę, poetę 
A leksandrą M erkytę (Lavėnos Liudą). Apybraižose pa
teikiam a duomenų, kaip  1921 m. M askvoje buvo leidžia
mas laikraštis „Raudonoji vėliava", 1922— 1924 m. „Ko
munisto" priedas „Darbininkės lapelis", kad šio leidinio 
redakcijoje dirbo K. M atulaitytė, A. M erkytė ir E. Taut- 
kaitė.

Šį pirm ąjį savo stambesnį 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 proletariato  idea
lus, tai yra už kom unistinės visuom enės sukūrimą. M aja 
pateisino savo m otinos viltis: dabar ji V ilniaus arch itek
tė, mokslų kandidatė, daug m etų dirbo M okslinio tiria 
mojo techninės estetikos instituto direktore.

1922 m. rudenį K. M atulaitytė įstojo į M askvos vals
tybinio universiteto Ekonomikos fakultetą. K artu su ja  
universitete studijavusi M arija Chodosaitė prisimena:

— Katrė visuomet svajojo, kad sulauks Tarybų val
džios Lietuvoje. J i buvo labiau už m ane išsilavinusi. M o
kė m ane naudotis literatūros šaltiniais, konspektuoti. Už
siėmimai su ja  praeidavo maloniai. Kai M askvoje vyko 
LKP CK plenumai, į jos kam barėlį užeidavo Karolis Po
žėla, Juozas Greifenbergeris, Bronius Pušinis. Susitikimai 
praeidavo linksmai. Katrė gyveno partinio darbo Lietu
voje rūpesčiais 5.

LKP vadovam s V. Kapsukui ir Z. A ngariečiui reko
m endavus, 1924 m. pavasarį TSRS užsienio reikalų liau
dies kom isariatas pasiūlė K. M atulaitytei vykti į Karmą 
dirbti TASS'o korespondente, rašyti tarybinei spaudai apie 
įvykius Lietuvoje, būti TSRS atstovybės vertėja . K. M a
tulaity tė sutiko. M okslą universitete teko nutraukti. Iš
likę Partiniam e archyve K. M atulaitytės 1924— 1926 m. 
laiškai apie areštus Lietuvoje yra vertinga istorinė m e
džiaga.

Susisiekusi Kaune su vadovaujančiais LKP darbuoto
jais, K. M atulaitytė padėjo jiems palaikyti ryšius su LKP 
atstovybe prie Kom intem o Vykdom ojo Komiteto. Per ją  
LKP CK Sekretoriatas gaudavo naujausią partinę litera
tūrą, galėjo pasiųsti įvairią inform aciją LKP atstovybei 
M askvoje.
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1926 m., apie spalio mėn., K. M atulaitytė iš Kauno 
išvyko ir apsigyveno Leningrade, augino dukrelę M ają. 
1929 m. įstojo į Leningrado finansų ekonomikos institutą 
ii 1932 m. jį baigė. Instituto vadovybė paliko K. M atulai- 
lytę kaip  gabią studentę aspirantūroje. Deja, sveikata ne
leido ja i tada susitelkti prie m okslinio darbo. 1933 m. pa
baigoje ji išvyko dirbti į Minską.

Tuo m etu M inske pradėjo veikti kom isija V akarų Bal- 
Inrusijos klausimams nagrinėti. Apie pusę m etų K. M atu
laitytė vadovavo šiai kom isijai prie Baltarusijos KP(b) 
Centro Komiteto. V ėliau šį darbą dirbo Baltarusijos TSR 
Mokslų Akadem ijos sudaryta kom isija V akarų Baltarusi- 
|os problemoms nagrinėti. K. M atulaitytė dirbo šios ko
misijos m oksline bendradarbe.

1935 m. vasario mėn. K. M atulaitytė perėjo dirbti į N a
cionalinių mažumų institutą, ku r veikė lietuvių sektorius, 
Imvo jo  mokslinė bendradarbė. 1936 m. gegužės mėn. 
Nacionalinių mažumų institutas susijungė su Istorijos in 
stitutu, kuriam e ji tęsė savo m okslinį d a rb ą 6.

Dirbdama Leningrade ir Minske, kur gyveno nemažas 
skaičius lietuvių (Leningrade jų  buvo apie 13 tūkstančių), 
K. M atulaitytė buvo aktyvi visuom enininke: skaitė p ra
nešimus Leningrado lietuvių darbininkų K. Požėlos klube, 
telkė klubo lankytojus į dramos, choro ir liaudies šokių 
būrelius, bendradarbiavo kom unistinėje spaudoje.

I. M artinkutė — Vilniaus valstybinio universiteto dip
lomantė 1972 m. parašė diplominį darbą, skirtą revoliu
cinio judėjim o dalyviams, Stasio M atulaičio vaikam s — 
Katrei, Aldonai, Laimai ir K ęstučiu i1. 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.

Bendradarbiavo ji periodiniuose kom unistiniuose lei
diniuose „Raudonoji vėliava", „Komunistas", „Raudonasis 
artojas", „Priekalas", „Balsas", JA V  pažangiųjų lietuvių 
spaudoje „Laisvė", „Darbininkių balsas", „Šviesa", Lenin
grado žurnale „Rabotnica i k rest]anka“,

K. M atulaitytės raštų  tem atika gana įvairi. Be rašinių, 
skirtų tarptautiniam  revoliuciniam  m oterų judėjim ui už
sienyje ir L ietuvoje nušviesti, K. M atulaitytė savo straips
niuose populiarino socializmo kūrim o Tarybų šalyje lai
mėjimus, ypač gerinant m oterų padėtį. D augelyje straips
ni i i  ji nušvietė LKP veiklą, rašė apie anksti m irusią
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Eugeniją Greifenbergerienę ir k itas revoliucionieres, re 
cenzavo K. Požėlos „Atsiminimus", skelbė jo  laiškus, da
lijosi prisiminimais apie jo  visuom eninę revoliucinę 
veiklą.

Paskutiniais savo gyvenim o m etais K. M atulaitytė vis 
daugiau dėmesio skyrė moksliniam darbui. J i  m okėjo lie
tuvių, rusų, lenkų, baltarusių ir vokiečių kalbas. K. M a
tulaity tė rašė mokslų kandidato d isertaciją „Socialinės- 
ekonominės lietuviškojo fašizmo pažiūros", parengė kny
gą „Socialinė-ekonominė lietuviškojo fašizmo politika" 
(neišleista), straipsnį „Lietuvos darbo žmonių padėtis“ 
(1935 m.). Deja, ir šis darbas nebuvo užbaigtas.

K. M atulaitytė tyrinėjo darbo žmonių padėtį buržua
zinės Lenkijos okupuotam e Vilniaus krašte. To darbo re
zultatai yra paskelbti knygoje „Lietuviai fašistinės Lenki
jos priespaudoje" (Minskas, 1936 m., rusų kalba). Tai 
pirmas stambesnis šiuo klausimu darbas lietuvių istorio
grafijoje. A tskiri jos straipsniai šia tem a buvo paskelbti 
taip  pat „Šviesoje" 8, „Priekale" 9. Tarybų Lietuvos isto
rikai šią tem ą toliau tyrinėti pradėjo  tik  po 30 metų, 
naudodamiesi jau  kur kas gausesniais dokum entų ir lite
ratūros šaltiniais.

K. M atulaitytės knygoje pažymima, kad tuom etiniam e 
okupuotam e Vilniaus krašte gyveno apie 150 tūkstančių 
lietuvių, pateikiam i kai kurie  duom enys apie jų  klasinį 
pasiskirstymą, apie krašte  veikiančias lietuvių k lerikali
nes ir liberalines organizacijas, apie liaudies švietimą, 
nacionalinę priespaudą. A utorė nagrinėjo  darbo žmonių 
priešinimąsi socialinei ir nacionalinei priespaudai, rašė 
ir apie V akarų Baltarusijos Komunistų partijos, jos Lie
tuvių kom unistų biuro prie VBKP CK organizuojantį va id 
menį šioje kovoje. K. M atulaitytė pažymėjo, jog prieš 
komunistinį judėjim ą Vilniaus krašte okupacinės valdžios 
organai kovojo kartu  su reakcionieriais, buvusiais lietu
vių klerikalų ir liberalų organizacijose.

Gabios mokslininkės Katrės M atulaitytės veiklą nu trau
kė nepagrįstas represavim as. J i žuvo 1938 m. balandžio 
12 d. Minske. Tada ji teturėjo  38 m etus ir buvo kupina 
kūrybinių sumanymų. Tik autorei nebuvo lem ta juos rea
lizuoti.

1 9 7 5



Icikas
Meskupas-Adomas 
( 1 9 0 7 — 1 9 4 2 )

Visą savo sąmoningą gyvenim ą Icikas M eskupas-Adomas 
paskyrė kovai su darbo žmonių engėjais, su nacionalizmo 
ir rasinės neapykantos skleidėjais, už šviesesnę darbo 
žmonių ateitį.

Icikas Samuilas M eskupas gimė 1907 m. kovo 20 d. 
Ukmergėje am atininko siuvėjo še im o je 1. 1921— 1926 m. 
jis mokėsi Ukmergės žydų gimnazijoje. Ją  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.

Augo I. M eskupas gausioje šeimoje. Dar m okydam asis 
gimnazijoje, jis vertėsi privačiom is pamokomis, kad  pa
dėtų šeimai.

Sunkios m aterialinės sąlygos vertė  ieškoti išeities re 
voliucinėje kovoje prieš socialinę nelygybę. Be to, I. Mes- 
kupo šeim oje buvo gyvos revoliucinės tradicijos. M otinos 
brolis Josifas Piatnickis dalyvavo socialdem okratiniame 
judėjime Kaune bei V ilniuje dar nuo XIX amžiaus pa
baigos, buvo vienas lenininės „Iskros" gabenimo iš užsie
nio organizatorių, žymus bolševikų partijos ir Kominter- 
no veikėjas. I. M eskupo brolis Borisas M eskupas dalyvavo 
i evoliuciniam e judėjim e Vilniuje, buvo V akarų Baltaru
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sijos Komunistų partijos veikėjas. Kitas brolis, Pinchus, 
buvo Ukmergės kom jaunim o organizacijos narys, o 1927 m. 
em igravęs su šeima į Kubą, dalyvavo ten revoliuciniame 
judėjim e, buvo Kubos Komunistų partijos narys.

Taigi nenuostabu, kad  ir Icikas pasirinko revoliucio
nieriaus kelią.

KOMJAUNIMO VADOVAS

1924 m. pabaigoje I. M eskupas buvo priim tas į Lietuvos 
Komunistinės Jaunim o Sąjungos Ukmergės pogrindinę or
ganizaciją, 1925— 1926 m. dirbo LKJS Ukmergės parajo- 
nio kom iteto sekretorium i, įgijo pirmuosius vadovaujan
čio nelegalaus darbo revoliucinėje organizacijoje įgū
džius 2. Tuo pat m etu parajonio kom jaunim o organiza
cijoje Ukm ergėje dirbo A leksandras Guzevičius, Povilas 
Tryčius, Abramas Ukmergiškis, Lipė Liubeckis ir kiti.

Išvykęs studijuoti į Kauną, I. M eskupas 1926 m. rudenį 
LKJS Kauno m iesto kom iteto nurodym u vadovavo pio
nierių organizacijos „Vanderfoigl" 120 narių  ko lek ty v u i3. 
Nem ažai šios pionierių organizacijos narių vėliau tapo 
komjaunuoliais.

Po fašistinio valstybės perversmo, kai daug kom jauni
mo aktyvistų  atsidūrė kalėjim e ir V arnių koncentracijos 
stovykloje, I. M eskupas dirbo LKJS Kauno m iesto kom i
teto nariu, o nuo 1927 m. rudens — LKJS Kauno rajono 
kom iteto sekretorium i L Šis kom itetas tada vadovavo Kau
no miesto ir apskrities, Kaišiadorių, Kėdainių, Raseinių ir 
Ukmergės apskričių kom jaunim o organizacijoms.

A rtėjan t Didžiojo Spalio 10-osioms metinėms, žvalgy
ba suėmė daug Kauno kom jaunuolių. N aktį iš spalio 31 
į lapkričio 1 d. buvo suimtas ir I. M eskupas5. Trylikai 
kom jaunuolių žvalgyba sudarė bylą. A tsakom ybėn buvo 
patraukti du LKJS CK nariai: V. Šimensas ir B. Noson- 
čiukaitė-Šneiderienė, kai kurie LKJS Kauno rajono ko
m iteto nariai — I. M eskupas, G. Kabas ir kiti kom jau
nuoliai.

Bylą Kauno apygardos teismas svarstė 1929 m. vasa
rio 7—8 d., netrukus po to, kai pasibaigė Kauno kalėjim o 
145 politinių kalinių revoliucionierių bado streikas. Po
litiniai kaliniai protestavo prieš stip rėjan tį kalėjim e fa
šistinį terorą.
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Dirbdami pogrindyje, Lietuvos Komunistų partija  ir 
kom jaunim as neturėjo  galimybės viešai ginti savo nusi
statymų, demaskuoti buržuazijos valdžios antiliaudinį po
būdį. Tuo tarpu  buržuazinės partijos per savo spaudą v i
saip šmeižė komunistus, neteisingai traktavo jų  veiklos 
motyvus. Partijai reikėjo ginti kom unistinio judėjim o oru
mą, dem askuoti fašistų skleidžiamus prasimanymus. Tuo 
liksiu buvo naudojam a ne tik  pogrindinė kom unistinė 
spauda, bet ir fašistiniai teismai, kuriuos salėje stebėdavo 
teisiam ųjų giminės, kovos draugai. Puikiai tam  buvo pa
naudotas 1926 m. kuopininkų teismas. Karolio Požėlos ir 
kitų kom unistų padedami, kuopininkai Ignas Gaška, Pranas 
Vilūnas ir kiti kariuom enės teisme pasakė klerikalų  re 
žimą dem askuojančias kalbas, kurios vėliau buvo paskelb
tos atskiram e leidinyje „Kuopininkų byla".

Komunistų partijos paskatintas, I. M eskupas Kauno 
kom jaunuolių bylą taip pat panaudojo fašistiniam  režimui 
demaskuoti. Savo paskutiniam e žodyje jis priminė, dėl ko 
Kauno kalėjim e 145 politiniai kaliniai, tarp jų  ir jis pats, 
1929 m. sausio mėn. badavo 8 paras, atskleidė žvalgybos 
provokacinius m etodus sudarant antifašistam s politines 
bylas.

Apibūdindam as fašistinį režimą, I. M eskupas teisme 
kalbėjo: „Pasižiūrėkime, ką gyvenim as rodo: visos dar
bininkų organizacijos uždarytos, streikai uždrausti. Užda
rytos net tos darbininkų organizacijos, kurios turėjo  vien 
sporto a r  kultūrinį p o b ū d į"6. Baigdamas kalbą, I. M es
kupas, teismo pirm ininko nuolat pertraukiam as, pareiškė, 
kad jis pasigailėjim o neprašo, nes nėra nusikaltęs ir dėl 
to .teismas jį turi išteisinti.

A pygardos teismas jį nuteisė aukščiausia bausme, ko
kią num atė baudžiamojo kodekso straipsnis — 8 m etus ka
lėti. Pritaikius 1928 m. am nestiją, atsižvelgiant į tai, kad 
buvo nepilnam etis, kalėti jis turėjo  iki 1931 m. vasario
8 d.7

Ištverm ingą kom jaunuolį I. M eskupą, nepabūgusį bu r
žuazijos tarnų  persekiojim ų, Kauno kalėjim o kom unistai 
1929 m. balandžio mėn. priėm ė į pogrindinės Lietuvos 
Komunistų partijos gretas 8.

Tuo tarpu  režimas kalėjim e vis griežtėjo. 1929 m. pa
skirtas naujas Kauno kalėjim o viršininkas H enrikas Šal
kauskas politinius kalinius įvairiai terorizavo. Jo  įsaky
mu politiniai kaliniai prižiūrėtojų buvo mušami rimbais, 
baudžiami karceriu, visaip iš jų  tyčiojam asi. Dėl perse-
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kiojim ų politinė kalinė Klaudina Krastinaitė 1929 m. m i
rė, dažnas kalinys sirgo plaučių džiova.

Kadangi fašistų teroras prieš politinius kalinius sm ar
kėjo, 1931 m. sausio pabaigoje visuose Lietuvos kalėji
muose buvo nu tarta  surengti bendrą protestą — bado strei
ką. Badavo Kauno, Šiaulių, Ukmergės kalėjim ų ir V arnių 
koncentracijos stovyklos politiniai kaliniai. Kauno kalė
jime, kur buvo kalinam as I. M eskupas, badavim as tęsėsi 
10 parų. Jis pakėlė ir šį išbandymą.

LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS 
CENTRO KOMITETO ĮGALIOTINIS

Išėjęs iš Kauno kalėjim o, I. M eskupas LKP CK nurody
mu 1931 m. liepos mėn. išvyko į Berlyną. Čia jis organi
zavo kom unistinės spaudos leidimą ir jos nelegalų gabe
nimą į Lietuvą, taip  pat tvarkė partijos ryšius tarp LKP 
CK Sekretoriato Kaune ir LKP atstovybės M askvo je9. Jis  
pakeitė susirgusį šio baro darbuotoją Bronių Pušinį. V o
kietijos kom unistų padedamas, beveik dvejus m etus su 
dideliu pasiaukojim u I. M eskupas dirbo partijos patikėtą  
darbą. Jis  padėjo leisti pagrindinius Lietuvos Komunistų 
partijos leidinius —„Balsą", „Komunistą", „Partijos dar
bą", „Unzer emes", įvairias brošiūras. 1931 m. I. M esku
pas buvo kooptuotas į LKJS Centro Komiteto narius — 
jam  buvo patikėta redaguoti CK organą „Darbininkų jau 
nimas", kuris 1931— 1933 m. taip pat buvo spausdinamas 
Berlyne.

1933 m. pradžioje a tė ję  į valdžią hitlerininkai netrukus 
nutraukė LKP spaudos leidimą V okietijoje. 1933 m. ge
gužės 18 d. I. M eskupą gestapininkai suėmė Berlyno gat
vėje. J į išdavė vienas iš jo ryšininkų, atvedęs gestapi
ninkus į pasim atym o vietą  10. Po poros dienų I. Meskupas, 
kaip Berlyno universiteto studentas, atvykęs iš Lietuvos, 
buvo pervežtas į Tilžės policijos kalėjim ą. Gestapininkai 
jį žiauriai kankino, išmušė priešakinius dantis, reikalavo 
patvirtin ti prasim anytus ka ltin im us11. I. M eskupas ištvė
rė, nepasidavė įbauginamas. Po vienuolikos m ėnesių ka
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 Komunistų partijos vadovybe. LKP Centro 
Komitetas pasiuntė jį dirbti LKJS Centro Komiteto sek-
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rotoriumi. Savo autobiografijoje I. M eskupas 1940 m. ra 
šė: „Nuo 1934 m. birželio mėnesio iki 1935 m. rudens 
buvau [Lietuvos] kom jaunim o CK sekretorius ir dirbau 
ĮLietuvos Komunistų] partijos CK Sekretoriate" 13. Dėl p ra 
siskverbusio į kom jaunim o Centro Komitetą žvalgybos 
agento M ečislovo Gaižausko 1931 m. provokacinės veik 
los kom jaunim o vadovybės darbas buvo susilpnėjęs. 
I. M eskupo pastangom is LKJS CK ėmė vėl funkcionuoti 
kaip stabilus organas.

N auja kom jaunim o organizacijos vadovybė kėlė už
davinį didinti LKJS narių  skaičių. Naujiem s nariam s pri
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 „Šturminė kam panija". 
LKJS Centro Komitetas pradėjo leisti savo organą „Dar
bininkų ir valstiečių jaunim as". Laikraštį redagavo I. M es
kupas, o spausdinam as jis buvo pogrindinėje J. Greifen- 
bergerio spaustuvėje. 1934 m. rugpjūčio mėn. LKP Centro 
Komitetas pavedė I. M eskupui redaguoti pogrindinę „Tie
są". Apie savo susipažinimą su m arksistine-leninine teo 
rija I. M eskupas 1935 m. birželio 25 d. autobiografijoje 
rašė: „Aš neturiu  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, 
bolševizmo istoriją. Aš mokiausi taip pat dialektinio m a
terializmo, politinės ekonomijos, truputį nagrinėjau  n a 
cionalinį k lausim ą.. .  Perskaičiau K. M arkso ir F. Engelso 
„Komunistų partijos m anifestą", K. M arkso „Pilietinį karą  
Prancūzijoje", pirm ąjį „Kapitalo" tomą, V. Lenino „Vals
tybę ir revoliuciją" 14.

1935 m. vasarą M askvoje įvyko Komunistų Internacio
nalo VII kongresas. Tuo m etu Lietuvos Komunistų par
tijos gretose buvo apie 1850 narių  15. Delegatais į kongre
są ji pasiuntė Z. Angarietį, K. Sprindį, o delegatu su p a 
tariam uoju balsu — I. M eskupą 16. VII kongrese jis 
dalyvavo Adomo Levo pavarde. Kongreso svečiai buvo 
taip  pat Juozas Garelis, A ntanas Sniečkus. Abu jie  ren
gėsi grįžti pogrindiniam  partiniam  darbui į Lietuvą, todėl 
turėjo būti gerai susipažinę su kongreso nutarim ais. Šie 
nutarim ai suvaidino svarbų vaidm enį plečiant kom unistų 
partijų  vadovaujam ą kovą prieš fašizmą ir naujo  im pe
rialistinio karo  grėsmę bendro darbininkų ir antifašistinio 
liaudies fronto pagrindais. 1935 m. rugpjūčio mėn. LKP CK
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Politinio biuro nutarim u I. M eskupas buvo kooptuotas 
į LKP CK narius 17.

A tvykus delegatam s į Kominterno kongresą, savo va
dovaujančiųjų organų posėdžius stengėsi organizuoti ir 
kitos tarptautinės organizacijos.

1932 m. lapkričio 24 d. Tarptautinis MOPR'o kongre
sas M askvoje Lietuvos raudonosios pagalbos organizaci
jos delegatę M anę Bakšytę (F. Zaraitę) išrinko MOPR'o 
Vykdom ojo Komiteto ir jo prezidiumo nare. Kadangi 
M. Bakšytė 1935 m. negalėjo atvykti į MOPR'o V ykdo
mojo Komiteto plenumą, vietoj jos Lietuvos raudonajai 
pagalbai MOPR'o Vykdom ojo Komiteto II plenume 1935 m. 
rugpjūčio 22—27 d. atstovavo Adomas Levas (I. M esku
pas). Rugpjūčio 25 d. jis padarė pranešim ą apie Raudo
nosios pagalbos organizacijos veiklą Lietuvoje 1S.

1935 m. rugsėjo—spalio mėn. M askvoje įvyko ir Ko
m unistinio Jaunim o Internacionalo VI kongresas. Lietu
vos Komunistinei Jaunim o Sąjungai jam e atstovavo A do
m as Levas (I. M eskupas). Kongresas priėm ė nutarim us dėl 
bendro jaunim o fronto kovoje prieš fašizmą sudarymo, 
dėl sektantizmo reiškinių kom jaunim o darbe šalinimo. Sa
vo kalboje VI kongrese I. M eskupas papasakojo, kaip 
Lietuvos komjaimimas savo praktinėje veikloje taiko nau
ją ją  taktiką, telkdam as jaunim ą kovai su fašizmu 19.

LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS 
CENTRO KOMITETO SEKRETORIATO NARYS

j Kauną I. M eskupas grįžo 1935 m. spalio 18 d., o po 10 
dienų jį sulaikė gatvėje policija. Karo kom endantas nu 
baudė I. M eskupą adm inistracine tvarka 1 mėnesį kalėti, 
pridėjęs dar 10 dienų už nelegalų Lietuvos—Vokietijos 
sienos perėjim ą 1931 m., kai jis vyko į Berlyną orga
nizuoti LKP spaudos leidimą ir gabenim ą 20. Iš kalėjim o jį 
išleido 1935 m. gruodžio 10 d. Persekiodam a komunistus 
už Kauno darbininkų visuotinio politinio streiko organi
zavimą, žvalgyba 1936 m. birželio 25 d. vėl suėmė besi
slapstantį I. M eskupą, o karo kom endantas nubaudė jį 
adm inistracine tvarka 3 mėnesius kalėti. Iš kalėjim o jis 
išėjo 1936 m. rugsėjo 27 d. ir toliau dirbo partinį darbą 21.

1936 m. pavasarį I. M eskupas susitelkė darbui LKP 
CK Sekretoriate 22. Kaip Sekretoriato narys jis glaudžiai 
bendradarbiavo su J . Gareliu, o po jo  suėmimo •— su
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Л. Sniečkumi. 1938 m. sausio 1 d. K ulautuvoje prie Kau
no įvyko nelegalus LKP CK plenumas. Jam e buvo išrinkti 
I.KP CK Politinis biuras ir CK Sekretoriatas. I. M eskupas 
buvo išrinktas ir CK Politinio biuro, ir CK Sekretoriato 
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 Komin- 
lorno V ykdom ojo Komiteto, su Z. A ngariečiu vis blogėjo, 
kol pagaliau 1938 m. pradžioje visai nutrūko. Tai ir D ar
bo rūmų ir seimo rinkimai, visuotinis politinis Kauno dar
bininkų s tre ik a s— 1936 m.; buržuazinės Lenkijos ultima- 
l urnas Lietuvai, ryšių su Kominterno V ykdom uoju Ko
mitetu n u trūk im as— 1938 m.; Klaipėdos krašto nuo 
Lietuvos atplėšim as, Vilniaus ir Vilniaus krašto Lietuvos 
respublikai perdavim o ir Lietuvos—Tarybų Sąjungos sa
vitarpio pagalbos sutarties sudarym as — 1939 m.

Visais šiais svarbiais politiniais klausimais LKP CK 
Sekretoriatui reikėjo parengti teisingą partijos taktiką, 
kuri padėtų  sutelkti plačius gyventojų  sluoksnius kovai 
su išryškėjusiu hitlerinės V okietijos agresijos pavojum i 
ir su fašistinės tautininkų vyriausybės nuolaidžiavimo jai 
po litika24. M oralines revoliucionieriaus I. M eskupo savy
bes rodo kad ir toks jo  biografijos epizodas.

1938 m. gegužės 20 d. Kaune I. M eskupas-Adom as 
atėjo į pasim atym ą su A. Sniečkumi (Matu) Jonavos gat
vės rajone. Juodu  pastebėjo žvalgybos seklys. Priėjęs prie 
besikalbančiųjų, jis pareiškė, kad juos sulaiko, ir įsakė 
eiti kartu  į policijos nuovadą. M eskupas su Sniečkumi 
žvilgsniais susitarė bėgti, bet į priešingas puses. N orė
damas sudaryti sąlygas A. Sniečkui, kaip  svarbesniam  par- 
I i 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 auną— pasiskųsti. Tai buvo patarim as A. Sniečkui 
t >ogti į priešingą, Petrašiūnų pusę. M etęs žvalgybininkui 
lietpaltį ant galvos, A. Sniečkus ėmė bėgti. Žvalgybinin
kas paleido į bėgantį kelis šūvius, bet, laimei, nepataikė 25. 
Vytis bėgančio jis negalėjo  — norėjo nors I. M eskupą į 
policijos nuovadą pristatyti. О I. M eskupas eiti nesku
bią o, delsė, kad A. Sniečkus turėtų  daugiau laiko pasi
slėpti. Keršydamas už tokią žvalgybos nesėkmę, Kauno 
apskrities viršininkas nubaudė I. M eskupą adm inistracine
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tvarka — uždarė 10 m ėnesių į Dimitravo priverčiam ojo 
darbo stovyklą 26.

1939 m. kovo 28 d. paleistas iš stovyklos, I. M eskupas 
toliau dirbo LKP CK Sekretoriate. J is  buvo „Tiesos" ir 
„Partijos darbo" laikraščių redakcinės kolegijos narys, 
padėjo leisti teorinį leidinį „Propagandistas". Savo straips
nius pogrindinėje partijos spaudoje I. M eskupas pasira
šydavo pseudonimais ir kriptonim ais Hartm anas, V-dek, 
Adomas ir kt.

Už revoliucinę veiklą I. M eskupas buržuaziniuose k a 
lėjimuose ir priverčiam ojo darbo stovyklose praleido be
veik 5 su puse metų.

1939 m. pabaigoje LKP CK Sekretoriatas pasiuntė 
I. M eskupą į M askvą užmegzti nutrūkusių ryšių su Komin- 
terno Vykdom uoju Komitetu. Tarybų Sąjungos terito ri
jo je  jis buvo jau  gruodžio 13 d.

Savo 1939 m. gruodžio 23 d. parengtoje LKP CK a ta 
skaitoje Kom intemo Vykdom ajam  Komitetui I. M eskupas 
pažymėjo, kad pogrindyje Kaune vieną dukart per m ė
nesį 1500 egz. tiražu išeina Lietuvos Komunistų partijos 
centrinis organas „Tiesa", nereguliariai leidžiamas „Pro
pagandistas", „Partijos darbas", „Politinio lavinimosi są
siuviniai". Svarbių įvykių m etu partija  leidžia atsišauki
mus nuo 5 iki 10 tūkstančių egzempliorių. Liaudies teisių 
gynimo kom itetas pradėjo leisti nepartin į pogrindinį la ik 
raštį „Už liaudies teises". A ntrasis jo  num eris išėjo 
5000 egz. tira žu 27.

Apibūdindam as artimiausius LKP uždavinius, I. M es
kupas nurodė: „Artim iausi mūsų uždaviniai yra mobili
zuoti plačiąsias darbo žmonių mases kovai su fašizmu. 
M es turim  kuo labiau plėsti veiksmus, kovodam i dėl de
m okratiškai išrinkto seimo, dėl dem okratiškai išrinktų v ie
tinių savivaldybių, dėl susirinkimų ir spaudos laisvės, dėl 
politinių kalinių am nestijos"28.

Apsvarstęs LKP CK ataskaitą ir I. M eskupo praneši
mą, Komunistų Internacionalo Vykdom asis Komitetas 
1940 m. kovo 23 d. nutarim e pažymėjo: „Per pastaruosius 
dvejus metus, labiausiai Lenkijos ultimatumo Lietuvai lai
kotarpiu, M iuncheno politikos laikotarpiu, V okietijai oku
puojant Klaipėdos kraštą, Tarybų Sąjungai ir Vokietijai 
sudarant nepuolimo paktą,— Lietuvos Komunistų partija  
laikėsi iš esmės teisingų politinių pozicijų" 29.

Į Kauną I. M eskupas grįžo 1940 m. balandžio 12 d. 
Prisimindamas ano m eto įvykius, A. Sniečkus vėliau pa-
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įtakojo: „Adomas buvo šaunus žmogus, kom unistas ir  
draugas. 1939 m etų gruodį m es pasiuntėm e jį į M askvą 
.1 įstatyti ryšių su Kominternu. Aš nesulaukiau jo  grįžtant, 
pakliuvau į kalėjim ą. Bet jis  m an atsiuntė į kalėjim ą trum- 
pą laiškutį. Kominterno Vykdom asis Komitetas pripažino, 
kad LKP politinė linija 1938— 1940 m etais buvo teisinga, 
lai buvo laimingiausia diena mano gyvenime. Tai buvo 
didelė šventė, ir aš negalėjau  susilaikyti nepranešęs k i
liems draugam s šio įvykio" 30.

1939 m. gruodžio 19 d. A. Sniečkus Kaune buvo su
imtas ir įkalintas. Didžioji dalis k itų  LKP CK narių buvo 
kalinami Dimitravo a r  Pabradės priverčiam ojo darbo sto
vyklose, įvairiuose kalėjim uose. LKP CK Sekretoriate d ir
bo A. Petrauskas, Ch. Aiženas, I. M eskupas. J ie  tardavosi 
mi partijos apskričių kom itetuose dirbusiais aktyvistais 
l omu Tamulevičiumi, Juozu Grigalavičiumi, Domu Pund- 
/.iumi, Petru Kutka, Rapolu Rimdžiumi ir kitais.

TARYBŲ LIETUVOS KŪRĖJŲ GRETOSE

Susidarius revoliucinei situacijai, Lietuvos darbo žmonės 
1940 m. birželio mėn. nuvertė  fašistinį režimą. Lietuvos 
Komunistų partija, kom jaunim as, Lietuvos liaudies pa
galbos sąjunga ir kitos fašistų persekiotos darbo žmonių 
organizacijos išėjo iš pogrindžio ir ėmė aktyviai dalyvau
ti kuriant nau ją  socialistinę Lietuvą.

A. Sniečkus, A. Petrauskas, I. M eskupas, B. Baranaus
kas, M. Gedvilas, M. Sumauskas, K. Didžiulis, A. Gudai- 
Us-Guzevičius, V. Niunka, G. Zimanas ir daug k itų  po 
grindininkų, besivadovaujančių marksizmo-leninizmo teo
rija ir Tarybų šalies darbo žmonių patyrimu, buvo revo
liucinių pertvarkym ų iniciatoriai ir aktyvūs vykdyto jai. 
J. Paleckio vadovaujam a Liaudies vyriausybė vykdė Ko
munistų partijos nurodymus, jos iškeltus reikalavim us. 
.Ii atliko proletariato  diktatūros funkcijas.

Liaudies seimo rinkimų išvakarėse, 1940 m. liepos 13 d .P 
per Kauno radiją  LKP CK vardu I. M eskupas pirm ą k a r
ią viešai kreipėsi į visos Lietuvos gyventojus, raginda
mas juos Liaudies seimo rinkimuose vieningai balsuoti 
už kom unistų ir nepartin ių  bloko kand ida tu s31.

Dem okratiniais pagrindais išrinktas Liaudies seimas, 
vykdydamas darbo žmonių valią, liepos m ėnesį paskelbė 
Lietuvą Tarybų Socialistine Respublika, išrinko Įgaliotąją
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kom isiją — jos nariu  buvo išrinktas ir I. M eskupas-Ado- 
m a s 32, kuri nuvežė į M askvą Liaudies seimo deklaraciją, 
kad Tarybų Lietuva prašosi priimam a į Tarybų Sąjungos 
sudėtį. TSRS Aukščiausioji Taryba savo VII sesijoje
1940 m. rugpjūčio 3 d. apsvarstė Liaudies seimo prašymą 
ir nutarė priimti Lietuvą į Tarybų Sąjungos sudėtį sąjun
ginės respublikos teisėmis. Toje pat VII sesijoje į Tarybų 
Sąjungos sudėtį buvo priim ta Latvija ir Estija.

Nuo istorinių 1940 m. birželio dienų mūsų kraštas, 
įvykdęs socialistinę revoliuciją, drauge su visomis Pabal
tijo  tautomis ėmė žengti socializmo kūrim o keliu.

1941 m. sausio 12 d. nau jų jų  tarybinių respublikų pi
liečiai rinko deputatus į TSRS A ukščiausiąją Tarybą. Šiau
lių  odos fabriko darbininkų pasiūlymu Šiaulių miesto rin
kim inėje apygardoje I. M eskupas buvo išrinktas deputatu 
į Sąjungos Tarybą. J is  buvo vienas iš 35 respublikos de
putatų , pasiųstų į TSRS aukščiausiąjį valdžios organą.

Pagrindinės socializmo kūrim o Tarybų Lietuvoje gai
rės buvo nubrėžtos LKP(b) V  suvažiavim e, įvykusiame
1941 m. vasario 5—9 d. Kaune. Suvažiavimas išrinko 
I. M eskupą LKP(b) CK nariu, o CK plenum as -— Centro 
Komiteto an truoju  sekreto rium i33. Susirgus A. Sniečkui, 
baigiam ąjį žodį suvažiavime tarė I. M eskupas.

PRIEŠ NACIZMĄ

Kūrybinį 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  parti
niam darbui okupuotoje Tarybų Lietuvoje.

LKP(b) Centro Komitetas I. M eskupo grupei iškėlė už
davinį suorganizuoti pogrindinio darbo Lietuvoje centrą. 
Buvo num atyta, kad šį centrą, atvykę į Lietuvą, sudarys 
I. M eskupas (sekretorius), Petras Pajarskis, A lteris Klei- 
n e r is 34. LKP(b) CK operatyvinės grupės 1941 m. rudenį 
nepavyko išsiųsti dėl sunkios Tarybų šaliai padėties fron
te. 1942 m. pradžioje operatyvinė grupė buvo padalyta 
į dvi dalis. V iena iš jų  turėjo veikti Šiaurės Lietuvoje, 
k ita  — Pietų Lietuvoje.

246



Fašistinės V okietijos verm achto vadovybės 1941 m. 
užplanuotas žaibo karas su Tarybų Sąjunga dėl Raudo
nosios Arm ijos didvyriško pasipriešinim o sužlugo. Hitle- 
n nė kariauna nuo M askvos prieigų buvo atblokšta toli 
I vakarus. Tai kėlė tarybinių žmonių nuotaiką.

Savo 1942 m. vasario 10 d. laiške LKP(b) Centro Ko
mitetui I. M eskupas rašė: „Reikia imtis visų priem onių, 
kad mano grupė būtų pasiųsta į Lietuvą. Tai ypač svarbu 
šiuo metu, kai frontas a rtė ja  prie Lietuvos. Je igu  a rti
miausiu m etu nepasiseks išvykti lėktuvu, tai reikia eiti 
I lėsčiomis" 35.

I. M eskupo vadovaujam a 10 kovotojų  grupė 1942 m. 
kovo 7 d. lėktuvu buvo atskraidinta į okupuotą terito ri
ją. Partizanai buvo num atę su parašiutais nusileisti Rokiš
kio rajone. Grupės dalyvis Stasys Šklėrius gerai žinojo 
Rokiškio apskrities apylinkes, tu rėjo  nemaža pažįstamų, 
pas kuriuos galėjo rasti prieglobstį. Dėl lėktuvo šturm a
no nepatyrim o grupė nusileido 70 kilom etrų šiauriau n u 
m atytos vietos, Latvijos teritorijo je, už Biržų rajono.

Nusileidimo vieta partizanam s buvo nepažįstam a. K et
vertas grupės dalyvių žuvo nusileisdami ar netrukus po 
nusileidimo. Šeši kovotojai atvyko 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 yra okupuotoje Lietuvoje. Pasikalbėję par- 
lizanai pasitraukė į m išką ir sugulė poilsio netoli Smai
lių kaimo.

Ilgai Lietuvos partizaninio judėjim o štabas netu rė jo  
žinių, k u r dingo I. M eskupo vadovaujam a operatyvinė 
grupė. Tik po karo buvo surastas Biržų apskrities poli
cijos vado Leono Kateivos pranešim as Lietuvos policijos 
štabo inspektoriui Reivyčiui. Pranešime rašoma, kad 
1942 m. kovo 12 d. apie 17 valandą pas Nem unėlio Rad
viliškio valsčiaus Ločerių kaimo eigulį Šerną užėjo šeši 
vyrai, paprašė pavalgyti, paklausė kelio ir liepė apie jų  
lankymąsi niekam  nesakyti. Apie partizanų pasirodym ą 
23 valandą vis dėlto buvo pranešta Biržų apskrities poli
cijos vadui. Kovo 13 d. apie 1 valandą jis  pasiuntė šešis 
policininkus suimti desantininkų. Policija jau  turėjo  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 pasirodymo Latvijos teritorijo je duomenys.

Kovo 13 d. ry tą Biržų policininkai susitiko su N em u
nėlio Radviliškio valsčiaus policininkais, girininkijos tar-
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паи tojais baltaraištininkais, talkinusiais hitlerininkam s dar 
Didžiojo Tėvynės karo  pradžioje. O kupantų baudėjų būrį 
sudarė 7 policininkai ir 4 civiliai. Eidami partizanų pėd
sa k a is—sn ieg as  dar nebuvo ištirpęs,— baudėjai apie 17 
valandą aptiko miške netoli Smailių kaimo I. M eskupo 
grupės stovyklą. Ginkluoti šautuvais policininkai juos ap
supo. Pastebėjęs atslenkančius policininkus, partizanų sar
gybinis paleido šūvį, kad išbudintų m iegančius kovos 
draugus. Policininkai ėmė apšaudyti juos iš šautuvų, o 
ratu  sugulę partizanai atsišaudė iš pistoletų. Kautynių 
me'tu policininkai paleido apie 100 šūvių, partizanai — 
apie 50. Jėgosl buvo nelygios: po atkaklaus partizanų 
priešinimosi-— vienas iš jų  sviedė granatą — visi šeši par
tizanai žu v o 36. Kautynės įvyko 26 km  nuo Biržų ir apie 
700 m etrų nuo Smailių kaimo.

Pas nukautus partizanus policija rado 4 pistoletus 
.„Mauzer", 8 kg patronų, 8 rankines granatas, radijo siųs
tuvą ir priimtuvą, kompasą, dvi elektrines lemputes, 5 
m aišelius daiktam s sudėti, 2 kuprines ir kitus smulkius 
daiktus. A pžiūrėjus nukautuosius ir jų  dokum entus, buvo 
konstatuota, kad keturi iš jų  yra lietuviai, o du — žydai.

Savo raporte Biržų apskrities policijos vadas ypač ak
centavo tai, kad susirėmime su baudėjais partizanai v ie
nam  iš jų  peršovė kepurę, o partizanų m esta granata ne
padarė baudėjam s žalos tik  dėl to, kad atsitrenkė į medį. 
Policijos vadas prašė baudėjus apdovanoti. „Persekiojant 
desantininkus,— pabrėžė L. Kateiva,— niekas iš vokiečių 
tarnautojų nedalyvavo". O kupantai išm okėjo savo paran
kiniams judošiaus grašius — po 50 markių.

Taip žuvo didvyrių m irtimi Icikas M eskupas-Adomas, 
Petras Pajarskas, A leksandras Jacovskis, Stasys Šklėrius, 
Alfonsas Vildžiūnas ir M ironas Voitenka. Visi jie kom u
nistiniame pogrindyje buvo pasižym ėję revoliucionieriai. 
J ie  paaukojo savo gyvybę už darbo žmonių reikalus, už 
Komunistų partijos siekius, padėdam i priartin ti pergalės 
prieš fašizmą dieną.

I. M eskupo-Adomo grupės žuvimas buvo skaudus sm ū
gis Lietuvos Komunistų partijai ir visam  partizaniniam  
antihitleriniam  judėjim ui jo  pradiniam e etape. Tuo pat 
m etu ypač išryškėjo skirtingos Lietuvos visuom enės k la
sinių jėgų  pozicijos. Darbininkai, valstiečiai, darbo in te
ligentai, vadovaujam i komunistų, kilo į kovą su fašisti
niais okupantais už lietuvių tautos laisvę, už jos sociali
nę pažangą. Buržuazinių klasių liekanos, jų  samdiniai iš
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K'presinio aparato, vadovaujam i buržuazinių nacionalistų, 
l('tniamu lietuvių  tautai m om entu tarnavo jos pavergėjam s, 
žudė pakilusius į kovą liaudies sūnus ir dukteris, lem da
mi kraštui vergovinį likimą.

ATMINIMO PAGERBIMAS

Visas I. M eskupo-Adomo, tesulaukusio 35 m etų amžiaus, 
gyvenim as buvo žygdarbis kovoje su klasiniais priešais, 
su fašizmu. Tai buvo partinės pareigos žmogus. J is  iki 
galo liko ištikim as liaudžiai, nem irtingiem s Komunistų 
partijos siekiams, atvėrusiem s darbo žmonėms kelius į 
šviesesnės ateities sukūrimą.

Tėvynė nepam iršo savo ištikim ų sūnų. Tarybų Lietu
vos vyriausybės nutarim u I. M eskupo-Adomo ir jo  bend
ražygių palaikai 1954 m. buvo perkelti į V ilniaus A nta
kalnio kapines ir palaidoti amžinam poilsiui m em oriali
niam e kom plekse. 1960 m. liepos mėn. I. M eskupo vardas 
suteiktas Ukmergės baldų kom binatui, jo  vardu pavadin
tos gatvės Kaune ir U km ergėje 37.

Pergalės prieš hitlerinę V okietiją dvidešimtmečio p ro
ga 1965 m. gegužės 8 d. I. M eskupas-Adom as po m irties 
apdovanotas Tėvynės karo I laipsnio o rd in u 3S. Birželio 
14 d. Ukm ergėje, Gedimino g. prie namo, ku r 1924—- 
1927 m. gyveno I. M eskupas, atidengta jo  atminimui skir
ta m em orialinė le n ta 39. Lietuvos TSR M inistrų Taryba 
1968 m. kovo 22 d. nu tarė  žuvies pram onės gamybinės 
valdybos didįjį šaldomąjį žvejybos tralerį pavadinti „Mes- 
kupas-Adomas".

1976 m. gegužės 25 d., dalyvaujant respublikos vyriau
sybei, Ukm ergėje buvo iškilmingai atidengtas I. M eskupo 
skulptūrinis biustas. J į sukūrė skulptorius L. Žuklys, skve
rą Lenino gatvėje prie LKP Ukmergės rajono kom iteto 
pastato suplanavo architektas S. P ip y n ė40. Paminklo pa
pėdėje pionieriai rengia savo sueigas, partijos veteranai 
čia jaunuoliam s įteikia kom jaunim o bilietus.

Nueik, skaitytojau, į rekonstruotas Vilniaus A ntakal
nio karių  kapines. Čia skulptūrinių karių  pam inklų še
šėlyje, amžinos ugnies liepsnų apšviestose m em orialinėse 
lentose rasi vardus tų, kurie, gindami Tėvynės laisvę, n e 
gailėjo ir gyvybės. Tarp jų  Iciko M eskupo-Adomo — kil
nios partinės pareigos žmogaus vardas.
1 9 8  5



Aloyzas
Mileika
( 1 9 0 1 — 1 9 8 1 )

Po fašistinio valstybės perversm o tautin inkų vadeivos 
A. Smetona ir A. V oldem aras buržuazijos d ik tatūrą stip
rino teroru  prieš savo politinius priešininkus. Seimas bu
vo paleistas, o nau ji rinkimai į jį nepaskirti. Krašte 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. Pajaujo organizuotas pučas bu
vo nuslopintas. Grupė pajaujin inkų buvo nuteisti kalėti- 
Tų pačių m etų rugsėjo 9 d. Tauragėje įvykęs ginkluotas 
kairių jų  socialdem okratų, liaudininkų ir eserų sukilimas 
per kelias valandas buvo nuslopintas, 209 jo  dalyviai 
perduoti teismui. Įvairiu  laiku 84 Tauragės sukilimo da
lyviai buvo nuteisti m irties bausme, iš jų  12 su šau d y ti1.. 
Dalis tauragiškių sukilėlių atsidūrė Lenkijoje, tapo J. Pil
sudskio aneksionistinių siekimų Lietuvos atžvilgiu bend
rininkais. Patekę į kalėjim ą, socialdem okratai plečkaiti- 
ninkai ir liaudininkai pajauj m inkai netrukus padavė 
A. Smetonai m alonės prašymus, m aldaudam i pasigailėti.. 
Iki 1931 m. beveik visi jie  iš kalėjim o buvo paleisti.

Pagrindiniai fašistinio teroro smūgiai buvo nukreip ti
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prieš kom unistus ir kom jaunuolius, nes jie  buvo tvirčiau
si kovotojai su fašizmu. Nepilnais duomenimis, 1919— 
1940 m. buržuaziniai teismai teisė 3096 ir adm inistracine 
tvarka nubaudė 6805 revoliucionierius ir antifašistus. 75 
procentai visų buržuazijos represuotų asmenų buvo ka l
tinami kaip  kom unista i2.

Vienas iš tokių revoliucionierių buvo Aloyzas M ileika, 
kalintas buržuazijos kalėjim uose beveik 12 metų.

Aloyzas M ileika gimė 1901 m. rugpjūčio 14 d. V e
liuonos m iestelio darbininkų še im o je3. N etrukus šeima 
persikėlė į k itą Panemunės m iestelį — Vilkiją. Čia p rabė
go Aloyzo vaikystės ir brendim o m etai. Tėvas m irė dar 
1910 m. M otinai teko mažus vaikus išleisti į kaim us buo
žių gyvulių ganyti. Pas buožes Vilkijos apylinkėse nuo 
10 m etų dirbo ir Aloyzas. M okytis jis galėjo tik  žiemo
mis, kai gyvuliai buvo uždaromi į tvartus. 1913 m. V ilki
jos pradžios m okykloje jis baigė 3 klases. Vėliau, nuo 
1917 m., A. M ileika dirbo įvairiose statybose V ilkijoje, 
Zapyškyje, Kazlų Rūdoje. 1921— 1923 m. tarnaudam as k a 
riuom enėje, 6-ajame 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 
Vilkijos, Čekiškės, Seredžiaus apylinkėse.

Išaugęs religingoje šeimoje, A. M ileika tik  maždaug 
1924 m. atsikratė religinių prietarų. Darbininko gyvenim o 
likrovė pamažu ugdė jo  klasinį sąmoningumą. Pabuvęs 
buržuazinėse pavasarininkų, šaulių sąjungos organizaci
jose, bet greitai jomis nusivylęs, A. M ileika nuo 1925 m. 
vasaros priklausė bendrajai darbininkų profsąjungai V il
kijoje, o 1926 m. vasarą tapo socialdem okratinio jaunim o 
organizacijos „Žiežirba'1 n a r iu 4.

Jaunim o kairėjim o proceso nesulaikė ir fašistinis vals
tybės perversm as. 1940 m. gruodžio 31 d. autobiografijoje 
A. M ileika rašė: „Po fašistinio perversm o iš buvusių „Žie
žirbos" narių  buvo suorganizuotos kelios kom unistinės 
kuopelės. Į v ieną iš jų  ir aš buvau priimtas" 5.

Lietuvos Komunistų partijos vadovybė gerai žinojo 
V ilkijos jaunim o revoliucines nuotaikas. 1927 m. gegužės 
1 d. į V ilkiją atvyko iš Kauno du LKP CK Sekretoriato 
nariai — Karolis Didžiulis ir Juozas Stimburys. Po Gegužės 
pirmosios pusiau nelegalaus minėjim o J. Stimburys pa
kvietė A. M ileiką ir grupę jaunuolių į nelegalų posėdį 
miške, ku r ir buvo nu tarta  įkurti LKP kuopelę V ilkijoje. 
Remdamasis K. Didžiulio ir J . Stimburio atsiliepimais,
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LKP(b) Vilniaus m iesto kom itetas 1940 m. spalio 30 d. 
nu tarė  patvirtin ti A. M ileikos partinį stažą nuo 1927 m. 
liepos mėn.6

1927 m. vasarą vyko LKP parajonių  ir rajonų konfe
rencijos, kuriose buvo aptariam as partin ių  organizacijų 
darbas po fašistinio valstybės perversmo. A. M ileika da
lyvavo LKP Kauno rajono konferencijoje kaip V ilkijos 
parajonio organizacijos atstovas. Konferencija įvyko lie
pos m ėnesį K ulautuvoje. J i išrinko delegatus į LKP V 
suvažiavim ą (vietoj jo  1927 m. rugsėjo mėn. įvyko LKP 
IV konferencija suvažiavimo teisėmis).

A. M ileika buvo LKP Vilkijos parajonio  kom iteto sek
retoriaus pavaduotojas, vėliau-— sekretorius. Priėmimo į 
Komunistų partiją  byloje yra išlikusi A. M ileikos 1940 m. 
spalio 23 d. parašyta autobiografija. Štai ką jis rašo apie 
savo politinį masinį darbą fašistinės diktatūros metais: 
„1928 m. organizavau kam paniją už Gegužės pirmosios 
šventim ą V ilkijoje. Dauguma miestelio darbininkų ir ne t 
kelių dvarų kum ečiai nedirbo — streikavo. Pas vieną V il
kijos miestelio gyventoją buvo sušauktas susirinkimas, 
kuriam e kiek sugebėdam as aiškinau Gegužės pirmosios 
šventės reikšmę ir kovos prieš fašistų valdžią reikalin
gumą. Iš susirinkimo išėjom e į gatvę, organizuotom is gre
tomis dem onstruodam i perėjom e per miestelį. Vėliau nu 
ėjom e į Vilkijos dvarą, ku r dainavom e revoliucines dai
nas" 1.

A. M ileika su savo bendražygiais iš V ilkijos platino 
kom unistinius atsišaukimus, kabino raudonas vėliavas su 
antifašistiniais šūkiais. Apie v isa tai žvalgybos sekliai, 
be abejonės, informavo policijos organus. 1928 m. liepos 
11 d. jo  bute policija padarė k ratą  ir darbininką akm en
skaldį A. M ileiką suėmė.

A tvežtą į Kauno žvalgybos būstinę A. M ileiką tardy
to jas Juozas Čelkus išsikviesdavo tardyti naktim is ir su 
savo sėbru, specialiai išlaikomu budeliu, įvairiai kankino, 
mušė iki sąmonės netekim o, norėdam i priversti, kad  jis  
išduotų savo kovos draugus, V ilkijos partinės kuopelės 
narius. „Jie m ane kūlė kaip kokį javų  pėdą",—• rašo A. M i
leika savo atsiminimuose „Brėško laisvės rytas". Tačiau 
jis ištvėrė kankinim us ir nepasidavė įbauginamas.

Kokie įkalčiai buvo surasti pas A. Mileiką? Valstybės 
gynėjo (prokuroro) 1928 m. spalio 29 d. surašytam e kal
tinam ajam e ak te  pažymėta: 1928 m. liepos 11 d. „pada
rius kratą  pas M ileiką Aloyzą rasta: 3 egz. V yriausiojo

252



Lietuvos kom iteto kovai prieš fašizmą 1928 m. gegu
žės mėn. organo ,,Šalin fašizmas" Nr. 4; 5 egz. Lietuvos 
Komunistų partijos Centro Komiteto organo 1928 m. ge
gužės mėn. laikraščio „Tiesa“ Nr. 4; 1 egz. Lietuvos Ko
munistų partijos Centro Komiteto organo 1928 m. gegu
žės mėn. laikraščio kareiviam s „Kareivių tiesa" Nr. 4; 
180 egz. Lietuvos raudonosios pagalbos m arkučių" 8. „Tar
domas kaltinam uoju Aloyzas M ileika kaltu  neprisipaži
no" 9,— pažym ėta kaltinam ajam e akte. Prokuroras kaltino 
A. M ileiką, kad šis nuo 1927 m. rudens iki 1928 m. lie
pos mėn. priklausė slaptai kom unistų organizacijai ir kad 
luo pat m etu V ilkijoje ir apylinkėse platino kom unistinę 
literatūrą. Kaltinam ojo akto pabaigoje prokuroras padarė 
išvadą: A. M ileikos „bylą turi spręsti kariuom enės teis
mas" 10. Tai buvo žvalgybos ir prokuratūros tardyto jų  
bendrų pastangų vaisius: jie  tardym o protokolus parašė 
taip, kad nesusigaudąs buržuazinių teismų juridinėse p ink
lėse A. M ileika būtų kuo skaudžiau nubaustas.

Savo bylos aprašym e, kurį pats 1932 m. liepos 18 d. 
išsiuntė iš Kauno kalėjim o, Vilius (A. Mileika) pažymėjo: 
kariuom enės teismas įvyko 1928 m. lapkričio 27 d. Kau
ne. Į teismo pirm ininko klausimą, ar prisipažįsta kaltas, 
kad priklausė Komunistų partijai, A. M ileika atsakė: „Ko
munistų partijai priklausau ir didžiuojuos, kad galiu būti 
kom partijos eilėse. Jok iu  būdu negaliu laikyti to nusi
kaltimu" 11.

Gavęs tarti paskutinį žodį, A. M ileika pareiškė: „Bū
damas darbininkas, pats an t savo kailio patyriau  žiaurią 
kapitalistinę eksploataciją ir pasityčiojim us iš darbininkų. 
Todėl sąm oningai įsto jau  į kom partiją, kad, būdamas jos 
eilėse, galėčiau aktyviai kovoti prieš kapitalistinę san
tvarką, nes tik  kom partija kovoja už darbininkų reikalus. 
Nors kapitalistai persekioja ir šaudo kovotojus už lais
vę, bet darbininkų klasė, vadovaujam a kom partijos, ko
vos už Tarybų valdžią ir laimės" 12.

Kariuom enės teismas truko tik 1 vai. 15 minučių. J is  
priėmė nuosprendį — A. M ileiką nuteisti kalėti iki gyvos 
galvos I3.

Dalyvavęs teisme buržuazinis „Lietuvos žinių" laikraš
čio korespondentas bylos aprašym e pažymėjo, kad „gy
nimosi kalboje M ileika pabrėžė, jog jis esąs įsitikinęs 
kom unistas ir juo visuom et pasiliksiąs" I4. Rusų baltagvar
diečių laikraštis „Echo" teismo eigą sukonkretino nurody
damas, kas pas A. M ileiką kratos m etu rasta, kas jį teisė.
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,,Kaltinamasis 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 sprendimo nepripažįsta, 
o klauso tik darbininkų teismo" 15.

Sunku buvo susitaikyti su mintimi, kad teks būti kali 
nam am  iki gyvos galvos. Gaivino viltis, kad fašistinis re
žimas neamžinas, kad ir jam  ateis galas.

Norėdami palaužti revoliucionierius, fašistai sustiprino 
persekiojim us kalėjim uose. Politiniai kaliniai dem onstra
tyviai švęsdavo Gegužės pirmosios, Spalio revoliucijos su
kakties ir kitas šventes, prisisegdami prie krūtinės rau
donus ženklelius ir su tartą  valandą giedodami „Interna
cionalą". 1929 m. Lietuvos kalėjim uose fašistų valdžios 
nurodym u prasidėjo politinių kalinių mušimai. A. M ileika 
savo atsiminimuose aprašo 1929 m. Spalio švenčių m inė
jim ą Kauno kalėjim e, kurio m etu jis sm arkiai nukentėjo. 
Įsiveržę į kamerą, prižiūrėtojai nuteistą  kalėti iki gyvos 
galvos „Juozą Gruodį ir m ane ištem pė į koridorių. Iš 
ab iejų  pusių prižiūrėtojai kūlė kumščiais, spardė kojomis. 
M udu su Gruodžiu buvom  kruvini. M an atm ušė abiejų au 
sų būgnelius" I6. Dėl šio sunkaus kūno sužalojimo vėliau 
A. M ileika neteko klausos.

Iki 1933 m. rudens A. M ileika buvo kalinam as Kauno 
kalėjim e, o po to išvežtas į Šiaulių kalėjim ą. Kalėjime, 
k iek  sąlygos leido, jis mokėsi, lavinosi. Šiaulių kalėjim e 
1934 m. A. M ileika išlaikė egzaminus — baigė pradinės 
m okyklos ketv irtą  skyrių. Politinio lavinimosi būreliuose, 
padedam as draugų, slaptai studijavo m arksistinę-lenininę 
literatūrą: Komunistų partijos istoriją, politinę ekonomi
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 kalinimo lais
vę išvydo ir A. M ileika. Liaudies kariuom enės teismo 
prokuroras 1940 m. rugpjūčio 20 d. rašė:

„Pranešu žiniai, kad kariuom enės teismo 1928 m. lap
kričio 27 d. sprendim u nuteistasis Aloyzas M ileika, re
m iantis aktu Nr. 779, 1940 m. birželio mėn. 20 d. iš Šiau
lių sunkiųjų darbų kalėjim o paleistas" 17.

A tvykęs į Kauną, A. M ileika padėjo organizuoti darbo 
žmonių dem onstraciją buvusiem s politiniams kaliniam s 
pagerbti. „Parvykęs į V ilkiją,— rašo A. M ileika 1940 m. 
spalio 23 d. autobiografijoje,— pravedžiau kelis mitingus
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ir dem onstraciją, suorganizavau profsąjungą. Dalyvavau 
dem onstracijoje — m itinge V eliuonoje ir darbininkų su
sirinkime Seredžiuje" 18.

Birželio pabaigoje LKP CK pasiuntė A. M ileiką dirbti 
į Vilnių. Čia jis padėjo organizuoti p irm ąją darbo žmonių 
dem onstraciją, sveikinusią Liaudies vyriausybę, dalyvavo 
Liaudies seimo rinkim ų kam panijoje, buvo LKP Vilniaus 
miesto kom iteto instruktorius profsąjungų organizavim o 
reikalams. Daugiausia jis dirbo su prekybos ir ryšių  sis
temos darbuotojais.

1941 m. sausio—birželio mėn. A. M ileika dirbo res
publikos prokuratūro je  skyriaus viršininku. Didžiojo Tė
vynės karo  pradžioje jis evakavosi iš Vilniaus į Penzą, 
dirbo prokuratūros organuose, o nuo 1942 m. sausio 3 d. 
iki 1943 m. rugpjūčio 16 d. tarnavo Raudonosios Arm ijos 
16-osios lietuviškosios šaulių divizijos kulkosvaidžių kuo
poje. 1943 m. vasario 24 d., pirmame divizijos m ūšyje 
Oriolo fronte, kuopos vado pavaduotojas politiniam  d ar
bui vyr. leitenantas A. M ileika buvo sunkiai sužalotas: 
minos skeveldros jam  sužeidė galvą ir ranką, o priešo 
kulka peršovė ko ją  19. Ilgoką laiką teko gydytis.

Po demobilizacijos, nuo 1943 m. rugpjūčio 16 d., A. M i
leika beveik  m etus dirbo Gorkio srities prokuroro padė
jėju . Išvadavus respublikos sostinę, jis grįžo į V ilnių ir 
nuo 1944 m. liepos mėn. dirbo respublikos prokuratūroje 
skyriaus vedėju. Dirbdamas mokėsi ir baigė keturm etę 
V ilniaus jurid inę mokyklą.

1945 m. rugsėjo 1 d. A. M ileika buvo paskirtas ir m až
daug m etus laiko dirbo Lietuvos TSR teisingumo liaudies 
komisaro pavaduotoju kadrų  reikalams, o po to buvo iš
rinktas ir iki 1950 m. vasario  10 d. dirbo Lietuvos TSR 
aukščiausiojo teismo kolegijos n a r iu 20.

Už nuopelnus Didžiojo Tėvynės karo frontuose ir pa
siaukojam ą darbą karo m etu užnugaryje A. M ileika buvo 
apdovanotas Tėvynės karo  II laipsnio ordinu, medaliais 
„Už pergalę prieš V okietiją" ir „Už šaunų darbą 1941—■ 
1945 m etų Didžiajame Tėvynės kare".

N etekęs klausos, A. M ileika buvo priverstas palikti a t
sakingą darbą. 1950— 1953 m. A. M ileika dirbo V ilniaus 
advokatų  kolegijos nariu, o 1953— 1954 m.— Kurčiųjų 
draugijos Centro valdybos p irm in inku21. 1954 m. jam  bu
vo paskirta respublikinės reikšmės personalinė pensija.

Būdamas pensininkas, A. M ileika bendradarbiavo „Tie
soje", „Jaunim o gretose", parašė atsiminimų knygą „Brėš
ko laisvės rytas", kuri išėjo 1984 m.
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Si knyga yra tarsi A. Mileikos a taskaita  visuomenei 
apie jo  politinį brendimą, įstojim ą į pogrindinę Lietuvos 
Komunistų partiją, revoliucinę veiklą Kauno apylinkėse 
fašistinės diktatūros laikotarpiu. K artu knygoje pateik ia
mas konkretus vaizdas, kaip gyveno Lietuvos darbinin
kai buržuazijos viešpatavim o metais, kodėl darbo žmonių 
kova prieš išnaudotojišką santvarką buvo istorinė bū
tinybė.

A. M ileika knygoje mini daug proletarinio revoliuci
nio judėjim o veikėjų  komunistų, su kuriais jam  teko bend
rauti, parodo jų  pasiaukojim ą antifašistinėje kovoje. Mi
nimi knygoje ir smulkiaburžuazinių partijų  darbuotojai, 
patekę į kalėjim ą už antifašistinius veiksmus. Skaitytojui 
yra gera galimybė palyginti įvairių  politinių srovių ideo
logiją, tos ideologijos konkrečių nešėjų  ištikim ybę liau
dies reikalams.

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 atminimą, v iena Vilkijos gatvė pa
vadinta A. M ileikos v a rd u 23. Jo  kapą Vilniaus A ntakal
nio kapinėse papuošė antkapinis paminklas.

Revoliucionierius Aloyzas M ileika visu savo gyveni
mu įrodė gilią ištikim ybę kilniems komunizmo idealams, 
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 ištikimo 
sūnaus atminimą.

1 9 8 3



Vladas
Niunka
( 1 9 0 7 — 1 9 8 3 )

Vladas N iunka buvo aktyvus revoliucinio judėjim o vei
kėjas, ilgametis partinis darbuotojas, lietuvių kultūros vei
kėjas, žurnalistas, m okslininkas ekonomistas ir filosofas, 
Lietuvos TSR M okslų Akadem ijos akadem ikas.

Vladas N iunka gimė 1907 m. rugpjūčio 17 d. Baisoga
loje, dabartiniam e Radviliškio rajone. Jo  tėvas Juozas 
Niunka buvo pašto tarnautojas, o m otina Elena Jakubaus- 
kaitė-N iunkienė siuvėja, 1920— 1939 m. dirbo telegrafis
te Dar 1912 m. netekęs tėvo, Vladas augo m otinos glo
bojamas. 1919 m. įstojęs į Šiaulių valstybinės gimnazijos 
trečiąją klasę jis sėkmingai gimnaziją baigė. Pedagogų 
taryba, 1925 m. birželio 23 d. išduodam a gimnazijos bai
gimo atestatą, taip  įvertino V. Niunkos žinias: 10 dalykų — 
labai gerai, 4 — gerai ir 1 (paišyba) — patenkinam ai 2.

1925 m. V. N iunka įstojo į Kauno universitetą ir p ra
dėjo studijuoti teisės mokslus. Kadangi lėšų sūnui m okyti 
motina neturėjo , V ladui teko pačiam  užsidirbti p ragyve
nimui. M okėsi jis daugiausia neakivaizdiniu būdu. 1925— 
1928 m. dirbo lietuvių kalbos m okytoju Šiaulių v iduri
nėje m okykloje, o vėliau, neturėdam as nuolatinio darbo, 
vertėsi privačiom is pamokomis, m okytojavo vakariniuose 
kursuose.
17 U žsak . 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 egzaminus ir para
šęs diplominį darbą tem a „Senatvės aprūpinim as V akarų 
Europoje ir Lietuvoje". Prašau išduoti Teisių fakulteto 
baigimo liudijimą ir diplom ą“. M okytis universitete 
V. Niunkai teko ypač sunkiomis sąlygomis: nuo 1927 iki 
1939 m. jis buvo 7 kartus suimtas ir adm inistracine tv ar
ka 5 metus kalintas įvairiuose kalėjim uose ir priverčia
m ojo darbo stovyklose. Reikėjo didelio valios tvirtumo 
visiems sunkumams įveikti. Universiteto Teisės fakulteto 
taryba 1939 m. birželio 15 d. savo posėdyje pripažino 
V. N iunką baigusį teisių skyrių ir suteikė jam  diplomuoto 
teisininko vardą. Išduotą diplomą pasirašė fakulteto de
kanas prof. A. Janulaitis ir fakulteto sekretorius prof. 
P. Šalčius. Universiteto senato nutarim u išduotame 1939 m. 
birželio 15 d. liudijime buvo taip  įvertinti V. Niunkos 
išlaikyti egzaminai: 14-— labai gerai, 2 — gerai ir 1 (vo
kiečių k.) — patenkinam ai 3.

STUDENTAS KOMUNISTAS

Visuomeninę 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 suimtas. Kauno apy
gardos teismo prokuroras dėl vieno laikraščio negalėjo 
V. Niunkai sudaryti bylos, todėl jį paleido. Tačiau žval
gyba jį laikė kom unistu, pradėjo sekimo bylą, kurioje 
buvo kaupiami žvalgybos agentų pranešimai.

Iš tikrųjų V. N iunka į pogrindyje veikusią Lietuvos 
Komunistų partiją  buvo priimtas 1928 m. gegužės mėn. 
Šiauliuose 3. Studentas neakivaizdininkas dažnai lankyda
vosi Kauno universitete. Partinės organizacijos įpareigoji
mu jis atveždavo iš Kauno Šiaulių rajonui skirtą kom u
nistinę literatūrą. Tai suuodė žvalgybos agentai. 1928 m. 
lapkričio 23 d. V. N iunka buvo suimtas. Kadangi m e
džiagos bylai sudaryti žvalgyba neturėjo, ji pasiūlė nu
bausti jauną kom unistą adm inistracine tvarka. Šiaulių ap
skrities karo kom endantas gruodžio 11d . ištrėmė jį visam 
karo padėties m etui į V arnių koncentracijos stovyklą 4.
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Politiniai kaliniai stengėsi kalinim o dienas panaudoti 
lavinimuisi. Buvo sudaromi kam erose slapti būreliai, ku 
riuose labiau išprusę mokė savo draugus ne tik bendrojo 
lavinimosi dalykų, bet ir politinių mokslų. Studentas 
V. N iunka buvo vienas iš žymesnių politinės ekonom i
jos dėstytojų. Prasidėjus ekonominei krizei, buržuazinės 
vyriausybės 1931 m. spalio 30 d. nutarim u V arnių stovyk
la buvo likviduota 5.

A tgavęs laisvę, V. N iunka apsigyveno Šiauliuose ir 
ėmė verstis privačiom is pamokomis. 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, tvarkyti ir organizuoti pakrikusią 
kaip Šiauliuose, taip  ir visam e Šiaulių rajone komunis- 
linę organizaciją. N iunka Šiaulių bolševikų kom unistų 
rajkome yra vadovaujam asai asmuo ir kaip toks palaiko 
ryšius su Lietuvos Komunistų partijos Centro Komiteto 
atstovais, visais partijos reikalais instruktuoja, kaip v ie
los, taip ir provincijos bolševikų kom unistų organus, rū 
pinasi plėtim u organizacijos ir verbavim u nau jų  narių, 
gabenimu ir platinim u literatūros ir bendrai visais bolše
vikų kom unistų partijos reikalais. Jo  pastangom is Šiau
liuose bolševikų kom unistų partijos veikimas. . . pasku- 
liniu laiku jau gerokai sutvarkytas ir pradėjo gan ak ty 
viai veikti" ®.

Žvalgybos pasiūlymu Šiaulių apskrities karo kom en
dantas 1932 m. vasario 27 d. nubaudė V. N iunką adm i
nistracine tvarka 3 m ėnesius kalėti Šiaulių k a lė jim e7.

Atlikęs bausmę, V. N iunka apsigyveno Kaune. J is  bu
vo LKP Kauno rajono kom iteto narys. 1933— 1935 m. re
dagavo rajono kom iteto laikraštį „Revoliucinis darbinin
kas". LKP spaudoje V. N iunka ėmė bendradarbiauti dar 
1928 m., rašinėdam as korespondencijas į „Balsą", „Tiesą", 
„Šluotą". Savo rašinius jis pasirašinėjo slapyvardžiais La
pas, Pranas, Pranaitis, M. Pranaitis, Studentas ir kriptoni- 
in,lis L-as, Pr„ St.8

1932 m. rudenį Kauno universitete vyko studentų a t
stovybės rinkimai. Komunistai iškėlė neturtingų studentų 
vardu sąrašą Nr. 15 ir kvietė studentus už jį balsuoti. 
Kandidatais į studentų atstovybę buvo pasiūlyti Vladas 
Niunka, Jonas Parnarauskas, Faivas Levitacas ir kiti kai-
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rieji studentai. Už sąrašą Nr. 15 balsavo 230 s tu d en tų 9. 
Į atstovybę buvo išrinkti V. N iunka ir dar du netu rtin 
gųjų sąrašo atstovai. Studentų atstovybėje jie  gynė ne
turtingų studentų reikalus.

1933 m. balandžio 30 d. Kauno universiteto pirm ųjų 
rūmų 10 auditorijo je bendro fronto pagrindais buvo su
kviestas pusiau legalus studentų susirinkim as Gegužės 
pirm ajai paminėti. Į susirinkimą atsilankė apie 300 stu
dentų. Salėje buvo pakabintas K. M arkso portretas (tais 
m etais buvo minimos K. M arkso m irties 50-osios metinės) 
ir plakatas su šūkiu „Tegyvuoja pasaulinė revoliucija!" 
Neseniai V okietijoje hitlerininkai buvo paėmę valdžią, 
ir ten vyko masinės represijos prieš komunistus, social
dem okratus ir kitus antifašistus. Šių įvykių akivaizdoje 
kairėjo ir Lietuvos socialdem okratų gretos. Socialdemok
ratinio jaunim o žaizdrininkų atstovas studentas Tavo ras 
susirinkime kritiškai vertino socialdem okratų pasitikėji
mą rinkimų 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 marksistus, socialdem okratinio jaunim o 
atstovus žaizdrininkus ir kitus socialistus sudaryti bendrą 
frontą kovai su fašizmu. J is  pasiūlė ir bendro veikimo 
program ą: kovoti prieš universiteto fašizavimą, pagerinti 
neturtingų studentų padėtį.

Susirinkime buvo platinam i K. M arkso atvaizdai ir 
renkam os aukos politiniams kaliniams remti. Baigiant su
sirinkimą, buvo sugiedotas „Internacionalas" ir sudainuo
ta daina „Darbo arm ija" 10.

Žvalgybos agentas 1933 m. rugsėjo 18 d. taip  apibū
dino V. Niunką: „N eturtingųjų studentų organizacijos va
das yra studentas kom unistas Niunka. J is  yra svarbus ko
m unistas ir universitete vadovauja 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: „Mano agentūroje Vladas N iun
k a — „Lapas11 gerai žinomas ir sek am as... 1933.IX.26" n . 
Iš tikrųjų  žvalgyba registravo V. Niunkos išvykas į Šiau
lius, sekė jo gyvenam ąsias vietas Kaune, veiklą leidžiant 
kom unistinę spaudą, darė kratas bute, tačiau įkalčių ne
surasdavo, nes patyręs konspiratorius jų  nepalikdavo.
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Partijos vadovybės nurodym u Kaune kom unistų ir kom 
jaunuolių kuopelėse veikė politinio švietimo būreliai, k u 
rie padėjo jauniem s partijos nariam s įsisąmoninti m ark
sizmo-leninizmo teoriją, perim ti V. Lenino sukurtos dar
bininkų klasės partijos patyrim ą. V. N iunka dėstė juose 
Komunistų partijos istoriją.

Kai 1935 m. rugpjūčio mėn. išsiplėtė Suvalkijos vals
tiečių antifašistinis judėjim as, žvalgyba stengėsi kom u
nistus izoliuoti, kad jie  nepadėtų  organizuoti valstiečių 
kovos, kad Kauno darbininkai neparem tų valstiečių so
lidarumo streikais. Iš rugpjūčio 29 į 30 d. Kaune buvo 
suimta 11 antifašistų, tarp  jų  ir V. N iunka. V alstybės sau
gumo policijos viršininkas A. Povilaitis rugpjūčio 31 d. 
nutarim e rašė, kad kratos m etu pas V. N iunką rasta „at
virutė su Lenino atvaizdu, 28 lapai pranešimų, TASS-o 
rašytų rusų kalba, ir 4 iškarpos iš m ūsų laikraščių". Tar
domas V. N iunka paaiškino, kad iškarpos ir pranešim ai 
jam „reikalingi įvairiem s palyginim ams". V. N iunka bu
vo nubaustas „už kurstym ą darbininkų streikuoti" vieną 
mėnesį k a lė t i12.

Kauno darbininkų visuotinio politinio streiko m etu 
1936 m. birželio mėn. kom unistai vėl buvo gaudomi ir 
izoliuojami. Saugumo policijos Kauno apygardos dienyne 
Nr. 82 1936 m. birželio 19 d. užregistruota: „Buvo norim a 
suimti, bet nam uose nerastas V. N iunka, gyv. Kaune, 
Ukmergės plentas Nr. 47". Vis dėlto V. N iunką poli
cija sulaikė gatvėje liepos 14 d. Už kom unistinę veiklą 
Kauno kom endantas jį nubaudė 2 mėn. kalėjim o 13.

REVOLIUCIONIERIUS PROFESIONALAS

Atvykęs 1936 m. gegužės mėn. į Kauną ir pradėjęs dirbti 
IKP CK Sekretoriato vadovu, A. Sniečkus rūpinosi p a rti
jos vadovybės stiprinimu, n au jų  perspektyvių darbuotojų 
įtraukim u į LKP Centro Komitetą. 1936 m. spalio 15 d. 
Л. Sniečkus iš Kauno rašė Z. Angariečiui, LKP atstovui 
prie Kom interno Vykdom ojo Komiteto M askvoje: Vladas 
Niunka „sumanus darbuotojas, m oka o rien tu o tis ... gana 
g ilu s.. .  Aš jį pažįstu nuo 1928 m. kaip gerą darbuotoją. 
Visi kiti apie jį taip  pat geros nuomonės. Sekretoriatas 
svarstė jo  klausimą ir nutarė pasiūlyti jį kandidatu į LKP 
( 'K narius" u .

1937 m. balandžio 7 d. A. Sniečkus vėl rašo Z. An-
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gariečiui. „Mes iškėlėm klausimą apie V. Niunkos koop- 
tavimą, bet atsakym o negavome. Šis klausimas mums yra 
svarbus, nes reikia galvoti apie tolimesnį darbą ir va
dovybę" l5.

Kai 1937 m. vasarą A. Sniečkus atvyko į Komintemo 
Vykdom ąjį Komitetą padaryti ataskaitos apie LKP veiklą, 
V. Niunkos kooptavim o į LKP Centro Komiteto narius 
klausimas 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 
Centro Komiteto hektografuotą leidinį „Propagandistas", 
skirtą partijos narių  politiniam  lavinimuisi 16.

1936 m. spalio— 1938 m. gegužės mėn. V. N iunka dirbo 
LKP CK instruktorium i — jis tapo revoliucionierium i pro
fesionalu. Jam  buvo pavesta dirbti su inteligentija, rū 
pintis liaudies fronto kūrimu. V. N iunka užmezgė kon
taktus su dem okratinių sluoksnių ir jų  organizacijų a tsto
vais, padėjo leisti nelegalius antifašistinius laikraščius 
„Liaudies frontas", „Antifašistas" 17.

Žvalgyba rūpestingai fiksavo savo agento pranešimus 
apie V. N iunkos partinę veiklą. 1937 m. rugpjūčio 1 d. 
pranešime žvalgybos agentas rašė: „25.VII dalyvavęs K au
no rajoninėje konferencijoje kaip Centro Komiteto a t
stovas yra Vladas Niunka". Kitas agentas 1938 m. kovo 
14 d. pranešė: „Buvęs studentas Vladas N iunka kom unis
tų  partijos vadovybės yra paskirtas vadovauti bendro 
fronto sudarymui tarp  komunistu, socialdem okratų ir liau
dininkų" 18.

1938 m. balandžio 29 d. Kaune įvyko pasitarim as su 
socialdem okratų atstovais. Kaip socialdem okratų aktyvis
tai pasitarime dalyvavo Stasys V abalevičius ir Richardas 
Bedarfas. Iš kom unistų dalyvavo studentai Vladas N iunka 
ir Emilija Kavaliauskaitė. Pokalbio m etu socialdem okratų 
atstovai pareiškė, kad „socialdem okratai galutinai atsisa
ko dėtis į bendrą frontą su komunistais. Jaunesnieji so
cialdem okratų aktyvistai dalinai būtų linkę palaikyti san
tykius su komunistais, 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.
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V. Niunkos veiklą kurian t antifašistinį liaudies fron- 
lą nutraukė žvalgyba. V alstybės saugumo policijos Kauno 
apygardos dienyne Nr. 45 1938 m. gegužės 9 d. rašoma, 
kad „gegužės 7 d. vakare  Ukm ergės plento agentūros 
skyriaus sekliai gatvėje sulaikė pil. V ladą N iu n k ą .. .  da
bar be nuolatinės gyvenamosios vietos. Pas jį per k ratą  
nieko įtariam o nerasta". N epaisant to, jis buvo ištrem tas 
9 m ėnesiam s į Dimitravo priverčiam ojo darbo stovyklą, 
„kaip nepataisom as Lietuvos kom unistų partijos ve ikė
jas" 20. A tlikęs skirtą bausmę, V. N iunka į Kauną grįžo 
1939 m. vasario 18 d. Tų m etų vasarą  Kaune kilo m asi
niai statybininkų streikai. Bijodami, kad streikai neiš- 
siplėstų, žvalgybininkai vėl suėmė daug kom unistų. Lie
pos 19 d. tarp  16 suimtų antifašistų buvo ir V. N iunka. 
Sį kartą  jį m etams ištrėm ė į Dimitravo priverčiam ojo dar
bo s to v y k lą21, 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 dar
bo žmonių valią, Liaudies vyriausybė vietoj buržuazijos 
sudaryto valdžios aparato ėmė kurti nau ją  socialistinės 
Lietuvos valdžios aparatą. A ktyvūs socialistinių pertvar
kym ų dalyviai buvo išėję iš pogrindžio kom unistai, kom 
jaunuoliai, taip  pat kiti antifašistai, iš kalėjim ų ir stovyk
ių paleisti politiniai kaliniai.

Paleistą iš Dimitravo priverčiam ojo darbo stovyklos 
V. N iunką Lietuvos Kom unistų partijos vadovybė pasky
rė laikraščio „Liaudies balsas" redaktorium i. Birželio 18 d. 
laikraštis pradėjo  eiti kaip legalus Lietuvos Komunistų 
partijos Centro Komiteto organas. Partija dar nebuvo le 
galizuota. Dėl to naujasis dienraštis birželio 18—25 d. 
dar vadinosi darbo žmonių laikraščiu. Legalizavus Komu
nistų partiją, nuo birželio 26 d. dienraštis pradėjo  eiti 
kaip Lietuvos Komunistų partijos Centro Komiteto (nuo 
rugsėjo m ėnesio — ir Kauno miesto komiteto) organas 
„Tiesa". Pirm ieji laikraščio redkolegijos nariai buvo G. Zi
manas, A. M aginskas, J . Zinkus, L. Kapočius ir kiti buvę 
pogrindininkai kom unistai.

N epraėjo ir pora savaičių, kai į LKP Centro Komitetą 
buvo iškviesti Liaudies vyriausybės narys teisingumo mi-
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nistras Povilas Pakarklis ir „Tiesos" redaktorius Vladas 
Niunka.

— Rengiamės rinkti nau jąjį seimą,— paaiškino jiems 
A. Sniečkus.— Reikia seimo rinkimų įstatymo. Reikalas i 
skubus — jau  ry tojaus dieną reikia mums turėti įstatym o 
projektą.

Išėję iš Centro Komiteto, P. Pakarklis ir V. Niunka' 
svarstė, kaip parengti nau ją  seimo rinkimų įstatymą./ 
V. N iunka prisiminė, kad dar nepaleista respublikos V als
tybės taryba, kuri A. Smetonos buvo sudaryta kaip pa
tariam asis organas naujiem s įstatym ų projektam s rengti. 
Atvykęs į teisingumo m inisteriją, P. Pakarklis paskam bi
no Valstybės tarybos nariam s ir paprašė skubiai atvykti 
į m inisteriją. Nors buvo vėlus vakaras, tačiau jie visi 
susirinko. V. Niunkos pasiūlymu kaip pagrindas naujam  
seimo įstatym ui parengti buvo paim tas 1936 m. seimo 
rinkim ų įstatymas. Reikėjo tik jį sudem okratinti — lik
viduoti prieš darbo žmones nukreiptus suvaržymus, leisti 
Komunistų partijai, profsąjungoms, darbo žmonių susirin
kimams iškelti į seimo atstovus liaudies interesam s išti
kimus kandidatus.

Visą naktį padirbėję derindami savo redakcinius pa
siūlymus su P. Pakarkliu ir V. N iunka, V alstybės tarybos 
nariai parengė heblogą seimo rinkimų įstatym o projektą. 
N um atytu laiku Liaudies seimo rinkimų projektas buvo 
pristatytas į LKP CK. N etrukus Liaudies vyriausybė jį 
patvirtino. 1940 m. liepos 6 d. jis buvo paskelbtas „Vy
riausybės žiniose" 22. Tą pačią dieną V. N iunka buvo pa
skirtas Vyriausiosios Liaudies seimo rinkim ų komisijos 
p irm in inku23. Rinkimų kom isijoje dirbo taip pat advo
katas Andrius Bulota. Komisija registravo pasiūlytus k an 
didatus į seimo atstovus, tvarkė jų  dokum entų pateikim ą 
rinkiminėms apygardoms. Į Liaudies seimą buvo pasiū
lyti 79 kandidatai. 1940 m. liepos 14— 15 d. jie  vieningai 
buvo išrinkti Liaudies seimo atstovais. Išrinktų į Liaudies 
seimą atstovų sąrašą Vyriausioji rinkimų kom isija 1940 m. 
liepos 16 d. paskelbė v isuom enei24.

Nuo 1940 m. rugpjūčio iki 1944 m. gegužės mėn. 
V. N iunka dirbo Lietuvos TSR prokuroru Kaune, V ilniu
je, M askvo je25. Didžiojo Tėvynės karo pradžioje eva- 
kavęsis į šalies gilumą, jis dirbo įvairiuose prokuratūros 
organuose.

1942 m. an tro jo je pusėje išsiplėtė LKP(b) CK veikla 
M askvoje. Buvo leidžiama gana gausi spauda — knygu-
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lės, laikraščiai „Tiesa", „Tarybų Lietuva", atsišaukim ai 
hitlerininkų okupuotos Lietuvos gyventojam s. 1942 m. 
gruodžio mėn. V. N iunka buvo pakviestas dirbti LKP(b) 
CK propagandos ir agitacijos skyriaus vedėjo pavaduo
toju. Tuo pačiu m etu jis redagavo „Tiesą“, ėjusią tris 
kartus per mėnesį, rašė ir redagavo atsišaukimus, leidžia
mas brošiūras.

Įvairios leidyklos 1942— 1944 m. M askvoje ir pafron
tėje  išleido apie pusantro šimto knygelių lietuvių k a lb a 26, 
kurios buvo platinam os evakuotiem s Lietuvos gyven
tojams, Raudonosios Arm ijos lietuviškosios divizijos k a 
riams, taip  pat okupuotoje Lietuvoje. Tuo m etu V. N iun
ka parašė knygutę „Tarybų Lietuvos metai" (Maskva, 
1943 m.), kurioje parodė, kokia ekonom iniu atžvilgiu a t
silikusi buvo buržuazinė Lietuva, kiek lietuvių tau ta  pa
siekė žengdam a tarybiniu keliu. „Buržuazinės Lietuvos 
ūkis buvo atsilikęs todėl,— rašė V. N iunka,— kai jis bu
vo tvarkom as kapitalistiniais pagrindais, kad jo  vysty 
mąsi varžė kapitalistinė santvarka, kurioje saujelė iš
naudotojų  krovėsi didžiulius turtus, o plačiosios darbo 
žmonių m asės vilko dvigubą „savų" ir svetim ų kapitalis
tų jungą. N epanaikinus kapitalistinės santvarkos Lietuvo
je, neišsilaisvinus nuo im perialistų jungo, negalim a buvo 
pašalinti Lietuvos atsilikimo, negalim a buvo užtikrinti 
lietuvių tau tai laisvės ir savarankiškum o" 27.

Toliau V. N iunka dėstė, kaip pirm aisiais tarybiniais 
metais buvo pram oninam a Tarybų 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 pastatyti ir perduoti eksploatuoti šešis plytų 
fabrikus, iškasti 360 tūkstančių tonų durpių (3,3 karto  
daugiau kaip 1939 m.), padidinti žemės ūkio m ašinų ga
mybą 2,5 karto, išplėsti lengvosios pram onės ir m asinio 
vartojim o prekių  gam ybą29.

Fašistų tautininkų valdžia visaip rėmė 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 jau  2 185,2 tūkst. ha, arba 52,1% viso žemės ploto" 30. 
Buržuazinės santvarkos sąlygomis vargingieji ir vidutiniai 
valstiečiai nuskursdavo ir netekdavo savo ūkių, pardavi
nėjam ų iš varžytynių, o Tarybų valdžios metais, kaip 
nurodo V. N iunka, įvykdyta „žemės reforma pakirto dva
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rininkijos ir buožijos galią, aprūpino žeme 75 623 vals
tiečių ūkius, atidarė naujas galimybes Lietuvos žemės 
ūkio pažangai ir darbo valstiečių gerbūvio kėlimui" 31.

Lietuvos kaimo gyventojų klasinės diferenciacijos 
klausimus V. N iunka toliau tyrė ir nagrinėjo  savo m oks
liniuose straipsniuose, paskelbtuose 1948— 1949 m. „Ko
muniste" („Kaip m onopolistinis kapitalas išnaudojo bur
žuazinės Lietuvos k a im ą")32. Vėliau šią tem ą jis nagrinė
jo  išsamiame straipsnyje „Lietuvos Komunistų partijos 
kova už darbininkų ir valstiečių sąjungos stiprinim ą bur
žuazijos diktatūros laikotarpiu" 33. Tai buvo vieni iš p ir
m ųjų lietuvių tarybinėje literatūroje moksliniai bandy
mai analizuoti klasių kovos Lietuvos kaim e klausimus, 
pagrįsti smulkių valstiečių ūkių persitvarkym ą koopera
tiniais, socialistinės santvarkos, kolūkinės santvarkos pa
grindais. Šiais moksliniais V. Niunkos darbais Lietuvos 
kom unistai rėmėsi ideologinėje kovoje su buožija, už so
cialistinės santvarkos Lietuvoje įtvirtinim ą.

A rtėjan t Tarybų Lietuvos išvadavimui, LKP(b) CK biu
ras 1944 m. pirm ojoje pusėje ėmė form uoti partinių ir 
tarybinių darbuotojų grupes, kurias, atėjus tinkam am  m o
mentui, galėtų pasiųsti į išvaduotą kraštą. Tuo laikotarpiu 
V. N iunka buvo paskirtas LKP(b) CK antruoju  sekretoriu
mi. Juo  jis dirbo 1944 m. balandžio— 1945 m. sausio m ėn.34 
Jau  atvykus į išvaduotą Vilnių, 1944 m. rugpjūčio m ėn.r 
V. N iunka buvo išrinktas LKP(b) CK biuro nariu  35.

Partijos siunčiamas, V. N iunka 1945 m. sausio—- 
1948 m. lapkričio 25 d. dirbo Lietuvos TSR M inistrų Ta
rybos pirmininko pav ad u o to ju 36. T rūkstant aukštosiose 
m okyklose kvalifikuotų specialistų, V. N iunkai buvo leista 
dirbti antraeilininku Vilniaus valstybinio universiteto Po
litinės ekonomijos katedroje. Universitete jis dirbo 1946—- 
1950 m. ir 1961— 1968 m. Aukščiausioji atestacinė kom i
sija 1947 m. sausio 11 d. suteikė jam  mokslinį docento 
v a rd 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 rium i39. Šiuo laikotarpiu (1953 m. birželio 13— 1954 m.

266



vasario 20 d.) jis ėjo LKP CK antrojo sekretoriaus parei
gas 40, buvo LKP CK biuro narys (1944— 1961)41. 1949 m. 
buvo sudaryta marksizmo-leninizmo klasikų veikalų v e r
tim ų į lietuvių kalbą Redakcinė komisija. Komisijos da r
bui vadovavo LKP CK sekretorius V. N iunka. 1950— 
1955 m. kom isija patikrino, o LKP CK biuras patvirtino 
V. Lenino Raštų (IV leidimas) 35 tomų vertim ą į lietuvių 
k a lb ą 42. Redakcinė kom isija tikrino taip pat K. M arkso 
ir F. Engelso raštų vertimus, padėdavo vertim ų redakto
riams išspręsti filosofinių, ekonominių, politinių terminų, 
sunkesnių posakių, patarlių  vertim ų klausimus. Recen
zentai ir redakcinės kom isijos nariai daugiausia buvo V il
niaus aukštųjų m okyklų dėstytojai.

Socialistinės revoliucijos, Tarybų valdžios paskelbimo 
Lietuvoje trisdešimtmečiui pam inėti V. N iunka parengė 
pranešimą, kurį skaitė 1948 m. gruodžio 15 d. iškilm inga
me darbo žmonių susirinkime Valstybinės filharm onijos 
salėje V ilniuje.

A pžvelgęs proletarinės, socialistinės revoliucijos Lie
tuvoje 1918 m. gruodžio mėn. eigą, masines dem onstraci
jas Lietuvos Laikinosios darbininkų ir valstiečių vy riau 
sybės 1918 m. gruodžio 16 d. m anifestu paskelbtai Tarybų 
valdžiai paremti, visuotinius streikus V ilniuje, Kaune, 
Šiauliuose, Panevėžyje, nukreiptus prieš okupantus vokie
čius ir Lietuvos buržuaziją, V. N iunka pateikė savo p ra
nešime tokius šių istorinių įvykių vertinim us: „Proletarinė 
revoliucija Lietuvoje ne tiktai panaikino vokiškųjų  oku
pantų ir Lietuvos buržuazijos viešpatavim ą; ji išvadavo 
lietuvių tau tą  iš nacionalinės priespaudos ir suteikė jai 
valstybingum ą. Tarybų valdžios sukūrim as Lietuvoje 
1918— 1919 m. kartu  reiškė ir Lietuvos valstybingum o 
sukūrimą. Reikia atmesti, kaip neatitinkančią 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. Ne apgaulingas vasario  16 d. aktas, bet p ro
letarinė revoliucija padarė galą vokiškųjų okupantų 
viešpatavim ui Lietuvoje ir padėjo Lietuvos valstybingu
mo pagrindus. Ne buržuazija, bet kom unistų partijos v a 
dovaujam i Lietuvos darbo žmonės buvo Lietuvos valsty
bės kūrėjai. Ne vasario 16 d., bet 1918 m etų gruodžio 
16 d. įeina į lietuvių tautos istoriją, kaip Lietuvos vals
tybingumo gimimo diena. Lietuvos valstybės susikūrim as 
buvo įteisintas Rusijos Socialistinės Federacinės Tarybų
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Respublikos vyriausybės, Lenino pasirašytu 1918 m etų  
gruodžio mėn. 22 d. dekretu, kuriam e buvo sakoma: „Ru
sijos tarybinė vyriausybė pripažįsta Lietuvos Tarybų Res
publikos nepriklausom ybę. A ukščiausiąja Lietuvos valdžia 
Rusijos tarybinė vyriausybė pripažįsta Lietuvos Tarybų 
valdžią, o iki Tarybų suvažiavimo —■ drg. M ickevičiaus- 
Kapsuko vadovaujam ą Lietuvos Laikinosios revoliucinės 
darbininkų vyriausybės valdžią" 43.

Turėdami galvoje tą faktą, kad p raeity je  Lietuvos feo
dalinė valstybė gyvavo jau  kelis šimtmečius, tarybiniai 
istorikai vėliau patikslino lietuvių tautos valstybingum o 
atkūrim o faktą. „Lietuvos Komunistų partijos istorijos 
apybraižos" pirmame tome revoliucinės darbininkų ir 
valstiečių vyriausybės manifesto reikšmė taip  vertinam a: 
„Laikinosios revoliucinės darbininkų ir valstiečių vyriau
sybės 1918 m. gruodžio 16 d. m anifestas buvo reikšm in
ga gairė Lietuvos darbo žmonių išsivadavimo kovos is
torijo je  ir turėjo didžiulę istorinę reikšmę. Kokybiškai 
nauju, tarybiniu pagrindu buvo atkurtas lietuvių tautos 
valstybingum as. M anifestas buvo „proletarinės diktatūros 
paskelb im o"44, Lietuvos Tarybų 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 gran
dines, suteikė anksčiau engtom s tautom s laisvo apsispren
dimo teisę" 45. Šiam patikslinim ui neprieštaravo ir V. N iun
ka, skaitęs „Lietuvos Komunistų partijos istorijos apy
braižos" pirmojo tomo tekstą dar iki jo  publikavimo.

Ne kartą  V. N iunka skaitė pranešim us Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos sesijose, LKP CK plenumuose. 
Juose buvo kritikuojam os „vieningosios srovės" koncep
cijos, liečiami įvairūs kiti kovos su buržuazine ideolo
gija klausimai. Rengiant LKP suvažiavim ų medžiagą, 
V. N iunka veikliai prisidėdavo ją  redaguojant. Jis  buvo 
ne vieno partijos dokum ento bendraautoris.

Apie dešimtį m etų (1961 m. lapkričio 1— 1970 m. lap 
kričio 5 d.) V. N iunka dirbo LKP CK teorinio žurnalo 
„Komunistas" vyriausiuoju redaktorium i (1968— 1970 m. 
kaip antraeilininkas). Šiuo laikotarpiu „Komunisto" skil
tyse pagausėjo partijos istorijos dokum entų publikavi
mas. „Komunistas" paskelbė „Lietuvos Komunistų partijos 
istorijos apybraižos" pirm ojo tomo m aketą. Tai paspar
tino apybraižos teksto parengimą, leido istorikams grei
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čiau susipažinti su apybraižos medžiaga ir aktyviau da
lyvauti jos aptarim uose rengiant knygą spaudai.

Lietuvos TSR M okslų A kadem ijos tik rų jų  narių  susi
rinkimas 1962 m. gruodžio 4 d. išrinko V. N iunką M okslų 
Akademijos nariu  korespondentu 46. 1968 m. vasario 27 d. 
Mokslų Akadem ijos visuotinis susirinkimas išrinko 
V. N iunką LTSR Mokslų Akadem ijos visuom enės mokslų 
skyriaus akadem iku sek re to rium 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 dešimtmečius V. N iunka pa
skyrė daugiausia katalikų bažnyčios politinės veiklos ty 
rimams. J is  dem askavo klerikalinės reakcijos veikėjų  ta r
navim ą Hitleriui ir V akarų im perialistiniam s sluoksniams 
jų bendram e kryžiaus žygyje prieš komunizmą, prieš Ta
rybų Sąjungą ir kitas socialistines šalis. 1963— 1980 m. 
V. N iunka parašė ir išleido šešias knygas k lerikalų ideo
logijai nušviesti, jų  ryšiams su im perialistais atskleisti. 
Nuo 1962 m. jis vis dažniau pasisakydavo tarybinėje 
periodikoje, demaskuodamas klerikalų politinius m anev
rus, atskleisdam as jų  antikom unistinę esmę.

Savo knygos „Socialiniai katalikybės mitai" (Vilnius, 
1965 m.) pagrindu V. N iunka parengė filosofijos istorijos 
d isertacijos autoreferetą „Kai kurie katalikų socialinės 
doktrinos evoliucijos klausimai" ir 1971 m. birželio mėn. 
Vilniaus valstybiniam e universitete apgynė filosofijos 
mokslų kandidato disertaciją. Jam  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 trak tuo ja  kaip 
šių laikų antikomunizmo rūšį. Bendrosios kapitalizmo k ri
zės laikotarpiu  klerikalizm as įgyja vis didesnę reikšmę 
imperializmo politiniam e ir ideologiniame arsenale. Bū
dingas politinio klerikalizm o bruožas yra darbo žmonių 
religinių jausmų, jų  prietarų panaudojim as antikom unis
tiniais tikslais.

Vis labiau plintant marksizmo mokslo idėjoms tarp  dar
bininkų, popiežius Leonas XIII 1891 m. paskelbė savo 
encikliką „Rerum novarum 1', kurioje pirmą kartą  buvo 
pamėginta paskelbti klerikalų socialinę doktriną. Jos tiks
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las, rašo V. Niunka, buvo „atitraukti darbininkų klasę 
nuo revoliucinės kovos, izoliuoti ją  nuo marksizmo įta 
kos. . .  Si doktrina sudarė ideologinį pagrindą vystytis k a 
talikiškajam  politiniam  klerikalizmui, kuris šiandien v a i
dina svarbų vaidm enį daugelyje kapitalistinių šalių, te lk 
damas apie save konservatyviausias, reakcingiausias v i
suomenės jė g a s " 48.

Buvo laikas, rašo V. N iunka, kada V atikanas draudė 
katalikam s bendrauti su komunistais, grasino neklauža
das atskirti nuo bažnyčios. Spaudžiant tikintiesiems, po
piežius Jonas XXIII enciklikoje „Pacem in terris" 
(1963 m.) pripažino, kad katalikai gali bendrauti su ateis
tais konkrečiais socialiniais, ekonominiais ir politiniais 
klausimais.

Neužtušuodam 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 idėjų  kovą, kuri 
kovojam a ideologinėmis priemonėmis, įtikinimo metodu. 
Šioje idėjų kovoje m arksistai laiko labai svarbiu savo 
uždaviniu padėti tikintiesiem s darbo žmonėms teisingai 
suvokti mūsų dienų socialinę tikrovę, įveikti antikom u
nistinius prietarus ir įvairius socialinius mitus, iškraipan
čius mūsų epochos vaizdą" 49.

V. N iunka m okėjo anglų, vokiečių, italų, lenkų kal
bas, todėl moksliniame darbe galėjo naudotis užsienyje 
leidžiama literatūra. Apie 20 kartų  jis buvo išvykęs į už
sienį. M okslinėse ir tarnybinėse kom andiruotėse, taip pat 
kaip turistas jis lankėsi Italijoje, V okietijos Dem okrati
nėje  Respublikoje, Belgijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Bul
garijoje, A ustrijoje, Kanadoje, Vokietijos Federacinėje 
Respublikoje, Suomijoje, Rumunijoje, Ispanijoje, Portu
galijoje, Švedijoje. Bendravim as su užsienio mokslo pa
saulio žmonėmis didino jo  erudiciją, plėtė mokslinį aki
ratį.

Būdamas keturių (II—V) šaukimų TSRS Aukščiausio
sios Tarybos deputatu 1946— 1962 m. ir devynių (II—X) 
šaukim ų Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatu 
1947— 1983 m., V. N iunka daug kartų  sesijose pasisakė 
aktualiais Tarybų šalies ir respublikos ideologinio darbo 
klausimais. Jo  pasisakymai buvo skelbiami „Pravdoje", 
„Izvestijose“, žurnale „Partijnaja žizn" ir kituose sąjun
giniuose periodiniuose leidiniuose, straipsnių rinkiniuose.
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Kaip respublikos Aukščiausiosios Tarybos Įstatym ų su
m anymų 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 gelmių kodekso projekto" (1976). 
Kodeksai 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.

Visuotinis akadem ikų susirinkim as 1976 m. balandžio 
15 d. išrinko V. N iunką Lietuvos TSR M okslų A kadem i
jos tik ruo ju  nariu  akadem iku50. Kaip visuom enės mokslų 
skyriaus akadem ikas sekretorius jis buvo LTSR M okslų 
Akadem ijos prezidiumo narys ir atstovavo prezidium e v i
suomenės mokslams.

V. N iunka buvo seniausias m ūsų krašte Lietuvos KP 
Centro Komiteto narys — nuo 1937 iki 1983 m.

Už vaisingą visuom eninę ir mokslinę veiklą tarybinė 
vyriausybė apdovanojo V ladą N iunką dviem Lenino o r
dinais, Spalio revoliucijos, dviem  Darbo raudonosios vė
liavos, Tėvynės karo II laipsnio, „Garbės ženklo" ordinais, 
taip pat medaliais. 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 diplomas: „Lietuvos TSR „Žinijos" drau
gijos valdybos Prezidiumo nutarim u už didelius nuopel
nus propaguojant politines ir mokslines žinias, kom unis
tiškai auklėjan t darbo žmones 1982 m etų A n t a n o  
S n i e č k a u s  prem ija paskirta akadem ikui Vladui 
N iunkai" 51.

M irtis ištiko V. N iunką 1983 m. gruodžio 26 d. V il
niuje. Jo  palaikai buvo iškilmingai palaidoti V ilniaus A n
takalnio kapinių memoriale.

LITERATŪRINIS PALIKIMAS 
IR ATMINIMO ĮAMŽINIMAS

Tarybinės bibliografės I. Kalpakovaite, Z. Zalūbaitė, 
E. Žvirblienė, A. Pacipavičiūtė yra suskaičiavusios, kad 
1928— 1983 m. V. N iunka y ra  paskelbęs daugiau kaip 
400 straipsnių knygose, žurnaluose ir laikraščiuose. At-
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skirais leidiniais yra išleista 11 jo  parengtų  knygų ir bro
šiūrų.

Ištirti ir įvertinti V. Niunkos publicistinius ir m oksli
nius kūrinius, visą jo  literatūrinį palikim ą yra specialaus 
darbo uždavinys. N ėra abejonės, kad tą  darbą atliks nau 
jos kartos visuom enės mokslų atstovai.

Įamžinant velionio atminimą, Lietuvos TSR M inistrų 
Tarybos 1984 m. birželio 14 d. n u ta rim u 52 Vlado N iun
kos vardas yra suteiktas Radviliškio rajono Baisogalos 
vidurinei m okyklai.

Prie namo Vilniuje, Akm enų g. 4, y ra  pritv irtin ta m e
morialinė lenta su šiuo užrašu: „Siame nam e 1959— 1983 m. 
gyveno revoliucinio judėjim o dalyvis, Komunistų parti
jos ir Tarybų valstybės veikėjas, Lietuvos TSR nusipel
nęs kultūros veikėjas, akadem ikas Vladas Niunka".

Vilniaus A ntakalnio kapinių m emoriale, kur palaido
tas V. Niunka, pastaty tas antkapis su velionio bareljefu.

Kauno Šilainių m ikrorajone 1984 m. viena iš naujų  
gatvių pavadinta V. Niunkos vardu.

Valstybinis leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos 
reikalų kom itetas yra įpareigotas išleisti V. Niunkos rink
tinius raštus.

1 9 8 4

V. NIUNKOS RASTAI, IŠĖJĘ ATSKIRAIS LEIDINIAIS

1. Tarybų Lietuvos metai.— [M.]: LTSR valst. 1-kla, 1943.— 28 p.
2. Daugiatautė tarybinė va ls tybė— tautų  laisvės ir nepriklausom ybės 

laidas.— V.: Tiesa, 1947.— 20 p.— („Tiesos" knygynėlis; N r. 7).
3. Tarybų valdžios įsikūrimo Lietuvoje trisdešimtosios metinės: LKP CK 

sekretoriaus drg. V. Niunkos pranešimas iškilmingame posėdyje Vil
niuje.— V.: Valst. polit. lit. 1-kla, 1949.— 23 p.

4. V ietinės darbo žmonių deputatų tarybos — liaudies valdžios orga
nai.— V.: Valst. polit. lit. 1-kla, 1947.— 14 p.

5. N uo Vatikano Pirmojo iki Vatikano Antrojo.— V.: Valst. polit. ir  
moksl. lit. 1-kla, 1963.— 91 p.

6. Socialiniai katalikybės mitai.— V.: Mintis, 1965.— 208 p.
7. Vatikanas ir antikomunizmas.— V.: Mintis, 1970.— 280 p.
8. Klerikalinės partijos ir Vatikanas: Krikščionių demokratų partijos; 

politinėje imperializmo sistemoje.— V.: Mintis, 1974.— 80 p.
'9. Некоторые вопросы эволюции католической социальной доктри

ны: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук f  
Вильн. гос. ун-т им. В. Капсукаса,— В., 1971.— 23 с.

10. Национально-освободительное движение и религии (на приме
ре католицизма).— М.: Знание, 1972.— 48 с.— (Новое в жизни,, 
науке, технике. Сер. «Естествознание и религия»; № 8).

И. Современный Ватикан.— М.: Знание, 1980.— 64 с.— (Новое в 
жизни, науке, технике. Сер.— «Науч. атеизм»; № 9).
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Juozas
Ozarskis
( 1 8 7 4 — 1 9 4 3 )

K etvirtajam e šio amžiaus dešim tm etyje M askvos lietuvių  
darbininkų klubo nuolatiniai aktyvistai buvo trys revo
liucijos veteranai, Komunistų partijos nariai nuo 1905 m.: 
V iktoras Brigmanas, Juozas Ozarskis ir Emilija Šimaitė.

Juozas Ozarskis gimė 1874 m. spalio 24 d. Pandėlio 
valsčiaus (dabar Rokiškio raj.) Šakalių kaime. Tėvai bu
vo kilę iš mažažemių valstiečių, kum ečiavę dvare. Tėvas 
vertėsi kalvyste.

1932 m. liepos 27 d. autobiografijoje J . Ozarskis rašo: 
„Nuo 8-erių m etų piem enavau pas buožes. Jokios m o
kyklos nelankiau. Galvijų bandą ganiau iki 16 metų, o 
po to dirbau samdiniu" '. J . Ozarskis buvo savamokslis, 
bet gana raštingas, politiškai išsilavinęs partijos narys.

Ieškodamas darbo, 1897 m. jis nuvyko į Rygą, dirbo 
kalviu stambiose miesto įmonėse: Rusų—Baltijos vagonų 
statybos, plieno liejimo, gumos dirbinių „Provodnik" ir 
kitose gamyklose.

1905 m. sausio 22 (9) d. Peterburgo darbininkai suren
gė m asinę eiseną prie caro Žiemos rūmų. J ie  nešė peti
ciją, kurią norėjo įteikti carui, kad pasiskųstų savo sun
kia m aterialine ir beteise padėtimi. Taikią darbininkų 
eiseną caro vyriausybė pasitiko kariškių ir policijos kul

is  Užsak. N r. 3499 273



komis. Peterburgo gatvėse buvo užm ušta ir sužeista 4600 
žmonių. Caro tarnai norėjo žudynėmis įbauginti darbinin
kus, bet Kruvinasis sekmadienis sukėlė dar didesnį pa
sipiktinimą. 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. Gatvėse 
vyko masinės dem onstracijos prieš caro valdžią, kuriose 
dalyvavo ir miesto darbininkai lietuviai. Sausio 26(13) d. 
į taikią darbininkų dem onstraciją Dauguvos krantinėje 
buvo paleistos šūvių salvės. G atvėje krito apie 70 užmuš
tų  ir 200 sužeistų demonstrantų. M asinėmis anticarinėm is 
dem onstracijom is virto  žuvusiųjų laidotuvės 2.

A ktyvus Rygos darbininkų dem onstracijų dalyvis bu
vo  ir J. Ozarskis. M inėtoje autobiografijoje jis prisim e
na, kad 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. . . Tūkstantinė dem onstracija su rau
donomis vėliavomis žygiavo M askvos gatve į m iesto cent
rą. Prie geležinkelio tilto dem onstraciją sulaikė policijos 
b ū ry s .. .  Caro kariūnų salvėmis dem onstracija buvo išvai
kyta. Daug darbininkų buvo užmušta ir sužeista. Taip 
pasibaigė kruvini Rygos įvykiai 1905 m etų sausio 13 d. 
Šis nekaltų  ir beginklių darbininkų sušaudymas pavertė 
m ane tikru  kovotoju už darbininkų klasės reikalus" 3.

Rusų-—Baltijos vagonų statybos gamyklos darbininkai 
1905 birželio—rugpjūčio mėn. streikavo. Streiko metu 
J. Ozarskis susipažino su bolševikinės RSDDP organiza
cijos nariais, buvo priimtas į bolševikų partiją, jos nu
rodym u platino socialdem okratinę literatūrą įmonėje ir 
gatvėse, kovojo su caro valdžios samdiniais.

„1905 m. spalio streiko ir gruodžio sukilimo m etu,— 
rašo J . Ozarskis,— aš buvau darbininkų kovos būrio da
lyvis. Būrys kovojo prieš juodašimčių caro tarnų užpuo
limus" 4. Gamyklos adm inistracija streikų dalyvį J. Ozars- 
kį, kaip politiškai nepatikim ą žmogų, 1909 m. atleido iš 
darbo. „Dėl tos pat priežasties 1913 m. m ane pašalino 
iš „Provodniko“ gamyklos,— rašo toliau J . Ozarskis.— 
Per visą pogrindinio darbo Rygos organizacijoje laiką, 
t. y. iki 1915 metų, aš aktyviai dirbau partiniuose būre
liuose ir masiniuose susirinkimuose (daugiausia tarp  drau
gų lietuvių). Partijos nurodym u daug dėmesio skyriau
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profsąjunginiam  darbui. Buvau chemijos darbininkų prof
sąjungos, o nuo 1910 m.— m etalistų profsąjungos narys" 5.

Rygos revoliuciniai socialdem okratai reakcijos m etais 
sukūrė legalią lietuvių darbininkų kultūros švietimo d rau 
giją „Giedra", gyvavusią 1910— 1915 m. V eikė ji kaip 
blaivybės platinim o organizacija. 1911 m. turėjo  apie 160 
narių. J . Ozarskis aktyviai dalyvavo draugijos veikloje, 
padėjo rengti paskaitas, vaidinimus, choro repeticijas.

„Giedros" draugija 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 skiriamus „Giedros" kalendorius, o 
1913— 1914 m. šelpė revoliucinių socialdem okratų leidžia
mą laikraštį „Vilnis". J . Ozarskis buvo aktyvus laik raš
čio p latintojas ir rėmėjas.

Pirmojo pasaulinio karo metu, kaizerinės V okietijos 
kariuom enei a rtė jan t prie Rygos, dalis įmonių įrengim ų 
kartu  su darbininkais buvo evakuoti į Nižnij N ovgorodą 
(dabar Gorkis). A tsidūręs Sormovo laivų statykloje, 
J. Ozarskis susisiekė su vietine bolševikų partijos o rga
nizacija ir tęsė pogrindinį partinį darbą.

V asario buržuazinės dem okratinės revoliucijos m etu 
J . Ozarskis kartu  su kitais darbininkais padėjo nugink
luoti Nižnij Novgorodo caro policiją, suimti gubernato
rių, išlaisvinti iš kalėjim o politinius kalinius. Kaip bol
ševikų partijos lietuvių sekcijos atstovas J. Ozarskis 
1917 m. buvo išrinktas į Nižnij Novgorodo K anavino ra 
jono (dabar Gorkio autom obilių gamyklos teritorija) dū
mą, kovojo su deputatais m enševikais, rėmusiais Laiki
nosios vyriausybės im peralistinio karo tęsimo politiką.

M inint V. Kapsuko m irties metines, 1936 m. vasario 
16 d., M askvoje J. Ozarskis papasakojo, kad Nižnij N ov
gorodo Kanavino rajono lietuvių bolševikų sekcija, k u 
rios sekretorius jis buvo, 1917 m. nutarė V. Kapsuką 
pakviesti iš Petrogrado atvykti į Nižnij Novgorodą. Tuo 
liksiu sekcijos narys Ignas Krasauskas buvo pasiųstas į 
Petrogradą. V. Kapsukas 1917 m. rugpjūčio 6—8 d. lan
kėsi Nižnij Novgorode, dviejuose lietuvių bolševikų su
sirinkimuose padarė pranešimus apie Rusijos revoliucijos 
eigą ir bolševikų uždavinius. „V. Kapsukas,— pasakojo 
J. Ozarskis,— m okė mus, kaip sutvarkyti partinį darbą, 
kaip organizuoti sekciją. V adovaujantis V. Kapsuko nu 
rodymais, buvo suorganizuota tv irta  lietuvių bolševikų 
sekcija Nižnij Novgorode. Tvirtai palaikydam a Kapsuko
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patarim us, sekcija organizaciniu ir politiniu atžvilgiu ra 
jone buvo pirm oje v ietoje" 6.

Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos metu 
J . Ozarskis kovėsi Nižnij Novgorodo darbininkų gink
luotame būryje, kuris atrem davo kontrrevoliucionierių 
išpuolius. Fabrikantai su savo samdiniais m ėtė darbinin
kus revoliucionierius iš barakų, kad jie  neturėtų  ku r gy
venti. Darbininkų kovos būriai gynė savo draugų teisę 
turėti pastogę. Po revoliucijos būrys buvo perorganizuo
tas į Raudonosios gvardijos dalį, toliau gynė Spalio re
voliucijos iškovojimus.

Kaip bolševikų partijos Nižnij Novgorodo lietuvių sek
cijos atstovas J. Ozarskis 1918 m. sausio 5—8 d. daly
vavo  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. Kapsukas 1918 m. gruodžio mėn. pasiuntė 
Nižnij Novgorodo lietuvių bolševikų sekcijai telegramą, 
ragindam as sekciją likviduotis, o visiems jos nariam s a t
vykti į Daugpilį. J . Ozarskis 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 pirmininku, 
paskui Zarasų apskrities milicijos viršininku. Milicijai 
teko smarkiai kovoti su spekuliantais, kurie, naudodam ie
si sunkia kaizerinės V okietijos kariuom enės pafrontėje 
apiplėšto krašto padėtimi, plėšė badaujančius gyventojus.

Kontrrevoliucijos jėgom s vis sm arkiau veržiantis į ry 
tus, iškilo reikalas sustiprinti Tarybų valdžios organus 
Zarasų apskrityje. Komunistų partijos iniciatyva 1919 m. 
gegužės 31 d. buvo sudarytas apskrities revoliucinis ko
m itetas, kurio pirm ininku buvo paskirtas J . Ozarskis 8.

Apskrities revoliucinio komiteto 1919 m. vasaros pa
baigoje parengtoje ataskaito je atsispindi, kokiomis sun
kiomis sąlygomis teko tada dirbti: trūko pareigingų da r
buotojų, dalis tarybinio aparato tarnauto jų  slapstėsi, 
nevykdė jiems patikėtų  pareigų. Revoliucinio kom iteto 
pastangom is Tarybų valdžia Zarasų apskričiai paskyrė 
500 pūdų rugių ir 200 pūdų druskos. Teko spręsti, kam 
juos išdalyti. Duonos prašė Raudonosios Arm ijos dalys 
ir  m iesto varguom enė. Didžiąją rugių ir druskos dalį a ti
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davė Raudonosios Arm ijos 4-osios divizijos 1-ajai briga
dai, o kitus produktus išdalijo Zarasų miesto 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 nemokam ą m edicinos pagalbą. Švieti
mo skyrius atidarė Zarasuose pradinę mokyklą. Buvo orga
nizuojamos m okyklos valsčiuose 9.

Rugpjūčio 23 d. vakare buržuazinė kariuom enė ėmė 
pulti Zarasų link. Tarybų valdžios įstaigos buvo privers
tos rugpjūčio 25 d. pasitraukti iš Zarasų — paskutinio 
Lietuvos apskrities miesto, kur dar gyvavo Tarybų va l
džia. Zarasų revoliucinis kom itetas (J. Ozarskis, J. S ta
selis ir kt.) pro Daugpilį, Rezėknę rugsėjo 4 d. pasiekė 
Smolenską.

1919 m. rugsėjo 29 d. pildydam as anketą, J. Ozarskis 
į klausimą, „kokį tarybinį darbą gali dirbti?" atsakė: 
„Galiu dirbti bet kokį darbą, išskyrus kanceliarinį" 10. 
Spalio pradžioje V. Kapsukas pasiuntė J . Ozarskį į M ask
vą, k u r jis iki 1920 m. liepos 25 d. dirbo evakuoto iš 
Tarybų Lietuvos turto sandėlio v ed ė ju 11.

1921 m. sausio 5 d. partiniai organai nu tarė  organi
zuoti M askvoje lietuvių tarybinę partinę mokyklą, kurios 
pagrindu 1921 m. pabaigoje buvo sukurtas V akarų  tau 
tinių m ažum ų komunistinio universiteto lietuvių sekto
rius. Šioje mokslo įstaigoje J . Ozarskis buvo ūkinis dar
buotojas iki 1930 m. gegužės 15 d .12

J. Ozarskis ir jo  šeimos nariai artim ai bendravo su 
Lietuvos Komunistų partijos vadovais V. Kapsuku, Z. An- 
gariečiu, su atvykusiais į M askvą partinio darbo reika
lais arba m okytis V akarų tautinių mažumų kom unisti
niame universitete jaunais Lietuvos komunistais. Kai ku 
rie iš jų  Ozarskių bute rasdavo laikiną prieglobstį, kol 
įsikurdavo paskirtoje v ieto je 13. Pas Ozarskius M askvoje, 
Petroverigskij skersgatvyje 10-6, y ra gyvenę Kazys Gied
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 ko 
m itetas pasiuntė J. Ozarskį dirbti vadovaujantį darbą į 
baldų fabriką. Už aktyvų dalyvavim ą visuom eniniame 
darbe, gerą socialistinio lenktyniavim o įm onėje organi-
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žavim ą J. Ozarskis 1933— 1936 m. yra gavęs tris M ask
vos tarybinių organizacijų viešus padėkos raštus 16.

Nuo 1929 m. iki 1937 m. M askvoje veikė lietuvių dar
bininkų klubas. Jam e buvo apie 300 narių  17. J . Ozarskis 
buvo nuolatinis klubo valdybos narys, veikliai dalyvavęs 
jo aktyvo organizuojam uose renginiuose. Klubo aktyvis
tai buvo ir jo šeimos nariai, taip  pat partijos nariai: 
sūnus Eduardas O zarsk is— vėliau LKP CK sekretorius ir 
LTSR M inistrų Tarybos pirmininko pavaduotojas; dukra 
Kazimiera O zarskaitė— vėliau  LKP CK darbuotoja; duk
ra  Ona Ozarskaitė-M ickevičienė — vėliau M askvos užsie
nio kalbų literatūros leidyklos lietuvių redakcijos dar
buotoja.

Kai prasidėjo Didysis Tėvynės karas, J . Ozarskis gy
veno M askvoje. Nors ir senyvo amžiaus, jis savanoriu 
įsto jo  į M askvos darbininkų savigynos būrį, padėjo ginti 
Tarybų šalies sostinę nuo fašistinių grobikų. Vykdydam as 
šias garbingas pareigas, J. Ozarskis susirgo ir 1943 m. 
birželio 23 d. mirė I8. Jam  skirtą nekrologą pasirašė M ask
v o je  gyvenę A. Sniečkus, I. Gaška, K. Preikšas ir kiti 
bendražygiai.

Juozas Ozarskis buvo veiklus revoliucinio judėjim o 
dalyvis, ištikimas Komunistų partijos narys, iki galo a t
sidavęs darbo žmonių išsivadavimo reikalui. Tai vienas 
iš seniausios kartos lietuvių revoliucionierių, tokių kaip 
Emilija Šimaitė, Leonas Vaidelauskas, Ju rg is Povilavičius, 
K. Požėlos bendražygis Juozas Gegeckas ir daugelis kitų.
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Antanas
Petrauskas
( 1905— 1946)

A ntanas Petrauskas buvo tarp  tų  Lietuvos Komunistų 
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  rėmėsi darbininkų k la
sės ideologija, marksizmo-leninizmo idėjomis. Buržuazijos 
viešpatavim o metais, sudėtingomis Komunistų partijos n e 
legalios veiklos sąlygomis, kai klasiniai priešai visaip 
šmeižė komunistus, jų  kovos tikslus,— tik m arksizm o-le
ninizmo teorija  leido darbininkų klasės sąmoningiems vei
kėjam s susigaudyti visuom eninio gyvenimo įvykių chao
se, neleido iškrypti iš teisingo klasių kovos kelio, n u 
švietė artim iausius partijos uždavinius ir jos galutinį 
tikslą. A. Petrauskas buvo vienas iš labiau teoriškai pa
sirengusių revoliucionierių, todėl jo  svarbus žodis, idė
jinis argum entas ne v ieną pogrindininką sustiprino, įkvė
pė tolesnei veiklai.

A ntanas Petrauskas gimė 1905 m. gegužės 19 d. Kė
dainių apskrities Gudžiūnų valsčiaus (dabar Kėdainių raj.) 
Jokūbaičių  kaime. Jo  tėvai A ntanas Petrauskas ir M orta 
M ockutė-Petrauskienė Jokūbaičiuose turėjo 16 ha žemės.
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N uo pat mažens Antanas, kaip ir daugelis valstiečių vai
kų, dirbo žemės ūkio darbus, ganė gyvulius. 1921 m. ėmė 
lankyti Kėdainių suaugusiųjų gimnaziją, kurioje 1926 m. 
baigė 6 klases. M okėti už mokslą, nuom oti Kėdainiuose 
kam barėlį tėvai ne visada pajėgdavo, dėl to Antanas 
m okėsi savarankiškai ir egzaminus laikė pašaliečio te i
sėmis. Tarnaudam as 1926— 1927 m. kariuom enėje ir dirb
damas ten nuo 1926 m. intendantūros raštininku, jis tęsė 
m okslą Kaune m okytojų profesinės sąjungos išlaikomos 
suaugusiųjų gimnazijos 7 klasėje.

Visuomeninio gyvenim o klausimais A. Petrauskas ėmė 
domėtis dar būdamas moksleivis. ,,1924 metais,-— rašo au 
tobiografijoje A. Petrauskas,— paskaitęs keletą m arksis
tinio turinio knygų, tarp  jų  ir V. Lenino „Valstybė ir 
revoliucija" (išleista 1919 m. JA V  pažangiųjų lietuvių 
organizacijos), pasukau prieš visas „kairiąsias" partijas 
i r  tapau karštu  kom unistų šalininku. 1925 m. susirišau 
su Kėdainių m okytojų seminarijos m okiniu Laurynu Ka
počium, kuris tuo pačiu m etu įtraukė m ane į partiją. 
Dar tais pačiais m etais grįžau į savo kraštą  ir organiza
vau keletą partinių kuopelių, iš kurių vėliau išaugo Kė
dainių apskrities organizacija" Puikus A ntano pagalbi
ninkas partinėje veikloje buvo jo  brolis Pranas, LKP n a 
rys nuo 1924 m.2

Atlikęs karo prievolę, A. Petrauskas 1927 m. spalio 
30 d. grįžo į tėviškę, bet netrukus buvo iškviestas į Kau
ną partiniam  d a rb u i3. LKP CK Sekretoriatas pavedė jam  
dirbti Centro Komiteto darbo tarp  kareivių skyriuje. Tuo 
m etu šiam skyriui vadovavo LKP CK Sekretoriato narys 
Povilas Jankauskas (Benius), o A. Petrauskas, A. Snieč
kaus žodžiais, buvo tarsi jo pagalbininkas 4.

Už revoliucinę veiklą A. Petrauskas 1929 m. spalio 
2 d. Kaune buvo suimtas. Kratos m etu žvalgyba rado pas 
jį žydų kalba parašytą korespondenciją apie kareivių 
padėtį ryšių batalione. Tardomas A. Petrauskas atsisakė 
ant korespondencijos pasirašyti ir patvirtinti, kad tai jo  
raštelis. Žvalgyba netrukus iš savo agento Izraelio Štei
no, gabenusio raštelį, sužinojo, kad korespondenciją pa
rašė Motelis Kerbelis. Nenorėdam a išduoti savo agento, 
žvalgyba neprijungė prie A. Petrausko bylos M. Kerbe- 
lio, kuris buvo suimtas kiek vėliau ir nuteistas 15 m etų 
k a lė t i5.

A. Petrausko byla buvo perduota spręsti Kauno apy 
gardos teismui. Pagal 1929 m. gruodžio 27 d. surašytą
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kaltinam ąjį aktą, „patrauktas kaltinam uoju A ntanas Pet
rauskas kaltu  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
kiamus parodymus. Kauno apygardos teismas 1930 m. 
kovo 25— 26 d., remdamasis tais žvalgybos agentūros duo
menimis, nuteisė A. Petrauską 6 m etus k a lė ti6. V yriau
siasis tribunolas birželio 28 d. apygardos teismo nuo
sprendį patvirtino. Iki teismo kalėtas laikas nebuvo įskai
tytas.

Kalėjime A. Petrauskas išsėdėjo apie 7 metus. Kaip 
ir kiti politiniai kaliniai, jis stengėsi kalinimo laiką pa
gal galimybes išnaudoti lavinimuisi: studijavo rusų ir vo 
kiečių kalbas, skaitė nelegaliai gaunam ą literatūrą. 1940 m. 
liepos 24 d. autobiografijoje A. Petrauskas rašo, kad, sė
dėdam as kalėjim e, jis perskaitė keletą V. Lenino, K. M ark
so, F. Engelso, G. Plechanovo ir kitų m arksistų veikalų, 
iš S. Volfsono vadovėlio studijavo dialektinį m aterializ
mą, iš Lapiduso knygos — politinę ekonomiją, iš Lusino 
knygos7— V akarų Europos darbininkų judėjim o istoriją.

Kaip labiau išsilavinęs, A. Petrauskas mokė savo k a 
meros draugus. „Kartais, ypač vasarą,— prisim ena kovos 
draugas,— kai ankštoje kam eroje tiesiog nebūdavo kuo 
kvėpuoti ir svaigdavo galva, Antanas, dėstydam as lie
tuvių kalbą, aritm etiką ir kitus dalykus, taip m okėdavo 
mus sudominti, kad pam iršdavom e karštį. . . Je i daugelis 
mūsų, buvusių politinių kalinių, šį tą pasiekėme, keldami 
savo bendrą ir politinį išsilavinimą, esame labai dėkingi 
Antanui ir kitiem s draugam s" 8.

A. Petrauskas, atlikęs skirtą jam  bausmę, iš Šiaulių 
kalėjimo buvo paleistas 1936 m. birželio 28 d.9

Vadovaudam asi Kominterno VII kongreso nutarimais, 
Lietuvos Komunistų partijos vadovybė ieškojo galimybių 
išplėsti pogrindyje veikusius partijos ryšius su darbo žmo
nėmis, sprendė, kokie darbuotojai galėtų geriau padėti 
partijai kovoti su sektantizmo reiškiniais. 1936 m. ge
gužės pabaigoje atvykęs į Kauną, A. Sniečkus rūpinosi 
surasti nau jų  darbuotojų, kuriuos galima būtų  įtraukti 
į vadovaujantį partijos darbą. 1936 m. liepos 16 d. jis 
pasiuntė laiškutį Z. Angariečiui: „Mes manome svarsty- 
l i klausimą apie paėmimą darban A ntano Petrausko" 10. 
< 'avęs pritarim ą, LKP CK Sekretoriatas kooptavo A. Pet-
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rauską į LKP Kauno rajono kom iteto narius, o kom itetas 
išrinko jį savo sekretoriumi.

Kadangi fašistų valdžia profsąjungas uždarė, o vietoj 
jų  1936 m. sukūrė Darbo rūmus, daugelis darbininkų į 
šią nau ją  įstaigą darbininkų reikalam s tenkinti žiūrėjo 
su nepasitikėjim u, Darbo rūmų atstovų rinkimus boiko
tavo. Pasiūlymas prie Darbo rūmų steigti odininkų, siu
vėjų  ir kitas sekcijas buvo vertinam as kaip  fašistų val
džios pastangos paimti 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 [Moisejus Gurvičius] sek
cijų prie Darbo rūm ų organizavim ą buvo sustabdęs. Da
bartinis rajkom o sekretorius Vaclovas [A. Petrausko sla
pyvardis] tą sustabdym ą atšaukė ir pavedė parajoniam s 
sekcijas organizuoti, nes tai esąs vienintelis būdas prieiti 
prie darbininkų masės" 11. Į sekcijas suburti darbininkai 
rengė savo susirinkimus Darbo rūmų patalpose, svarstė 
jiems rūpimus klausimus ir kom unistų vadovaujam i orga
nizavo streikus.

Kaip buvo sprendžiami bendro darbininkų ir antifa
šistinio liaudies fronto klausim ai Kauno partinėje orga
nizacijoje, m atyti iš informacijos apie A. Petrausko pra
nešim ą LKP Kauno m iesto III parajonio konferencijoje. 
Jo je  1936 m. spalio 11 d. dalyvavo 10 delegatų, A. Pet
rauskas informavo konferencijos dalyvius, kad Kauno 
m ieste esančiuose trijuose parajoniuose y ra  apie 170 par
tijos narių, o visam e partijos Kauno rajone, apim ančia- 
me Kauno miestą, Raseinių, Kauno apskritis, Babtų—V an
džiogalos, Jurbarko, Prienų, Seredžiaus, Veliuonos vals
čius, daugiau kaip 500. Kaune esąs sudarytas bendro dar
bininkų fronto kom itetas, į kurį įeina LKP Kauno rajono 
kom iteto ir LSDP Kauno kuopos kom iteto atstovai. P ra
nešime 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 būtų įleisti ir trockininkų atstovai. Tam griežtai 
priešinosi komunistai. Nesulaukę pritarim o, eserų a tsto
vai iš liaudies fronto organo pasitraukė, tuo pabrėždami, 
kad jie nerem ia antifašistinio liaudies fronto idėjų.

Konferencija pasveikino Lietuvos kalėjim uose kalina
mus antifašistus, į liaudies frontą besitelkiančius kovoto
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jus. Priim toje rezoliucijoje konferencija rekom endavo ko
munistams plėsti darbą tarp stam besnių įmonių darbinin
kų, daugiau priim ti į partiją  narių, kurti įmonėse prof
sąjungines organizacijas 12.

1936 m. lapkričio 22 d. LKP Kauno rajono kom itetas 
sukvietė pasitarim ą dėl bedarbių kovos organizavimo. 
A. Petrausko vadovaujam i pasitarim o dalyviai svarstė 
viešųjų darbų darbininkų, dirbusių Lampėdžiuose, VIII 
forto rajone, padėtį ir num atė konkrečias priem ones jų  
kovai su a k ty v in ti13.

Tų pačių m etų gruodžio 13 d. LKP Kauno rajono ko
miteto posėdyje, kuriam e dalyvavo A. Petrauskas, A. Klei- 
neris, A. Šimanas, J. N anartonis ir kiti, buvo svarstom a 
tekstilininkų, m aistininkų, odininkų, bedarbių padėtis. 
Posėdis konstatavo, kad tekstilės įmonėse veikia viena 
partinė kuopelė, maisto pram onėje — dvi, be to, šios p ra 
monės įmonėse 60 darbininkų priklauso profsąjunginėm s 
grupėms; tarp  odininkų veikia v iena partinė kuopelė ir 
gerai dirba profsąjunginė organizacija; tarp  bedarbių vei
kia 7 partinės kuopelės. Posėdyje buvo pareikšta, kad 
LSDP vadovų reikalavim u buvęs LSDP Kauno organiza
cijos kom iteto atstovas spaustuvės darbininkas Jonas Sa
baliauskas iš Kauno bendro fronto kom iteto pasitraukė. 
LKP Kauno rajono kom itetas nutarė dirbti tarp miesto 
darbininkų aiškinam ąjį darbą, kad jie žinotų LSDP va
dovų neigiam ą pažiūrą bendro fronto klausim u 14.

Komunistų 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. ba
landžio 2 d. sušaukė savo instruktorių, paskirtų įvairiom s 
pram onės šakoms, pasitarimą. Jam e dalyvavo m etalistų, 
tekstilės, odos pramonės, spaustuvių, siuvėjų, medžio ap 
dirbimo šakų instruktoriai. V adovavęs pasitarim ui A. Pet
rauskas iškėlė jiems uždavinį pasiekti, kad išrinktos sek
cijų valdybos būtų legalizuotos, kad savo reikalais d a r
bininkai kreiptųsi ne į Darbo rūmų pareigūnus, o į pačių 
darbininkų išrinktas valdybas 15.

A rtėjan t Gegužės pirm ajai, LKP CK parengė instruk
ciją, kaip reikia organizuoti šios Tarptautinės darbininkų 
solidarumo šventės m inėjimą. Partijos parajonių kom i
tetų ir kuopelių posėdžiuose A. Petrauskas ir k iti rajono 
kom iteto nariai populiarino šios instrukcijos nurodymus. 
N orėdam a sutrukdyti rengti darbininkų dem onstracijas,
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policija 1937 m. balandžio 20 d. Kauno gatvėje sulaikė 
A. Petrauską ir kitus įtariam us komunistus. Kauno miesto 
ir apskrities karo kom endantas, remdamasis dar 1926 m. 
gruodžio 18 d. fašistinio valstybės perversm o vykdyto jų  
įsakymu, nubaudė A. Petrauską adm inistracine tvarka 3 
savaites kalėti. V isuotinio Kauno darbininkų politinio 
streiko m etinių išvakarėse birželio 10 d. žvalgyba vėl j į  
suėmė, o karo kom endantas tuo pačiu pretekstu  nubaudė 
3 savaites kalėti ,,už darbininkų kurstym ą streikuoti" 16, 
nors A. Petrauskas tuo m etu gyveno nelegaliai ir nieko 
kurstyti negalėjo. A reštų m etu žvalgybininkai pas A. Pet
rauską nieko nerasdavo, taigi dėl įkalčių stokos perduoti 
jį teismui negalėdavo.

Tokie dažni suėmimai trukdė A. Petrauskui dirbti Kau
ne partinį darbą. Tada LKP CK Sekretoriatas nu tarė  iš
siųsti jį į periferiją. Jis  buvo paskirtas LKP CK instruk
toriumi ir nuo 1937 m. liepos iki 1938 m. birželio mėn. 
dirbo partinį darbą Siaurės rytų Lietuvoje — Biržų, Pa
nevėžio, Rokiškio, Utenos ir Zarasų apskrityse 17.

Būdamas LKP Kauno rajono kom iteto sekretorium i, 
A. Petrauskas 1936— 1937 m. dirbo ir rajono kom iteto 
leidinio „Revoliucinis darbininkas" redakcinėje kolegijo
je  18. 1937 m. rudenį jis buvo kooptuotas į LKP CK ir jo  
narys liko iki mirties. 1938 m. birželio mėn. A. Petraus
kas buvo kooptuotas į LKP CK Sekretoriatą. Birželio— 
rugsėjo mėn. jis vadovavo periferijos partinėm s organi
zacijoms 19.

1937 m. rudenį žvalgyba nežinojo, k u r dingo A. Pet
rauskas. N epasitvirtino agentų spėliojimai, kad jis išva
žiavęs iš Lietuvos „pagilinti žinių organizacijos ir propa
gandos srityje". Kiti agentai pranešinėjo, kad jis išvy
kęs į TSRS dalyvauti LKP CK plenume, įvykusiam e 
1938 m. sausio pradžioje. Iš tik rų jų  A. Petrauskas daly
vavo šiame plenume, tik  žvalgyba nežinojo, kad plenu
mas įvyko K ulautuvoje prie Kauno 20. A. Petrauskas da
lyvavo ir paskutiniam e pogrindiniam e LKP CK plenume, 
kuris įvyko 1939 m. sausio 6 d. Kauno rajono V ilkenų 
kaime, prie Babtų 21.

Revoliucinio judėjim o dalyviai, dirbę įvairiuose ra
jonuose, gerai prisimena LKP CK atstovą A. Petrauską, 
kuris lankydavosi jų  organizacijose. A ntai Stasė Narvy- 
daitė, buvusi 1937— 1938 m. LKP Biržų apskrities pogrin
dinio kom iteto sekretorė, savo autobiografijoje rašo, kad, 
atvykęs į Biržus, A. Petrauskas 1937 m. gruodžio mėn.
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.sukūrė LKP Biržų apskrities vadovaujantį organą iš trijų  
žm onių22. Buvęs 1937— 1940 m. LKJS CK instruktorius 
Siaurės ry tų  Lietuvoje Juozas Raguotis prisim ena savo 
nelegalų susitikimą su A. Petrausku Užpaliuose (Utenos 
aps.) 1938 m.23 Revoliucinio judėjim o dalyvis Bronius 
Puteikis atsiminimuose rašo, kad 1938 m. užmegzti ryšių 
su pogrindininkais A. Petrauskas buvo atvykęs į Zarasų 
apskrities Dusetų valsčiaus Berniūnų kaim ą 24.

Apsigyvenusį Kaune A. Petrauską LKP CK Sekreto
riatas 1938 m. rudenį kooptavo į LKP Kauno m iesto ir 
apskrities kom itetą, kuris vėl išsirinko jį savo sekreto
riumi. Šias pareigas jis ėjo iki 1941 m. pradžios.

Prasidėjus A ntrajam  pasauliniam  karui, A. Petrauskas 
aiškino partijos aktyvistam s jo  pobūdį, nurodinėjo, ko 
kią reikšm ę kovoje su hitlerizm u turi TSRS ir V okieti
jos 1939 m. rugpjūčio 23 d. susitarimas dėl nepuolimo 
sutarties sudarymo, kokia turi būti Lietuvos pozicija V o
kietijos ir Lenkijos karo metu. Ideologinėje partijos veik 
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 suėmimo 1939 m. gruodžio 19 d. Rin
gaudų kaim e prie Kauno A. Petrauskas buvo likęs vienas 
LKP CK Sekretoriato narys laisvėje. Papildęs LKP CK 
Sekretoriatą nau ju  nariu (Ch. Aiženų), sugrįžus 1940 m. 
balandžio mėn. iš kom andiruotės į Kominterno V ykdo
mąjį Kom itetą I. M eskupui-Adomui, A. Petrauskas toliau 
leido partijos Centro Komiteto organą „Tiesa", redagavo 
Kauno m iesto ir apskrities kom iteto leidinį „Darbininkų 
kova", organizavo kom unistinių atsišaukim ų aktualiais 
dienos klausimais leidimą. LKP, jos vadovų A. Petrausko 
ir k itų  veikla 1940 m. pirm ojoje pusėje, brendusios re
voliucinės situacijos sąlygomis, turėjo ypač svarbią reikš
mę istoriniam  Lietuvos Komunistų partijos ir visos Lie
tuvos likimui. A. Petrauskas visiškai pateisino Komunistų 
partijos parodytą jam  pasitikėjim ą.

N uvertus fašistinį režimą, A. Petrauskas išėjo iš po
grindžio ir įsitraukė į naujos tarybinės santvarkos kū ri
mo darbą. LKP CK Sekretoriatas dirbo beveik be per
traukos. Vyko pasitarim ai dėl Liaudies vyriausybės su
dėties, dėl jos veikimo, dėl esminių pertvarkym ų Lietuvos 
santvarkoje. N etrukus į šį darbą įsitraukė birželio 18 d. 
iš kalėjim ų paleisti A. Sniečkus, M. Šumauskas, V. N iun
ka ir kiti partijos vadovai.
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Tarp 14 partijos vadovų, kurie 1940 m. birželio 24 d. 
pasirašė nau ją jį LKP statutą, buvo ir A. Petrauskas 25.

Pertvarkant Lietuvos kariuom enę į Liaudies kariuo
menę, 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 va
dovo p a re ig as26. Šias pareigas jis ėjo neilgai. Būdamas 
silpnos sveikatos, A. Petrauskas pasiprašė atleidžiamas 
iš einam ų pareigų ir iš tikrosios karo tarnybos. Respub
likos prezidentas 1940 m. liepos 11d .  ak tu  Nr. 1035 pa
tenkino jo prašymą, o nauju  Liaudies kariuom enės poli
tiniu vadovu paskyrė Joną  M acijauską 27.

Priėmus LKP į VKP(b) sudėtį, visų partijos narių  par
tinis stažas buvo tvirtinam as LKP(b) CK biure. Pagal pri
statytus dokum entus CK biuras 1940 m. gruodžio 16 d. 
posėdyje patvirtino, kad A. Petrauskas y ra  priimtas į 
Komunistų partiją  Jonavos rajono kom itete 1925 m. lap
kričio mėn.28 Tuo pat m etu LKP(b) CK biuras 1940 m. 
lapkričio 6 d. A. Petrauską patvirtino LKP(b) Kauno m ies
to kom iteto pirm uoju sek re to rium i29.

Rengiantis LKP(b) V  suvažiavimui, visuose miestuose 
ir apskrityse įvyko partiniai susirinkim ai ar konferenci
jos. Didžiausios tuo m etu respublikoje Kauno miesto par
tinės organizacijos konferencijoje, įvykusioje 1941 m. 
sausio 27—28 d., ataskaitinį pranešim ą padarė A. Petraus
kas. Konferencija išrinko jį delegatu į LKP(b) V suva
žiavim ą30, o suvažiavim as — LKP(b) Centro Komiteto n a 
riu S1. N auju  LKP(b) Kaimo miesto kom iteto sekretoriu
mi buvo išrinktas Juozas Grigalavičius 32.

XVIII sąjunginė partinė konferencija 1941 m. vasa
rio mėn. svarstė partinių organizacijų uždavinius pram o
nės ir transporto srityje. Turėdam a galvoje gresiantį fa
šistinės V okietijos agresijos pavojų, konferencija iškėlė 
partija i uždavinį pagerinti vadovavim ą pram onei ir trans
portui. Konferencija nutarė partijos miestų, sričių bei 
kraštų  kom itetuose ir respublikų Centro Komitetuose tu 
rėti šiems reikalam s sekretorius. Remdamasis šiuo n u ta
rimu, LKP(b) CK antrasis plenum as 1941 m. kovo 8 d. 
išrinko A. Petrauską LKP(b) CK sekretorium i maisto pra
monės reikalam s 33.

Įtem ptas pogrindinis darbas, ilgametis kalinim as anks
ti pakirto A. Petrausko sveikatą. J is  susirgo plaučių tu-
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berkulioze ir nebegalėjo toliau aktyviai dalyvauti kū ry 
biniame darbe.

Didžiojo Tėvynės karo m etais A. Petrauskas gyveno 
Penzoje, o po karo  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. Petrausko palaikai buvo palaidoti V ilniuje, Žvirgž
dyno g. kapinėse, o 1955 m. perkelti į Kauno m iesto 
A ukštųjų Šančių k a p in e s35, skirtas visuom enės veikėjų  
atminimui pagerbti. A nt jo  kapo pastatytas antkapis, 
Kauno m edvilnės kom binatui suteiktas A. Petrausko v a r
das, Kėdainių mieste jo vardu  pavadinta gatvė. Litera
tūrinis A. Petrausko (pseudonimai Simas, Vaclovas) pa
likimas lig šiol išsamiau netyrinėtas.

1 9 8 6



Juozas 
Piligrimas
( 1 9 1 1 — 1 9 8 3 )

Iki 1933 m. pradžios LKP daugum ą savo leidinių spaus
dino V okietijoje. Tą darbą ten organizavo LKP CK įga
liotiniai spaudos leidimo reikalam s Bronius Pušinis, Icikas 
M eskupas-Adomas, Juozas Bulavas, gyvenę Karaliau
čiuje, paskui Berlyne. Įsigalėjus V okietijoje hitlerinin
kams, fašistiniai smogikai pradėjo terorizuoti spaustuvi
ninkus, spausdinusius kom unistinius leidinius, todėl šie 
ėmė atsisakinėti leisti kom unistinius laikraščius, žurnalus 
ir knygeles. 1933 m. balandžio mėn. LKP leidinių spaus
dinimas buvo nutrauktas, o LKP CK įgaliotinis I. M esku
pas-Adomas represuotas ir įkalintas Tilžės kalėjim e.

Partijos vadovybė nutarė kom unistinę literatūrą spaus
dinti pačioje Lietuvoje. Tuo tikslu partin iai organai ėmė 
kurti įvairiose vietose pogrindines spaustuves. Pagrindi
nė nelegali LKP CK spaustuvė buvo „Spartakas". Ta
čiau 1930 m. „Spartako" spaustuvė dėl žvalgybos perse
kiojim ų turėjo nutraukti darbą. Jos prižiūrėtoja Emilija 
Šimaitė buvo priversta  iš Lietuvos emigruoti. N aują „Spar
tako" spaustuvę įkūrė Kazys Katinas ir M arija  Kaukaitė, 
bet ją  1932 m. Vasario mėn. žvalgyba taip  pat susekė ir 
likvidavo. Darbą naujam e „Spartake" tęsė Juozas Mic-
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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 rga
nizavo Juozas Piligrimas. Šį darbą jam  patikėjo  todėl, 
kad buvo neseniai atvykęs į Kauną iš Pasvalio rajono ir 
žvalgybai nebuvo žinomas kaip partijos aktyvistas.

Juozas Piligrimas gimė 1911 m. vasario 8 d. Biržų ap 
skrities Saločių miestelio (dabar Pasvalio raj.) darbinin
kų šeim oje ’. V aikystėje tarnavo pas buožes, o žiemomis 
mokėsi Saločių pradžios m okykloje ir 1924 m. baigė jos 
4 skyrius. Toliau m okytis galim ybių nebuvo. Dirbo Sa
ločių plytinėje, 1928 m. vasarą atsikėlęs į Kauną — įvai
riose statybose. 1930 m. J. Piligrimas įsidarbino „Maisto" 
skerdyklos konservų skyriuje. Po m etų įmonės adm inist
racija  pradėjo  jį versti stoti į nacionalistinę šaulių są
jungą. Kai jis atsisakė, iš darbo buvo atleistas.

1931 m. rudenį J . Piligrimas pradėjo dirbti Kauno 
priem iestyje A leksoto skardos dirbinių fabrike „Luna". 
Įmonė buvo įrengta po vienu stogu su „Aleksoto" stiklo 
fabriku. Čia jis susipažino su pogrindyje dirbusiais Lie
tuvos Komunistų partijos nariais, vykdė jų  pavedimus. 
1931 m. lapkričio mėn. J . Piligrimas buvo priim tas į po
grindinės Komunistų partijos narius 2. Partinė kuopelė vei
kė Garliavos valsčiaus Yliškių kaim e netoli „Maisto" m ė
sos kombinato. 1932 m. Juozas buvo išrinktas partinės 
kuopelės sekretorium i. Komunistai platino literatūrą A lek
s o te — I ir II fortų teritorijoje, iškeldavo raudonas vėlia
vas M arvelėje, rengdavo dvarin inkų M. Yčo Tirkiliškių, 
P. Karvelio Noreikiškių dvaruose nelegalius susirinkimus 
Gegužės pirmosios, Spalio revoliucijos šventėm s paminėti, 
vasarą organizuodavo Nem unu išvykas-gegužines į Ka
čerginę, Kulautuvą, garlaivyje dainuodavo revoliucines 
dainas. Visa tai padėjo skleisti revoliucines nuotaikas, 
ugdyti darbininkų klasinį sąmoningumą.

„KOVOS" SPAUSTUVE YLISKIIĮ KAIME

1932 m. gegužės 1 d. išvakarėse LKP CK pasiųstas žmo
gus įspėjo J . Piligrimą, kad jis pasitrauktų iš partinės 
kuopelės, nes num atyta jį įtraukti į partinį konspiracinį
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darbą — pogrindinės spaustuvės įrengimą. Pasitaręs su 
LKP CK atstovu, J . Piligrimas pasiūlė spaustuvę įrengti 
Yliškių kaim elyje.

„Sugalvojau,— rašo autobiografijoje J . Piligrimas,— 
iš molio ir žagarų ant žmonos tėvo sklypo pastatyti mažą 
namelį, kurio pogrindyje ir įrengėm e spaustuvę .. .  N a
melio statybą atlikau pats vienas su žmonos p ag a lb a ... 
Kai namelis buvo baigtas, išskyrus grindis, 1933 m. rug
sėjo 8 dieną, vadinam osios tautos šventės proga, kreida 
uždažiau iš vidaus langus, kad niekas negalėtų per juos 
įžiūrėti, kas vyksta viduje, abudu su žmona kasėm e že
mę ir ruošėme spaustuvei vietą. Žemės iškasti reikėjo 
nemažai: 2 m etrų ilgio, 1,6 m etro pločio ir 3 m etrų gylio 
duobę. Reikalingos lentos spaustuvės sienoms išmušti bu
vo jau  supjautos, paruoštos ir suneštos į k am b arį.. .

Spaustuvė pavakary je  buvo įrengta. Po kurio laiko 
buvo įsigyta popieriaus, dažų. Iš drg. Juozo M ickevi
čiaus. . .  gavome verstatkę, rėmus, voliuką, šriftą ir kitus 
spausdinimui reikalingus įrankius. J. M ickevičius tuomet 
dirbo nelegalioje „Spartako" spaustuvėje ir turėjo mane 
išmokyti 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 niekad iki tol ne
teko dirbti spaustuvėje ir pirmą kartą  pamačiau, kaip a t
rodo šriftas. Šios specialybės teko išmokti pačiam renkant 
pirm ojo atsišaukimo tekstą.

Kai jau  buvau „kvalifikuotas spaustuvininkas", išmo
kiau ir žmoną šio amato, nes dirbau fabrike darbininku, 
o grįžęs į namus iki paryčio dirbdavau spaustuvėje. Kai 
žmona išmoko, m an buvo žymiai lengviau. J i pasiliuo- 
savo iš stiklo fabriko. Kai išeidavau į darbą, tai dienos 
m etu žmona dirbdavo spaustuvėje; po to kai grįždavau 
iš darbo, ją  pakeisdavau. Spaustuvėje reikėjo dirbti ir 
dieną, ir naktį, nes spaustuvė buvo rankinė, nenaši" 3.

Apie nelegalios kom unistinės spaustuvės organizavi
mą rašo LKP narys nuo 1930 m. Juozas Mickevičius: 
„Kovos" spaustuvę Kaune, „M aisto" fabriko rajone, Ko
m unistų partija  pavedė įrengti Juozui Piligrimui ir jo 
žmonai Elenai Piligrimienei. M an partinės organizacijos 
buvo pavesta padėti jiems įrengti spaustuvę. Įrengiant 
„Kovos" spaustuvę, su J. Piligrimu ir E. Piligrimiene aš 
tu rėjau  visą eilę susitikimų, kurių m etu perdaviau jiems 
reikiam o šrifto, įrankių ir reikmenų, reikalingų spaustu
vei įrengti. „Kovos" spaustuvėje J. Piligrimas ir E. Pilig-
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ilm ienė dirbo nuo 1933 m. iki 1936 m., iki spaustuvės 
pi.ivirtimo, jie  išspausdino nemaža kom unistinės litera
tūros" 4.

Apie pogrindinės spaustuvės įrengim ą ir jos darbą p ri
simena ir Elena Skeirytė-Piligrimienė. „1933 m etų spalio 
nu'ii. pasiliuosavau iš darbo „Aleksoto" stiklo fabrike. 
Pasistatėme namelį, kuriam e po grindimis įsirengėm e 
spaustuvę. ..

Spaustuvėje „Kova" spausdinome LKP CK m ėnesinį o r
ganą kareiviam s „Kareivių tiesa", įvairius partijos atsi
šaukimus gausiais tiražais.

Vyras, išeidamas į darbą,— jis tuo m etu dirbo skardos 
dirbinių fabrike „Luna",— m ane nuleisdavo į pogrindį ir 
uždarydavo, nes be kito žmogaus pagalbos nebuvo gali
ma patekti į spaustuvę; juk  reikėdavo ištraukti orkaitę 
ir įėjus vėl ją  įstaty ti ir pritvirtinti. Tokiu būdu aš spaus- 
luvėje dirbdavau dienos metu, o vyras — naktimis.

Labai sunkiomis sąlygomis tekdavo įsigyti popieriaus. 
Parduotuvių savininkam s bei vedėjam s adm inistracinių 
organų buvo įsakyta, kad jie tučtuojau painform uotų žval
gybą apie įtartinus asmenis, perkančius didesnį popieriaus 
kiekį.

K artą beperkant popierių vienoje DauKšos gatvės par
duotuvėje, savininkas labai m andagiai aptarnavo mane, 
bet vienam  iš pardavėjų  žydų kalba pasakė, kad tas nu 
bėgtų ir praneštų, jog atėjo  pirkti popieriaus įtartinas 
asmuo. Aš gerai supratau, ką jis sakė pardavėjui. Par
duotuvės savininkui pasakiau, kad jis a tsvertų  m an 100 
kilogramų popieriaus, o aš eisiu pasiieškoti transporto, 
kuo jį nusivežti. J is  labai nenorom is m ane išleido, bet 
.iš išėjau ir daugiau į tą  parduotuvę niekad nebeužeida- 
vau, nes buvo aišku, kad parduotuvės savininkas ištik i
mai vykdo žvalgybos nurodymus. Aš ne tik  spausdinda
vau nelegalią kom unistinę literatūrą, bet ir perduodavau 
ją partijos ekspeditoriam s sutartose v ie to se"5.

Taigi pogrindinė „Kovos" spaustuvė buvo įrengta
I. Piligrimo pastatytam e 4 m etrų pločio ir 5,5 m etro ilgio 
namelyje. Jam e buvo vienas kambarys, prieškam baris ir 
virtuvė. Visa namelio statyba kainavo apie 200 litų.

Idėjiniai m otyvai, kuriais vadovavosi kom unistas po
grindininkas savo sunkiame, pavojų kupinam e darbe, a t
skleisti J . Piligrimo 1966 m. birželio 15 d. parašytoje au 
tobiografijoje. J is  rašo: „Darbininko krū tinėje ruseno nau- 
|os, pažangiausios žmonijos santvarkos liepsnelė, tos san
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tvarkos, kurioje nėra  nei išnaudojam ųjų, nei išnaudotojų, 
kuri vis tvirtesnė ir tv irtesnė darėsi diena iš dienos vie
noje šeštadalio Žemės rutulio dalyje. M ūsų buvo vienas 
vienintelis troškim as — kuo daugiau išleisti Komunistų 
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 mūšiams su buržuazija" 6.

Išlikę spaudiniai rodo, kad „Kovos" spaustuvė in ten
syviausiai dirbo 1935— 1936 m. Prasidėjus Suvalkijos ir 
Dzūkijos valstiečių streikui, LKP CK parengė 1935 m. 
rugpjūčio 22 d. atsišaukim ą „Išplėskime valstiečių strei
ką! Į solidarumą su kovojančiais valstiečiais!" J į skubiai 
išleisti 10 tūkstančių egzempliorių tiražu buvo pavesta 
„Kovos" spaustuvei. „Per dvi dienas atsišaukim as buvo 
atspausdintas ir atiduotas partijos ekspeditoriam s" 7,— ra
šo atsiminimuose J. Piligrimas. Žvalgybai dezinformuoti 
leidinyje buvo nurodytas dar 1935 m. pradžioje įkliuvu- 
sios „Kibirkšties" spaustuvės pavadinimas.

Valstiečių streiko m etu plačiai pasklido Komunistų 
partijos iškeltas reikalavim as sušaukti dem okratiškai iš
rinktą seimą. Atsiliepdam os į darbo žmonių reikalavimus, 
fašistų valdžios viršūnės sumanė organizuoti seimo rin
kimus, bet fašistiniais metodais, atėm us darbo žmonėms 
teisę patiems iškelti kandidatus į seimo narius. Demas
kuodamas šią klastą, LKP CK 1935 m. rugpjūčio mėn. 
parengė atsišaukimą „Į darbininkus ir plačias darbo m a
ses" ir įpareigojo „Kovos" spaustuvę jį  išspausdinti. A t
sišaukime buvo išdėstyta 15 punktų program a, dėl kokių 
dem okratinių piliečių teisių ir laisvių reikia kovoti rei
kalau jan t dem okratiškai išrinkto seimo ir savivaldybių.
J. Piligrimas išspausdino atsišaukimą „Kovos" spaustuvėje 
7000 egz. tiražu 8.

KOMINTERNO KONGRESO REZOLIUCIJOS 
LIETUVOJE

J. Piligrimas padėjo paskelbti ir Kominterno VII kongre
so 1935 m. rugpjūčio mėn. priimtus nutarimus, kuriuose 
buvo išdėstytas strateginis planas, kaip antifašistinio liau
dies fronto pagrindu reikia sutelkti įvairių  sluoksnių dar
bo žmones kovai prieš rengiamą im perialistinį karą  ir 
imperialistinių grobikų smogiamąjį kum štį — Adolfo Hit-
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Iriio ir Benito Musolinio fašistinius smogikus, pradėjusius 
Kumpoje ir visam e pasaulyje vykdyti m ažųjų tautų  pa
vergimo ir antifašistų naikinim o akcijas.

Leidinyje „Lietuvos Komunistų partijos spauda. 1917— 
1940. Bibliografija. 1 dalis — Knygos ir brošiūros" (Vil
nius, 1981 m.) yra užregistruoti lietuvių kalba išleisti Ko- 
minterno 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 „Kovos“ spaustuvėje 
Juozas ir Elena Piligrimai. Kratos ir apžiūrėjim o pro to
koluose žvalgybos valdininkai užfiksavo tokius „Kovos“ 
•spaustuvėje rastus leid in ius9:

1467 egz.— „Fašizmo puolimas ir Komunistų In terna
cionalo uždaviniai kovoje dėl darbininkų klasės vienybės 
prieš fašizmą: Kominterno 7-to kongreso rezoliucija, p ri
imta išklausius d. G. Dimitrovo pranešim ą 1935 m. rugp. 
20 d.“ [Kaunas, 1935 m.]. „Kova“, 2000 egz.;

1442 egz.—„Apie Komunistų Internacionalo uždavinius 
ryšyj su im perialistų ruošiamu nau ju  pasauliniu karu: 
Kominterno 7-to kongreso rezoliucija, priim ta 1935 m. 
rugp. 20 d., išklausius d. Erkolio [Palmiro Toljačio] p ra 
nešim ą“. [Kaunas, 1935 m.]. „Kova“, 2000 egz.;

1321 egz.—„Socializmo laim ėjim as SSRS-oj ir jo  pa
sauliniai istorinė reikšmė: Komunistų Internacionalo 7-to 
kongreso rezoliucija, priim ta išklausius d. D. M anuilskio 
pranešimą 1935 m. rugp. 20 d .“ [Kaunas, 1935 m.]. „Kova“, 
2000 egz.;

1643 egz.— „Bendru frontu prieš fašizmą: Drg. Z. An- 
gariečio kalba, pasakyta Kominterno 7-tame 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 kalba Kominterno 7-tam kongrese". [Kaunas, 
1936 m.]. „Kova", 2000 egz.;

1850 egz.—„Be kovos su reakciniais socialdem okratų 
vadais bendras frontas nebus sudarytas",' (Su pastaba apie 
I. Janapolio  [Stepono Kairio] straipsnį, išspausdintą žur
nale „Darbo visuom enė" 1935 m. spalio mėn.) [Kaunas, 
1936 m.]. „Kova", 2000 egz.

Apie šiuos radinius fašistų valdžios oficioze 1936 m. 
buvo paskelbtas specialus Eltos pranešimas. Jam e sako-
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ma: „Šių m etų balandžio 7 d. Kaune valstybės saugumo 
policija pas kai kuriuos kom unistus padarė kratą. Pas pil. 
Juozą Piligrimą, A ntano sūnų, gimusį 1911 m., gyvenusį 
Yliškių kaime, Garliavos valsčiuje, rasta slapta rankinė 
kom unistų spaustuvė „Kova". Spaustuvė buvo paslėpta 
po virtuvės grindimis, specialiai padarytam e rūsyje. Įeiti 
į spaustuvę galima tik išėmus virtuvės plytos orkaitę 
(duchovką). Spaustuvėje rasta apie 50 kg rašmenų, rėmai 
ir voleliai. Tame pačiam e rūsyje, kur buvo spaustuvė, ras
ta  ir 12 837 egz. įvairių  kom unistinių atsišaukimų". (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 buvimo 
vietą?

Iš J . Piligrimo 1966 m. birželio 15 d. rašytos autobio
grafijos matyti, kad jo  nam elyje žvalgyba darė kratas 
1934 m. pavasarį ir rudenį, 1935 m. rudenį, bet gerai už- 
konspiruotos spaustuvės nerado. „1936 m etais žvalgy
ba ypač įkyriai pradėjo m ane sekti,— rašo J . Piligrimas.— 
Ištisus keturis m ėnesius šnipai dieną ir naktį neišleido 
m anęs iš akių. Iš ry to  išlydėdavo į darbą, vakare  par
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 ko
kių nors konkrečių įtarim ų ir sekdam i nori išaiškinti di
desnį žmonių skaičių" n .

Paskutinė, ketv irto ji k rata  įvyko 1936 m. balandžio 
7 d. Anksti rytą į kam barį įsiveržė vienuolika žvalgybi
ninkų, tarp jų  saugumo departam ento agentūros skyriaus 
vedėjas Pranas Burba, buvęs agentūros vedėjas Povilas 
Lašas ir kratai vadovavęs valdininkas Stasys Milčius. 
„Žvalgybininkų elgesys kratos m etu,— rašo J. Piligri
mas,— man buvo įtartinas, nes krata  buvo tik formali. 
O apie spaustuvę šį sykį jie  tiksliai žinojo. Po trum po 
„ieškojimo" Stasys Milčius v irtuvėje  priėjęs su triukšm u 
ištraukė orkaitę ir rodydam as į tam sią angą sušuko:

— Štai kur „Spartakas"!"
Buvo aišku, kad žvalgyba iš anksto žinojo, kur slepia

m a spaustuvė. Kratos m etu atvyko saugumo departam en-
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|,o direktorius Augustinas Povilaitis. J. Piligrimas toliau 
rašo:

„Kas tas provokatorius? Be m anęs ir žmonos, tik  v ie 
nas žmogus žinojo, kur yra spaustuvė ir kaip į ją  patekti. 
Tai buvo LKP CK Sekretoriato darbuotojas Kazys Sprin- 
dys. J is  spaustuvei faktiškai vadovavo. Visas instrukcijas 
duodavo tik  jis vienas" I2.

Išaiškinti provokatorių buvo nelengva. Vis dėlto Ko
munistų partija, remdamasi įvairiais duomenimis, padarė 
išvadą, kad K. Sprindžio aplinkoje veikia žvalgybos agen
tas. Buvo įtarta  jo  žmona Stasė Trakim aitė. 1937 m. pa
vasarį ji buvo izoliuota nuo partijos. Kadangi K. Sprin- 
dys nenorėjo  pripažinti savo žioplumo, nesutiko nutraukti 
ryšių su S. Trakim aitė, iš partijos taip  pat buvo paša
lintas. Įtarim as pasitvirtino. N utraukus ryšius su S. Tra- 
kimaite, liovėsi partijos darbuotojų  įtartini areštai.

Suimtą J . Piligrimą ir jo  žmoną žvalgyba pasodino 
į kalėjim ą. Tardymo m etu visą kaltę  prisiėmė J . Piligri
mas. „M an padėti spausdinti niekas neateidavo,— aiškino 
kvočiamas J. Piligrimas.— Parodyti, kaip spausdinti ir 
spaustuvę įrengti, m an irgi niekas nepadėjo. Viską aš pats 
vienas p a d a riau .. .  Kad rūsyje buvo įtaisyta spaustuvėlė, 
žmona tikrai nežinojo" 13.

Kvočiama Elena Piligrimienė tvirtino  tą  patį: „Namelį, 
kuriam e m es dabar gyvename, mano vyras pasistatė prieš 
tris metus. . . Tame name mes gyvenome apie pusantrų 
metų ir po to  per Velykas apsivedėme. Kad tam e m ūsų 
namuke iš virtuvės buvo įrengta spaustuvė, aš sužinojau 
liktai per1 kratą. A nksčiau aš nežinojau, kad ten  yra 
spaustuvė" 14.

1936 m. balandžio 10 d. Kauno apygardos teismo ta r
dytojas nutarė: ,,N esant pagrindo Eleną Piligrim ienę pa
traukti šioje byloje kaip kaltinam ąją, suim tąją Eleną Pi
ligrimienę iš arešto paleisti ir tardyti ją  kaip įtariam ą
ją" 15. E. Piligrimienė buvo paleista, o J . Piligrimo byla 
perduota spręsti Apeliaciniams rūmams. 1936 m. gruodžio 
5 d. Apeliaciniai rūmai nusprendė J. Piligrimą „nubausti 
aštuoneriem s m etams sunkiųjų darbų kalėjim o su pasek
mėmis" !6.

Kauno kalėjim e J. Piligrimas išsėdėjo 4 metus, 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. Piligrimas 17.
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MĮSLĖ ATSKLEISTA

Liaudies vyriausybės organų pastangom is 1940 m. birže
lio 20 d. S. Trakim aitė, dirbusi kino teatre  kasininke, ir
K. Sprindys-Juozapavičius Kaune buvo sulaikyti ir ištar
dyti. S. Trakim aitė parodė, kad ji gimusi 1910 m. Jona
voje, nuo 1929 m. gyveno Kaune, mokėsi „Aušros" gim
nazijos 5 klasėje, buvo kom jaunuolė nuo 1929 m., o LKP 
narė nuo 1931 m. Baigusi 1931 m. m ašinraščio kursus, 
vertėsi mašininkės darbu. Tais pačiais 1931 m. politines 
policijos skyriaus viršininko P. Lašo buvo užverbuota 
tarnauti žvalgybai. Tardoma tarybinių organų, S. Traki
m aitė 1940 m. rugpjūčio 26 d. prisipažino:

„Dirbdama LKP Centro Komitete, nuo 1931 m etų aš 
perduodavau visą korespondenciją, gaunam ą iš LKP CK, 
Lašui, o po to jau  adresatams. Lašas visada peržiūrėdavo 
visą susirašinėjimą, darydavo sau užrašus, o kartais tą 
susirašinėjim ą palikdavo pas save vienai dviem valan
doms, o po to m an grąžindavo. . . Aš išdaviau žvalgybai 
LKP narius, turėjusius slapyvardžius „Andrius" [Kazys 
Preikšas], „Algis“ [Aleksandras Guzevičius], kitų slapy
vardžių dabar nepamenu, bet aš išdaviau daug LKP narių. 
Apskritai aš nieko neslėpiau nuo žvalgybos ir visa, ką 
sužinodavau, tuojau apie tai pranešdavau" 18.

Iš tikrųjų  1931 m. gruodžio 29 d. Kaune žvalgyba su
ėmė Andrių — LKP CK Sekretoriato narį Kazį Preikšą 
ir Algį — LKJS CK sekretorių A leksandrą Guzevičių. Abu 
jie buvo nuteisti kalėti. A prašydam as savo įkliuvimo ap 
linkybes, K. Preikšas vėliau, 1935 m. gruodžio 24 d., ra 
šė, kad K. Sprindžio rekom enduotai ryšininkei Lidai 
(S. Trakimaitei) jis duodavo rašom ąja m ašinėle perrašyti 
siunčiamus laiškus. K. Preikšo ir A. Guzevičiaus suėmimo 
m etu buvo sulaikyta ir S. Trakim aitė. Tardymo m etu žval
gyboje jai buvo iš tolo parodytas K. Preikšas, t. y. su
rengta neakivaizdinė akistata. Po jos S. Trakim aitė buvo 
paleista 19.

Tardomas 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:

„Veikusioje nelegalioje Lietuvos Komunistų partijo je 
aš tu rėjau  šiuos agentus-provokatorius: 1. Stasę Traki- 
m aitę — partinio slapyvardžio nepamenu, o policijoje tu 
rėjo slapyvardį „Taugėla". Dirbo LKP CK Sekretoriate,
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Imdama kom partijos CK sekretoriaus Sprindžio asmens 
sekretore Trakim aitė buvo vertingas policijos agentas ir 
dirbo didelį provokatorinį darbą kom partijoje, inform uo
dama m ane apie Centro Komiteto veiklą, duodam a per
žiūrėti dalį jo  susirašinėjimo, kurį mes perfotografuoda
vome. Su manimi Trakim 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. Trakim aitė savo parodym uose tarybiniam s organam s 
teigė, kad jos vyras K. Sprindys nežinojo apie jos ta r
navimą žvalgybai. P. Lašas taip  pat patvirtino, jog v e r
buoti K. Sprindį žvalgybai nerūpėjo, nes apie jo  veiklą 
ji viską žinojo iš S. Trakim aitės. Tarybinis teismas 1941 m. 
kovo 3 d. nuteisė S. Trakim aitę pagal nuopelnus, o 
K. Sprindį-Juozapavičių adm inistraciniai organai nu tarė  
paleisti iš kalėjim o. Prasidėjus fašistinės V okietijos ag
resijai, iš Kauno kalėjim o jį paleido okupavę m iestą h it
lerininkai. Raudonajai A rm ijai vaduojant Lietuvą, 
K. Sprindys-Juozapavičius pasitraukė į Vakarus.

Taigi P. Lašas ne atsitiktinai buvo pakviestas daly 
vauti „Kovos" spaustuvės likvidavim o operacijoje. Iš sa
vo agentės S. Trakim aitės jis sužinojo, ku r slepiama „Ko
vos" spaustuvė, ir informavo apie tai saugumo departa 
mento vadovybę. Jos žinių šaltinis buvo K. Sprindžio 
elem entarių partinės konspiracijos taisyklių laužymas.

SOCIALIZMO SANTVARKOS KŪRIMO BARUOSE

Paleistas iš kalėjim o, J . Piligrimas iš pradžių dirbo ad
ministracinį darbą Švenčionėliuose. Dėl sveikatos vėliau 
darbą pakeitė: nuo 1941 m. sausio iki prasidedant karui 
buvo Kauno „Versalio" restorano d irek to riu s21.

Veržiantis į Lietuvą hitlerininkam s, J . Piligrimas ev a
kavosi į Uzbekijos TSR Ferganos sritį. Suformavus Rau
donosios Arm ijos 16-ąją lietuviškąją šaulių diviziją, jis 
tarnavo jo je  zenitinės artilerijos baterijos komisaru, jos 
vado pavaduotoju politiniams reikalams. 1943 m. dalyva
vo divizijos kautynėse Centriniam e ir Briansko fron
tuose 22.

LKP(b) Centro Komitetui ir Lietuvos TSR Liaudies 
Komisarų Tarybai pradėjus rūpintis kadrų rengimu išva
duotai Lietuvai, J . Piligrimas kartu  su kitais buvo dem o
bilizuotas ir pasiųstas m okytis į 6 m ėnesių (1943 m. rug-

297



pjūčio— 1944 m. vasario mėn.) partinius kursus Sujoję 
(Ivanovo srityje). Baigęs kursus, J. Piligrimas 1944 m. va
sario—gegužės mėn. dirbo VKP(b) Ivanovo srities Viču- 
gos rajono kom iteto instruktorium i. 1944 m. gegužės— 
liepos mėn. mokėsi partiniuose kursuose prie Aukštosios 
partinės mokyklos M askvoje.

1944 m. liepos—gruodžio mėn. J . Piligrimas dirbo 
LKP(b) V ilkaviškio apskrities kom iteto sekretoriumi, 
1944 m. gruodžio— 1948 m. rugpjūčio m ėn.— LKP(b) Kė
dainių apskrities kom iteto pirm uoju sek re to rium i23. 
1948 m. rugsėjo— 1950 m. birželio mėn. jis mokėsi dvi
m etėje Respublikinėje partinėje m okykloje prie LKP(b) 
CK Vilniuje, buvo išrinktas mokyklos partinės organiza
cijos sekretoriumi.

Baigęs Respublikinę partinę mokyklą, J . Piligrimas 
1950 m. liepos— 1952 m. rugpjūčio mėn. dirbo 16-osios 
lietuviškosios šaulių divizijos politinio skyriaus v iršinin
ku 24. Demobilizavęsis iš armijos, 1952— 1953 m. dirbo M a
rijam polės rajono, o 1953 m. liepos— 1958 m. gruodžio 
mėn.— Kauno m iesto Tarybos vykdom ojo kom iteto pir
mininku. Nuo 1959 m. J. Piligrimas — Kauno pram oni
nės statybos projektavim o instituto direktoriaus pavaduo- 
toj as.

Už aktyvią visuom eninę veiklą socializmo kūrimo ba
ruose J. Piligrimas buvo apdovanotas Lenino ir Darbo 
raudonosios vėliavos ordinais. 1949— 1952 m. ir 1958-— 
1961 m. jis buvo išrinktas LKP Centro Komiteto nariu, o 
1947-—1961 m.— antrojo, trečiojo ir ketvirto jo  šaukimų 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos d e p u ta tu 25. LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarim u 1981 m. 
vasario 6 d. J. Piligrimui buvo suteiktas Lietuvos TSR 
nusipelniusio kultūros švietimo darbuotojo garbės v a r
das 26.

1983 m. lapkričio 8 d. J . Piligrimas m irė ir palaidotas 
Kaune 27.

1 9 8 6



Karolis
Požėla
( 18 9 6 — 1 9 2 6 )

Karolio Požėlos — tauraus kovotojo už darbo žmonių rei
kalus, vieno iš Lietuvos Komunistų partijos organizatorių 
ir vadovų atminimas lig šiol gyvas m ūsų liaudyje ir yra 
įkvepiantis pavyzdys jaunajai kartai.

Karolis Požėla gimė 1896 m. vasario  29 d. Panevėžio 
apskrities (dabar Pakruojo raj.) Bardiškių kaimo pasiturin
čių valstiečių šeimoje *. 1906 m. jis pradėjo lankyti Min- 
laujos gimnaziją, dalyvavo m oksleivių lavinimosi bū re
liuose ir įgijo pirmuosius visuom eninio darbo įgūdžius. 
Nemažą įtaką jam  turėjo bendravim as su Šiaulių m oks
leivių, visuom enininkų m arksistų lavinimosi būrelio va
dovu Julium i Janonių.

STUDENTAS REVOLIUCIONIERIUS

Baigęs gimnaziją, K. Požėla 1915 m. liepos 25 d. įstojo 
į Tartu universitetą studijuoti m ed ic iną2. Jo  mokslo d rau
gai buvo revoliucinio judėjim o dalyvis Kazys Rimša, bu
simieji m okslininkai Vladas Kuzma, Vladas Lašas ir kt. 
Kaizerinės V okietijos kariuom enei 1915 m. rudenį oku
pavus Lietuvą, Karolis neteko tėvų  param os ir turėjo
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pats ieškoti pragyvenim o šaltinio: dirbo studentų valgyk
loje, privačiai mokė vaikus.

Prasidėjęs Pirmasis pasaulinis im perialistinis karas 
vertė  kiekvieną besidom intį visuom enės gyvenimo klau
simais susimąstyti: kas gi kaltas, kad įvairiuose frontuose 
vyksta masinės skerdynės, kad be atodairos naikinamos 
daugelio kartų  sukurtos m aterialinės ir dvasinės kultūros 
vertybės, kad m ilijonai darbo žmonių kenčia neišpasaky
tą vargą ir skurdą? Oficialioji, dvarininkų ir kapitalistų  
interesus gynusi carinės Rusijos propaganda teigė, kad 
dėl viso to kalta  yra V okietija ir jos sąjungininkai, ku 
rie užpuolė Rusiją ir nori ją  pavergti. Tačiau ši propa
ganda, atskleisdama dalį tiesos, uoliai slėpė grobikiškas 
carinės Rusijos sutartis su A ntantės im perialistais ir jos 
savanaudiškus tikslus im perialistų sukurstytam e kare.

Išeitį iš susidariusios padėties nurodė bolševikų parti
ja  ir jos vadas Vladim iras Leninas. Partijos žodis pasie
kė ir Tartu universiteto studentą K. Požėlą. Iš Petrogrado 
čia gana reguliariai buvo atvežamas užsienyje leidžiamas 
V. Lenino redaguojam as laikraštis „Social-demokrat" ir 
kiti bolševikų leidiniai. J ie  propagavo lenininę tiesą: im
perialistinį karą paversti pilietiniu karu  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. Jos skynė sau kelią ir tarptautin io  so
cialistinio judėjim o dalyvių gretose užsienyje. Tas idėjas 
propagavo V. Kapsuko redaguojam i periodiniai leidiniai 
A nglijoje („Rankpelnis", „Socialdemokratas"), Jungtinėse 
Amerikos Valstijose („Kova", „N aujoji gadynė"). Kai ku 
rie iš tų  leidinių pasiekdavo ir Tartu miestą, čia veiku
sius lietuvius bolševikus.

Bolševikų partijos Tartu  organizacija buvo sukurta 
1916 m. rudenį. K. Rimšos liudijimu, spalio—lapkričio 
mėnesiais ja i priklausė apie 50 darbininkų ir 27 studen
tai, tarp  jų  ir K. Požėla, kaip tik šiuo metu, 1916 m. ru 
denį, įstojęs į partijos g re ta s3. Sudarius partinės o rga
nizacijos vadovaujantį organą — Siaurės Baltijos biurą, 
jam e dirbo ir kai kurie lietuviai bolševikai. Vladas Re
kašius, pabėgęs iš Sibiro trem tinys, buvo sekretorius, o 
Kazys Rimša — narys. Jiem s padėjo ir K. Požėla. O rga
nizacijos vadovybė leido atsišaukimus, kurie buvo spaus-
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<linami daugiausia lietuvių bolševikų (V. Rekašiaus, 
K. Rimšos) pastangom is įrengtoje pogrindinėje spaustu
vėje. J ą  prižiūrėjo K. Požėla, o spausdinti padėjo M arija 
Pelėdžiūtė-Norvydienė. Lankėsi Tartu m ieste iš Petrogra
do atvykęs bolševikų partijos narys J. Ja n o n is4. Už da
lyvavimą „Rusų studentų draugijos" nelegaliam e antimili- 
taristiniame susirinkime K. Požėla ir dar 5 susirinkimo 
dalyviai studentai 1916 m. gruodžio 3 d. buvo policijos 
iškratyti.

Po V asario revoliucijos K. Požėla buvo išrinktas Tartu 
Darbininkų ir kareivių  deputatų  tarybos nariu, partijos 
Tartu kom iteto nariu. J is  aktyviai dirbo tarp  evakuotų 
Lietuvos gyventojų, karo pabėgėlių, skleidė bolševikų 
partijos nusistatym us, mobilizavo juos į kovą dėl Spalio 
socialistinės revoliucijos pergalės.

„Partija gyvuoja! — rašė K. Požėla 1917 m. balandžio 
1 d. J . Janoniui į Petrogradą.— Dabar narių  skaičius ge
rai padidėjo. Įstojo nemažai darbininkų, atsiranda kare i
vių. . . A tsiųskite, kai tik  išeis, 30 egz. „Tiesos" 5.

Tartu m ieste įgytas nelegalaus ir legalaus partinio 
darbo patyrim as K. Požėlai buvo labai reikalingas grįžus 
į gimtąjį kraštą, kai vokiečių kariuom enė 1918 m. vasario 
24 d. užėmė Tartu ir nutraukė jo  studijas universitete.

Lietuva tuo m etu vilko kaizerinės V okietijos okupa
cijos jungą. M iestų pram onė m erdėjo. Daugelio įmonių 
įrengimai buvo evakuoti į Rusijos gilumą dar karo p ra 
džioje, o kitus išvežė okupantai vokiečiai. Dirbo tik  ne
daugelis vokiečių kariuom enę ap tarnaujančių  įmonių. 
Miestų gyventojai pusbadžiavo.

Ypač žiauriai buvo plėšiami valstiečiai. O kupantai a ti
minėjo gyvulius, grūdus, linus, valstiečiai turėjo  jiems 
pristatyti mėsą, pieną, sviestą, kiaušinius.

Daug krašto  vyrų  buvo mobilizuota į kariuom enę, ja u 
nimas gaudomas ir vežamas katorgos darbam s į pafrontę 
ar į V okietiją. N eveikė daugum a mokyklų, apm irė kul- 
lurinis gyvenimas. Padėties viešpačiai buvo vokietis žan
daras ir jo  statytiniai, paprastai iš v ietinių buožių.

Visa tai kėlė gilią neapykantą pavergėjam s ir jų  sam
diniams, okupuotuose kraštuose brendo revoliucinė situa
cija. Žinios apie Spalio revoliucijos pergalę Rusijoje ska
tino kilti į kovą, didino darbo žmonių pasitikėjim ą savo 
jėgomis. Kad revoliucinė kova būtų sėkminga, reikėjo 
Iurėti politinę darbininkų klasės partiją, besiremiančią
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m arksistine-leninine teorija. Komunistų partijos sukūrim o 
uždavinys tapo aktualia kasdieninio revoliucionierių dar
bo būtinybe.

LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS 
ORGANIZATORIŲ GRETOSE

K. Požėla buvo vienas iš tų  mūsų krašto  revoliucionie
rių, kurie gerai suprato iškilusį jiem s istorinį uždavinį ir 
ėmėsi praktinio partijos kūrimo darbo. 1918 m. kovo 10 d. 
grįžęs į gimtąjį Bardiškių kaimą, jis bendrauja su kitais 
revoliucinio judėjim o dalyviais ir netrukus sukuria pir
m ąją Bardiškių—Diržių kaim ų partinę kuopelę. Be K. Po
žėlos, jai priklausė m okytojas Ignas Gaška, darbininkai 
Pranas Strepeika, Kazys Bartašiūnas. N etrukus kom unis
tinės kuopelės sukuriamos Linkuvoje, Vaškuose.

Panašus partijos kūrim o procesas vyko ir kitose vie
tose.

K. Požėla dalyvavo pirm ajam e nelegaliai sušauktam e 
Lietuvos Komunistų partijos suvažiavime. Jis  atstovavo 
buvusioms Joniškėlio apskrity je 5 partinėm s kuopelėms, 
kurios jungė 20 partijos narių. Suvažiavime buvo baigtas 
organizacinis LKP sukūrimo darbas, išrinktas vadovau
jan tis partijos organas — Centro Komitetas. Tačiau rei
kėjo  toliau tęsti kovą dėl organizacinio partijos gretų 
stiprinimo, dėl jos idėjinio grūdinimo.

N uvertus V okietijoje kaizerio valdžią ir laimėjus Lap
kričio revoliucijai, pakriko okupantų režimas ir Lietuvo
je. Darbo žmonės ryžosi priartinti išsivadavim o valandą 
ir vis drąsiau kilo į kovą. Prasidėjo tiesioginė kova dėl 
Tarybų valdžios sukūrim o Lietuvoje.

Gruodžio m ėnesį K. Požėla siunčiamas dirbti į svar
besnį darbo barą — į Šiaulius. Prasidėjus krašte socialis
tinei revoliucijai, jis išrenkam as Šiaulių miesto Darbi
ninkų atstovų tarybos nariu  ir jos vykdom ojo komiteto 
pirm ininko pavaduotoju. Tarybos pirm ininkas buvo Ju o 
zas Dumša. Kaip partijos Šiaulių rajono kom iteto narys 
K. Požėla dalyvauja parengiant ir vykdant Šiaulių dar
bininkų ginkluotą sukilimą. 1919 m. sausio 8 d. darbinin
kai nuginkluoja vokiečių karinės įgulos likučius ir įtv ir
tina  mieste Tarybų valdžią. Partinės organizacijos pa
stangomis Šiaulių m ieste iš vietinių gyventojų  sukuriamas 
pirmasis Lietuvoje raudonarm iečių pulkas, vadinam asis
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Žemaičių pulkas, kurio vadas buvo Feliksas Baltušis-2e- 
maitis, o kom isaras — pirm ojo LKP CK narys Simonas 
Grybas. Po trum po karinio parengim o šis pulkas kovėsi 
su in terventais vokiečiais ties Luoke.

K. Požėla dirbo taip  pat Šiaulių apskrities Darbininkų 
atstovų taryboje. Buvo jos vykdom ojo kom iteto pirm inin
ko pavaduotojas ir finansų skyriaus vedėjas, padėjo stip 
rinti Tarybų valdžios organus v isoje apskrityje. A pskri
ties Darbininkų tarybos pirm ininku dirbo m okytojas Sta
sys Brašiškis. Šiauliečiai pasiuntė K. Požėlą į Vilnių, kur 
jis dalyvavo apskričių revoliucinių kom itetų atstovų su
važiavime, paskui partijos konferencijoje, pirm ajam e Lie
tuvos Tarybų suvažiavime, buvo išrinktas respublikos 
Centro V ykdom ojo Komiteto nariu.

Kūrybinį Tarybų valdžios organų darbą nutraukė in- 
terventai vokiečiai ir pilsudskininkai. 1919 m. kovo 10 d. 
vokiečių kariuom enė, veikdam a išvien su vietinės bu r
žuazijos sudarytom is karinėm is dalimis, užėmė Šiaulius, 
o balandžio 21 d.— pilsudskininkų kariuom enė užėmė V il
nių. Drauge su kitais tarybiniais darbuotojais K. Požėla 
pasitraukė į Joniškėlį, kurį laiką dirbo Biržų ir Rokiškio 
apskrityse.

Laimint kontrrevoliucijai, partijai iškilo naujas svar
bus uždavinys — pereiti į gilų pogrindį, a tkurti sudaužy
tas partines organizacijas ir toliau vadovauti darbo žmo
nių kovai už jų  gyvybinius reikalus. Kaip drausm ingas 
partijos narys K. Požėla, nepaisydam as siaučiančio bal
tojo teroro, 1919 m. birželio mėn. atvyksta į Raseinius 
ir, dirbdam as spaustuvėje raidžių rinkėju, pradeda telkti 
partinius darbuotojus.

Drauge su Stasiu M eišymu-Eimučiu K. Požėla, dar ne
turėdam as ryšių su Komunistų partijos vietinėm is orga
nizacijomis, nu tarė  pradėti leisti Raseiniuose savaitraštį 
„Darbo žodis", „kurio tikslas buvo: marksizmo populia
rinimas ir kova prieš klerikalizm ą. Be to, manėme per jį 
lengviau prieiti prie vietos darbininkų masių, surasti p ri
jaučiančius elem entus organizacijai" 6. Pirm ajam e „Darbo 
žodžio" num eryje buvo rašoma, kad reikia greičiau pa
naikinti yrančią kapitalizmo santvarką. Laikraštis kvietė 
darbo žmones organizuotis, „sekti savo draugų kaim ynų 
(t. y. Rusijos darbo žmonių.— R. S.) kovą, m okytis iš jos 
ir derinti ją  mūsų dirvoje" 7.

1919 m. rugpjūčio 15 d. Kaune įvykusioje nelegalioje 
partinėje konferencijoje buvo išrinktas vadovaujantis

303



Komunistų partijos organas — Lietuvos Centro Biuras. Jo  j 
sekretoriumi dirbti buvo iškviestas A leksandras Jakševi-/ 
čius. Vykdam as iš Šiaulių, kur jis buvo nelegaliai apsi-' 
gyvenęs, A. Jakševičius nutarė pirm iausia aplankyti Ra
seinius ir pasim atyti su K. Požėla.

PARTINĖS SPAUDOS REDAKTORIUS

Tuo pat m etu iš Kauno į Raseinius atvykęs partijos C ent
ro Biuro atstovas atvežė K. Požėlai medžiagą, skirtą pir
m ajam  pogrindinės „Tiesos" num eriui parengti. Bendro
mis pastangomis pirmasis „Tiesos" num eris buvo sėkmin
gai K. Požėlos išspausdintas Raseiniuose ir 1919 m. rug
sėjo 27 d. A. Jakševičiaus bei kitų  partinių, darbuotojų 
atgabentas į Kauną platinti. Taip buvo pradėta leisti po
grindinė „Tiesa". V argu ar m anė tada K. Požėla, kad jam  
bus lem ta redaguoti „Tiesą" iki pat savo mirties.

Partinis darbas plėtėsi ir reikalavo vis naujų  jėgų. 
1920 m. balandžio 4 d. partinė konferencija Kaune išren
ka K. Požėlą partijos Centro Biuro nariu. J is  perkeliam as 
darbui į Kauną. Gegužės m ėnesį pradeda eiti jo  reda
guojam a „Kareivių tiesa". V asarą jo  pastangom is a tgai
vinam as legalus profsąjungų laikraštis „Darbininkų gy
venimas". Birželio m ėnesį K. Požėla vadovauja  Kaune 
vykusiam  pirm ajam  Lietuvos profsąjungų suvažiavimui, 
suvaidinusiam  svarbų vaidm enį profsąjunginiam e judė
jime.

Gerai suprasdamas, kad buržuazinės reakcijos m etais 
leisti legalią partijos spaudą galimybės ribotos, K. Požėla 
rūpinasi nelegalių spaustuvių organizavimu. 1920 m. ru
denį tokia gana stambi spaustuvė buvo įrengta Kauner 
Panevėžio g. 9, ir 1923 m. ji buvo pavadinta „Spartaku". 
Jo je  dirbusi N ora M elnalksnaitė prisimena, kad Karolis 
šioje spaustuvėje buvo laukiamas ir dažnas svečias. Jis  
atgabendavo rankraščius, tikrino leidinių korektūrą, da
lijosi su spaustuvės darbininkais paskutine kapeika.

Nuo 1921 m. pavasario K. Požėla Lietuvos Komunistų 
partijos Centro’ Komiteto narys. Išaugusį jo  autoritetą 
partijo je  pažymėjo ir žvalgybos agentai. A ntai vienas iš 
jų  savo 1921 m. rugsėjo 14 d. pranešim e rašė: „Požėla 
yra komunistas nuo seniai, seniai. . .  Ištyrus pasirodė, kad  
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 ne
legaliai, ir atlikinėjo išsiuntimą savo rašinių per tam  tik 
rus kurjerius. Jis  buvo ir y ra visų nelegalių bolševikų 
laikraščių lietuvių kalba redaktorius, kaip antai „Tiesos", 
„Kareivių tiesos", atsišaukim ų ir t. t. . . Reikia pabrėžti, 
kad Požėla dabar vienas iš svarbiausių kom unistų vadų 
Lietuvoje" 8.

1921 m. spalio mėn. į šaukiam ą LKP III suvažiavim ą 
Karaliaučiuje išvyko daugum a atsakingų partijos darbuo
tojų. V adovauti partijos darbui Kaune buvo paliktas 
K. Požėla. Suvažiavimas išrinko K. Požėlą LKP CK nariu. 
Paskutinį nelegaliai vykusio suvažiavimo posėdį užklupo 
vokiečių policija ir jo  dalyvius suėmė. Lietuvos buržuazi
ja  džiūgavo, kad dabar Komunistų partija i suduotas m ir
tinas smūgis. Tačiau ji apsiriko.

K. Požėlos vadovaujam a Lietuvos Komunistų partija  
veikė ir toliau. J i prisidėjo prie lapkričio 7 d. kilusių m e
talistų, kepėjų, paskui spaustuvininkų, geležinkelininkų 
streikų organizavimo. Visur plito pogrindinėje spaustu
vėje išleisti atsišaukimai. Gavęs kai kuriuos III suvažia
vimo dokum entus, K. Požėla sušaukė N aujų jų  m etų išva
karėse LKP rajonų kom itetų atstovų pasitarimą, padarė ja 
me pranešim ą apie LKP III suvažiavimo nutarim us, apie 
einamuosius partijos uždavinius. Taigi partinės organiza
cijos toliau plėtė savo darbą.

Tai buvo priversta pažymėti ir buržuazinė žvalgyba. 
Jos agentas 1922 m. sausio 25 d. pranešime rašė: „Esamo
mis tikrom is žiniomis, išlikęs vienas svarbiausias kom unis
tų partijos narys nuo Karaliaučiaus arešto Požėla Karolis 
(„Alfonsas") dabar gyvenąs Kaune ir tvarkąs m irusią ko
m unistų organizaciją. Kadangi jis savo darbe labai įgu
dęs ir visą laiką gyvena slaptai, tai sunku jį susekti, bet 
reikalinga imtis visų priem onių jo suradimui" 9.

Žvalgyba buvo sugavusi K. Požėlą 1921 m. pradžioje 
ir 1922 m. rudenį, bet įrodym ų bylai sudaryti ji neturėjo . 
Abu kartus jis, gyvenęs su dokum entais svetim a pavarde, 
buvo adm inistracine tvarka įkalintas Kaune koncentraci
jos stovykloje, iš kurios jam, draugam s padedant, ne tru 
kus pavyko pabėgti.

Po pabėgim o iš Aukštosios Fredos koncentracijos sto
vyklos partija  pasiuntė K. Požėlą 1922 m. spalio pabaigoje 
į Kom intem o IV kongresą. Keliavo jis per Ukmergę, M o
lėtus, buržuazinės dvarininkinės Lenkijos okupuotą V ilni
jos kraštą, bet Tarybų Rusijos—Lenkijos pasienyje buvo
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lenkų policijos sulaikytas ir 3 mėnesius kalintas Švenčio
nyse. Kai atlikęs skirtą bausmę 1923 m. sausio pabaigoje 
K. Požėla pasiekė M askvą, kongresas jau  buvo pasibaigęs.

LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS 
CENTRO KOMITETO SEKRETORIUS

Norėdam as sustiprinti partijos vadovybę, LKP Centro Ko
m itetas 1923 m. pradžioje sudarė Politinį biurą M askvoje 
ir Organizacinį biurą Kaune. V asario 3 d. K. Požėla buvo 
patvirtin tas LKP CK Organizacinio biuro sekretorium i 10. 
Grįžęs į Kauną, jis vadovavo visam partijos darbui. A r
tim iausi jo  bendražygiai partinėje vadovybėje tuo metu, 
be V. Kapsuko ir Z. Angariečio, buvo J. Greifenbergeris, 
F. Abramavičius, J. Kubickis, K. Giedrys ir kiti.

V ykdydam a III suvažiavim o nutarimus, atsikratydam a 
nuo smulkiaburžuazinių, atsitiktinių elem entų, prasiskver
busių į partiją  revoliucinio judėjim o pakilimo metu, stip
rindam a ryšius su darbo žmonėmis ir vadovaudam a jų 
kovai už kasdieninius reikalus, Lietuvos Komunistų partija  
pamažu ėmė likviduoti 1921 m. ją  ištikusios krizės reiš
kinius.

Kominterno Vykdom ojo Komiteto padedam a, Lietuvos 
Komunistų partija  nubrėžė aiškią lenininę savo veiklos 
liniją agrariniu, valstiečių, nacionaliniu klausimais, Lietu
vos nepriklausom ybės gynimo nuo užsienio im perialistų 
pasikėsinimų, bendro fronto taktikos kovoje dėl darbinin
kų  klasės vienybės klausimais. M arksizmo-leninizmo teo 
rijos įsisąmoninimas, kūrybinis jos taikym as Lietuvos są
lygomis padėjo partijai bolševizuotis ir stiprėti. Nemažą 
indėlį į idėjinį ir organizacinį partijos stiprėjim ą įnešė su
m anus jos vadovas K. Požėla.

1924 m. liepos 17—21 d. įvykusiame LKP IV suvažia
vime K. Požėla padarė ataskaitinį pranešim ą apie LKP CK 
organizacinį darbą. Pranešime jis rašė: „Nors idėjinė k ri
zė partijo je  įveikta, partijos sudėtis liko daugiau prole
tarinė, bet partijos narių  skaičius dar labai mažas. Visose 
darbo šakose susiduriame su darbuotojų stoka. . . N aujas 
obalsis organizaciniame partijos darbe: per m etus dvigu
bai padidinti partijos eiles, įtraukiant fabrikų ir dvarų 
darbininkus, kuriant 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 ku
lius neįm anom a įveikti buržuaziją, nuolat rūpintis darbi
ninkų frakcijų  darbu savivaldybių tarybose, nes per jas 
galima legaliai skleisti partijos nusistatym us.

Pažymėtinas K. Požėlos pasisakym as dėl darbo su kū- 
rybine inteligentija. Suvažiavime buvo svarstomi san ty 
kiai su Lietuvių proletarinių rašytojų  ir poetų sąjunga, ku 
rios vadovas Z. Valaitis sklokiniais sumetimais m ėgino šą
li ingą priešpriešinti LKP vadovybei. K. Požėla pasisakė 
prieš santykių kom plikavim ą. „Proletarinių poetų sąjun
gos daugum ą,— kalbėjo jis,— galima pritraukti prie bend
ro darbo su kitais draugais iš Lietuvos. . . Rezoliucijoj rei
kia pasiūlyti, kad partija  pritrauktų  sąjungą prie bendro 
darbo" l2. Ši taktinė linija atsispindėjo ir suvažiavimo re
zoliucijoje. J i  padėjo sutelk ti apie partiją  geriausias Lie- 
tuvių proletarinių rašytojų  sąjungos jėgas.

IV suvažiavim as vieningai išrinko K. Požėlą LKP CK 
nariu.

A rtinantis 1926 m. rinkimams į trečiąjį Lietuvos seimą, 
Komunistų partijai iškilo uždavinys num atyti savo rink i
minę taktiką, kuri padėtų darbo žmonėms likviduoti reak 
cinį krikščionių dem okratų režimą. K. Požėla veikliai da
lyvavo įgyvendinant šią taktiką. 1925 m. „Komunisto" 
Nr. 4—5 buvo paskelbtas Z. A ngariečio ir K. Požėlos te 
zių pro jek tas „LKP artimiausi uždaviniai", sukėlęs parti
jo je  gyvas diskusijas. Svarstant šias tezes, K. Požėla d rą
siai pasisakė už lanksčią partijos taktiką, padedančią su
telkti kuo plačiausius dem okratinius sluoksnius kovoje su 
reakcija.

Svarbi v ieta  rinkim inės taktikos klausimui teko LKP 
III konferencijoje, įvykusioje 1926 m. sausio 23—24 d. 
Kaune. Jo 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 pranešimuose vėl pa
brėžiam as „kuo platesnis bendro fronto taktikos vykdy
mas, ryšių su eiliniais socialdem okratų ir liaudininkų p a r
tijų nariais stiprinimas ir atitraukim as jų  nuo socialde
m okratų ir liaudininkų vadų įtakos; Darbo federacijos dar
bininkų užkariavim as" 13. Rūpinimasis antifašistinių jėgų  
telkim u atsispindėjo LKP III konferencijos rezoliucijoje, 
kurioje buvo pareikšta, kad tuo atveju, jei „nebūtų kai
resnių už socialdem okratų sąrašus, tai kviesti balsuoti už 
socialdem okratus" 14. Ši tak tika  padėjo Komunistų partijai 
dem askuoti socialdem okratų vadus — bendro fronto, dar-
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bininkų vienybės priešininkus ir sustiprinti socialdem okra
tų partijos gretose kovotojų  už darbininkų vienybę šali
ninkus.

1926 m. balandžio 24 d., pačiame seimo rinkimų kam 
panijos įkarštyje, K. Požėla buvo suimtas ir įkalintas Kau
no kalėjime. Kiek leido nelaisvės sąlygos, jis siuntinėjo 
partinei spaudai savo straipsnius, susirašinėjo su laisvėje 
esančiais draugais, padėjo kuopininkam s prasidėjusį teis
mo procesą paversti kaltinim u reakciniam  krikščionių de
m okratų  režimui.

Laimėję trečiojo seimo rinkimus, liaudininkai ir social
dem okratai buvo priversti įvykdyti kai kuriuos savo rin
kiminius pažadus. J ie  panaikino karo padėtį, priėmė am 
nestijos įstatym ą ir paleido į laisvę politinius kalinius. 
1926 m. liepos 30 d. iš kalėjim o buvo paleistas ir K. Po
žėla. J is  vėl įsitraukė į ak tyvų  partinį darbą, šį kartą  jau  
legaliai. Norėdam as partijos darbą geriau užmaskuoti nuo 
policijos akių, K. Požėla įstojo į Kauno universiteto Tei
sės fakulteto ekonominį skyrių. Lankydamas universitetą, 
jis  laikė įskaitas. Kaip rodo studijų knygelėje esantys 
profesorių parašai, 1926 m. pabaigoje K. Požėla išlaikė 
12 įskaitų. 1926 m. gruodžio 16 d. įskaitas pasirašė A. Rim
ka (už kursą „Statistika" ir „Ekonominė politika") ir A. Tu
m ėnas (už kursą „Lietuvos valstybės teisė“) 15.

Sustiprėjus partinių darbuotojų kadrams, buvo nu tarta  
perkelti į Lietuvą partijos Centro Komiteto Politinį biurą. 
LKP CK plenumas, įvykęs 1926 m. rugsėjo 2 d. Kaune, 
Politinio biuro nariais išrinko K. Požėlą, J . Greifenberge- 
rį, F. Abram avičių ir kitus. Plenumas patvirtino K. Požė
lą LKP CK Politinio biuro sekretoriumi, „Tiesos" ir „Ka
reivių tiesos" redaktorium i. K. Požėla redagavo taip  pat 
legalų savaitraštį „Darbininkų atstovas", buvo teorinio 
žurnalo „Vilnis" redkolegijos narys l6. Be to, jis ne kartą  
buvo kviečiam as kalbėti darbininkų mitinguose, skaityti 
paskaitas profsąjungų Vienybės kom iteto organizuotuose 
kursuose.

ĮSPĖJO FAŠIZMO PAVOJŲ

A ktyviai dalyvaudam as politiniame gyvenim e ir iš arti 
stebėdam as Lietuvos įvykius, K. Požėla puikiai suvokė 
politinę padėtį. Pasklidus gandams, kad A. Smetona p ra
deda rengti fašistinį perversmą, K. Požėla savo 1925 m.
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pabaigoje parašytam e laiške „Dėl Smetonos sum anym ų" 
šitaip dėstė būsimų įvykių eigą: „Bendrai, reikia panagri- 
nėli klausimą, ku r link eina Lietuvos politinis gyvenim as. 
Iš visko jaučiam a, kad per rinkimus kadem ai daugumos 
negaus. Kalbama, kad geruoju valdžios neatiduos. Dėl pas
ku tin io— aš pradedu abejoti. . . kadem ai gali užleisti v ie
lą liaudininkams, kad šie susikom prom ituotų, negalėdam i 
patys išspręsti sunkių ekonom inių klausimų" i7. N epraėjo  
Ir pusė metų, o šis num atym as išsipildė.

Šiuo atžvilgiu įsidėmėtinas K. Požėlos straipsnis „Fa
šistai organizuojasi, o darbininkam s nevalia!", išspausdin
tas 1926 m. spalio 2 d. „Darbininkų atstovo" num eryje. 
Nurodęs fašistų organizavim ąsi ir pažymėjęs, kad liaudi
ninkų ir socialdem okratų vyriausybė jiems kliūčių nedaro, 
K. Požėla rašė: „ .. . kol liaudininkai žais, ginkluoti kade- 
mų būriai gali atsidurti palei valdžios įstaigas. Italijoje ir 
Bulgarijoje dėl liberalų valdžios svyravim o laimėjo fašis- 
Iai. Kad nepasikartotų tas pats ir Lietuvoje". Pateikęs dau
gybę faktų, kaip trukdom a darbininkam s ir valstiečiam s 
organizuotis, K. Požėla toliau nurodė: „Visa tai eina nau- 
don juodašimčiam s kademams ir nenaudon darbininkam s 
ir valstiečiam s. Jei tokia padėtis tęsis ir toliau, tai darb i
ninkai ir valstiečiai vėl pam atys sutvirtėjusias juodašim 
čių jėgas, kurios neša daug baisesnius laikus, kaip buvu
sieji kadem ų viešpatavim o m etai" 18. Po poros su puse 
m ėnesių ir šie žodžiai pasitvirtino.

Rašydamas apie reakcijos išpuolį Panevėžyje, ku r ap 
skrities viršininkas V. Rczmanas 1926 m. lapkričio pra
džioje uždarė profsąjungas ir įkalino jų  veikėjus I. Gaš
ką, J . Tamašauską, M. Birgerį ir kitus, K. Požėla „Dar
bininkų atstovo" Nr. 30 klausė: „Ar neveikia čia kažko
kia trečioji ranka, kuri diriguoja Rozmano juodašim tišką 
veiklumą, liaudininkų ir socialdem okratų valdovų demok
ratinį nerangum ą ir sąmoningai skina kelią fašizmui?" 19 
Iš tik rų jų  ši trečioji ranka buvo V akarų imperialistai, ku 
riems rūpėjo paspartinti reakcijos įsigalėjim ą Lietuvoje, 
kad būtų sustiprintas bendras antitarybinis frontas nuo 
Baltosios iki Juodosios jūrų.

Savo pranešim uose LKP CK plenumuose, Politinio biu
ro posėdžiuose, spaudoje K. Požėla įspėjo darbo žmones 
apie bręstantį fašizmo pavojų, ragino Komunistų partiją  
„mobilizuoti visas jėgas kovai prieš fašizmą", kvietė m a
ses „su ginklu rankose stoti prieš fašistus, jei jie  m ėgintų 
įvykdyti p erversm ą"20, skatino visur „kurti kultūrines.
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sportines darbininkų ir valstiečių organizacijas" 21, bendro 
fronto pagrindais stiprinti darbininkų klasės vienybę, pro
testuoti prieš socialdem okratų vadovų vykdom ą profsąjun
gų  skaldymo politiką, didinti Komunistų partijos narių  
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 ar jausdam as stiprų se
kimą, jis niekada nemėgino pasišalinti iš partinio darbo, 
k u r  nors toliau pasislėpti. Partiją, visuom eninius reikalus 
jis kėlė aukščiau už savo asmeninius.

Su kovos draugais Karolis buvo labai nuoširdus, pasi
ryžęs visada kuo galėdamas 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 tinkamos avalynės. Jaun ie ji bendra
žygiai Karolį vadino „Seniu", „Tėvu", tuo išreikšdami jam 
didelį pasitikėjim ą ir prisirišimą. „Po pasimatymo su „Se
niu" Žaliakalnyje,— pasakojo kalėjim e Rapolas Čarnas,— 
aš buvau pasiryžęs, Karolio nurodymu, atlikti bet kokį 
m an pavestą darbą, eiti nors ir į ugnį" 23.

Buržuazinė žvalgyba gerai žinojo, kokį autoritetą  par
tijo je  turi K. Požėla, kokį svarbų vaidm enį jis vaidina 
partijos veikloje. Savo informaciniuose pranešimuose žval
gybininkai K. Požėlą vadino „Pirmininku". J ie  sekė k iek
vieną Karolio žingsnį. Štai 1926 m. spalio 6 d. pranešimas, 
išlikęs žvalgybos sekimo byloje: „Pirmininkas" užėjo Kau
ne, Laisvės alėjo je 48 į spaustuvę; Laisvės alėjo je 60 į 
„Lietuvos žinių" redakcijos ir adm inistracijos kiemą; Do
nelaičio gt. 32 į universitetą; į Laisvės alėjos 14a namą; 
į „Darbininkų atstovo" redakciją Valančiaus gt. 10; į Uk
m ergės plento 29 nam ą pas siuvėją; į Zanavykų gt. Nr. 2 
kiemą" 24.

Karolis gerai jautė, kad yra sekamas. Savo laiškuose 
jis ne kartą  tuo skundėsi. Rugsėjo 10 d. su hum oru Ka
rolis rašė: „Man gyvenasi neblogai, nes visą laiką ne v ie
nas: kas norint vis kartu  vaikšto — ne taip  nuobodu ir 
apsaugotas nuo vagių". Spalio 15 d. laiške jis piktinosi: 
„Na ir kiaulės, net laiškų rašyti neduoda. A tėjo kažkas 
prie  durų, sustoja; m atyt, žiūri pro rakto skylutę. Ir nu
sibodo nežmoniškai tie sargai. Patys vargsta ir m ane ner
vina" 25.

Visa tai darė liaudininkų ir socialdem okratų vyriausy
bės žinioje buvusi politinė policija fašistinio perversmo
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išvakarėse. J i atidžiai domėjosi Komunistų partijos veikla, 
bet pro pirštus žiūrėjo į fašistinių sąmokslininkų rengia
mą perversmą.

BRENDO FAŠISTINIS PERVERSMAS

Kokia buvo Lietuvos padėtis 1926 m. an tro jo je  pusėje? 
Kaip subrendo fašistinis valstybės perversmas?

Ekonominė šalies padėtis buvo sunki. Dalis įmonių d ir
bo nepilną savaitę, nes trūko užsakymų. Darbo žmones 
slėgė nedarbas. Oficialiai užregistruotų bedarbių lapkri
čio mėn. Kaune buvo 4200. Daugelio darbininkų darbo 
užmokestis buvo m enkas. Nesulaukdam i param os iš v y 
riausybės, fabrikų darbininkai organizavo streikus ir rei
kalavo padidinti darbo užmokestį, aštuonių valandų darbo 
dienos, pripažinti profesinių sąjungų teises. Streikams va
dovavo kom unistai, dirbę profsąjungose. Socialdemokrato 
vidaus reikalų ministro žinioje buvusi policija persekiojo 
streikuojančius ir gynė fabrikantų reikalus. Darbininkai 
matė, kad socialdem okratų vadovai atvirai ragina skal
dyti profsąjungas, šalinti iš jų  kom unistus ir kitus ka i
riuosius darbininkus. Kai darbininkai rugsėjo 11d . sudarė 
profsąjungų Vienybės kom itetą, vyriausybė spalio 8 d. 
paskelbė neleidžianti jam  veikti. Pagaliau Panevėžyje bu
vo uždarytos profesinės sąjungos, o jų  vadovai įkalinti. 
Persekiojim ų grėsmė iškilo ir kitų m iestų darbininkų o r
ganizacijoms.

N epatenkinti buvo ir valstiečiai, nesulaukę iš nau jo 
sios vyriausybės žadėto m okesčių sumažinimo. Kaune bu
vo steigiami 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 Am e
rikos šalis, ku r jie patekdavo į dar sunkesnę padėtį.

Tačiau didžiausias pavojus liaudžiai grėsė iš reakcio
nierių fašistų pusės. J ie  planavo nuversti liberalinę v y 
riausybę ir įvesti a tv irą  fašistinę diktatūrą, likviduoti de
m okratinius darbo žmonių iškovojimus. Tokios diktatūros 
pirm iausia troško stam bioji buržuazija.

Išstumti iš valdžios klerikalai naudojosi liberalinės v y 
riausybės sunkumais, jos nuolaidžiavim u reakcionieriams. 
Klerikalų lyderiai atvirai ragino pašalinti bedievišką liau
dininkų ir socialdem okratų vyriausybę ir grąžinti į va l
džią krikščionis dem okratus. M at liaudininkų ir socialde
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m okratų vyriausybė nepatvirtino krikdem ų sudaryto su 
Romos popiežiumi konkordato dėl dvasininkų teisių Lie
tuvoje išplėtimo, žadėjo netgi nuo 1927 m. pradžios ne
bem okėti iš valstybės iždo kunigam s algų, perduoti teis
mui valstybės turto grobstyto j u s —k le rik a lų  organizacijų 
vadovus.

Fašistinio perversm o organizatorių priešakyje stovėjo 
tautininkų ir krikščionių dem okratų partijų  vadovai 
A. Smetona, A. Voldemaras, M. Krupavičius. Jų  nurody
mu dar rugsėjo m ėnesį buvo sudarytas vyriausiasis kari
nis štabas fašistiniam perversm ui parengti. Jam e veikė 
generolas K. Ladyga, m ajoras P. Plechavičius ir pulkinin
kas V. Skorupskis. Perversm ininkai ėmė leisti savo ju o 
dašim tišką laikraštį „Tautos valia", kurį redagavo pulki
ninkas V. Grigaliūnas-Glovackis ir kuris atv irai grasino 
išpjausiąs visus, kas priešinsis fašistams. Lapkričio 21 d. 
fašistai surengė Kaune demonstraciją, kad patikrintų savo 
jėgas. Demonstracija buvo negausi, darbo žmonės į ją  žiū
rėjo  priešiškai, ir policija dem onstrantus išvaikė. Tada 
fašistiniai sm urtininkai visą savo dėmesį sutelkė į karinio 
perversm o rengimą, panaudodam i tam  reakcinę karm in
iu  ją.

Liaudininkų ir socialdem okratų vyriausybė gerai žinojo 
apie fašistų pasirengimus. Ją  informavo apie tai ir patys 
karininkai, politinės policijos vadovybė. Policijoje dirbę 
fašistų šalininkai visaip m enkino pavojaus rimtumą. Antai 
politinės policijos viršininkas spalio m ėnesį savo praneši
me aiškino, kad „fašistinę organizaciją greičiau galima 
pavadinti paprasta avantiūra, kuri dabartiniu laiku nepa
vojinga" 26. Iš tik rų jų  tai buvo tik akių dūmimas. Tačiau 
ši apgaulė buvo maloni liaudininkų lyderiams, nes jie  ir 
patys neketino priešintis fašistams.

Apie gresiantį fašizmo pavojų rimtai įspėjo darbo žmo
nes tik  Lietuvos Komunistų partija. Laikraštyje „Darbinin
kų atstovas" lapkričio 13 d. K. Požėla rašė, kad ,,į fašistų 
durklų galandinim ą darbininkai (ir socialdem okratai, ir 
komunistai, ir nepartiniai) ir valstiečiai (pirmoje eilėje 
vargingieji valstiečiai) turi atsakyti savo jėgų  subūrimu. 
Visi bendru frontu turim e stoti prieš augantį fašizmą" 27.

Lapkričio 22 d. LKP CK išleido atsišaukimą, kuriam e 
išdėstė ištisą antifašistinės kovos program ą ir paragino 
socialdem okratus darbininkus ir liaudininkus valstiečius 
bendru frontu stoti prieš fašistus. Partija  savo atsišauki-
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ui.) baigė kovos šūkiu ,,Tegyvuoja bendras darbo žmonių 
Imntas kovoje prieš fašizmą!" 28

Deja, liaudininkų ir socialdem okratų partijų  vadovai 
neatsiliepė į šį kom unistų raginimą. Antifašistinės jėgos 
ir toliau liko suskaldytos. Tuo pasinaudojo fašistai tau 
tininkai ir krikščionys dem okratai. Daugiausia reakcinės 
karininkijos pagalba, sm urtu 1926 m. gruodžio 17 d. jie 
užgrobė valdžią. Reakciniai karininkai nak tį išvedė kare i
vius tariam ai teisėtai valdžiai ginti nuo komunistų, o iš 
tikrųjų fašistai tuo klastingu būdu užėmė vyriausybines 
įstaigas. Liberalinė liaudininkų ir socialdem okratų vyriau
sybė buvo nušalinta. Jos vadovai K. Grinius ir M. Sleže
vičius padėjo  juridiškai įteisinti sm urtininkų savivalę, „tei
sėtai" pavesdam i A. Voldem arui sudaryti fašistinę vy riau 
sybę ir tuo dezorientuodami netgi savo pačių šalininkus, 
fašistų priešininkus. N etrukus po suklastotų rinkim ų sei
me A. Smetona tapo Lietuvos prezidentu (iš 85 seimo a t
stovų už A. Smetonos išrinkim ą prezidentu balsavo 38, 
t. y. m ažiau kaip pusė). Absoliuti dauguma balsavusiųjų 
už A. Smetonos išrinkim ą prezidentu buvo krikščionių de
m okratų partijos atstovai. Jų  lyderis kunigas M. K rupa
vičius tuo jau  pasveikino A. Smetoną, palinkėdam as jam  
„dievo pagalbos, stiprybės ir ištverm ės" 29.

Fašistinės A. Smetonos ir A. Voldemaro vyriausybės 
sudarym as reiškė Lietuvos stambiosios 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 
įsigalėjimą parėm ė ir užsienio im perialistai, visų pirm a 
Anglijos konservatoriai, taip  pat Vatikanas.

Fašistinis valstybės perversm as buvo nukreiptas prieš 
darbininkų klasę, prieš jos revoliucines organizacijas — 
Komunistų partiją, kom jaunim ą, profesines sąjungas.

KLASTINGAS SUSIDOROJIMAS

Fašistiniam smurtui pateisinti buvo sum anyta versija, kad 
fašistai sąmokslininkai gynę lietuvių tau tą  nuo kom unistų 
sukilimo, kuris esą turėjęs įvykti Kalėdų švenčių dieno
mis ar 1927 m. sausio 1 d., kai susirinks kairių jų  šaukia
mas profsąjungų suvažiavimas. Tai versijai patv irtin ti rei
kėjo surengti kom unistų vadovų teismą.
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Gruodžio 17 d. ankstų rytą, kai fašistai dar tik ėmė 
valdžią į savo rankas, jų  pasiųsti žvalgybos valdininkai 
nuskubėjo į K. Požėlos, J . Greifenbergerio ir k itų  Lietu
vos Komunistų partijos veikėjų  butus ir juos suėmė. A reš
tai tęsėsi visą gruodžio septynioliktąją ir kitom is dieno
mis. Šimtai kom unistų ir kairių jų  darbininkų, profsąjungų 
darbuotojų buvo sukišti į kalėjim us ir policijos dabokles.

Pas suimtuosius LKP CK narius K. Požėlą, J . Greifen- 
bergerį, F. Abram avičių, LKJS CK narį R. Gam ą ir Lietu
vos raudonosios pagalbos organizacijos CK narį K. Giedrį, 
kaip ir pas kitus įkalintuosius, jokių  ginklų, jokių sukili
mo planų nebuvo rasta. Į žvalgybą buvo pristatyti 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 medžiaga". Panaši rankraštinė m edžia
ga buvo paim ta iš suim tųjų J . Greifenbergerio, K. Gied
rio. Pas R. Gam ą rasta tik daina žydų kalba.

Gruodžio 18 d. ištardęs suimtuosius K. Požėlą, J . Grei- 
fenbergerį ir K. Giedrį, politinės policijos valdininkas V la
das Žilionis savo surašytuose protokoluose turėjo konsta
tuoti, kad jokių įkalčių dėl kom unistų rengto sukilimo pas 
kaltinam uosius nerasta.

Tardomas žvalgybos tardytojo V. Žilionio, K. Požėla 
1926 m. gruodžio 18 d. pareiškė: „Apie dabarties valdžią 
aš nieko negaliu pasakyti, nes nieko nežinau apie jos 
veikimą, o apie perversm ą sužinojau tik  prie arešto" 30. 
Pasiteiravęs apie kom unistų tariam ai rengtą sukilimą, žval
gybos tardytojas gruodžio 19 d. užrašė tokį J . Greifen
bergerio atsakymą: „Dėl kalbų, kad laike profsąjungų su
važiavim o bus kom unistinis perversmas, tai pasakysiu, 
kaip dirbęs profsąjungose, kad jos daugum oje tokio tiks
lo neturėjo. Čia būtų eilinis profsąjungų suvažiavimas, 
kuris būtų užsiėmęs vidujiniais profsąjungų kūrim o k lau
simais" 31.

Pagrįsti fašistų provokaciją suimtų kom unistų parody
mais nepavyko. Tada fašistinio perversm o organizatoriai 
pavedė žvalgybai bylą sufalsifikuoti. Pavedim ą įvyk
dė politinės policijos viršininko pavaduotojas Bronius 
Vėžys, krikščionių dem okratų valdym o m etais pagarsėjęs 
politinių kalinių kankintojas elektros srove. Į pagalbą jis 
pasitelkė liudytojus. Visi tie liudytojai buvo žvalgybos 
valdininkai ir beveik visi jie  gyveno Kauno Miškų gat
vės 13 name, t. y. pačios politinės policijos namuose. Gruo
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džio 23 d. B. Vėžys surašė su prasim anytais parodym ais 
vienuolika nedidelių protokolų, kuriuos paklusniai pasi
rašė žvalgybininkai Jonas Lapelis, Juozas Savinis, Simas 
Tamašauskas, A lbertas Frejus, Kazys Vaišnora, Kazys Rut
kauskas, M atas Kanapauskas, Leonas Pikūnas, A ntanas 
Norvaiša, N orbertas M ikšys ir Vladas Labanauskas.

Štai ką  rašė savo parodym uose liudytojas Jonas La
pelis, sekiojęs kom unistus Kauno gatvėse, laipiojęs nak- 
limis į medžius, kad pam atytų pro langą, ką kas daro: 
„Lankant b-komunistų susirinkimus-mitingus aš girdėjau, 
kaip kom unistai Greifenbergeris, Požėla, Giedrys, Čiorny 
viešai agitavo organizuotis į ginkluotus darbininkų bū 
rius, paim ti valdžią į savo rankas ir įvesti tokią tvarką, 
kaip Sovietų Rusijoj. Saukė išžudyti visus Lietuvos in teli
gentus ir buvusius ministerius. Aukščiau pam inėti asm e
nys yra tikri bolš.-komunistai, ir m atyt iš jų  kalbų ir dar
bų, kad  priklauso prie svarbesniųjų kom unistų partijos 
veikėjų" 32. Visų k itų  „liudytojų" parodym ai buvo pana
šūs: kaltinam ieji y ra Lietuvos Komunistų partijos Centro 
Komiteto nariai, kurie vadovavo rengiamam  kom unistų 
sukilimui.

Taip žvalgybos suklastota byla rytojaus dieną, krašto 
apsaugos ministro A. M erkio nurodym u, buvo pristaty ta  
karo lauko teismui, sudarytam  prie 2-ojo pėstininkų pul
ko, kurio vadas buvo pulkininkas leitenantas J. Petruitis, 
vienas iš fašistinio perversm o organizatorių ir vykdytojų. 
Teismas vyko kareivinėse. Čia buvo atvežti suimtieji: LKP 
CK sekretorius K. Požėla ir penki jo kovos draugai, ligi 
tol nieko nežinoję, kad jiem s rengiam as toks teismas.

Jokio  raštu išdėstyto kaltinim o teisiamiesiems nebuvo 
pateikta. Karo lauko teismo pirm ininkas m ajoras Jonas 
Josiukas paklausė teisiamuosius, ar jie  rengė sukilimą 
prieš „teisėtą valdžią“. Kaip rodo vyr. leitenanto A ntano 
Gruodžio rašytas teism o posėdžio protokolas, teisiam ieji 
kalti neprisipažino. Tada buvo pakviesti liudytojai žval
gybininkai. V ienas per kitą jie  pasakojo daugiausia n e 
būtus dalykus. Nors ir labai jie  stengėsi nepam iršti dar 
vakar jiems žvalgybos viršininkų duotų nurodym ų, bet 
vis dėlto susipainiojo. A ntai Kazys Vaišnora gruodžio 
23 d. liudytojo protokole rašė: „Sukilimą organizavo Lie
tuvos Komunistų partijos Centro Komitetas, į kurį įeina 
sekantieji: Greifenbergeris Juozas, Požėla Karolis, Gied
rys Kazys, Seluga Ipolitas, Abram avičius Faivušas ir žino
mas teroristas Garny Rafail" 33. O gruodžio 24 d. karo  lau
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ko teisme jis tvirtino: „Abramavičiaus, Selugos ir Giedrio 
nežinau" 34. Kitas žvalgybos valdininkas Kazys Rutkaus
kas gruodžio 23 d. tardym o protokole rašė: „Revoliuci
ja i vadovavo Lietuvos Komunistų partijos Centro Komi
tetas, į kurį įeina Požėla Karolis, Greifenbergeris Juozas, 
Giedrys Kazys, Abram avičius Faivušas, svarbus veikėjas 
Šeluga Ipolitas ir Č iorny R afa ilas"35. Gruodžio 24 d. teis
me jis tvirtino: „Karolis Požėla, Giedrys ir Greifenber
geris sekimo keliu nustatyta, kad jie  nariai kom unistų 
Centro Komiteto. Č iorny yra teroristas. Š e lu g a— rajkom o 
narys. A bram avičiaus visai nežinau" 36.

Gavę žodį, teisiam ieji iškėlė aikštėn šiuos prieštaravi
mus, nurodė, kad liudytojai net meluoti neišmoko. K. Po
žėla teisme kalbėjo: „Jokio konkretaus fakto dėl pervers
mo liudininkai nedavė. Ir pas m ane jokių dokum entų dėl 
sukilimo nebuvo" 37. J. Greifenbergeris teisme sakė tą pa
tį: „Nieko nekviečiau prie sukilimo. Sukilimui nei doku
m entų, nei ginklų nerasta, taigi rengimo sukilimo nem a
tyti" 38. K. Giedrys taip  pat sakė tikrą tiesą: „Nariu Centro 
Komiteto nesu ir apie sukilimą nieko nežinau. G irdėjau 
tik iš laikraščio „Tautos valia" 39.

Nors kaltinim ų provokacingum as buvo visiškai aiškus, 
karo lauko teismas pripažino teisiamuosius kaltus „ruo- 
šimesi sukilti prieš vyriausybę" ir nuteisė Karolį Požėlą, 
Juozą Greifenbergerį, Kazį Giedrį ir Rapolą Čarną m irties 
bausme, Faivušą A bram avičių kalėti iki gyvos galvos, o 
Ipolitą Šelugą — kalėti 8 metus. Sprendimą pasirašė visi 
penki karo lauko teismo nariai: m ajoras Josiukas, vyr. 
leitenantas Gruodis, vyr. leitenantas Andriušaitis, viršila 
Šidlauskas ir vyr. puskarininkis Kundra. Šiuo sm urtu fa
šistai A. Smetona, A. Voldemaras, M. Krupavičius dangs
tė savo pačių nusikaltim us prieš buržuazinės Lietuvos 
konstituciją.

V ėliau ir patys fašistinio smurto vykdytojai pripažino, 
kad K. Požėlai ir jo  draugam s iškelti kaltinim ai buvo su
falsifikuoti. Štai ką pasakojo vienas iš karo  lauko teismo 
narių: „Vokiečių okupacijos m etu Štuthofo koncentraci
jos stovykloje sėdėjusiųjų kalinių tarpe buvo vienas iš 
Lietuvos kariuom enės pulkininkų (pavardės neminėsiu), 
lietuviams kaliniams prisipažino, kad perversm o metu, jam  
dar esant leitenanto laipsnyje, buvęs paskirtas į karo lau
ko teism ą ir teismas neturėjęs absoliučiai kurios nors kal
tinamosios medžiagos tiems keturiem s komunistams, be t
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jiems buvo įsakyta nuteisti sušaudyti, tai jie  tą  įsakym ą 
išpildė" 40.

Dabar jau  paskelbti fašizmo aukų priešm irtiniai laiškai, 
kurie rodo jų  nepaprastą ištverm ę m irties akivaizdoje. 
Gruodžio 25 d. laiške K. Požėla apie karo lauko teismą 
rašė: „Apkaltinim as — gryna provokacija, būk mes ruo
šėme sukilimą per kalėdas ar N aujus metus. Liudininkai, 
kurie net provokuot gerai nem okėjo, buvo žvalgybinin
kai: Labanauskas, Norvaiša, Šavinis, Tam ašauskas ir kt. 
Mes iškėlėm e teisme visų jų  parodym ų provokacingumą, 
ypač kas dėl ruošiamo per kalėdas perversmo. Kai dėl 
kovos prieš nepriklausom ybę — nurodėm e, kad kaip tik 
mes visomis išgalėmis kovojom e prieš tuos, kurie norėjo 
parduot Lietuvą im perialistų Lenkijai. Bet tos m ūsų ka l
bos buvo nereikalingos, nes jau  buvo, m atyt, sprendim as 
iš anksto padarytas" 41.

Įdomios kai kurios šios bylos suklastojimo detalės. Dau
gelis žvalgybininkų teisme liudijo, kad R. Čarnas buvo 
teroristas ar net jų  vadas. Iš kur atsirado šis kaltinimas? 
1924 m. vasario 10 d. R. Čarnas buvo suimtas ir tardym o 
m etu žiauriai mušamas. N orėta, kad jis palūžtų ir išduotų 
savo kovos draugus. Kai eilinio kankinimo m etu R. Č ar
nas ėmė rėkti, vienas iš žvalgybininkų prišokęs ranka 
užspaudė jam  burną. R. Čarnas suleido dantis į žvalgy
bininko pirštą taip, kad tas net suriko iš skausmo. Tada 
žvalgyba ir paskelbė jį esant „čeką" atstovu Lietuvoje, 
vadu teroristų grupės, kurios tikslas buvęs nužudyti žval
gybos viršininkus. Dvejus su puse m etų jis be teismo bu
vo laikomas Kauno kalėjim e, o po fašistinio perversm o 
jo  bylą prijungė prie „komunistų sukilimo" bylos, kad 
greičiau galėtų susidoroti.

Į „komunistų sukilimo" bylą žvalgyba sąmoningai įtrau
kė ir nepartin į Ipolitą Šelugą. J is  keletą m etų iš tik rų jų  
buvo Lietuvos Komunistų partijos narys. Suimtas 1925 m. 
pradžioje I. Šeluga žvalgybos terorizuojam as išsigando ir 
sutiko būti jos agentu. Paleistas į laisvę, I. Šeluga prane
šė partijai apie savo sutikimą tarnau ti žvalgybai. Žinoma, 
po to jis žvalgybai buvo nebenaudingas, nes iš partijos 
pašalintas nieko apie jos veikim ą nežinojo. Tokiu I. Še- 
lugos elgesiu pasipiktino žvalgyba ir pasitaikius progai 
po fašistinio perversm o pasodino jį į kalėjim ą, padary
dama jį „žymiu kom unistų veikėju", kad teismas jį „pa
m okytų". I. Šeluga išėjo iš kalėjim o 1929 m. rugsėjo 4 d., 
padavęs m alonės prašymą.
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Karo lauko teismo sprendim ą tą pačią gruodžio 24 d. 
patvirtino  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
tvirtino prezidentas A. Smetona ir krašto apsaugos mi
nistras A. Merkys. Kauno įgulos kom endanto pulkininko 
leitenanto K. Skučo įsakym u ankstų gruodžio 27 d. ry tą 
teismo nuosprendį įvykdė Kauno karo kom endantūros ka
ro policijos mokyklos 20 kareivių, vadovaujam ų vyr. lei
tenanto  Zenkevičiaus. Nužudymo aktą, be Zenkevičiaus, 
pasirašė dar egzekucijoje dalyvavę karo ligoninės kape
lionas kunigas A. Sabaliauskas ir tos pačios ligoninės gy
dytojas kapitonas O. Bruzdeilinas. Teisminės 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 tikrųjų  ne kom unistai, o fašistai rengė perversm ą. 
Apie A. Smetonos rengim ąsi fašistiniam perversm ui K. Po
žėla žinojo dar 1925 m. (žr. šios knygos p. 309). LKP CK 
Politinio biuro posėdyje 1926 m. lapkričio 3 d. K. Požėla 
kalbėjo: „Kadangi mes šiandien dar negalim e padaryti 
dienos kovos obalsiu: „Šalin šioji valdžia!", „Tegyvuoja 
darbininkų ir valstiečių valdžia!1',— tai obalsio: „Šalin
liaudininkų ir socialdem okratų valdžia!" dar nekeliame. 
Tuo labiau kad šiandien toks obalsis neišvengiam ai vestų 
prie kadem ų ar fašistų valdžios" 42. Vadinasi, Komunistų 
partijos vadovybė gerai suprato, kad 1926 m. sąlygomis 
nušalinti liaudininkų ir socialdem okratų valdžią darbo 
žmonių jėgom is nebuvo subrendusios nei vidinės, nei tarp 
tautinės sąlygos.

NEPAMIRŠTAMAS PRIESAKAS

V ykdydam i areštus, organizuodami karo lauko teismus, 
fašistiniai žvalgybininkai įvairiomis provokacijom is sten
gėsi „įrodyti" fašistinio perversm o būtinum ą. Tačiau tai 
jiem s nepavyko. Demaskavo šį fašistų m elą ir Karolis Po
žėla su savo draugais.

Priešmirtiniai K. Požėlos ir jo  draugų laiškai yra gyvas 
liudijimas, kad pasm erktieji didvyriškai laikėsi paskuti
nėmis savo gyvenimo valandomis. Žengdamas į kapą, Ka-
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iolis Požėla gyveno mintim is apie artimuosius, apie par- 
liją. „Viešajam e žodyje draugam s" K. Požėla paliko mums 
nepamirštam ą priesaką: „Draugai! Dirbau, kiek galėjau, 
mirštu už m ūsų bendrą tikslą. Linkiu ir jum s dirbti, kovoti 
iki laimėsite. Karolis" 43.

Gruodžio 27 d. Karolis Požėla, Juozas Greifenbergeris, 
Kazys Giedrys ir Rapolas Gam as Kauno miesto VI forto 
rajone buvo sušaudyti. Partija  neteko savo autoritetingiau
sių, su pasiaukojim u dirbusių sumanių vadovų.

Skaudus tai buvo nuostolis. Tačiau Komunistų partija  
nepalūžo. Nepaisydam i žiauraus teroro, kom unistai tęsė 
savo darbą, ir jų  vadovaujam i Lietuvos darbo žmonės 
pasiekė istorinių pergalių: sutriuškino fašistinę d iktatūrą, 
sukūrė Tarybų Lietuvoje socializmą. Visa tai buvo pa
siekta dėl to, kad Lietuvos Komunistų partija  tv irtai va
dovavosi marksizmo-leninizmo mokslu, proletarinio in te r
nacionalizmo idėjomis, kūrybiškai rėmėsi Tarybų šalies, 
Lenino partijos patyrimu.

PROTESTŲ BANGA

Žiaurus susidorojim as su Lietuvos darbininkų judėjim o 
veikėjais sukėlė pasaulyje didžiulę pasipiktinim o ir pro
testų bangą: Komunistų Internacionalo Vykdomasis Komi
tetas specialiu atsišaukim u kvietė visų šalių darbo žmo
nes protestuoti prieš fašistinį terorą Lietuvoje. Panašius 
atsišaukim us išleido ir kitos tarptautinės revoliucinės o r
ganizacijos. Į juos pirm ieji atsiliepė Tarybų Sąjungos dar
bo žmonės, pareikšdam i ryžtingą protestą prieš fašistų 
siautėjim ą. Protesto dem onstracijos ir m itingai įvyko taip  
pat daugelyje Vokietijos, Čekoslovakijos, Suomijos, Švei
carijos, Prancūzijos, Anglijos ir Jungtin ių  Amerikos V als
tijų m iestų 44.

V okietijos Komunistų partijos, Rote Hilfe (Raudonosios 
pagalbos) ir k itų  revoliucinių organizacijų in iciatyva V o
kietijos darbininkai 1927 ir vėlesniais m etais ne kartą  
dem onstravo savo internacionalinio solidarumo jausmus, 
gindami fašistų persekiojam us Lietuvos revoliucionierius. 
Ja u  1926 m. gruodžio 29 d. prie Lietuvos atstovybės Ber
lyne įvyko V okietijos Komunistų partijos organizuotas 
protesto mitingas. Tą pačią dieną protesto dem onstracija 
įvyko Leipcige, 1927 m. sausio 5 d.— Tilžėje. Sausio 7 d. 
Vokietijos raudonosios pagalbos organizacija Berlyne And-
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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 Vebervyzės (W eberwiese) aikš
tė je  (dabar Rytų Berlyne) susirinko apie 20 tūkstančių 
vokiečių darbininkų, Hum boldthaino aikštėje ■— 15, Vin- 
terfeldplacc ir Kepeniko (Copenick) aikštėje — taip pat 
po kelis tūkstančius protesto mitingo dalyvių. Susirinku
siems buvo perskaityti proletarinio internacionalizm o idė
jų  kupini pranešim ai apie padėtį Lietuvoje (tarp pranešė
jų  buvo ir Lietuvos Komunistų partijos narys), priimtos 
protesto rezoliucijos, smerkiančios Lietuvos fašistų nusi
kaltimus. Sausio 11 d. prie Lietuvos atstovybės Berlyne 
vėl susirinko daugiau kaip 100 protestuojančių darbinin
kų, kurie platino gatvėje atsišaukimus prieš Lietuvos fa
šistų valdžią 46.

Vokietijos Komunistų partijos Centro Komiteto orga
nas „Rote Fahne" nuolat informavo plačiąją visuomenę 
apie įvairiuose V okietijos miestuose ir užsienio šalyse 
vykstančių protestų kam paniją 47.

Kai kurios vokiečių darbininkų 1927 m. atsiųstos į Kau
ną protesto rezoliucijos ir dabar saugomos Lietuvos TSR 
centriniam e valstybiniam e archyve 48. Tai revoliucinių dar
bininkų organizacijų Rote Hilfe, Roter Frontkam pferbund 
ir k itų  protestai, pasiųsti iš Stopenbergo, iš K am apo (Vest
falija) ir kt. Protesto telegram as Lietuvos fašistams tomis 
dienomis pasiuntė žinomi visuomenės veikėjai: Klara Cet- 
kin, Anglijos profsąjungų veikėjas Tomas Manas, m oks
lininkas A lbertas Einšteinas, reichstago atstovas Eduar
das Davidas ir daugelis kitų. Darbininkų 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
nistams; lietuvių kalba jis išspausdintas 1971 m.49

Jungtin ių  Am erikos V alstijų pažangiųjų lietuvių pro
testo judėjim as atsispindi pažangiųjų laikraščių „Laisvė" 
ir „Vilnis" puslapiuose. Lietuvos TSR centriniam e valsty
biniame archyve ir dabar saugomos protesto m itingų re
zoliucijos, atsiųstos iš Čikagos, Bingamtono, Bostono, Mon- 
telo ir kitų v ietų  50.

Norėdami nuslėpti nuo visuom enės protesto judėjim ą 
užsienyje, Lietuvos fašistinės vyriausybės vadovai uždrau
dė užsienio atstovybėm s priim inėti darbo žmonių organi-
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zacijų protestus dėl K. Požėlos ir jo  kovos draugų nužu
dymo 51.

Tarptautinio proletariato solidarumo su Lietuvos darbo 
žmonėmis kam panija  padėjo dem askuoti fašistų m elą apie 
tariam ai Lietuvos kom unistų rengtą ginkluotą sukilimą, 
privertė fašistus sulaikyti karo  lauko teismuose priim tą ne 
vieną m irties nuosprendį.

Prieš fašistinį sm urtą protestavo ir Lietuvos dem okra
tin iai sluoksniai. Pažangiųjų Studentų draugijų „Atžala", 
„Kultūra", „Varpas", „Žaizdras", „Aušrinė" ir k itų  valdy
bos, susirinkusios 1927 m. kovo 25 d. Kaune į bendrą 
posėdį, savo rezoliucijoje konstatavo, kad fašistinės v y 
riausybės švietim o ministro krikdem o L. Bistro įsakym u 
„išguiti iš m okyklų bibliotekų visi M okytojų profesinės 
sąjungos ir „Kultūros" bendrovės leidiniai ir ne t tokių 
autorių, kaip  Rabindranato Tagorės, V iljam o Šekspyro, 
Oskaro Vaildo, H erberto Džordžo Velso, A ntano Vienuolio 
ir kitų raštai. Studentai reikalavo paleisti jų  suimtus d rau
gus studentus ir gimnazijų m oksleivius 52.

Grupė liberalinių Kauno universiteto profesorių ir dės
tytojų po fašistinio perversm o pasiuntė vyriausybei „me
m orandum ą", kuriam e konstatavo, kad perversm as „stu
m ia šalį pražūtin", ir siūlė išleisti am nestijos įstatym ą, 
panaikinti karo  padėtį ir kartu  pateikė taikstyto j išką pa
siūlymą, kad „vyriausybė ieško būdo bendradarbiauti su 
seimu". M emorandum ą pasirašė Jonas, Kęstutis ir Rokas 
Šliūpai, Liudas Vailionis, Vincas Krėvė-M ickevičius, P ra
nas Augustaitis, M ykolas ir Vaclovas Biržiškos, A ugusti
nas Janulaitis, Petras Leonas 53.

N uosekliausią kovos prieš fašistinę d iktatūrą kelią nu 
rodė Lietuvos Komunistų partija. Savo atsišaukimuose ji 
ragino bendru kovos frontu išplėsti m asinę darbininkų, 
valstiečių ir visų antifašistų kovą dėl fašistų diktatūros 
nuvertim o 54. Po Kominterno VII kongreso ši tak tika 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 žmonių 
atm inties. Nepavyko! Karolio Požėlos, partijos num ylėti
nio, vardas skam ba visoje Lietuvoje.
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Dar pogrindinio veikim o m etais LKP CK paskelbė de
šimtadienį (gruodžio 17—27 d.) K. Požėlos ir jo  kovos 
draugų atminimui p a g e rb ti55. Kasmet gruodžio an tro jo je 
pusėje LKP spauda skelbė straipsnius apie keturis sušau
dytuosius. Buvo šaukiam i nelegalūs darbininkų, valstiečių, 
moksleivių susirinkimai, kuriuose partijos 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 
kapą ir pagerbė juos padėdam i puokštes gėlių. Tų pačių 
m etų gruodžio 26 d. Kaune Profsąjungų rūmuose įvyko 
viešas žuvusiųjų kom unistų pagerbim as 56.

M inint K. Požėlos ir jo  bendražygių žuvimo datą, 
1947 m. gruodžio mėn. jų  palaikai iš sušaudymo vietos 
buvo iškasti, krem uoti ir urnos su pelenais įm ūrytos į 
Kauno istorijos m uziejaus sodelio s ie n ą 57. Kauno miesto 
vykdom asis kom itetas 1946 m. gruodžio 16 d. nu tarė  Luk
šio g. pavadinti K. Požėlos gatve.

Plačiai buvo pažymėtos K. Požėlos ir jo  kovos draugų 
žuvimo 25-osios metinės. V ilniuje ir Kaune įvyko iškil
mingi gedulo susirinkimai. V ilniaus m iesto vykdom asis 
kom itetas 1951 m. gruodžio mėn. Žygimanto ir Goštauto g. 
pavadino K. Požėlos g a tv e 5S. Jo  vardu  buvo pavadinta 
ir „Spindulio11 spaustuvė Kaune 59.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 
1953 m. gegužės 25 d. įsaku Linkuvos vidurinei m okyklai 
suteikė K. Požėlos vardą 60.

1965 m. liepos 9 d. Pakruojo rajone, gim tajam e Bar- 
dišikių kaime, buvo atidarytas Karolio Požėlos atminimui 
skirtas m uziejus 61.

1971 m. lapkričio 4 d. Pakruojyje, V ienybės aikštėje, 
buvo atidengtas Karolio Požėlos b iu sta s62.

Respublikos vyriausybės nutarim u Kaune buvo pasta
tytas paminklas Keturiems komunistams. A tidengiant pa
minklą, 1973 m. gruodžio 26 d. urnos su keturių  sušau
dytųjų  pelenais iš Istorijos m uziejaus sodelio sienos buvo 
perkeltos į m onum ento papėdėje įrengtą kolumbariumo 
nišą 63.

Karolio Požėlos vardu Tarybų Lietuvoje pavadinta daug 
kolūkių, Šiauliuose — kultūros ir poilsio parkas, Kaune — 
vienas iš miesto rajonų, Klaipėdoje — didysis žvejybos 
traleris. Kaune ir Šiauliuose prie namų, kuriuose K. Po
žėla gyveno, yra pritvirtintos m em orialinės len to s64.
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K. Požėlos ir jo  kovos draugų atminimui skirta E. La
zauskienės parengta  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.). Sutrumpin- 
las m onografijos variantas 1986 m. išleistas Kijeve uk rai
niečių kalba.

Partijos istorijos instituto prie LKP CK darbuotojas 
J. Lebedys sudarė ir spaudai parengė, o „Minties" leidyk
la 1966 m. išleido rinktinius Karolio Požėlos raštus. Juose 
paskelbti K. Požėlos atsiminimai „Iš darbininkų judėjim o 
1918— 1919 m etais Joniškėlio  apskrityje" (pirmą kartą  a t
skiru leidiniu buvo išleisti Tilžėje 1928 m.), „Šiaulių m ies
to proletariato  kova už Tarybų valdžią" (pirmą kartą  bu
vo paskelbti V. Kapsuko knygoje „Pirmoji Lietuvos p ro 
letarinė revoliucija ir Tarybų valdžia", išėjusioje 1934 m. 
Čikagoje). Leidinyje paskelbta V. Kapsuko parašyta plati 
biografija „Karolis Požėla" ir daug paties K. Požėlos ra
šinių, saugotų Partiniam e archyve ar publikuotų partinėje 
periodikoje.

Karolis Požėla įėjo į lietuvių tarybinę grožinę litera
tūrą (A. Guzevičiaus romanas „Sąmokslas", S. Nėries poe
ma „Keturi", B. Pranskaus, J . M acevičiaus, V. Reimerio, 
J. Paleckio ir kt. eilėraščiai), į dailės, m eno kūrinius. Jo  
a įminimas visada liks gyvas!
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Kazys 
Preikšas
( 19 0 3 — 1 9 6 1 )

Tai buvo vienas iš aktyviausių Lietuvos darbo žmonių iš
sivadavimo kovos dalyvių, žymus Lietuvos Komunistų par
tijos ir Tarybų Lietuvos veikėjas.

Kazys Preikšas gimė 1903 m. birželio 14 d. Šiaulių ap 
skrities Gruzdžių valsčiaus (dabar Šiaulių raj.) V erbūnų 
dvaro kumečio Kazio Preikšo ir Elžbietos Šnaraitės-Preik- 
šienės šeim oje Apie 1909 m. tėvai persikėlė į Guberni
jos dvarą prie Šiaulių. Tiek Šiaulių mieste, tiek  pačiam e 
Gubernijos dvare vyko revoliucinis darbininkų judėjim as: 
nuo XX a. pradžios veikė socialdem okratinės organizaci
jos, gyvi buvo darbininkų atsiminimai apie 1905— 1907 m. 
revoliucijos laikotarpiu vykusius čia streikus, m asines de
m onstracijas. A ktyviai Šiaulių darbininkai dalyvavo strei
kuose ir Pirmojo pasaulinio karo  išvakarėse. Tuo m etu 
Šiauliuose revoliucinę veiklą pradėjo ir busim ieji bolše
vikai Vladas Rekašius, Julius Janonis, plito revoliucinių 
socialdem okratų Rygoje leidžiamas laikraštis „Vilnis", pa
siekdavo darbininkus ir Peterburge bolševikų partijos lei
džiama ,,Pravda".

Visa ši aplinka įskiepijo jaunajam  Kaziui pirmuosius 
revoliucinių nuotaikų daigus, kuriuos stiprino pats gyve-
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nimas. Pradėjęs 1912 m. lankyti Gubernijos dvaro p ra 
džios mokyklą, Kazys negalėjo sistemingai mokytis. Žie
mą pasimokęs, pavasarį ir vasarą dirbo dvare įvairius 
žemės ūkio darbus, be to, patarnaudavo dvaro len tp jūvė
je. Čia jis patyrė visą socialinės nelygybės, darbo žmonių 
išnaudojim o kartėlį.

Kai 1915 m. vasarą kaizerinės V okietijos kariuom enė 
ėmė artėti prie Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir kitų  miestų, 
daugelis Lietuvos gyventojų evakavosi į Rusijos gilumą. 
Preikšų šeima atsidūrė M askvos priem iestyje Bogorodsko- 
jėje. 1916 m. rudenį Kazys pradėjo m okytis vidurinėje 
m okykloje. Tačiau 1917 m. pradžioje m irė tėvas, vyres
nysis brolis Pranas buvo mobilizuotas į arm iją ir Kazys 
turėjo  mesti mokslą. Norėdam as padėti išlaikyti šeimą, 
vasario mėnesį jis pradėjo  dirbti „Provodniko'1 fabrike.

Revoliuciniai 1917 m etai milijonams Rusijos darbo žmo
nių buvo puiki klasių kovos mokykla, politinio brendim o 
ir bolševikinio sąmonėjim o metai. Šią m okyklą išėjo ir 
tūkstančiai evakuotų Lietuvos darbo žmonių. K. Preikšas 
dalyvavo M askvoje rengiamuose darbininkų mitinguose, 
stebėjo juose vykusią partijų  kovą, skaitė bolševikinę li
teratūrą, Petrograde ėjusią lietuvių bolševikų leidžiamą 
„Tiesą". Bolševikų partijos skelbiami lenininiai šūkiai — 
visa valdžia Taryboms, taika kariaujančiom s šalims, žemė 
valstiečiams, apsisprendimo teisė pavergtom s tautom s — 
buvo artimi visų darbo žmonių, visų evakuotųjų  širdžiai. 
Savo 1927 m. rugpjūčio 23 d. rašytoje autobiografijoje 
K. Preikšas pažymi, kad, vykstant 1917 m. rudenį rinki
mams į Steigiam ąjį susirinkimą, jis paraginęs namiškius 
ir savo kaim ynus balsuoti už bolševikus, nes „jie nori ta i
kos ir pasisako už žemės atėmimą iš dvarininkų" 2.

Po Spalio revoliucijos susikūrusi Tarybų šalis, išvar
ginta imperialistinio ir pilietinio karo, išgyveno didelius 
ekonominius sunkumus, transporto suirutę, žaliavos, kuro 
ir m aisto trūkum ą. 1918 m. balandžio mėn. dėl žaliavos 
trūkum o sustojo „Provodniko" fabrikas. Daugelis darbi
ninkų, tarp jų  ir K. Preikšas, neteko darbo. Tuo tarpu  
prasidėjo evakuotųjų  grąžinimas į gimtąsias vietas. 1918 m. 
rudenį grįžo į Lietuvą ir Preikšų šeima.
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1918— 1919 METŲ REVOLIUCIJOS DALYVIS

Tuo m etu Lietuvoje tebešeim ininkavo kaizeriniai okupan
tai. A tvykęs į Gubernijos dvarą, K. Preikšas dirbo miško 
bei kitus darbus ir matė, kaip žandarai vokiečiai stengėsi 
kuo daugiau prisiplėšti turto  ir išsivežti į V okietiją. „Vo
kiečiai baisiai žiauriai elgėsi su vietos darbininkais,— ra 
šė jis m inėtoje savo autobiografijoje,— m ušdavo k iekvie
name žingsnyje, kad net lazdos lūždavo. Bet. „roseičikų" 
(taip žmonės vadino grįžusius iš Rusijos) nelabai k liudy
davo. Tačiau sykį vokietis sudavė m an krū tinėn  kumščiu, 
o aš, nenorėdam as likti skolingas, šėriau jam  šake per 
sprandą, kad jis net susirietė" 3. Kitu laiku toks atkirtis 
būtų, be abejonės, susilaukęs atviro okupantų  susidoro- 
rojimo su drįsusiu pasipriešinti jų  smurtui. Tačiau dabar 
okupuotuose kraštuose, kaip ir pačioje V okietijoje, b ren 
do revoliucinė situacija, kaizeriniai okupantai jautėsi ne- 
besaugiai, ir dėl to Kazys nenukentėjo.

Prasidėjus Lietuvos proletarinei revoliucijai, Šiaulių 
darbininkai aktyviai jo je  dalyvavo. Komunistų partijos 
vadovaujam i, šiauliečiai sūkūrė savo slaptą ginkluotą bū
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 Ta
rybų valdžiai parem ti. K. Preikšas dalyvavo darbininkų 
dem onstracijose prieš okupantus, kom unistų pavedim u 
kartu  su draugu iškabino raudoną vėliavą ant Zubovo 
alaus daryklos pastato. Tuo m etu pradėjo „ginkluotis ir 
mūsiškiai,— rašė savo autobiografijoje K. Preikšas.— Kit
ko nieko nepadarydam as, bent porą šautuvų pavogiau 
nuo vokiečių „abozo", kai sargybinis į kažką nusižiū
rėjo" 4.

A psiginklavę įvairiais būdais įsigytais ginklais, Šiau
lių darbininkai, vadovaujam i būsimo generolo m ajoro Fe
likso Baltušio-Žemaičio, 1919 m. sausio 8 d. naktį apšaudė 
vokiečių kom endantūrą bei kareivines ir nuginklavo vo
kiečių įgulą. Vokiečių kareiviai buvo išvesti už miesto ir 
paleisti p lentu Kelmės link, kad galėtų pėsti grįžti į V o
kietiją. Šiauliuose įsitvirtino Darbininkų atstovų tarybos 
valdžia.

Ginkluotame Šiaulių darbininkų sukilime veikliai da
lyvavo Kazio brolis Pranas, Komunistų partijos narys nuo 
1918 m. V ėliau jis vadovavo kulkosvaidininkų būriui rau 
donarm iečių Žemaičių pulke, suburtam e 1919 m. pradžioje
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Šiauliuose. Šis kulkosvaidininkų būrys didvyriškai kovojo 
fronte prieš in terventus vokiečius ir Lietuvos buržuazi
jos suburtas karines dalis, kai šie balandžio pabaigoje 
pradėjo pulti Ukmergę, sulaikė jų  veržimąsi ir tuo padėjo 
tarybiniam s organam s ir raudonarm iečiam s be didesnių 
nuostolių evakuoti miestą.

Kovo 10 d. Šiaulius užėmė vokiečių in terventų  gele
žinės divizijos karinės dalys. Raudonarmiečiai pamažu 
traukėsi į rytus, o su jais ir Pranas Preikšas. Brolių susi
tarim u penkiolikm etis Kazys turėjo likti namuose padėti 
šeimai, nors ir jis norėjo  būti raudonarm iečių gretose.

Apie pusę metų, gegužės—spalio mėnesiais, K. Preik
šas dirbo Šiauliuose prie siaurojo geležinkelio. Tačiau 
„raudonojo" pravardė nepatiko šeimininkams. K. Preik
šas buvo atleistas iš darbo. Bene 1919 m. pabaigoje žan
darai padarė smulkią kratą  visam e revoliucingum u gar- 
sėjusiam e Gubernijos dvare, taip  pat ir Preikšų bute. „Pa
darę mano bute kratą  ir nieko neradę,— rašo K. Preikšas 
savo m inėtoje autobiografijoje,— prisikabino p r ie .. .  kel
nių (jos buvo tokios, kokias raudonarm iečiai nešiojo). A p
kapoję m ane bizūnais, ten pat areštavo. Bet po poros va
landų paleido" 5.

Pelnydamas šeimai 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 mėn. Gubernijos dvare buvo sukurta 
pogrindyje veikusios Lietuvos Komunistų partijos kuope
lė. Į ją  buvo priim tas ir K. Preikšas. Tais pačiais m etais 
jis įstojo į legalią Šiaulių miesto darbininkų profsąjungą. 
Nuo šio laiko K. Preikšas ir pradėjo aktyvią visuom eni
nę veiklą. Po m etų pastebėję jaunojo  partijos nario ak 
tyvumą, LKP Šiaulių miesto konferencijos dalyviai išrin
ko jį LKP Šiaulių miesto kom iteto nariu  (slapyvardis Va- 
silius).

Siekdama nuolat stiprinti ryšius su darbo žmonėmis, 
Komunistų partija  daug dėmesio skyrė darbui profsąjun
gose, taip  pat darbininkų jaunim ui įtraukti į jas. Partijos 
nurodym u prie Šiaulių m iesto darbininkų profsąjungos bu
vo sudaryta jaunų darbininkų sekcija. Dirbti jo je  1921 m.
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rudenį Komunistų partija  pasiuntė K. Preikšą. J is  tapo 
vienu iš vadovaujančių  sekcijos darbuotojų.

A rchyviniai duomenys rodo, kad 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 sek re to rium i6. Dirbdamas Komu
nistų partijos pavedim u profsąjungos valdyboje, K. Preik
šas stengėsi profsąjungą paversti kovinga organizacija, 
veikiančia išvien su kitomis revoliucinėmis darbininkų 
klasės organizacijomis.

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 Vilūnas, M ykolas Ado
maitis, M artynas Poderis, Bronius V enckus ir kiti. Komu
nistų vadovaujam os, profsąjunginės organizacijos reng
davo mitingus, kuriuose svarstydavo aktualius ekonom i
nės ir politinės kovos klausimus, organizuodavo darbinin
kų streikus, reikalaudam os padidinti darbo užmokestį ir 
pagerinti darbo sąlygas. Profsąjungų vardu Komunistų 
partija  rengdavo revoliucinių švenčių minėjimus, įvairias 
paskaitas, vaidinimus; visa tai padėjo ugdyti darbininkų 
klasinį sąmoningumą. Šiaulių profsąjungų ir vietos savi
valdybės darbininkų frakcijos vardu Lietuvos Komunistų 
partija  išleido nemaža legalių laikraščių ir v ienkartinių 
leidinių. Tai „Darbininkų atstovas"— 1921— 1922 m., „Dar
bininkų v ienybė“, „Kova", „M ūsų vėliava"— 1922 m., 
„Jaunas darbininkas"— 1923 m., „Darbininkų laikraštis", 
„Darbininkų žodis"— 1924 m., „Darbininkų gyvenim as", 
„Darbininkų žinios"— 1925 m. ir kt. Profsąjungų atstovų 
susirinkim ai iškeldavo Komunistų partijos remiamus Dar
bininkų kuopų kandidatus į seimo atstovus, kairių jų  da r
bininkų atstovus savivaldybių rinkimuose. Šiauliuose buvo 
leidžiama ir kuopininkų rinkim inė literatūra. Taigi Šiau
lių profsąjungų veikla turėjo reikšmės ne tik vietin iu  po
žiūriu, bet ir visos Lietuvos mastu.

V isoje šioje partinėj e-prof sąjunginėj e veikloje ak ty 
viai dalyvavo K. Preikšas. 1922 m. gegužės 22 d. Šiaulių 
m iesto darbininkų profsąjungos Valdybos posėdyje 
K. Preikšas buvo išrinktas Raudonojo kryžiaus (nuo 
1923 m. pasivadinusio Lietuvos raudonąja pagalba) kom i
sijos nariu. Ši kom isija rinko aukas politiniams kaliniams, 
revoliucionieriam s ib jų  šeimoms rem ti1. Kaip Šiaulių 
miesto darbininkų profsąjungos, jungusios savo gretose
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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
žiavime. Rugsėjo 2 d. jis  pirm ininkavo Šiauliuose, „V ar
po" salėje, įvykusiam e jaunim o susirinkime (apie 100 žmo
nių) Tarptautinei jaunim o dienai paminėti. K. Preikšas 
buvo atsakingas valdžiai asmuo kuopininkų mitinguose, 
rengiamuose pirm ojo seimo rinkimų išvakarėse. Už visa 
tai jam  teko skaudžiai nukentėti. Kaip pažymi K. Preik
šas savo 1927 m. autobiografijoje, 1922 m. „per m inėtąjį 
sekretoriavim o laiką kelis sykius buvau areštuotas (trum
pam laikui) ir vieną sykį policijoje sumuštas" 8.

Rinkiminės kuopininkų literatūros leidimas akivaiz
džiai atsispindi archyve išlikusiame K. Preikšo 1922— 
1923 m. bylos aprašym e. „Rengiantis rinkimams į Lietu
vos I seimą (jie įvyko 1922 m. spalio 10— 11 d.),— rašom a 
tam e dokum ente,— Šiauliuose buvo spausdinam a beveik 
visa Darbininkų kuopų rinkim inė literatūra. Preikšas m až
daug prižiūrėjo spausdinimą. Iš pradžių darbas ėjo šiaip 
taip, kol nesužinojo valdžios organai, kad čia spausdina
ma Darbininkų kuopų rinkiminė agitacinė literatūra. Juo  
toliau ėjo darbas, tuo dažniau pradėjo lankytis spaustu
vėje  žvalgybininkai". Žvalgyba, m atyt, laukė, kol viskas 
bus išspausdinta, o po to  rengėsi literatūrą konfiskuoti. 
Numatydami 'tai, pogrindininkai be cenzūros leidimo dalį 
literatūros išnešė iš spaustuvės ir išplatino. Pasirodžius 
kuopininkų atsišaukimams gatvėse, buržuazinė valdžia 
ėmėsi represijų. „Darbininkų kuopų rinkim ų literatūra,— 
sakoma m inėtam e bylos aprašym e,— buvo konfiskuota, 
m ilicininkams įsakyta plėšyti-draskyti visus be skirtumo 
Darbininkų kuopų plakatus ir atsišaukimus. Už jų  p lati
nimą ir lipinimą buvo areštuota apie 30 daugiausia jaunų 
darb in inkų .. .

Apie savaitę prieš rinkimus Preikšas Darbininkų kuo
pų vardu sušaukė viešą mitingą. Tą pačią dieną šaukė 
m itingą ir socialdem okratai. Bet darbininkai pritarė dau
giausia Darbininkų kuopoms. 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, 
atsišaukimų, atv irukų ir atskirų brošiūrų, kurių  bendras 
tiražas siekė 179 500 egzempliorių 10.

Iš savo agentūros žvalgyba, kaip rodo archyviniai šal
tiniai, turėjo duomenų, kad Šiaulių miesto darbininkų prof-

330



.sąjunga, leisdam a literatūrą, naudoja taip  pat ir pinigus, 
gautus spaudos reikalam s iš Jungtin ių  Amerikos V alstijų  
pažangiųjų lietuvių organizacijų, ir kad tuos reikalus tv ar
ko K. Preikšas. Dėl to jis  buvo tampomas į žvalgybą ir 
tardom as 11.

Susidoroti su Šiaulių m iesto darbininkų profsąjunga bei 
jos veikėjais buržuazinės valdžios organam s reikėjo ir 
dėl kitų  priežasčių. 1922 m. dėl infliacijos sm arkiai krito 
V okietijos m arkės ir ja  pagrįsto Lietuvoje ėjusio piniginio 
vieneto — auksino -— kursas. Prekių kainos kas dieną k i
lo, o darbo užmokesčio didėjim as smarkiai atsiliko. Darbo 
žmonių m aterialinė padėtis kaskart darėsi sunkesnė. Bur
žuazijos spekuliacijos ypač padidėjo rengiantis įvesti lie
tuvišką valiu tą — litą (jis pradėjo kursuoti 1922 m. spa
lio mėn.). Lietuvos Komunistų partija  telkė darbininkus 
į ^profsąjungas ir organizavo jų  streikus. Šiauliuose į prof
są jungas susibūrė daugum a darbininkų. Vyko odininkų, 
kepėjų  ir k itų  pram onės šakų darbininkų streikai.

Su K. Preikšo vardu yra susiję reikšmingi 1922 m. ru
dens įvykiai. Tuo m etu LKP Šiaulių rajono organizacija, 
remdamasi Darbininkų kuopų deklaracijos seime pavyz
džiu 12, parengė rezoliucijos projektą, kuriam e atsispin
dėjo sunki darbininkų padėtis ir jų  revoliuciniai reikala
vimai. Šis dokum entas buvo apsvarstytas Šiaulių miesto 
darbininkų profsąjungos valdybos posėdyje ir buvo n u tar
ta  jį pasiūlyti priimti m asiniam e darbininkų susirinkime.

Spalio 22 d. į profsąjungos surengtą m itingą „Fanta
zijos" salėje susirinko apie 700 darbininkų. Susirinkimui 
pirm ininkavo K. Preikšas. Kalbėjo socialdem okratas inži
nierius V. Bielskis, kuris stengėsi nuram inti įsiaudrinusius 
darbininkus. Komunistai Pranas Vilūnas ir kiti savo kal
bose atskleidė išnaudotojišką klasinį Lietuvos buržuazijos 
viešpatavim ą, kurio priedanga klesti spekuliantai vailo 
kaičiai ir panašūs buržuazinio režimo šulai. K. Preikšas 
perskaitė susirinkimo rezoliuciją, kurią darbininkai v ien in
gai priėm ė išreikšdami savo pasiryžim ą visuotiniu streiku 
parem ti jo je  keliamus reikalavimus.

Rezoliucijoje buvo pasakyta: „Dabartinė 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 dalykų kai
nos daug didesnės negu prieš karą". Toliau jo je  buvo 
atskleidžiam i buržuazijos melagingi pažadai, kad, įvedus 
litus, darbininkų padėtis pagerės. O iš tikrųjų, keičiantis
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valiutai, turtėjo  spekuliantai, kapitalistai, bankininkai, 
„pradedant kunigu Vailokaičiu ir baigiant socialdem okra
tu  D igriu1', o „darbininkų ir žemesniųjų tarnauto jų  padėtis 
dešimt kartų  pasidarė sunkesnė".

Darbininkai reikalavo:
„1. Griežta kova su spekuliacija ir produktų išvežimo 

į užsienį sustabdymas.
2. Darbininkų varguom enės ir žem esniųjų valstybės 

bei privačių įstaigų tarnauto jų  aprūpinim as produktais bei 
pirm ojo reikalingumo dalykais, kaip kuras, butas, nor
muotomis tvirtom is kainomis, tam  tikslui plačiai naudo
jan t spekuliantų ir buržuazijos turto ir butų rekvizicijas.

3. M okesčio už darbą pakėlimas pagal klasinių darbi
ninkų profesinių sąjungų nustaty tas norm as ir uždraudi
mas samdyti ir atleisti darbininkus iš fabrikų ir įmonių 
be profesinės sąjungos žinios.

4. Netiesioginių m okesčių panaikinim as, įvedimas tie
sioginių, visą mokesčių sunkumą perkeliant turtingosioms 
klasėms. Visiškai atleisti nuo m okesčių darbininkus ir v a r
guomenę.

5. Darbininkų kontrolė pram onėje, fabrikuose bei įmo
nėse darbininkų kom itetai, darbininkų inspekcija, pačių 
darbininkų renkama.

6. Darbininkų ir m iesto varguom enę atleisti nuo nuo
mos už daržus ir žemės sklypus.

7. Visiškas uždarym as visų degtinės, alaus ir kitų  a l
koholinių gėrimų daryklų ir įmonių, o taip  pat visų ak
cinių ir kitų  alkoholinių bendrovių.

8. Žvalgybos, šaulių ir žandarm erijos visiškas panai
kinimas, neišpasakytai išpūstų m inisterijų, atstovybių ir 
valdžios įstaigų sumažinimas.

9. Panaikinimas nuolatinės kariuom enės, be reikalo su
vertoj ančios daugiau kaip pusę visų šalies pajam ų. Dar
bininkų milicijos įvedimas.

10. Šiaulių darbininkai šiuos savo reikalavim us įsako 
paskelbti Darbininkų kuopų laikraštyje, kovoti už juos 
savo atstovam s savivaldybėse, profesinėse sąjungose ir 
Darbininkų kuopos atstovam s seime. Be to, Šiaulių da r
bininkai kviečia kovoti už m inėtus reikalavim us visus 
Lietuvos darbininkus, bežemius, mažažemius ir žemesnius 
tarnautojus. Šiaulių darbininkai pasiryžę kovoti už reika
lavimus visi kaip vienas, visomis priemonėmis, nesusto
jan t net prieš visuotinio streiko paskelbim ą jų  palaiky
mui. Sykiu Šiaulių darbininkai pareiškia, kad galutinis
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darbininkų klasės laimėjim as gali būti įvykdytas, tik  dar
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 profsąjun

gos valdyba surengė Šiaulių m iesto dirbtuvių, įmonių bei 
organizacijų įgaliotinių susirinkimą. Jam e buvo išrinktas 
vykdom asis kom itetas su K. Preikšu priešakyje, kuris tu 
rėjo vykdyti m asinio darbininkų susirinkimo 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 užmo
kestį nuo 5 iki 7 litų už dieną I4.

Šiaulių darbininkų išrinktas vykdom asis kom itetas iš 
esmės veikė kaip Darbininkų deputatų taryba, kovojanti 
už visų darbo žmonių reikalus. Tokio organo gyvavim o 
buržuazija negalėjo pakęsti.

Išsigandę streikų grėsmės, buržuazinės valdžios orga
nai Šiauliuose nutarė represijom is užbėgti įvykiam s už 
akių. Pirmiausia buvo suimtas K. Preikšas ir išsiųstas į 
Kauno kalėjim ą. Profsąjungos valdyba ir vykdom ojo ko
m iteto nariai vėl sukvietė įmonių ir darbininkų organiza
cijų  įgaliotinius. Įgaliotinių susirinkim as spalio 25 d. p ri
ėmė rezoliuciją, kurioje, pasak buržuazinių valdininkų p ra
nešimų, buvo konstatuota, kad „Preikšas Kazys — Šiaulių 
m iesto darbininkų profsąjungos sekretorius ir Vykdom ojo 
kom iteto pirm ininkas yra Šiaulių miesto milicijos (iki 
1923 m. pabaigos buržuazinės Lietuvos policija vadinosi 
m ilicijos vardu.— P. S.) areštuotas už darbininkų reikalų 
gynimą". Susirinkimas savo rezoliucijoje griežtai pareika
lavo „paleisti iš po arešto Preikšą Kazį ir, je i reikalavi
mas nebus įvykdytas, tai sustabdyti Šiaulių mieste judėji
mą" 15. Buržuazinės valdžios organai atsakė į tai profsą
jungos valdybos ir Vykdom ojo kom iteto narių suėmimu 
ir profsąjungos uždarymu. Streiko vadovų suėmimas ir 
prasidėjęs darbininkų organizacijose svyravim as neleido 
toliau išplėsti prasidėjusią kovą.

Prisimindamas to m eto kovas, K. Preikšas savo 1933 m. 
spalio 29 d. autobiografijoje rašė: „1922 m. ru d en į.. . p ra
sidėjo kova ir streikai dėl uždarbio nustatym o litais. Prof
sąjunga sušaukė m itingą, o vėliau  dirbtuvių darbininkų 
ir darbininkų organizacijų atstovų konferenciją. Čia buvo 
sudarytos uždarbio normos ir išrinktas Vykdomasis ko
m itetas tų  nutarim ų įgyvendinimui. Vykdomasis kom ite
tas turėjo  veikti prie Šiaulių m iesto darbininkų profsą
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jungos. To kom iteto pirm ininku buvau išrinktas aš. Fak
tiškai tas kom itetas ir vadovavo streikams. O tų streikų 
buvo daug — kone visuotinis. Valdžia griebėsi represijų. 
Iš pradžių suėmė m ane vieną, o po poros dienų -— visą 
profsąjungos valdybą ir kom itetą. Į tai darbininkai buvo 
bepradedą atsakyti visuotiniu politiniu streiku, reikalau
dami paleisti suimtuosius ir neuždaryti profsąjungos" I6.

K. Preikšas buvo suimtas spalio 24 d. ir apkaltintas, 
kad, „būdamas profsąjungos susirinkimo pirmininku, leido 
priimti priešvalstybinę rezoliuciją" 17. Buržuazinės Lietuvos 
valstybės organai gynė išnaudotojų fabrikantų ir kitų spe
kuliantų interesus, o profsąjunga kovojo už darbininkų 
reikalus,— štai kodėl profsąjungos veikėjai buvo apkal
tinti „priešvalstybine" veikla ir įkalinti. Profsąjungos val
dybos nariai buvo nubausti po 1000 litų pabaudos arba po 
m ėnesį kalėti, o K. Preikšui buvo sudaryta baudžiamoji 
byla. J is  išėjo į laisvę tik  po to, kai 1923 m. kovo 15 d. 
darbininkų organizacijų iniciatyva Lygumų miestelio vals
tietė Regina Verbienė įnešė tardytojo nustaty tą 500 litų 
turto  laidą, kad iki teismo K. Preikšas n iekur nepabėgs.

Uždarius profsąjungą, likę laisvėje draugai rūpinosi jos 
atkūrim u. Buvo parengti kiti įstatai ir profsąjunga užre
gistruota nauju  pavadinim u — Šiaulių srities m iestų d a r
bininkų profsąjunga. Išėjusį į laisvę K. Preikšą profsąjun
ga vėl išrinko savo valdybos sekretoriumi.

Tuo m etu jau  vyko kam panija dėl rinkim ų į antrąjį 
seimą (pirmasis seimas reakcinės valdžios nutarim u 
1923 m. kovo 12 d. buvo paleistas, o rinkimai į antrąjį 
seimą įvyko gegužės 12— 13 d.). Kuopininkai vėl iškėlė 
savo kandidatus, m ėgino spausdinti rinkim inę literatūrą, 
bet buržuazinė valdžia visa tai užgniaužė suimdama daug 
kuopininkų. Balandžio 20 d. Šiauliuose buvo suimtas ir 
K. Preikšas, partijos įpareigojim u aktyviai dalyvavęs rin
kim inėje kam panijoje. Savo mylimą vadovą Šiaulių dar
bininkai išvadavo iš kalėjim o po 10 mėnesių, 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 
lėjimo politinių kalinių aprūpinim ą revoliucine literatūra.

„Išėjęs iš kalėjim o, radau profsąjungą užimtą socialde
m okratų",— rašė K. Preikšas savo 1927 m. rugpjūčio 23 d. 
autobiografijoje 18. Teko kovoti dėl oportunistų pašali
nimo iš profsąjungos vadovybės. Tai buvo nelengva, nes
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valdžios organai juos visaip rėmė. Ja u  tardym ų m etu žval
gyboje K. Preikšas ne kartą  buvo klausiamas: „Kodėl tu 
ne socialdem okratas?" 19 Atseit, jeigu tu būtum  socialde
mokratas, mes tavęs neliestum e, nes socialdem okratai bu r
žuazinei santvarkai nepavojingi, o net naudingi, nes jie 
savo oportunistine veikla revoliucinę darbininkų kovą 
kreipia į taikstym osi su buržuazija kelią.

N esutaikom ą klasinį priešą žvalgyba stengėsi vėl pa
sodinti už grotų. Jos agentai nuolat pranešinėjo: K. Preik
šas platina kom unistinę literatūrą, rašo kom unistam s į 
Šiaulių kalėjim ą laiškus, duoda nurodymus, kad reikia pa
šalinti iš politinių kalinių kolektyvo išdavikus, dalyvauja 
slaptuose pasitarim uose profsąjungos būstinėje ir t. t. 
„Bendrai, grįžęs iš kalėjim o, Preikšas sparčiai veikia bol- 
ševikų-kom unistų naudai,— apibendrina žvalgybos agen
tas savo 1924 m. balandžio 2 d. pranešime: •— veda agi
taciją, organizuoja kuopeles, daro rinkliavas ir t. t .“ 20

Lietuvos Komunistų partija  m ėgino išleisti Šiaulių m ies
to odos ir adatos darbininkų profsąjungos vardu legalų 
laikraštį „M ūsų laikraštis". K. Preikšas ir kiti partijos n a 
riai daug prisidėjo, kad šis laikraštis būtų  išleistas. Jis  
pasirodė 1924 m. kovo 20 d. data. Tačiau žvalgyba pasi
stengė, kad laikraščio tiražas būtų konfiskuotas. Tarsi pa- 
sityčiojant, draudim as platinti laikraštį buvo panaikintas 
tik spalio mėnesį, kai jo  turinys jau  neteko aktualumo.

A rtėjan t Gegužės pirm ajai, LKP Šiaulių organizacija 
labai stengėsi, kad m ieste būtų iškilmingai pažym ėta ši 
tarp tau tinė darbo žmonių kovos ir solidarumo šventė. 
„Fantazijos" kino teatro salėje buvo nu tarta  surengti v ie 
šą m itingą, o po jo išeiti į m iestą demonstruoti. Dalyvauti 
buvo pakviesta ir socialdem okratinio jaunim o „Žiežirbos" 
v ietinė organizacija. K. Preikšas buvo vienas iš Gegužės 
pirmosios dem onstracijos organizatorių. Tuo m etu į Šiau
lius iš Kauno 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 organizavimo.

Gegužės pirmosios m itingas, surengtas „Fantazijos" sa
lėje bendro fronto pagrindais, p raėjo  sėkmingai. Į sceną 
buvo įnešta raudona vėliava. M itinge K. Preikšas k ritika
vo anksčiau kalbėjusius socialdem okratų vadovus inžinie
rių V. Bielskį ir advokatą K. Venclauską, pabrėždamas, 
kad jie  nurodo darbininkam s klaidingus oportunistinius
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kelius. Jis  aiškino, jog „darbininkų klasė gali laimėti tik  
eidam a griežtos kovos keliais ir galutinį darbininkų kla
sės išsivadavimą galima pasiekti tik  kovos k e liu " 21.

KALĖJIME

Kai po mitingo darbininkai pradėjo eiti į gatvę ir, vado
vaujam i K. Preikšo ir k itų  komunistų, rikiuotis į geguži
nės dem onstracijos koloną, raitoji policija ėmė bizūnais 
daužyti demonstrantus. Policijos iškviesta gaisrininkų ko
m anda paleido į susirinkusią minią vandens čiurkšles. De
m onstracija buvo išvaikyta, o Kazys Preikšas, Aizikas Lif- 
šicas, Alfonsas Lukavičius suimti ir perduoti teismui. 
1925 m. sausio 15 d. Šiaulių apygardos teismas juos nu 
teisė po 8 metus kalėti, bet kaip nepilnamečiam s bausmė 
buvo sumažinta iki 5 metų.

Kalinimo laiką politiniai kaliniai, tarp  jų  ir K. Preik
šas, panaudojo išsilavinimo lygiui kelti. Geresnės tam są
lygos buvo Kauno kalėjim e (ten K. Preikšas buvo nuvež
tas 1925 m. vasarą), nes ten kalėjo labiau išsilavinę Ignas 
Gaška, Liudas Adomauskas, Pranas V ilūnas, Pijus Glovac
kas, Kazys Giedrys ir kiti, kurie noriai padėjo savo kovos 
draugams.

K. Preikšas turėjo  didelį pasitikėjim ą tarp  savo d rau
gų. Liepos m ėnesį Kauno kalėjim o politiniai kaliniai iš
rinko jį savo kolektyvo kom iteto nariu  (slapyvardžiai 
Milžinas, Stepas, Jonas).

Įvairiais būdais buržuazija stengėsi palaužti savo po
litinius priešininkus. A ntai 1925 m. rugsėjo pradžioje mi
n int Tarptautinę 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 ištempti į kori
dorių ir žiauriai sumušti.

Spalio 17 d. kariuom enės teismas Šiauliuose nagrinėjo 
dvi anksčiau iškeltas profsąjungines K. Preikšo bylas. Lie
tuvos raudonosios pagalbos patarim u K. Preikšas dar 
1925 m. gegužės 9 d. paprašė iškviesti jį  gimti pažangų 
Paryžiaus advokatą M orisą Posą, bet kariuom enės teismas 
nutarė: „M aurice Poss, kaip gynėjas, prileistas nebus" 22. 
Buržuazinė vyriausybė nenorėjo, kad prieš darbo žmones 
ir jų  organizacijas nukreipto jos organų savavaliavimo 
faktai būtų  žinomi užsienyje. Tačiau tai nesukliudė
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K. Preikšui pasisakyti teisme kaip tikram  darbininkų k la
sės interesų gynėjui. Tai buvo priversti konstatuoti ne t jo  
politiniai priešininkai. „Teisiamasis Kazys Preikšas,— už
rašė teismo sekretorius posėdžio protokole,— kaltu  nep ri
sipažino ir, atsakinėdam as į teismo ir šalių klausimus, pa
reiškė, kad. . .  v isa  ši byla kilusi iš rezoliucijos, kuri buvo 
jo surašyta ir jo  įsitikinimu atitinkanti krašto reikalus. 
Už tai jis nesąs kaltas, bet kalti tie, kas jį nekaltą  į te i
siam ųjų suolą įsodinę, ir kad jie  už tai tik tada atsakytų, 
kada būtų  Lietuvoje proletariato  d ik ta tū ra1' 23. Už ab ie
jose, 1922 ir 1923 m., bylose nagrinėtus nusikaltim us 
K. Preikšas buvo nubaustas 6 m etus kalėti, bet dėl nepil- 
nam etystės bausmė sumažinta iki 4 metų.

A tlikti visą teismo skirtą bausmę K. Preikšui neteko. 
Teroristinis krikščionių dem okratų partijos režimas sukė
lė didelį liaudies nepasitenkinim ą. Tai turėjo įtakos 1926 m. 
gegužės mėn. įvykusių rinkim ų į trečiąjį seimą rezulta
tams. Laimėję rinkimus liaudininkai ir socialdem okratai 
pakeitė valdžioje buvusius krikščionis demokratus. Darbo 
žmonių spiriama, naujoji vyriausybė padarė kai kurių  nuo
laidų: buvo panaikinta karo padėtis, suteikta daugiau ga
limybių darbininkam s organizuotis ir leisti savo spaudą, 
paskelbta amnestija. 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 kooptuo
tas į LKP Šiaulių rajono kom itetą ir vadovavo profsąjun
ginio darbo skyriui. Tuo pat m etu jis dirbo Lietuvos rau 
donosios pagalbos Šiaulių rajono kom itete, buvo išrinktas 
Gubernijos 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 direktyvą šalinti kom unistus 
iš profsąjungų, neregistruoti tų profsąjunginių organiza
cijų, kurioms, jų  žiniomis, vadovauja komunistai. Šią di
rek tyvą vykdė pačių socialdem okratų sudarytas Kaune 
profsąjungų vadovaujantysis organas — Centro biuras ir 
atskirų profsąjungų Centro valdybos. Tai buvo aiškus dar- 22
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bininkų klasės gretų vienybės skaldymas, ypač pavojin
gas darbo žmonėms didėjant fašizmo grėsmei.

K. Preikšas buvo aktyvus kovotojas už profsąjungų 
vienybę. Dar liepos m ėnesį Kuršėnuose buvo įkurtas Bend
rosios darbininkų profsąjungos skyrius, bet profsąjungos 
Centro valdyba, ku r šeim ininkavo socialdem okratai, šio 
skyriaus neregistravo. Laikinoji skyriaus valdyba rugpjū
čio 15 d. sušaukė viešą darbininkų susirinkimą, kuriame 
po K. Preikšo padaryto pranešimo apie ekonominę ir po
litinę padėtį Lietuvoje buvo „vienbalsiai priimta rezoliu
cija, smerkianti profsąjungos skaldytojus ir protestuojanti 
prieš tai, kad Bendrosios darbininkų profsąjungos Centro 
valdyba neregistruoja m ūsų skyriaus" 24. Tuo klausimu 
K. Preikšas kalbėjo ir Radviliškio darbininkų susirinkime, 
kurį sušaukė socialdem okratai. Rugsėjo 26 d. buvo sureng
tas darbininkų m itingas Šiauliuose. Kalbėdamas mitinge, 
K. Preikšas pranešė, kad Kaune policija suėmė karštą dar
bininkų vienybės šalininką Pijų Glovacką, ir kvietė dar
bininkus protestuoti prieš tokį valdžios organų savava
liavimą. Buvęs salėje vienas iš socialdem okratų vadovų, 
trečiojo seimo atstovas J. Januškis sušuko: „Ir tave greit 
suims" 25. Tai sukėlė darbininkų pasipiktinim ą. Socialde
m okratų  vadovų elgesys rodė, kad jie  ir toliau laikysis 
darbininkų vienybės skaldymo politikos. Spalio 10 d. 
Šiauliuose įvyko M aisto pram onės darbininkų profsąjun
gos skyriaus narių  visuotinis susirinkimas, kuriam e buvo 
renkam i atstovai į profsąjungos suvažiavimą. Nors susi
rinkim e pirm ininkavęs socialdem okratas Galvadiškis ir ne
davė K. Preikšui žodžio, bet susirinkimo dalyviai vienin
gai priėmė rezoliuciją, kad suvažiavime šiauliečių atsto
vai balsuotų už profsąjungų vienybę, už tai, „kad nebūtų 
šalinami iš profsąjungų darbininkai dėl savo politinių įsi
tikinim ų" 26.

Apie vykstančią kovą dėl profsąjungų vienybės infor
m avo žvalgybą jos agentai. Viename iš tokių pranešimų 
sakoma: „į Bendrąją darbininkų profsąjungą pastaruoju 
laiku įstojo bolševikas-kom unistas Kazys P re ik šas.. .  Ko
m unistai veda agitaciją, kad į socialdem okratiĮ organizuo
tas profsąjungas stotų bolševikų-kom unistų partijos na
riai" 27. Žinojo apie tai žvalgyba, sužinojo ir socialdem ok
ratų  vadovai, šeim ininkavę profsąjungų vadovaujančiuose 
organuose Kaune. Ir prasidėjo kom unistų šalinimas 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 minimos sąjungos n a 
rni dėl to, kad m itinguose kalbėjau  už profsąjungų v ie
nybę" 28.

Darbininkų klasės vienybės skaldymo politika n ea tne
šė socialdem okratų vadam s pageidaujam ų rezultatų. Tai 
vaizdžiai liudija žvalgybos agento pranešimas apie spa
lio 31 d. Šiauliuose įvykusį Bendrosios darbininkų prof
sąjungos narių  visuotinį susirinkimą. Nors šioje profsą
jungoje narių  daugum a buvo socialdem okratai, bet, kai 
„Komunistų partijos narys pasiūlė susirinkimui išrinkti iš 
darbininkų delegaciją važiuoti į Tarybų Sąjungą, susirin
kimas pritarė". Tuo tarpu, kai seimo atstovas socialde
m okratas Vincas Galinis pasiūlė susirinkimui geriau pa
siųsti delegaciją į Prancūziją ar Angliją, susirinkusieji jį 
išjuokė. Žvalgybos agentas savo pranešime toliau rašė: 
„Susirinkimas vienbalsiai nutarė priimti į šią sąjungą pa
salintus iš jos eilių (socialdemokratinių profsąjungų) C ent
ui biuro nutarim u kom unistus Kazį Preikšą, Balį Baranaus
ką ir kt. Susirinkimas praėjo  bolševikų-kom unistų parti
nis narių  įtakoje" 29. Vadinasi, net paskui socialdem okratus 
i' ję darbininkai, įsitikinę savo vadovų politikos žalingu
mu, ėmė rem ti teisingą Komunistų partijos propaguojam ą 
klasinės darbininkų vienybės politiką.

1926 m. lapkričio 3 d. K. Preikšas buvo paim tas į k a 
riuomenę atlikti karo prievolės. J is  buvo pasiųstas į 4-ojo 
pėstininkų pulko m okom ąją kuopą, stovėjusią netoli Pa
nevėžio. Po keleto dienų, lapkričio 25 d., žvalgybos v a 
dovybė pasiuntė karinės dalies vadui raštą, kad K. Preik
šas yra aktyvus komunistas, kad buvo LKP Šiaulių rajono 
komiteto narys, kuris, „kariuom enėje tarnaudam as, aišku, 
dirbs kom unistų naudai, todėl jį reikia labai įkandžiai 
sekti" 30. Ir iš tik rų jų  karinėje  dalyje K. Preikšas buvo 
visaip varžom as; ypač jam  buvo vengiam a duoti leidimą 
išeiti iš kareivinių  rajono. Vis dėlto jam  pavyko susisiekti 
su Panevėžyje veikusia partine organizacija.

Gruodžio m ėnesį Lietuvoje įvyko fašistinis valstybės 
perversmas. Pradėjo siautėti baltasis teroras: žvalgyba be 
atodairos gaudė komunistus, kom jaunuolius ir šiaip revo
liucinius darbininkus, o fašistų karo lauko ir kariuom e
n e s  teismai teisė juos m irties bausme ar ilgamečiu kalė- 
Iimu. Tie revoliucinio judėjim o dalyviai, kuriem s suda- 
i уI i bylą žvalgyba neturėjo  įkalčių, buvo siunčiami į V ar
nių koncentracijos stovyklą. Stambiosios buržuazijos reak 
cingiausi ir labiausiai šovinistiniai elem entai pasiryžo
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sudaužyti Lietuvos Komunistų partiją, kad buržuazija ga
lėtų  nekliudomai išnaudoti darbo žmones ir geriau įtv ir
tinti savo teroristinę diktatūrą. Tačiau reakcinės buržua
zijos viltys žlugo; fašistinė diktatūra sukėlė dar didesnę 
darbo žmonių neapykantą išnaudotojam s, išplėtė kovoto
jų  prieš buržuazijos viešpatavim ą gretas.

Išvengę suėmimų kom unistai ir kom jaunuoliai gilia
me pogrindyje ėmė atstatinėti savo apdaužytas organiza
cijas. Lietuvos KP CK sekretorius K. Didžiulis (Kipras) 
pasiuntė partijos narį su rašteliu pas K. Preikšą, norėda
mas sustiprinti partinį darbą kariuom enėje. Kovo 3 d. pa
siųstas draugas susitiko kareivinių rajone 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 suimtas ir K. Preikšas.

KOMUNISTŲ PARTIJOS VADOVYBĖS NARYS

Vengdam as suėmimo, K. Preikšas spruko iš kareivinių ir, 
gavęs LKP CK leidimą, per Latviją išvyko į Tarybų Są
jungą. Latvijos—TSRS pasienyje K. Preikšas buvo latvių 
policijos sulaikytas. Tardomas Daugpilyje, K. Preikšas 
pasisakė bėgęs iš Tarybų Sąjungos į Latviją darbo ieškoti. 
Policija atėmė iš K. Preikšo turėtus pinigus, o jį patį a t
vežė prie Tarybų 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 
biniams pasieniečiams.

Išsiaiškinus pabėgimo aplinkybes, K. Preikšas gegužės 
6 d. buvo pripažintas politiniu em igrantu ir netrukus pri
imtas į VKP(b) gretas. Partinis stažas jam  buvo pripa
žintas nuo 1920 m. Birželio—rugpjūčio m ėnesiais K. Preik
šas dirbo M inske statybose, o rugsėjo pradžioje, LKP CK 
rekom endavus, buvo priimtas m okytis į V akarų tautinių 
mažumų komunistinį universitetą  M askvoje.

Kaip politinis em igrantas K. Preikšas 1928 m. sausio 
22 d. dalyvavo Lietuvos politinių em igrantų suvažiavime 
Berlyne, o grįžęs toliau mokėsi universitete.

Norėdam as paspartinti vadovaujančių partinių kadrų 
parengimą, LKP CK Politinis biuras 1928 m. spalio 5 d. 
nutarė pasiųsti Kazį Preikšą ir Petrą Pajarskį m okytis į 
Tarptautinę Lenino mokyklą, veikusią prie Komunistų In
ternacionalo Vykdom ojo Komiteto M askvoje. Išėjęs iš Ko
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munistinio universiteto antro kurso, K. Preikšas beveik  
h(>jus m etus mokėsi šioje m okykloje K. Dubovo pavarde 
ii 1931 m. vasarą sėkmingai ją  baigė.

Dar tebesim okydam as T arptautinėje Lenino m okykloje, 
K. Preikšas buvo įtrauktas į ak tyvų  partinį darbą. LKP CK 
Politinis biuras 1930 m. balandžio 18 d. nutarė kooptuoti 
j LKP CK narius M. Šumauską ir K. Preikšą. Pastarasis 
buvo kooptuotas ir į Politinio biuro n a riu s31. 1930— 
1931 m. LKP CK Politinio biuro posėdžiuose drauge su 
V. Kapsuku ir Z. A ngariečiu jis sprendė svarbiausius pa r
tinio darbo Lietuvoje klausimus 32. 1931 m. birželio 30 d. 
K. Preikšas paskutinį kartą  dalyvavo Politinio biuro po
sėdyje.

Partijos siunčiamas 33, 1931 m. rugpjūčio pradžioje 
K. Preikšas atvyko į Kauną pogrindiniam  partiniam  dar- 
bui. Kaip vienas iš LKP CK sekretorių  (slapyvardžiai A nd
rius, Kazys), jis rūpinosi partinio darbo reikalais kariuo
menėje. Jo  pastangom is 1931 m. rugpjūčio mėn. išėjo ei
linis LKP CK organo „Kareivių tiesa" numeris, keletas 
atsišaukimų. Jam  buvo pavesta vadovauti partiniam  dar
bui V ilkaviškio rajone, kurį jis aplankė keletą kartų , taip  
pat Panevėžio rajone ir Klaipėdos krašte. Pamažu į 
K. Preikšo rankas perėjo visas LKP CK Sekretoriato o r
ganizacinis darbas, korespondencijų tvarkym as, pogrindi
nės spaustuvės priežiūra.

LKP CK Sekretoriatas šiuo laikotarpiu rūpinosi dauge
liu svarbių klausimų: partinis darbas Kauno, Šiaulių ra
jonuose, Suvalkijoje, partinės spaudos gabenimas iš V o
kietijos į Lietuvą ir jos leidimas pačioje Lietuvoje, ligo
nių kasų tarybų rinkimų kam panija, padėtis kom jaunim o 
organizacijoje ir kt.

Svarbią politinę reikšmę turėjo  1931 m. ligonių kasų 
tarybų rinkim ų kam panija. G ilėjanti ekonominė krizė v i
same kapitalistiniam e pasaulyje ir Lietuvoje, revoliucinio 
judėjimo augimas, žymūs socializmo kūrim o laim ėjim ai 
vykdant pirm ąjį penkm etį Tarybų Sąjungoje, didėjantis 
IKP organizacijų aktyvum as lėmė žymų LKP remiamų 
kairiųjų darbininkų sąrašų rinkimuose į ligonių kasų ta 
rybas laimėjimą. Kauno m ieste kairių jų  darbininkų sąra
šai surinko didesnę pusę visų rinkėjų  balsų ir gavo 11 
vietų iš 20 ligonių kasų taryboje. Kairieji rinkimus laim ė
jo taip  pat Rokiškyje, Biržuose, Panevėžyje. LKP CK Sek
retoriatas, dalyvaujant K. Preikšui, keletą kartų  išklausė 
Sekretoriato nario  ir Kauno rajono kom iteto sekretoriaus
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E. Bilevičiaus pranešimus, davė ligonių kasų tarybų rin
kimų kam panijos politinį įvertinimą.

Sekretoriato posėdyje K. Preikšas reikalavo atnaujinti 
1930 m. nustojusios eiti pogrindinės „Tiesos" leidimą, kad 
LKP galėtų operatyviau atsiliepti į gyvenimo keliamus ak
tualius klausimus. Tik techninės bazės ribotumas kuklioje 
LKP CK pogrindinėje „Spartako" spaustuvėje, kurioje ta
da dirbo Kazys Katinas ir M arija Kaukaitė, neleido tais 
m etais įvykdyti šį reikalavimą.

Dėl pasaulinės ekonominės krizės įtakos 1931 m. an t
rojoje pusėje paaštrėjo ekonominės krizės reiškiniai ir 
Lietuvoje. Buržuazija stengėsi visus sunkumus sukrauti ant 
darbo žmonių pečių. Darbininkai priešinosi plėsdami 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. Guze- 
vičius, rūpinosi suaktyvinti darbą, išplėsti ryšius su kai- 
rėjančia inteligentija. Užmegzti ryšiai su kairesniaisiais 
titečiafrontininkaiiS A. Venclova, P. Cvirka, S. Nerimi, 
V. Drazdausku padėjo pagyvinti partinį darbą tarp  kū 
rybinės inteligentijos, legalioje sporto draugijo je „Viltis".

Sudėtingomis sąlygomis LKP CK Sekretoriatui teko 
dirbti 1931 m. an tro jo je  pusėje. Siekiant partijai sistemin
gai vadovauti kylančiam  revoliuciniam  darbo žmonių ju 
dėjimui, reikėjo stiprinti organizacinį darbą, sumaniai de
rinti nelegalaus ir legalaus darbo formas. Be to, panaudo
damas klastingiausius m etodus partinėm s organizacijoms 
iš vidaus griauti, sustiprino savo ardom ąją veiklą klasi
nis priešas.

Nemaža žalos ardom oji klasinio priešo veikla padarė 
LKJS Kaimo organizacijai. Kurstydami dezorganizacinius 
elementus, skatindam i kom jaunuolių bendravim ą įvairiose 
sueigose (vadinamuosiuose plepėjim o klubuose), priešprie
šindami kom jaunim o organizacijas partijos organam s ir 
neigdami pastarųjų  teisę vadovauti komjaunimui, klasinio 
priešo agentai demoralizavo nemaža kom jaunuolių. Ryž
tingai kovojusius prieš šias negeroves kom jaunim o dar
buotojus žvalgyba sodino į kalėjim ą. A ntai 1931 m. pa
vasarį buvo įkalinti LKJS CK sekretorius M otiejus Šu- 
mauskas, LKJS CK narys Justinas Rugienis. Siekdamas 
užkirsti kelią priešo ardom ajai veiklai, LKP CK nutarė 
paleisti kom jaunim o Kauno organizaciją, izoliuoti susi
kom prom itavusius dezorganizaciniu darbu elementus. 
Įvykdžius šią reorganizaciją, 1931 m. pabaigoje kom jauni-
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т о  Kauno organizacijoje buvo palikta apie 30 kom jau
nuolių, taip  pat liko nepaleistos m oksleivių ir studentų 
kuopelės. Perorganizuotas buvo ir LKJS Centro Komite- 
lus. Tačiau į naujojo  CK sudėtį prasiskverbė žvalgybos 
agentas M ečys Gaižauskas, kuris vykdė griaunam ąjį d a r
bą, kol 1931 m. gruodžio pradžioje buvo demaskuotas. 
Го to jis atvirai kartu  su žvalgybos valdininkais dalyvavo 
kom jaunuolių suėmimuose ir tardym uose.

1931 m. žvalgybai pavyko užverbuoti ir Stasę Traki- 
maitę. Pasinaudodam a LKP CK narių  kurjerės padėtimi, 
provokatorė S. Trakim aitė (žvalgyboje slapyvardis Tau- 
gėla) 1931— 1937 m. sistemingai išdavinėjo partinius ir 
komjaunimo darbuotojus, patekusią į jos rankas partinę 
korespondenciją duodavo žvalgybai nufotografuoti ir po 
to laiškus pristatydavo pagal paskirtį. Visa tai padėjo  
žvalgybai sužinoti nemaža partinio darbo paslapčių, o 
svarbiausia-— iššifruoti ir suimti daugelį partinių aktyvis- 
l ų :!4. 1937 m. S. Trakim aitė, įtarus ją  tarnau jan t žvalgy
bai, iš partijos buvo pašalinta. 1940 m. tarybiniai organai 
dokum entaliai įrodė jos provokatorišką veiklą.

Apie naujo  LKP CK Sekretoriato nario Andriaus pa
sirodymą Kaune žvalgyba sužinojo ja u  1931 m. rugsėjo 
I d. iš savo agentės S. Trakim aitės pranešimo. Lapkričio 
30 d. ji įteikė žvalgybai nufotografuoti Andriaus parašytą 
LKP CK Sekretoriato 1931 m. lapkričio 17 d. posėdžio pro- 
lokolą. Taigi žvalgyboje atsidūrė K. Preikšo rašysenos 
pavyzdžiai. Remdamasi dviejų provokatorių — M. Gaižaus
ko ir S. Trakim aitės — duomenimis, žvalgyba netrukus n u 
statė K. Preikšo gyvenam ąją vietą, ėmė sekti jo  susitiki
mus.

IR VĖL KALĖJIME

Naktį iš gruodžio 30 į 31 d. K. Preikšas parėjo kaip  pa
prastai iš eilinio susitikimo su partiniais darbuotojais į 
savo butą Jonavos gatvėje. Įėjęs į kambarį, sėdo prie 
stalo dirbti. Po kelių minučių atsidarė durys, ir į kam barį 
įsiveržė žvalgybininkai. Tą pačią naktį buvo suimtas LKJS 
CK sekretorius A leksandras Guzevičius (Algis), LKJS K au
no rajono kom iteto narys Leontijus Prokofjevas, Jokūbas 
Vicas ir dar keli kom jaunuoliai. Dėl akių buvo suim ta ir 
Stasė Trakim aitė. Ja i parodė suimtuosius Andrių ir Algį, 
apie kuriuos ji suteikė žvalgybai žinių. Kai S. Trakim aitė
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slapta patvirtino žvalgybai jų  tapatybę, ją  netrukus pa
leido 35.

Po kelių dienų buržuaziniuose laikraščiuose pasirodė 
pranešimas, kad suimtas žymus kom unistas Andrius, kuris 
pateikė Prano Jankaus vardu netikrą pasą. „Sulaikytasis 
visai nekalba ir nustatyti, kokias kalbas moka, negali
m a",— rašė laikraštis ir čia pat pridūrė, kad, žvalgybos 
žiniomis, jis gerai kalbąs lietuviškai.—„Kratos protokolą 
Jan k u s pasirašyti atsisakė" 36. Pateikęs suimtojo žymes — 
1 m 82 cm ūgis, tvirtas, pečiai platūs — ir jo  nuotraukas, 
laikraštis ragino skaitytojus pranešti žvalgybai, kokia yra 
tikroji suim tojo pavardė.

Tardomas P. Jankus, kaip parašyta vieno žvalgybos 
viršininko 1932 m. sausio 7 d. nutarim e, „pasisakė esąs 
idėjinis kom unistas ir priklausąs Lietuvos Komunistų par
tijai, tačiau apie tai papasakoti smulkiau jis atsisakė" 37. 
Kauno apygardos teismas 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 
nau ja  byla, pagal kurią  kariuom enės teismas 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. Komiteto vardu jis susirašinėjo su laisvėje buvu
siais draugais, kol 1933 m. LKP CK nutarim u, konspira
cijos sumetimais partinės organizacijos kalėjim uose buvo 
likviduotos. Po to korespondencijas partiniais reikalais 
tvarkė politinių kalinių kolektyvo kom iteto nariai kom u
nistai.

Ir dabar politiniai kaliniai stengėsi pagal galimybę k a 
linimo laiką išnaudoti lavinimuisi. Užsiėmimai vyko bend
rojo lavinimosi ir specialiųjų dalykų (partijos istorijos, 
politinės ekonomijos ir kt.) būreliuose. Kalėjimo adm inist
racija  1932 m. gruodžio 19 d. informavo žvalgybą, kad 
K. Preikšas 54-oje kam eroje moko 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 būsimų tarybinės spau
dos darbuotojų. Žurnalas buvo nereguliariai leidžiamas iki 
1940 m., sąsiuvinio formato, po 40— 120 puslapių, vienas 
arba du egzemplioriai. K. Preikšas taip  pat buvo vienas 
iš „Kovotojo" bendradarbių.
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1933 m. vasarą  buržuazinė Lietuvos vyriausybė pasiū
lė Tarybų Sąjungos vyriausybei pasikeisti grupe politinių 
kalinių. Kai tarybinė vyriausybė pateikė Lietuvos kalė
jimuose sėdinčių 24 politinių kalinių — revoliucinio judė
jimo dalyvių — sąrašą, valstybės saugumo departam ento 
viršininkas A. Povilaitis savo rašte nurodė, kad „tai žy
miausieji Lietuvos Komunistų partijos veikėjai" ir kad, 
„valstybės saugumo departam ento nuomone, jų  išleidimas 
iš kalėjim ų ir išsiuntimas į TSRS...  būtų tik žalingas ir 
todėl y ra  visiškai nepageidaujam as" 39. Vis dėlto k lerika
lų noras grąžinti į Lietuvą keliolika Tarybų Sąjungoje 
suimtų už kontrrevoliucinę veiklą kunigų nulėm ė mainus. 
Spalio 5 d. buvo pasirašytas Lietuvos—TSRS protokolas 
dėl pasikeitim o politiniais kaliniais. 1933 m. spalio 19 d. 
iš Kauno kalėjim o buvo išvežti į Tarybų Sąjungą 24 re 
voliucinio judėjim o dalyviai, tarp  jų  A ntanas Sniečkus, 
Ignas Gaška, Kazys Preikšas, Juozas Garelis ir kt.

Šiltai sutiko tarybiniai žmonės išvaduotus iš kalėjim ų 
Lietuvos komunistus. Ypač džiaugėsi LKP CK vadovai 
V. Kapsukas ir Z. Angarietis. „Už keliolika nusenusių k u 
nigų ir zakristijonų gavome 24 jaunus revoliucionie
rius",— pareiškė Z. Angarietis, pasitikęs M askvoje a tv y 
kusius draugus. Visi jie  pailsėję įsijungė į ak tyvų  gam y
binį, visuom eninį darbą arba pradėjo  m okytis partinėse 
mokyklose.

ASPIRANTAS

Susitarus su Baltarusijos KP Centro Komitetu, K. Preikšas 
Kazio Jankaus pavarde buvo pasiųstas dirbti į M inską į 
lietuviškojo savaitraščio „Raudonasis artojas" redakciją. 
Nuo 1934 m. sausio 1 d. jis dirbo redakcijos atsakinguo
ju sekretoriumi, o nuo tų  pačių m etų rugpjūčio 1 d.— 
redaktoriaus pavaduotoju.

N orėdam as pagilinti savo žinias, K. Preikšas 1935 m. 
rugsėjo 1 d. ėmė 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 Komunistų p a r
tijos istoriją, dirbo redaktoriumi.

Tačiau aspirantūros K. Preikšas nebaigė. 1936 m. V a
karų tautinių mažumų kom unistinis universitetas buvo 
likviduotas, jo  aspirantūros institutas uždarytas. U niver
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siteto vadovybė išdavė K. Preikšui tokią charakteristiką: 
„Drg. Jankus buvo vienas gabiausių I-ojo kurso aspiran
tų. Mokėsi „labai gerai" ir „gerai". Ideologiškai tvirtas, 
drausm ingas ir aktyvus. A spirantūroje buvimo m etais pa
sireiškė tik  iš gerosios pusės" 40. Tada K. Preikšas pradėjo 
m okytis Tarptautinės Lenino m okyklos prie Komunistų 
Internacionalo Vykdom ojo Komiteto aspirantūroje, lek
torių fakultete. Bet ir čia mokslas truko neilgai.

Tuo m etu įsiliepsnojo pilietinis karas Ispanijoje. Fa
šistai pakėlė m aištą prieš respublikos vyriausybę, o jiem s 
į pagalbą atėjo  V okietijos ir Italijos fašistai interventai, 
siekdami sugriauti Ispanijos revoliucijos ugnyje susikū
rusią dem okratinę santvarką. Kominterno kviečiami, visų 
šalių antifašistai skubėjo padėti Ispanijos Respublikos liau
džiai.

INTERNACIONALINIŲ BRIGADŲ KARYS 
ISPANIJOJE

K. Preikšas taip pat nusprendė vykti savanoriu į Ispani
ją. 1937 m. pradžioje jis išėjo trum pą karinį apmokym ą 
ir balandžio 1 d. atvyko į Ispaniją. Čia jis buvo priim tas 
į Ispanijos kom unistų partiją  Kazio Ilgio pavarde. Trum
pai padirbėjęs internacionalinių brigadų karininkų m okyk
loje taktikos bei fortifikacijos dalykų dėstytoju ir kuopos 
vadu Albasetėje, K. Preikšas pasiprašė pasiunčiam as į 
frontą. Birželio 17 d. jis atvyko į 99-ąją brigadą ir ėmė 
dirbti instruktorium i patarėju. 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
mus ties Kichorna, K. Preikšas gavo pirm ąjį „kovos krikš
tą “. Brigada kovojo didvyriškai. Priešas buvo sulaikytas, 
nors operacijos m etu pusė 69-osios brigados karių  buvo 
užmušta ir sužeista.

Briunetės fronte K. Preikšas išbuvo iki 1937 m. pabai
gos, po to vėl dirbo instruktorium i patarėju  69-ojoje b ri
gadoje. 1938 m. balandžio mėn. jis buvo kom andiruotas 
į Barseloną, iš kur karinė vadovybė pasiuntė jį dalyvauti 
fronto operacijoje 32-osios divizijos 142-ojoje brigadoje, 
o po to  31-osios divizijos 62-ojoje brigadoje. Trumpose 
pertraukose tarp stam besnių mūšių K. Preikšas dėstė k a 
rininkų m okyklose ir vėl prašėsi siunčiamas į frontą.

346



1938 m. rugpjūčio—spalio mėn. jis vėl buvo priešakinėse 
fronto linijose. 30-osios divizijos sudėtyje jis dalyvavo 
respublikonų operacijo je puolant Balagero kryptim i, su 
savo dalimi fronte atlaikė įnirtingas fašistų atakas, truku 
sias ištisas 10 dienų.

1938 m. pabaigoje Ispanijos vyriausybė nutarė  dem o
bilizuoti iš arm ijos internacionalinių brigadų karius. Spa
lio—gruodžio m ėnesiais K. Preikšas buvo demobilizuotų 
internacionalinių brigadų karių  stovykloje. Tuo tarpu  fa
šistai vėl sustiprino puolimą fronte. Ispanijos KP Centro 
Komitetas 1939 m. sausio v idury je  kreipėsi į in ternacio
nalinių brigadų karius prašydam as padėti atrem ti priešą. 
K. Preikšas 13-osios brigados sudėtyje kartu  su tūkstan 
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 vasa
rio 9 d. buvo priversti pereiti į Prancūzijos te r i to r iją 41.

Jungtinės užsienio in terventų  ir Ispanijos fašistų jė 
gos, pasinaudodam os tuo, kad Anglijos bei Prancūzijos 
reakcinės vyriausybės laikėsi vadinam osios nesikišimo po
litikos, nuslopino Ispanijos Respubliką po daugiau kaip  
dvejus 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
kė Ispanijos kovų veteranai antifašistai, kilę iš Lietuvos. 
J ie  1939 m. stovykloje išleido hektografu padauginto laik
raščio „Už vielų" du numerius, alm anachą „Ispanijos Res
publikos frontuose", organizavo in ternuotųjų  lavinimąsi.

K. Preikšas in ternuotų jų  stovykloje išbuvo du su puse 
mėnesio. Tarybinės vyriausybės pastangom is kartu  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 kovoje su fašizmu Ispanijoje api
būdina Ispanijos KP Centro Komiteto išduota jam  charak
teristika: „Drg. Jankaus Kazio elgesys Ispanijoje buvo 
labai geras, o jo  darbas be galo naudingas; jis y ra ak 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
daktoriumi. Leidykla leido marksizmo-leninizmo klasikų 
raštus ir aktualią politinę literatūrą užsienio šalių tautų  
kalbomis. Komunistų partijos pavedim u tokia literatūra 
buvo leidžiama ir lietuvių kalba.

N uvertę Lietuvoje fašistinį režimą, Komunistų partijos 
vadovaujam i, darbo žmonės ėmė kurti nau ją  tarybinę san
tvarką. Kraštui reikėjo daug liaudžiai atsidavusių k ū ry 
bingų žmonių. LKP CK prašym u Komunistų Internaciona
lo Vykdom ojo Komiteto kom andiruojam as K. Preikšas 
1940 m. liepos 17 d. išvažiavo į K a u n ą 43. Lietuvos Ko
m unistų partijos Centro Komitetas paskyrė K. Preikšą CK 
sekretorium i propagandos ir agitacijos reikalams. Šias 
pareigas jis ėjo iki 1948 m. pabaigos.

1940— 1941 m. dirbdam as LKP Centro Komitete, 
K. Preikšas visą savo energiją atidavė įvairiapusiškam  
organizaciniam  ir ideologiniam  darbui.

Telšių rinkiminės apygardos darbo žmonės 1941 m. sau
sio 12 d. išrinko aktyvų liaudies reikalų gynėją K. Preik
šą savo deputatu į TSRS A ukščiausiąją Tarybą. Tų pačių 
m etų vasario 9 d. LKP(b) V  suvažiavimas išrinko K. Preik
šą LKP (b) CK nariu, o CK plenum as — į LKP(b) CK biurą, 
kurio nariu  jis buvo renkam as iki 1954 m. vasario mėn.

H itlerinei V okietijai užpuolus Tarybų šalį, K. Preikšas 
kartu  su Tarybų Lietuvos vyriausybe evakavosi į šalies 
gilumą. Gyvendamas Penzoje, vėliau M askvoje, jis telkė 
evakuotus Tarybų Lietuvos gyventojus ir padėjo jiem s 
įsijungti į gynybinį darbą.

Jau  nuo pirm ųjų evakuacijos dienų LKP(b) CK biuras 
stengėsi padėti evakuotiem s Tarybų Lietuvos gyventojam s 
įsijungti į kovą prieš fašistinius grobikus. Surinkus duo
menis apie evakuotųjų skaičių ir jų  apsistojimo vietas, 
buvo pateikti atitinkam i pasiūlymai Tarybų Sąjungos vy
riausybei. Valstybės Gynimo Komitetas 1941 m. gruodžio 
18 d. priėm ė nutarim ą sudaryti ir parengti kovai Raudo
nosios Armijos 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, kurio je bu
vo mokomi kariai, pareiškę norą vykti savanoriais į oku
puotą Lietuvą, kovoti partizanų būriuose. K. Preikšas ak 
tyviai dalyvavo parenkant ir m okant busimuosius p a rti
zanus, siunčiant juos į okupuotą teritoriją. Jis  buvo daž
nas lietuviškosios divizijos karių  svečias: skaitydavo p ra
nešimus, padėdavo aprūpinti literatūra, kuri suteikdavo 
kariam s taip  laukiam ų žinių apie gim tąjį kraštą.

Kai 1944 m. liepos pradžioje Raudonoji A rm ija išva
davo pirm uosius Tarybų Lietuvos rajonus, respublikos vy 
riausybė ėmėsi atkurti Tarybų valdžios organus vietose, 
kvietė darbo žmones a tsta ty ti priešo sugriautą ir nunio
kotą liaudies ūkį. Liepos 13 d. sutriuškinus V ilniuje ap 
suptą vokiečių fašistų įgulą, išvaduotoje sostinėje įsikūrė 
Tarybų Lietuvos Liaudies Komisarų Taryba ir LKP(b) C ent
ro Komitetas. Dirbdamas LKP(b) CK sekretorium i propa
gandos ir agitacijos reikalam s ir būdamas CK biuro n a 
riu, K. Preikšas aktyviai dalyvavo organizuojant krašto 
ūkio atkūrim ą, plėto jant ideologinį darbą. J is  darė p ra
nešimus ideologiniais klausimais LKP(b) CK plenumuose, 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos sesijose, kūrybinių 
organizacijų valdybų plenumuose, nenuilstam ai skleisda
mas marksizmo-leninizmo idėjas ir telkdam as m ūsų krašto 
inteligentiją Komunistų partijos iškeltiems 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 švietimo, mokslo, kultūros, 
sporto, sveikatos apsaugos, socialinio aprūpinim o, meno 
saviveiklos ir kitoms artimoms įstaigoms.

Dirbdamas M inistrų Taryboje, K. Preikšas vadovavo 
daugeliui ilgą laiką veikusių komisijų, tvarkiusių svarbius 
darbo barus. A ntai 1953 m. jis buvo Komisijos studentam s 
atrinkti ir pasiųsti m okytis į k itų  sąjunginių respublikų 
aukštąsias m okyklas pirm ininkas; 1954 m.— Gydymo ko 
m isijos pirm ininkas; nuo 1956 m.— N epilnam ečių reikalų, 
Personalinių pensijų  skyrimo komisijos pirm ininkas ir t. t.
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1958— 1960 m. K. Preikšas vadovavo jubiliejinės respub
likinės Dainų šventės surengimo komisijai, Birštono kuror
to perspektyvinio išvystymo klausimams spręsti komisijai 
ir kt. Nuo 1959 m. balandžio mėn. dirbdam as Lietuvos 
TSR užsienio reikalų ministru, K. Preikšas palaikė ryšius 
su užsienio šalyse gyvenančiais lietuviais, pareiškusiais 
norą grįžti į gimtąjį kraštą.

1957 m. vasarą K. Preikšas sėkmingai vadovavo Tary
bų Lietuvos kultūros veikėjų  delegacijai, aplankiusiai Len
kijos Liaudies Respubliką, tuo padėdam as išplėsti ku ltūri
nius ryšius tarp  Lenkijos ir Tarybų 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 Aukščiausiosios Tarybos, 
o 1947— 1961 m.— Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
deputatu. K. Preikšas dažnai išvykdavo į rajonus susitikti 
su rinkėjais, kaip LKP CK narys teikė param ą rajonų 
partinėm s organizacijoms.

Už nuopelnus liaudžiai kovoje dėl socialistinės san tvar
kos Lietuvoje sukūrimo, už Tarybų Lietuvos liaudies ūkio 
ir kultūros išvystym ą tarybinė vyriausybė apdovanojo 
K. Preikšą Lenino, Tėvynės karo II laipsnio, trimis Darbo 
raudonosios vėliavos ordinais ir m edaliais „Už šaunų dar
bą 1941— 1945 m etų Didžiajame Tėvynės kare" ir „Už per
galę prieš V okietiją 1941— 1945 m etų Didžiajame 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 skausmu sutiko visi Tarybų 
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 vyriausybei ir Užsienio 
reikalų m inisterijai, velionio giminėms ir artimiesiems" 44. 
Užuojautą velionio šeimai pareiškė Lietuvos KP Centro 
Komitetas, Lietuvos TSR M inistrų Taryba, Užsienio reika
lų m inisterija ir daugelis kitų  organizacijų. Nuoširdų sa
vo draugą pagerbė ir užsienyje gyvenę pažangieji lietu
viai. Telegramoje iš N iujorko užsienio pažangiųjų lietuvių 
vardu A. Bimba, P. Buknys, D. Solomskas, S. Večkys, 
S. Sasna rašė: „Seno kovotojo Kazio Preikšo m irtis — 
didžiulis nuostolis lietuvių tautai. Reiškiame gilią užuo
jau tą  jo  šeimai ir d raugam s"45.
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Į V ilniaus A ntakalnio kapines velionį palydėjo LKP 
CK, LTSR M inistrų Tarybos, LTSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo, Liaudies ūkio tarybos, m inisterijų  ir ži
nybų darbuotojai, revoliucinio judėjim o ir Ispanijos p i
lietinio karo  dalyviai, tūkstančiai V ilniaus miesto gyven
tojų. Laidotuvių eisenoje dalyvavo taip  pat Kauno, Šiau
lių ir k itų  m iestų bei rajonų partin ių  organizacijų, vietinių 
Tarybų ir darbo žmonių atstovai. Dešimtys vainikų su įra 
šais raudonuose kaspinuose nuo įvairiausių organizacijų 
buvo sustatyti an t supilto naujo  kapo.

*  *  *

K. Preikšo literatūrinį palikim ą sudaro Partiniam e a r
chyve saugomi jo  1931 m. laiškai, ataskaitos apie pogrin
dinį partinį darbą Lietuvoje, apie dalyvavim ą Ispanijos 
liaudies kovose prieš fašistus 1937— 1939 m., kalbos LKP 
CK plenumuose. Kaip korespondentas K. Preikšas pradėjo 
bendradarbiauti LKP leistuose laikraščiuose ir v ienkarti
niuose leidiniuose dar trečiajam e dešim tm etyje. Savo ko
respondencijas 1926 m. „Darbininkų atstove" ir anksčiau 
Šiauliuose ėjusiuose partiniuose-profsąjunginiuose leidi
niuose K. Preikšas pasirašinėjo pseudonimais Kazys, 
K-zys, K-as, K-s. Dirbdamas „Raudonojo artojo" redak
cijoje M inske, savo straipsnius jis pasirašinėjo Kazys, 
K., K. A., K. A-is, K. Ąžuolaitis.

Tarybų Lietuvos periodinė spauda paskelbė nemaža 
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 „Komunistas" atsakinguoju redakto
riumi, o nuo 1955 m. balandžio iki 1961 m. gruodžio mėn.— 
redkolegijos nariu. Savo kalbose ir straipsniuose K. Preik
šas nenuilstam ai kovojo su buržuazinės ideologijos lie
kanomis, propagavo lietuvių tautos kultūros laimėjimus, 
tarybinių tau tų  draugystę, proletarinio internacionalizm o 
jausmus.

ATMINIMO JAMZINIMAS

Visas sąmoningas Kazio Preikšo gyvenim as buvo glau
džiai susijęs su Lietuvos darbininkų klasės kova prieš bu r
žuazijos diktatūrą, už Tarybų valdžią, už komunizmą.

Pagerbdam i Kazį Preikšą — vieną iš seniausių Lietu
vos Komunistų partijos veikėjų  ir siekdami įamžinti jo
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atminimą, Partijos istorijos instituto prie LKP CK moksli
niai bendradarbiai parengė jo  literatūriniam  palikimui skir
tą leidinį „Kazys Preikšas" (Vilnius, 1964 m.). Vilniaus ir 
Šiaulių miestuose, k u r K. Preikšas daugiausia dirbo, jo 
vardu  pavadintos gatvės. 1961 m. gruodžio 22 d. jo  var
das suteiktas Šiaulių pedagoginiam  institutui 46. 1969 m. 
Lietuvos gamybinės žuvies pram onės valdybos transpor
tiniam refrižeratoriui suteiktas pavadinim as „Kazys Preik
šas".

1978 m. birželio 14 d. Šiauliuose atidengtas Kaziui 
Preikšui paminklinis biustas, kurį sukūrė skulptorė N. Gai
galaitė ir architektė N. Bučiūtė 47.

1981 m. kovo 11 d. V ilniuje, Čiurlionio gatvėje prie 
namo, pažymėto 66-uoju numeriu, buvo atidengta memo
rialinė lenta, kurio je įrašyta: „Šiame name 1944— 1961 
m etais gyveno revoliucinio judėjim o veikėjas Kazys 
Preikšas" 48.

Nenuilstama pasiaukojam a visuom enine veikla Kazys 
Preikšas visiems laikams įrašė savo vardą į Lietuvos dar
bo žmonių išsivadavim o kovos istoriją, į socializmo sukū
rimo mūsų krašte istoriją.

1 9 6 4



Antanas
Sniečkus
( 19 0 3 — 1 9 7 4 )

Ilgametis Lietuvos darbo žmonių revoliucinis judėjim as, 
lietuvių tautos posūkis socialinės pažangos keliu 1940 m. 
socialistinės revoliucijos metu, didvyriška partizaninė 
kova su fašistiniais okupantais Didžiojo Tėvynės karo m e
tais, respublikos liaudies ūkio atkūrim as, valstiečių ūkių 
pertvarkym as socialistiniais pagrindais, krašto industria
lizavimas, socialistinės visuom enės sukūrim as — visi šie 
įsim enantys laimėjim ai glaudžiai susiję su Komunistų p a r
tijos, su A ntano Sniečkaus partine, organizacine ir ideolo
gine veikla ugdant lietuvių tautos draugystę, ekonominį 
ir kultūrinį bendradarbiavim ą su broliškomis tarybinėm is 
tautomis.

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, mokėsi gimnazijoje. 1915 m. kartu  su visa 
gimnazija evakavosi į Voronežą, kur 1918 m. baigė 4 k la
ses. o

Revoliuciniai 1917 m etų įvykiai Rusijoje padarė jam  
neišdildom ą įspūdį. Dar „iki Spalio revoliucijos sim patiza
vau bolševikams" 2,— rašė A. Sniečkus 1940 m. gruodžio 
15 d. autobiografijoje.

23 Užsak. № . 3499 353



KOMUNISTINĖS SPAUDOS DARBUOTOJAS

Po Bresto taikos pasirašym o A. Sniečkus kartu  su kitais 
evakuotais į Voronežą m oksleiviais 1918 m. grįžo į Lie
tuvą. Baigęs pašto ir telegrafo darbuotojų  kursus, 1919 m. 
rugpjūčio mėn. pradėjo  dirbti A lytaus pašto įstaigoje te 
legrafo linijų prižiūrėtoju.

A lytuje A. Sniečkus 1920 m. rugpjūčio mėn. buvo pri
im tas į Komunistų partijos gretas. Kovos draugai išrinko 
jį LKP A lytaus parajonio nelegalaus kom iteto sekretoriu
mi. Kartu jis dirbo legalų profsąjungų darbą — priklausė 
Suvalkijos bendrajai profsąjungai, buvo šios kairiosios 
profsąjungos A lytaus skyriaus valdybos sekretoriumi.

Revoliucinę veiklą nutraukė 1921 m. sausio 28 d. areš
tas. A. Sniečkus buvo kaltinam as veikęs Komunistų parti
jos naudai, platinęs kom unistinę literatūrą  („Kareivių tie
są", Charkove išleistą „Darbininkų balsą“). Tardomas 
A. Sniečkus paaiškino, kad jis priklausė legaliai A lytaus 
darbininkų profsąjungai, norėjęs jos skyrių sukurti Kro
k ia lau k y je3. Kadangi tardytojas tv irtų  įkalčių neturėjo, 
kaltinam asis kovo 21 d. iš kalėjim o buvo išleistas ir apsi
gyveno Kaune — policijos prižiūrimas. Tačiau byla kom p
likavosi. Pagal 1921 m. birželio 6 d. surašytą kaltinam ąjį 
aktą bylą buvo nu tarta  perduoti kariuom enės teismui. Lie
tuvos Komunistų partijos vadovybei patarus, A. Sniečkus 
pasislėpė. Gyvendamas nelegaliai, jis dirbo spaudos dar
bą, padėjo partijai išleisti legalų laikraštį „Darbininkų rei
kalai", organizavo politinių kalinių šelpimą.

1921—1923 m. Kaune veikė legali m arksistinės litera
tūros leidykla „Šviesa". Komunistų partijos narių  vado
vaujam a, „Šviesos" leidykla užsimojo išleisti Juliaus J a 
nonio raštus. Sudaryti pirm ojo lietuvių proletarinio poeto 
eilėraščių rinkinį buvo įpareigotas A. Sniečkus. Su didele 
m eile jis tvarkė, ranka perrašinėjo iš sąsiuvinių J. Jan o 
nio eilėraščius. Rinkinys buvo išspausdintas Kaune 
1921 m.4

Gavęs LKP CK leidimą, A. Sniečkus 1921 m. liepos pa
baigoje em igravo į Tarybų Rusiją. Parašytam e m andate 
LKP CK sekretorius Adolfas (Karolis Požėla) apibūdino 
kom andiruojam ą A nteką kaip aktyvų Raudonojo kryžiaus 
darbuotoją, rekom endavo pasiųsti jį m okytis į partinę mo
kyklą 5 M askvoje.

Tačiau partinėm s įstaigoms trūko darbuotojų. A tvykusi 
A. Sniečkų LKP CK Užsienio biuras pasiuntė dirbti į Smo
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lenską, į LKP CK leidyklą, kuri spausdino žurnalus „Ko
munistas", „Darbininkų jaunim as", „Komunisto knygynė
lio” serijos leidinius, pirm ąjį V. Lenino rinktinių raštų 
nnkinį lietuvių kalba. Visa ši literatūra  buvo siunčiama 
I I ietuvą ir nelegaliai ten platinam a.

Gyvendam as Smolenske ir M askvoje, A. Sniečkus a rti
mai bendravo su V. Kapsuku, Z. A ngariečiu, P. Eidukevi
čiumi. Partijos įpareigotas, jis redagavo „Komunisto" prie
dą kom jaunim o reikalam s „Jaunim o lapelis" (jo išėjo 
14 num erių), 1923— 1926 m.— LKJS Centro Komiteto or
ganą „Darbininkų jaunim as". 1924 m. spalio mėn. Kaune 
įvykusio LKJS I suvažiavimo išrinktas Centro Komitetas 
paskyrė A. Sniečkų toliau redaguoti „Darbininkų jaun i
mą".

Dirbdamas leidykloje, A. Sniečkus vakarais mokėsi 
Darbininkų fakultete prie Smolensko valstybinio univer
siteto ir 1925 m. jį baigė. Universiteto Darbininkų fakul
teto pažymėjim as suteikė jam  teisę stoti į k iekvieną Ta
rybų šalies aukštąją m o k y k lą6. A. Sniečkus atvyko 
j M askvą ir įstojo į Plechanovo liaudies rikio instituto 
Ekonomikos fakultetą. Studijuodamas jis kartu  dirbo LKP 
atstovybėje prie Kominterno Vykdom ojo Komiteto.

LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS 
CENTRO KOMITETO SEKRETORIATO NARYS

Po fašistinio valstybės perversm o 1926 m. gruodžio 17 d. 
Lietuvos KP veiklos sąlygos smarkiai pasikeitė. Fašistai 
sušaudė LKP CK Politinio biuro narius Karolį Požėlą ir 
Juozą Greifenbergerį, jų  kovos draugus Kazį Giedrį ir Ra
polą Čarną. Šimtai partijos ve ikėjų  ir kairių jų  profsąjun
gų darbuotojų buvo uždaryti į kalėjim us ir V arn ių  kon 
centracijos stovyklą. Daug partinių organizacijų buvo su
triuškinta. Iškilo uždavinys sustiprinti partijos vadovybę, 
atkurti suardytus partinius ryšius.

LKP CK Politinio biuro vadovai V. Kapsukas ir Z. An- 
garietis pasiuntė baigusius V akarų tautinių mažumų ko
m unistinį universitetą absolventus Povilą Jankauską, Eliją 
Hilevičių, Plechanovo liaudies ūkio instituto antro kurso 
studentą A ntaną Sniečkų į Lietuvą dirbti pogrindinio par- 
linio darbo. 1926 m. gruodžio 27 d. atvykęs į Kauną, 
Л. Sniečkus iš skelbimų gatvėse sužinojo, kad tą d ieną 
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
mą, kuriam e buvo išrinktas Sekretoriatas. A. Sniečkus 
buvo kooptuotas į LKP CK narius ir išrinktas Sekretoriato 
n a r iu 7. Dėl suėmimų LKP CK Sekretoriato sudėtis dažnai 
keitėsi. K artu su A. Sniečkumi 1927— 1930 m. partijos v a 
dovybėje Kaune dirbo K. Didžiulis, E. Bilevičius, P. Ja n 
kauskas, J. Kasperaitis, J. Stimburys ir kiti partijos akty
vistai.

LKP CK Sekretoriato 1927 m. kovo 15 d. nutarim u 
A. Sniečkus vadovavo partinės spaudos leidimui 8. 1927— 
1929 m. jis redagavo LKP CK organą laikraštį „Tiesa", 
laikraštį „Salin fašizmas!“, daug rašė į Rytprūsiuose lei
džiamus LKP periodinius leidinius „Balsas", „Komunistas", 
organizavo šių kom unistinių leidinių, brošiūrų, atsišauki
m ų nelegalų gabenimą ir platinim ą Lietuvoje. A tsidavusį 
partinį darbuotoją A. Sniečkų LKP IV konferencija M ask
voje 1927 m. rugsėjo mėn. už akių išrinko LKP CK na
riu 9, o LKP CK plenum as 1927 m. spalio 3 d.— CK sekre
toriaus K. Didžiulio pavaduotoju 10. A. Sniečkui teko už
siimti ne tik spaudos leidimu, bet ir partine organizacine 
veikla, dažnai vykdyti ir partijos vadovo funkcijas.

Gerą A. Sniečkaus orientavim ąsi sudėtingose politinėse 
situacijose rodo kad ir toks įvykis. 1927 m. rugsėjo 9 d. 
Tauragėje fašistai žiauriai nuslopino kelias valandas tru 
kusį sukilimą, 12 sukilimo dalyvių buvo sušaudyti, 209 per
duoti teismui. Iš viso fašistų valdžia suėmė 324 sukilimo 
dalyvius n .

Tauragės sukilimą organizavo ir įvykdė grupė kairių
jų  socialdem okratų, liaudininkų ir eserų maksimalistų. 
A pie rengiam ą sukilimą Lietuvos Kom unistų partija  ne
buvo informuota, sukilėlių vadovai kom unistais nepasiti
kėjo. Vis dėlto sukilimas buvo antifašistinis, išreiškė smul
kiaburžuazinių sluoksnių pasipiktinim ą fašistiniu režimu. 
Komunistų Internacionalo Vykdomasis Komitetas 1927 m. 
spalio 13 d. atsišaukime į viso pasaulio darbo žmones 
rašė: „Nė vienas revoliucinis darbininkas negali nepa
reikšti pagarbos sukilėliams, kuriem s užteko drąsos, kad 
su ginklu rankose stotų prieš fašistų budelius" 12. Komin- 
terno  V ykdom ajam  Komitetui paskatinus, išsiplėtė p ro
testų  kam panija prieš sukilėlių persekiojim us. Protes
to m itingai įvyko Tarybų Sąjungoje, V okietijoje, Latvijo
je, Estijoje, Suomijoje, Jungtinėse A m erikos Valstijose 13.
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Tauragės sukilimo m etu iš LKP CK Sekretoriato narių 
Kaune buvo tik  A. Sniečkus. Kiti buvo išvykę į M askvą 
dalyvauti LKP IV konferencijoje. LKP CK vardu A. Snieč
kus parengė atsišaukimą, kuriam e apskritai teisingai ir 
kritiškai įvertino Tauragės su k ilim ą14. J is  nurodė, kad 
Tauragės sukilėliai, nors jie  ir y ra  fašistų priešai, „dar n e 
supranta tų  kelių, kuriais reikia eiti prie fašizmo nuver
timo". A. Sniečkaus parašytas ir išleistas atsišaukimas ra
gino jungtis „darbininkus, valstiečius ir darbo inteligen
tiją, visus tik rai antifašistinius elem entus į bendrą frontą 
prieš fašizmą" 15. Tai buvo raginimas, kad kom unistai, ka i
rieji socialdem okratai, liaudininkai ir kiti antifašistai 
bendrai kovotų prieš fašizmą. Po Kominterno VII kong
reso ši partijos taktika įgijo antifašistinio liaudies fronto 
pavadinimą.

A. Sniečkus sėkmingai vadovavo partijos darbui a tku
riant fašistų suardytas darbininkų profsąjungas. Tai padė
jo Komunistų partijai plačiau organizuoti m asinę ligonių 
kasų tarybų  rinkim ų kam paniją 1928 m. Jam  padedant, 
Kauno ligonių kasų taryboje buvo sudaryta kairių jų  d a r
bininkų frakcija (jai 1928— 1930 m. vadovavo tarybos na
rys kom unistas M. Feigelsonas-M oskvinas).

1930 m. balandžio 7 d. buržuazinė žvalgyba Komunistų 
partijai sudavė skaudų smūgį: Kaune buvo suimti nele
galiai gyvenę LKP CK Sekretoriato nariai A. Sniečkus, 
J. Kasperaitis ir P. Jankauskas. LKP CK Sekretoriate 
1930— 1935 m. dirbo J . Garelis, I. Gaška, I. Ošerovičius, 
M. Šumauskas, P. Pajarskis, A. Lifšicas, K. Preikšas ir kt.

Tardomas A. Sniečkus pareiškė, kad „priklausąs Ko
m unistų partijai, bet to nelaikąs nusikaltim u" 16. Teisme 
jis gynė Komunistų partijos orumą, dem askavo fašistų 
melus, kad Lietuvoje nesą dirvos kom unistų veiklai. Fašis
tinis kariuom enės teismas 1931 m. vasario 26 d. nuteisė 
A. Sniečkų 15 m etų k a lė t i17.

Kalinam ą Kauno kalėjim e A. Sniečkų prižiūrėtojai ne 
kartą  terorizavo, mušė, laikė k a rc e ry je I8. Kalėjim e jis 
išsėdėjo 3,5 m etų ir per tą  laiką 30 parų praleido karce
ryje. Protestuodam as prieš smurtą, A. Sniečkus 12 parų 
badavo I9. N ors ir visaip persekiojam as, politinis kalinys 
ištvėrė.

Tarybų Sąjungai ir Lietuvai pasikeitus politiniais k a 
liniais, 1933 m. spalio 19 d. iš Lietuvos kalėjim ų buvo iš
leisti 24 komunistai, tarp  jų  ir A. Sniečkus.
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DARBAS KOMINTERNE

N uo 1933 m. pabaigos A. Sniečkus dirbo Kom interne: bu
vo Internacionalinės kontrolės komisijos darbuotojas, 
paskui LKP atstovo prie Kominterno Vykdom ojo Komite
to Z. A ngariečio pavaduotojas, Tarptautinės Lenino mo
kyklos lietuvių sektoriuje dėstė partinę statybą, leninizmą. 
1934 m. spalio mėn. jis buvo priimtas į šios mokyklos as
pirantūrą, parašė stambesnį v e ik a lą — mokslinį darbą 
„Valstiečių judėjim as Lietuvoje", kuriam e pirmasis iš Lie
tuvos istorikų įvertino Suvalkijos ir Dzūkijos valstiečių 
antifašistinį streiką 20.

Po V. Kapsuko m irties LKP CK 1935 m. liepos 19 d. po
sėdyje sudarė naują  Politinį biurą. Jo  nariu  buvo išrink
tas ir A. Sniečkus. K artu su Z. Angariečiu, J . Gareliu, 
I. M eskupu-Adomu 1935 m. vasarą A. Sniečkus svečio tei
sėmis dalyvavo Kominterno VII kongrese M askvos Są
jungų rūmuose. Kongresas, kaip žinoma, parengė naują 
kom unistų partijų  stra teg iją  ir taktiką kovoje su fašizmu 
ir im perialistinio karo rengimu. A. Sniečkus populiarino 
spaudoje VII kongreso nutarimus, padėjo parengti LKP 
CK 1935 m. kovo 14 d. „A tvirą laišką" ir kitus partinius 
dokumentus, orientavusius Lietuvos kom unistus į antifa
šistinio liaudies fronto idėjų diegim ą Lietuvos revoliuci
niam e judėjim e, jų  taikym ą partijos prak tinėje  veikloje.

KOVOJE DĖL LIAUDIES FRONTO

N auji partinio darbo Lietuvoje uždaviniai vykdant Ko
m interno VII kongreso nutarim us dėl antifašistinio liau
dies fronto sukūrimo reikalavo ir naujų  jėgų įsiliejimo į šį 
darbą. LKP CK Politinio biuro nutarim u A. Sniečkus 
1936 m. gegužės mėn. vėl išvyko į L ie tuvą21. Nuo šio lai
ko A. Sniečkus jau  oficialiai dirbo kaip LKP CK pirmasis 
sekretorius. Į Kauną buvo perkeltas ir LKP CK Politinis 
biuras, kuriam  jis vadovavo.

Komunistų partija  sėkmingai vadovavo masinei 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. Apibūdinęs 
streiko eigą, A. Sniečkus 1936 m. rašė, kad visuotinis 
streikas „sustiprino visos Lietuvos darbininkų klasės ko
vą. . . sustiprino visą antifašistinį judėjim ą" 22. A. Snieč-
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linus Vadovaujamas LKP CK parodė daug iniciatyvos vyk- 
11.1111 Kominterno VII kongreso nutarim us, iškėlė Komu
ninių partijos nariam s uždavinį išplėsti ryšius su dem okra
t in e  antifašistine inteligentija, kūrybiniais darbuotojais, 
li.uidieš fronto idėjas populiarino legalioje spaudoje. A n
tį fašistinį judėjim ą stiprino Komunistų partijos organi
zuota kam panija už am nestiją politiniams kaliniams, už pa
miną Ispanijos liaudžiai, kovojančiai su fašistais ir inter- 
v entais.

Kominterno Vykdom ojo Komiteto pakviestas, 1937 m. 
gegužės 21—rugpjūčio 8 d. A. Sniečkus buvo nuvykęs 
I Maskvą. LKP CK vardu jis padarė ataskaitą apie Komin- 
lerno VII kongreso nutarim ų vykdym ą. Atsižvelgdami 
I Kominterno Vykdom ajam e Kom itete svarstymo m etu pa
reikštas pastabas, A. Sniečkus kartu  su Z. A ngariečiu pa
rengė LKP CK rezoliucijas „Liaudies fronto klausimu" ir 
„Organizaciniu klausimu" 23. Kom interno Vykdom ojo Ko
miteto Sekretoriatas visiškai pritarė 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 auja partijos veiklos linija buvo nubrėžta LKP CK 
1938 m. sausio ir 1939 m. sausio plenumuose, įvykusiuose 
Kauno apylinkėse. Pagrindinius pranešim us plenum uose 
padarė A. Sniečkus, pažymėdamas užsienio imperialistų, 
ypač hitlerinės Vokietijos, agresijos prieš Lietuvą pavojų. 
Šią teisingą politinę partijos lin iją  A. Sniečkaus vadovau
jamas LKP CK parengė savarankiškai, nes 1938— 1939 m. 
ryšiai su Kominterno V ykdom uoju Komitetu buvo nu
trūkę.

Gyvendam as pogrindyje, A. Sniečkus 1936—1939 m. 
dirbo didelį žurnalistinį darbą. J is  redagavo LKP CK or
ganą laikraštį „Tiesa", buvo teorin ių  partijos leidinių „Par
tijos darbas", „Propagandistas" redkolegijos narys, nem a
žai rašė šiuose leidiniuose svarbiausiais partinio darbo, 
kovos su buržuazine ideologija klausimais.

Prasidėjus A ntrajam  pasauliniam  karui, Lietuva ir Ta
rybų Sąjunga 1939 m. spalio 10 d. pasirašė „Vilniaus ir 
Vilniaus srities Lietuvos respublikai perdavim o ir Lietu
vos—Tarybų Sąjungos savitarpio pagalbos sutartį". Ta 
proga fašistų surengtą Kaune m asinį m itingą Komunistų 
partija  A. Sniečkaus iniciatyva pavertė dėkingum o Tary
bų Sąjungai m anifestacija.
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/
Ryškėjant buržuazinės santvarkos krizei, stiprėjant 

liaudies nepasitenkinim ui ir kylant revoliuciniam  judėji
mui, Lietuvoje ėmė bręsti revoliucinė situacija. Stengda
masis apginti klasinius Lietuvos buržuazijos interesus, fa
šistinis Lietuvos diktatorius A. Smetona ėmė orientuoti 
Lietuvą į hitlerinį protektoratą, 1940 m. balandžio 17 d. 
pasirašė nau ją  Lietuvos—Vokietijos prekybos sutartį. Tais 
pačiais reakciniais buržuazijos viešpatavim o išsaugojimo 
tikslais A. Smetona 1940 m. pradžioje pasiuntė saugumo 
departam ento direktorių  A. Povilaitį į Berlyną, kad jis 
perduotų Lietuvos fašistinės vyriausybės pasiūlym ą įjung
ti Lietuvą į hitlerinės V okietijos protektoratą 25. V adovau
jantys Vokietijos veikėjai pritarė šiam A. Smetonos pa
siūlymui ir pažadėjo savo param ą suteikti 1940 m. rudenį, 
po to, kai bus sutriuškinta Prancūzija.

Komunistų partija  dem askavo šią tautininkų ir buvu
sių nuo 1939 m. jų  vyriausybėje krikščionių dem okratų 
ir liaudininkų reakcinių veikėjų, visos buržuazinės stovyk
los politiką, kaip antinacionalinę, nukreiptą prieš gyvybi
nius Lietuvių tautos reikalus.

Stiprėjantį antifašistinį judėjim ą tautininkai fašistai 
stengėsi nuslopinti represijomis. 1939 m. rudenį buvo su
imti partijos aktyvistai V. Niunka, K. Didžiulis, M. Šu- 
mauskas, F. Kraštinis, A. M ilvydas ir daugelis kitų. 
1939 m. gruodžio 19 d. Garliavos valsčiaus Tirkiliškių kai
m e prie Kauno buvo suimtas ir A. Sniečkus. Tardomas 
klasinių priešų, A. Sniečkus oriai pasisakė, kad jo  užsi
ėmimas yra „partijos darbas" 26, kad jis priklauso Lietu
vos Komunistų partijai, bet atsisako ką nors paaiškinti 
apie tos partijos v e ik im ą27. Teisiamas A peliaciniuose rū 
m uose Kaune 1940 m. birželio 1 d. A. Sniečkus paskuti
niam e žodyje stengėsi išdėstyti Komunistų partijos sieki
mus ir jų  naudą Lietuvai, bet teismo pirm ininkas nutrau
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 tarptautin ių  sąlygų, dėl Tarybų 
šalies internacionalinės param os Pabaltijo tautom s socia
listinė revoliucija įvyko taikiai. Žlugus fašistiniam reži
mui, stambiosios buržuazijos interesus gynusį A. Smeto-
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поз vyriausybė buvo nuversta  ir sudaryta Liaudies vyriau
sybė, atstovavusi darbininkų, valstiečių, pažangiosios in 
teligentijos interesams. Liaudies vyriausybei vadovavo 
Lietuvos Komunistų partija.

Vienas iš pirm ųjų Liaudies vyriausybės žingsnių buvo 
p o l i t i n ių  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 pelia
ciniai rūmai, prieš porą savaičių nuteisę A. Sniečkų 8 m e
lus kalėti, 1940 m. birželio 18 d. Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjimo viršininkui parašė: „Pranešame, kad Apeliaciniai 
i urnai 1940 m. birželio mėn. 18 d. nu tarė  kardom ąją prie
monę Sniečkui A ntanui pakeisti. . .  Tad rem iantis šiuo nu- 
I a rimu prašom a Sniečkų A ntaną, sūn. Juozo, tuo jau  iš 
kalėjimo paleisti" 29. Liaudies vyriausybės teisingum o m i
nistras Povilas Pakarklis tą  pačią dieną Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjim o viršininkui nurodė: „Įsakau tuo jau  paleisti 
iš Kauno s. d. kalėjim o politkalinį A ntaną Sniečkų" 30. Įsa- 
k ymas buvo įvykdytas — A ntanas Sniečkus buvo pirmasis 
politinis kalinys, birželio 18 d. išleistas į laisvę.

A tsidūręs įvykių sūkuryje, jis tuoj pat pradėjo  tv ar
kyti partinius ir valstybinius reikalus. LKP CK Sekretoria
to posėdžiuose buvo aptariam i kadrų  paskirstym o klausi
mai ir duodami patarim ai bei nurodym ai, kaip sulaužyti 
buržuazinį valstybės aparatą 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 Nr. 61 A. Sniečkų nuo birželio 19 d. 
priėmė tarnybon ir paskyrė valstybės saugumo departa
mento direktorium i 31. Šias oficialias pareigas jis ėjo iki 
rugpjūčio mėn.

A. Sniečkus buvo išrinktas Liaudies seimo atstovu. 
Seimas jau  pirm ajam e posėdyje liepos 21 d. nu tarė  pa
skelbti L ietuvoje Tarybų valdžią. A. Sniečkaus pasiūlym u 
seimas apsvarstė klausim ą dėl Tarybų Lietuvos įstojimo 
j TSRS sudėtį sąjunginės respublikos teisėmis.

„M ūsų šalies prisidėjim as prie  Tarybų Sąjungos užtik
rins greitą, spartų  socialistinės statybos vykdym ą,— kal
bėjo jis Liaudies seime liepos 21 d.— Tarybinių penkm ečių 
išugdytoji stam bi socialistinė pram onė pakels m ūsų kraš- 
to ūkį, parazitų nuniokotą, į tokias aukštybes, apie kurias 
lobuvo galima tik  svajoti" 32. Pranašiški A. Sniečkaus žo
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džiai su kaupu išsipildė. Svarstomu klausim u Liaudies 
seimas priėm ė atitinkam ą deklaraciją, išrinko Įgaliotąją 
komisiją, kuri įteikė šią deklaraciją TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos VII sesijai. K artu su Įgaliotąja kom isija į M ask
vą buvo nuvykęs ir A. Sniečkus, dalyvavo sesijos darbe 33. 
Tarybų Lietuva 1940 m. rugpjūčio 3 d. buvo priim ta 
į TSRS sudėtį.

LKP CK plenum as 1940 m. rugpjūčio mėn. išrinko 
A. Sniečkų LKP CK pirm uoju sek re to rium i34. VKP(b) CK 
Politinis biuras patvirtino 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 suvažiavimuose 
A. Sniečkus darė LKP CK ataskaitinius pranešimus, tiek 
pat m etų suvažiavim ų delegatai rinko jį Centro Komiteto 
nariu, o CK plenum ai — CK biuro nariu  ir pirm uoju sek
retoriumi.

KOVOS SU FASISTINIAIS o k u p a n t a is  
ORGANIZATORIUS

Prasidėjus Didžiajam Tėvynės karui, A. Sniečkus kartu  
su kitais partiniais ir tarybiniais aktyvistais evakavosi iš 
Kauno. LKP(b) CK biuro 1941 m. rugsėjo 19 d. posėdyje 
A. Sniečkus pasiūlė patvirtinti siunčiamų į Lietuvą po
grindinių darbuotojų sąrašą, sudaryti LKP (b) CK Sekreto
riatą darbui okupuotoje Lietuvoje su I. M eskupu-Adomu 
priešakyje, rūpinosi Raudonosios Arm ijos lietuviškosios 
šaulių divizijos kūrim o reikalais 36.

LKP(b) CK biuro pasiūlymu TSRS Valstybės Gynimo 
Komitetas 1941 m. gruodžio 18 d. nu tarė  pradėti formuoti 
Raudonosios Arm ijos 16-ąją lietuviškąją šaulių diviziją. 
A. Sniečkus siuntinėjo į įvairias respublikas ir sritis įga
liotinius ieškoti evakuotų Lietuvos gyventojų  ir padėti 
kariniam s komisariatams pasiųsti tinkam us karinei tarny
bai asmenis į divizijos formavimo vietą prie Volgos.

Pirm ieji divizijos vadai buvo Feliksas Baltušis-Žemai- 
tis, Jonas M acijauskas, M otiejus Šumauskas, Feliksas Bie
liauskas, Kazys Preikšas, M ykolas Junčas-Kučinskas, vė
liau Vladas Karvelis, Adolfas Urbšas, V ladas M otieka. 
Divizijos pulkų partiniais organizatoriais dirbo Pranas Ole
kas, Jonas Jurevičius ir kiti LKP nariai.
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Savo kovos žygius lietuviškoji šaulių divizija pradėjo 
1943 m. vasario  mėn. Oriolo fronte, dalyvavo Kursko m ū
šyje, kovojo Baltarusijos žemėje, Lietuvoje prie Šiaulių, 
vadavo Žem aitiją, Klaipėdą, broliškos Latvijos Kuršo
Žemę.

Kaudamasi Tėvynės karo frontuose, lietuviškoji divizi
ja nuėjo  386 kilometrus, kartu  su kitais arm ijos junginiais 
išvadavo iš okupantų jungo 648 tarybines gyvenvietes. 
Jos kariai nukovė ir sužeidė daugiau kaip 34 tūkstančius 
priešo kareivių, paėm ė į nelaisvę apie 11 tūkstančių prie
šo kareivių  ir karininkų, sunaikino, susprogdino ar paėmė 
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, Oriolo fronte pasirengimo kautynėm s 
metu ir jos skaudžių nuostolių dienomis.

Už drąsą ir didvyriškum ą 13 746 lietuviškosios divizi
jos kariai buvo apdovanoti Tarybų Sąjungos ordinais ir 
medaliais, o 12 jos karių  — Vaclovui Bernotėnui, V iktorui 
Jacenevičiui, Stasiui Šeinauskui ir kt.— buvo suteiktas 
Tarybų Sąjungos Didvyrio vardas 38.

Tuo pat m etu LKP(b) CK biuras rūpinosi partinės veik 
los ir partizaninės kovos organizavim u okupuotoje Lietu
voje.

Štai ką rašė A. Sniečkus savo 1942 m. sausio 12 d. 
ataskaito je apie LKP(b) CK organizacinį darbą per p ir
m ąjį karo pusmetį:

,,1941 m. liepos pabaigoje ir rugpjūčio m ėnesį NKVD 
pastangomis buvo nusiųsta pogrindiniam  darbui Lietuvoje 
80 NKVD darbuotojų (praeityje pogrindinių darbuotojų) 
grupėmis į Kauno, Šiaulių, Žemaitijos, Suvalkijos, V il
niaus, Utenos rajonus. Komjaunimo organizacijos pastan
gomis per Raudonosios Arm ijos žvalgybos valdybą per tą 
patį laiką pogrindiniam  darbui buvo pasiųstos dvi kom 
jaunuolių grupės po 10 žmonių (į Zarasų ir Šiaulių rajo
nus). Be to, karinių organų pastangomis buvo atrenkam i 
darbuotojai pasiuntim ui į Lietuvą. Pastaruoju m etu buvo 
parengta pasiuntim ui į pogrindį atsakingų partinių dar
buotojų (13 žmonių) ir kom jaunim o darbuotojų (2 žmonės) 
grupė, vadovaujam a vieno LKP(b) CK sekretoriaus 
|I. M eskupo-Adomo], kuri daugiausia buvo num atyta pa
siųst į Kauno, Vilniaus, Panevėžio, Šiaulių, A lytaus ra jo 
nus. 1941 m. spalio pradžioje papildomai buvo parengta 
16 kom jaunuolių grupė, kuri paskui buvo perduota V aka
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rų  fronto štabui. J i buvo panaudota partizaninei kovai ir 
daugum a jų  žuvo. . .  Dabartiniu m etu num atyta parengti 
ir pasiųsti j Lietuvą apie 50 draugų" 39.

Tarp pirm ųjų LKP aktyvistų, kurie 1941 m. pasiekė 
Lietuvą ir žuvo kovoje su fašistiniais okupantais, buvo 
Karolis Petrikas, Alfonsas Vilimas, A lbertas Slapšys, Pet
ras Šimėnas, A ntanas M ilvydas, Adom as Godliauskas, 
Vincas Šiupinys ir kt. Šios grupės kovotojai Vladas Vil
džiūnas, Vaclovas Tamošiūnas partizanavo visą okupaci
jos metą.

1941 m. rudenį M askvoje buvo suorganizuota pirmoji 
LKP(b) CK operatyvinė grupė iš 15 partinių ir kom jauni
mo darbuotojų. LKP(b) CK antrojo sekretoriaus I. Meskupo- 
Adomo vadovaujam a, ji 1942 m. kovo mėn. dviem gru
pėm išvyko į Lietuvą. Partizaniniam  judėjim ui plėtoti 
TSRS Valstybės Gynimo Komitetas 1942 m. lapkričio 
26 d. sudarė Lietuvos partizaninio judėjim o štabą, kurio 
viršininku buvo paskirtas A. Sniečkus. Šis štabas veikė 
M askvoje kaip Centrinio partizaninio judėjim o štabo pa
dalinys ir koordinavo partizaninės kovos veiksm us visoje 
Lietuvoje.

Kad kova su fašistiniais okupantais būtų  sėkmingesnė, 
LKP (b) vadovybė rūpinosi ideologinio darbo organizavi
mu. Ja u  1941 m. rudenį buvo pradėta leisti lietuvių kalba 
antifašistinius atsišaukimus. 1942 m. M askvoje ir kitose 
vietose pasirodė laikraščiai „Tiesa“, „Už Tarybų Lietuvą", 
brošiūros. Ši literatūra iš lėktuvų ir per partizanų būrius 
buvo platinam a okupuotoje Lietuvoje. J i skleidė tiesą apie 
padėtį Tėvynės karo frontuose, stiprino liaudyje įsitikini
mą, kad fašistinis jungas neilgalaikis, kad Lietuva Raudo
nosios Arm ijos bus išvaduota.

Didžiojo Tėvynės karo m etais okupuotoje Lietuvoje 
veikė daugiau kaip 94 partizanų būriai ir grupės. Partiza
nai, antifašistinio judėjim o dalyviai nuvertė 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, po lic in inkų40.

Liaudies keršytojai ardė priešo kom unikacijas, teikė 
rim tą param ą Raudonajai Arm ijai, artino Lietuvos išvada
vimo dieną.

Pažymėdama Lietuvos partizanų kovinius nuopelnus, 
tarybinė vyriausybė 1600 partizaninio judėjim o dalyvių
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apdovanojo ordinais ir medaliais, o 7 partizanams — Juo
zui Vitui, M arytei M elnikaitei, Kauno kom jaunuoliam s 
Alfonsui Čeponiui, H ubertui Borisai, Juozui Aleksoniui 
Ir kitiem s suteikė Tarybų Sąjungos D idvyrio vardą. N ar
siųjų m irtim i okupuotoje Lietuvoje žuvo 1422 partizaninio 
judėjim o dalyviai.

Lietuvių tau ta  didžiuojasi savo sūnumis ir dukromis, 
įnešusiais indėlį į galutinę pergalę Didžiajame Tėvynės 
kare. A. Sniečkus džiaugėsi, kad kautynėse dėl Vilniaus 
išvadavimo 1944 m. liepos mėn. kartu  su Raudonosios A r
mijos kariais dalyvavo 11 Lietuvos partizanų būrių  — 
iš viso apie 2000 kovotojų.

UŽ SOCIALIZMO SUKŪRIMĄ

Komunistų partijos vadovaujam i, visų tarybinių respub
likų remiami, Tarybų Lietuvos darbo žmonės pakėlė iš 
griuvėsių karo m etu sugriautus miestus, pram onės įmones, 
atkūrė ir pertvarkė socialistiniais pagrindais žemės ūkį, 
mokslo ir kultūros įstaigas. Visų šių istorinių įvykių lie
tuvių tautos gyvenim e aktyvus organizatorius ir dalyvis 
buvo A. Sniečkus. Jis aistringai propagavo partijos ke lia
mus uždavinius, skiepijo socialistinio internacionalizm o ir 
tautų draugystės ideologiją.

Įžymų Komunistų partijos ir Tarybų valstybės veikėją 
Antaną Sniečkų pažinojo visa Tarybų Lietuva. Nerasi 
respublikoje rajono, vieno ar kito kolūkio a r  tarybinio 
ūkio, pram onės įmonės ar mokslo įstaigos, karinės dalies 
ar junginio, kurių jis nebūtų aplankęs. Lietuvos Komunis- 
tų  partijos Centro Komiteto sekretorius visur buvo lau
kiam as svečias. Jis palaikė glaudžius ryšius su darbo 
žmonėmis, visada domėjosi jų  nuotaikomis, jų  laim ėjim ais 
ir nesėkmėmis, stengėsi kuo galėdamas padėti įveikti pa
sitaikančius sunkumus.

Beveik 40 m etų A. Sniečkus vadovavo respublikos par- 
linei organizacijai. Visi jo  bendražygiai pažymi CK pir
mojo sekretoriaus kuklum ą ir darbštumą, jo  begalinį atsi
davim ą socializmo ir komunizmo reikalams, jo partinį 
pareigingum ą ir nepalaužiam ą principingum ą. J is  — nepa
mirštamas 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. Komunistų partijos ir Tarybų valstybės veikėją
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A. Sniečkų respublikos darbo žmonės 8 kartus rinko TSRS 
ir Lietuvos TSR A ukščiausiųjų Tarybų deputatu. Už nuo
pelnus partijai ir liaudžiai 1973 m. A. Sniečkui buvo su
teiktas Socialistinio Darbo Didvyrio vardas. Jis  buvo ap
dovanotas astuoniais Lenino, dviem Raudonosios vėliavos, 
Tėvynės karo I laipsnio ordinais, m edalia is41.

VISOS LIAUDIES PAGARBA

Respublikos partinę organizaciją, visus darbo žmones gi
liai sukrėtė netikėta žinia, kad 1974 m. sausio 22 d. staiga 
m irė Antanas Sniečkus. M irtis ištiko jį  Druskininkuose, 
kur jis buvo išvykęs trum pam  poilsiui. Savo pagarbą ve
lioniui jie  išreiškė gausiai dalyvaudam i įspūdingose laido
tuvėse, sukraudam i kapinėse 602 vainikus su gedulo juos
tomis, kurie buvo atgabenti iš visų respublikos m iestų ir 
rajonų, daugelio įmonių ir įstaigų, atskirų asmenų.

A. Sniečkaus laidotuvės virto įspūdinga darbo žmonių 
dem onstracija, išreiškusia jų  susitelkim ą apie Komunistų 
partiją, kurios gretų stiprinimui ir ugdym ui jis paaukojo 
visą savo gyvenimą.

Vilniaus Sporto rūmuose, kur velionis buvo pašarvotas, 
su A. Sniečkumi atsisveikino dešimtys tūkstančių žmonių. 
Nekrologai, skirti jo  atminimui, buvo paskelbti „Pravdo- 
je" ir respublikinėje spaudoje. „Tiesoje", „Sovetskaja Lit- 
va" ir kituose laikraščiuose buvo paskelbtos sąjunginių 
respublikų, TSKP sričių kom itetų, karinių organų, užsie
nio šalių kom unistų partijų  vadovų užuojautos telegra
mos. Pagerbti A. Sniečkaus atminimo į Lietuvos TSR Mi
nistrų  Tarybos nuolatinę atstovybę M askvoje atvyko par
tinių, valstybinių, visuom eninių organizacijų delegacijos, 
broliškų respublikų atstovai, M askvos įmonių darbininkai, 
mokslo, literatūros, meno veikėjai.

„Visas A ntano Sniečkaus gyvenim as buvo neatskiria
mai susijęs su Lenino partija ,— kalbėjo gedulo m itinge 
V ilniaus Sporto rūmuose TSKP CK sekretorius I. Kapito- 
novas.—P a r ti ja  išaugino ir išauklėjo jį. Daugiau 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 mūsų socialistinei Tė
vynei pavyzdys. . .  A ntanui Sniečkui buvo būdingas tv ir
tas idėjinis įsitikinimas ir principingum as, didelė energija
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h darbštumas. Jis  pelnė respublikos darbo žmonių gilią 
pagarbą ir meilę, teisėtą autoritetą  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 pre
zidentas J . M atulis, LTSR M inistrų Tarybos pirm ininkas 
.1. M aniušis, Kauno F. Dzeržinskio staklių gamyklos b ri
gadininkas J . Sikorskis, Šakių rajono „Aušros" kolūkio 
pirm ininkas R. Višinskis, Tarybų Sąjungos m aršalas L Bag- 
ramianas, LLKJS CK pirm asis sekretorius V. Baltrūnas, 
Baltarusijos KP CK antrasis sekretorius A. Aksionovas, 
Vokietijos Vieningosios socialistų partijos CK narys, 
VVSP Erfurto apygardos pirm asis sekretorius A. Broiti- 
gamas, Lenkijos Jungtinės darbininkų partijos CK narys, 
Centrinės partinės kontrolės komisijos prie LJDP CK p ir
m ininkas S. Misiašekas. Prie kapo duobės Vilniaus A nta
kalnio kapinėse atsisveikinim o žodį tarė A. Sniečkaus 
bendražygis, LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
pirm ininkas M. Šumauskas.

ATMINIMO ĮAMŽINIMAS

Pagerbiant A ntano Sniečkaus šviesų atminimą ir vykdant 
Tarybų Lietuvos vyriausybės nutarim ą, paskelbtą „Tieso
je" 1974 m. balandžio 27 d., sukurtas dokum entinis kino 
žurnalas apie jo  gyvenim ą ir veiklą (scenarijaus autoriai 
Z. Erbšteinaitė, L. Lazėnas, A. M arcinkevičius, S. Traki
mas, režisierius — L. Lazėnas, m uzika'— A. Apanavičiaus). 
A. Sniečkaus vardu pavadintas Kauno politechnikos insti
tutas, Ignalinos atominės elektrinės darbininkų gyvenvie
tė, K ėdainių rajono Aristavos kolūkis, transportinis laivas 
refrižeratorius. Prie Lietuvos KP CK pastato, kuriam e 
A. Sniečkus dirbo 25 m etus (1949— 1974), atidengta memo
rialinė lenta su velionio bareljefu (jį sukūrė skulptorius 
G. Jokūbonis), o A ntakalnio kapinėse pastatytas an tkapi
nis biustas, kurį sukūrė skulptorius N. Petrulis. Pažymint 
A. Sniečkaus septyniasdešim tpenkm etį, „Minties" leidykla 
1977 m. išleido Partijos istorijos instituto prie LKP CK 
mokslinių bendradarbių parengtą jo  rinktinių raštų dvito
mį „Su Lenino vėliava". 1979 m. išėjo respublikos biblio
grafų parengta „Antano Sniečkaus raštų bibliografija, 
1922— 1978 birželis". M inint jo  gimimo aštuoniasdešim tą
sias metines, buvo išleisti „Atsiminimai apie A ntaną Snieč
kų".
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Pažymėdami A. Sniečkaus nuopelnus ugdant lenkų ir 
lietuvių tautų  draugystę, Lenkijos Liaudies Respublikos 
valstybiniai organai suteikė jo  vardą Suvalkų vaivadijos 
Punsko gminos vidurinei m okyklai-licėjui.

LITERATŪRINIS PALIKIMAS

Periodinėje spaudoje rašyti A. Sniečkus pradėjo  dar 
1922 m. Jis  taip  pat rašė savo redaguojam uose kom jau
nimo organuose „Jaunim o lapelis", „Darbininkų jaun i
mas", „Šalin fašizmas", „Tiesa", žurnaluose „Balsas", „Ko
munistas". Būdamas kuklus, A. Sniečkus dažnai savo 
straipsnių pogrindžio laikų periodinėje spaudoje nepasi
rašydavo. Raginamas peržiūrėti iki 1940 m. išleistą LKP 
spaudą ir pažymėti savo parašytus straipsnius, A. Snieč
kus tą darbą vis atidėliojo skųsdamasis laiko stoka. Taip 
jis ir nespėjo šio darbo atlikti. Partijos istorijos instituto 
prie LKP CK ir Knygų rūm ų bendradarbių  parengtą ir 
10 egzempliorių 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 moksliniai 
bendradarbiai, . remdamiesi įvairiais, daugiausia archyvi
niais šaltiniais, sudarė A. Sniečkaus varto tų  slapyvardžių 
ir slapyraidžių kartoteką. Spaudoje paskelbtus savo raštus 
jis pasirašinėjo: A. Beržas, A. B., A. S., Bedarbis, Bed., B., 
Jaunas draugas, Kauniškis, Ksaveras, K., Laidas, M atas, 
M. M anaitis, M-as, M-s, M-š, M-tas, M., Nuomininkas, 
Pijus, P., P. B., Rapolas, R-las, P. Skardas, P. Sk., Sk. Gy
vendam as pogrindyje ir Tarybų šalyje, jis naudojosi pa
sais, kuriuose buvo įrašytos pavardės: A ntanas Beržas, 
Ivanas Bogomolovas, A ntanas Jankus, Pranas Masiulis, 
Antanas Skardžius.

A. Sniečkus y ra  rašęs nemaža atsišaukimų, paskelbtų 
LKP CK ar kito kolektyvinio organo vardu. J ie  į biblio
grafinius leidinius nepateko, išskyrus Didžiojo Tėvynės 
karo m etų atsišaukimus.

Iki 1974 m., kol A. Sniečkus buvo gyvas, atskirais lei
diniais išleisti 39 jo  darbai, daugiausia pranešimai, daryti 
LKP suvažiavimuose, Centro Komiteto plenumuose. Lietu
vos revoliucinio judėjim o istorijos klausimai nagrinėjam i 
jo  veikale „Vincas M ickevičius-Kapsukas" (Vilnius,
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1957 m.), išėjusiam e trimis leidimais lietuvių ir lenkų kal
ba, straipsniuose „Liaudies priešakyje", „Valstiečių kova 
Lietuvoje 1935 metais" ir kitur.

Istorinis lietuvių tautos nueitas kelias, jos darbo žmo
nių ekonomikos ir kultūros laimėjim ai, socialistinės v i
suomenės kūrim as ir kom unistinės sąmonės ugdym as nu 
šviesti A. Sniečkaus monografinio pobūdžio darbuose 
„Tarybų Lietuva — klestėjim o keliu" (Vilnius, 1970 m.) ir 
„Broliškoje TSRS tautų  šeimoje" (Vilnius, 1972 m.). Juose 
tarsi susumuojami Lietuvos Komunistų partijos ir paties 
A. Sniečkaus veiklos rezultatai lietuvių tautai žengiant 
socializmo kūrimo, socialinės pažangos keliu.

Gausi y ra  A. Sniečkaus publicistika. 1979 m. išėjusioje 
knygoje „Antano Sniečkaus raštų bibliografija. 1922—• 
1978 birželis" užregistruota daugiau kaip tūkstantis aštuo- 
ni šimtai jo  straipsnių, paskelbtų partinėje, tarybinėje res
publikinėje ir sąjunginėje periodikoje per daugiau kaip  
50 jo  publicistinės veiklos metų. Daugelyje ikitarybinio 
laikotarpio straipsnių nušviečiam a darbininkų ir valstiečių 
padėtis buržuazijos valdom oje Lietuvoje, jų  kova su iš
naudotojais ir partinių darbuotojų uždaviniai organizuo
jan t tą  kovą. Lietuvių tautos įnašas į tarybinės liaudies 
išsivaduojam ąją kovą atsispindi A. Sniečkaus darbe „Lie
tuva kovoje prieš vokiškuosius okupantus" (Maskva, 
1944 m.), išleistam e atskiru leidiniu. Vėliau autorius ne 
kartą  grįžo prie šios temos kituose straipsniuose, vis pa
pildydam as ir patikslindam as faktinę medžiagą.

Daug vietos A. Sniečkaus publicistikoje užima partinio 
organizacinio darbo, partinės statybos klausimai, jo je  nu
šviečiam i kom unistų uždaviniai vykdant partijos nu tari
mus pram onės ir žemės ūkio gamybai intensyvinti. 
A. Sniečkus buvo aistringas partijos nutarim ų ir keliam ų 
uždavinių propaguotojas.

Rašydamas partijos ideologinio darbo klausimais, 
A. Sniečkus nuolat skiepijo skaitytojam s tarybinių tautų  
draugystės, socialistinio internacionalizm o idėją, ragino 
juos kūrybiškai perim ti Tarybų Sąjungos Komunistų par
tijos vadovavim o socializmo kūrim ui patyrimą.

Rinktiniai A. Sniečkaus veikalai, paskelbti beveik  per 
50 m etų (1927— 1974), y ra išspausdinti jo  raštų  dvitom yje 
„Su Lenino vėliava" (Vilnius, 1977 m.). Tai svarbus isto- 
i inių žinių pirm inis šaltinis, kuriam e atskleidžiam a konk
reti Lietuvos Komunistų partijos veikla telk iant darbo 
žmones socializmo kūrim o uždaviniam s vykdyti. Rinkiniu
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visada naudosis partijos istorikai, ekonomistai, filosofai, 
nušviesdami visuom eninės m inties raidą socializmo kūri
mo Lietuvoje laikotarpiu.

Literatūrinis A. Sniečkaus palikimas, suregistruotas jo 
raštų bibliografijoje, ne tik  praturtina žinias apie žymaus 
revoliucionieriaus, partijos ir Tarybų valstybės veikėjo 
pasiaukojam ą visuom eninę veiklą. Tai kartu  ir inform a
cinė medžiaga LKP istorijai studijuoti. J a  galės naudotis 
propagandistai, aukštųjų  m okyklų dėstytojai ir kiti moks
lo darbuotojai, tyrinėdam i įvairiapusę Lietuvos visuome
ninio gyvenimo raidą, socialinės pažangos Lietuvoje isto
rijos klausimus.

1 9 7 8

ANTANO SNIEČKAUS RASTAI, IŠLEISTI ATSKIRAIS LEIDINIAIS
1941—1974 ш .

1. A taskaitinis pranešimas V-me LKP(b) suvažiavime apie LKP(b) CK 
darbą, 1941 m. vasario 5 d.— K.: LTSR valst. 1-kla, 1941.— 120 p.

2. Stiprinkime kovą prieš vokiškuosius okupantus: [Kalba per Maskvos 
radiją, 1943 m. liepos 18 d.].— M.: Tiesa, 1943.— 8 p.

3. Kalba Antrajam e lietuvių tautos atstovų mitinge M askvoje, 1942 m. 
gruodžio 6 d,—:M.: LTSR valst. 1-kla, 1943.— 19 p.

4. Lietuva kovoje prieš vokiškuosius okupantus.— M.: LTSR valst. 1-kla, 
1944,— 24 p.

5 . Apie priemones vokiečių okupacijos padariniams Tarybų Lietuvos 
žemės ūkyje likviduoti: [Pranešimas LTSR Aukščiausiosios Tarybos 
3-iojoje sesijoje, 1944 m. rugp. 30 d .]— V.: Tiesa, 1944.— 40 p.

6. Lietuvos Komunistų partijos (bolševikų) Centro Komiteto IV ple
numas, 1944 m. gruodžio 27—30 d.— V.: Tiesa, 1945.—'112 p.— Tu
rinyje: Sniečkus A. Apie Lietuvos TSR partinių organizacijų darbo 
trūkumus ir uždavinius politinio darbo srityje: Iš LKP(b) CK sekre
toriaus drg. A. Sniečkaus pranešimo LKP(b) CK IV plenume, p. 7— 
65 .

7. Einamasis momentas ir Lietuvos TSR darbo valstiečių uždaviniai 
vykdant pavasario sėją: Pranešimas Pirmajame resp. LTSR darbo 
valstiečių atstovų suvažiavime Vilniuje, 1945 m. kovo 27 d.— V.: 
Tiesa, 1945.— 56 p.

8. Galutinio LTSR išvalymo nuo vokiškųjų grobikų metinės: Praneši
mas, padarytas 1946 m. sausio 28 d. Kauno m. part., komjaunimo, 
taryb. ir profsąjung. org. suruoštame iškilmingame susirinkime.—• 
K.:' Valst. polit. lit. 1-kla, 1946.— 29 p.

9— 10. Dėl uždavinių Tarybų Lietuvos žemės ūkį atstatant bei išvys
tant: Pranešimo LKP(b) CK XIII plenume sutrump. stenogr.— V.: 
Tiesa, 1947,— 39 p.
Tapatus leid. rusų k., antr.: О задачах восстановления и разви
тия сельского хозяйства Литовской ССР: Д оклад на X III пле
нуме ЦК КП (б) Литвы.
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II Lietuvių tauta kovoje už laimingą ateitį /  A. Sniečkus, M. Gedvi
las.— [V].: Valst. polit. lit. I-kla, 1947.— 20 p.— Turinyje: Snieč
kus A. Lietuvių tauta broliškoje TSRS tautų šeimoje, p. 3— 12.

i ' 13. A pie ideologinio darbo pagerinimą: Pranešimo LKP(b) CK XV
plenume [1947 m. lapkr. 27 d.] sutrump. stenogr.— V.: Tiesa, 1948.—• 
36 p.
Tapatus leid. rusų k., antr.: Об улучшении идеологической рабо
ты: Сокр. стеногр. доклада на XV пленуме ЦК КП (б) Литвы, 
|27 ноября 1947 г .] .

1<1 -15. Tarybų Lietuvos kolektyvinių ūkių uždaviniai: Sutrump. prane
šimo Resp. kolūkių valstiečių suvažiavime stenogr.— V.: Tiesa,
1949,— 40 p.
Tapatus leid. lenkų k., antr.: Zadania kolchozow Litwy Radzieckiej: 
Skroc. stenograma przemowienia, wyglo.sz. na Rep. zježdzie wlošcian 
kolchozowych.

Iii. Tolimesnio stachanovinio judėjim o vystymo uždaviniai: [A. Snieč
kaus pranešimo 1-ajame resp. stachanovininkų suvažiavime sutrump. 
stenogr.].— V.: Tiesa, 1949.— 43 p.— Kn. taip pat: TSRS M inistrų 
Tarybos pirm ininkui draugui J . V. Stalinui: [Laiškas], p. 29— 36; 
Lietuvos KP(b) Centro Komitete: [N utarim as...], p. 37—41.— Virš, 
aut. nenurodytas.

17. Stiprinkime spaudos ryšį su masėmis.— V.: Tiesa, 1949.— 64 p.— 
Turinyje: Sniečkus A. Stiprinkime spaudos ryšį su masėmis; [Prane
šimo 1-ajame resp. Tarybų Lietuvos darbininkų ir valstiečių kores
pondentų suvažiavime sutrump. stenogr., Vilnius, 1948 m. liepos 
8—9 d.], p. 5—27.

18. Didysis lietuvių tautos draugas: [J. Stalino gimimo 70-osioms me
tinėms].— V.: Tiesa, 1950.— 16 p.

19. Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos 39 metinės: Pranešimas 
iškilmingame susirinkime V ilniuje, 1956 m. lapkričio 6 d.— V.: 
Laikr. ir žurn. 1-kla, 1956.—■ 16 p.

20. Vincas Mickevičius-Kapsukas.— V.: Valst. polit. ir moksl. lit. 1-kla, 
1957.— 40 p.: portr.

21 -22. Lietuvos KP Centro Komiteto ataskaita LKP X suvažiavimui: 
LKP CK pirmojo sekretoriaus drg. A. Sniečkaus pranešimas.— V.: 
Laikr. ir žurn. 1-kla, 1958.— 100 p.— (LKP X suvažiavimas).— Kn. 
taip pat: Lietuvos Komunistų partijos nutarimas: (Priimtas 1958 m. 
vas. 15 d.), p. 71—99.
Tapatus leid. rusų k., antr.: Отчетный доклад Центрального Ко
митета КП Литвы X съезду партии.— Постановление X съезда 
КП Литвы.

23 -24. Draugo N. Chruščiovo pranešimo TSKP XXI suvažiavime 
,,1959— 1965 metų TSRS liaudies ūkio vystymo kontroliniai skai
čiai" tezės ir Lietuvos Komunistų partijos uždaviniai: Lietuvos KP 
CK pirm ojo sekretoriaus drg. A. Sniečkaus pranešimas; Lietuvos 
KP CK pirmojo sekretoriaus draugo A. Sniečkaus baigiamasis žo
dis.— V.: Laikr. ir žurn. 1-kla, 1959.— 92, p.— (LKP XI neeilinis 
suvažiavimas).
Tapatus leid. rusų k., antr.: Тезисы доклада, товарища H. C. Хру
щева на XXI съезде КПСС «Контрольные цифры развития на
родного хозяйства СССР на 1959— 1965 годы» и задачи Ком
мунистической партии Литвы: Д оклад первого секретаря ЦК 
КП Литвы тов. А. Снечкуса; Заключительная речь первого сек
ретаря ЦК КП Литвы товарища А. Снечкуса.
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25. W incas Mickiawiczius-Kapsukas.— W.: Panstw. wydawn. lit. polit. 
i nauk., 1959.— 44 s.: portr.— Lenk.

26—27. Ataskaitinis pranešimas Lietuvos Komunistų partijos XII su
važiavime; Baigiamasis žodis Lietuvos Komunistų partijos XII su
važiavime; Lietuvos Komunistų partijos XII suvažiavimo rezoliucija 
dėl LKP Centro Komiteto ataskaitinio pranešimo, priimto 1960 m. 
kovo 3 d — V.: Laikr. ir žurn. 1-kla, 1960.— 111 p — (LKP XII 
suvažiavimas).
Tapatus leid. rusų k. antr.: Отчетный доклад на XII съезде
Коммунистической партии Литвы; Заключительное слово на XII 
съезде Коммунистической партии Литвы; Резолюция XII съезда 
Коммунистической партии Литвы по отчету Центрального Ко
митета КП Литвы.

28. V incas Mickevičius-Kapsukas.— 2-as leid.— V.: Valst. polit. ir moksl. 
lit. 1-kla, 1960.— 40 p.: portr.

29—30. Lietuvos Komunistų partijos XIII suvažiavimas.— V.: Valst. po
lit. ir moksl. lit. 1-kla, 1961.— 156 p.—'T urinyje: Lietuvos KP Centro 
Komiteto ataskaita Lietuvos KP XIII suvažiavimui: LKP CK pirmojo 
sekretoriaus drg. A. Sniečkaus pranešimas, [1961 m. rugsėjo 27 d.], 
p. 54— 106; Lietuvos KP Centro Komiteto pirmojo sekretoriaus drg. 
A. Sniečkaus baigiamasis žodis, [1961 m. rūgs. 29 d.], p. 107— 116. 
Tapatus leid. rusų k.: antr.: XIII съезд Коммунистической пар
тии Литвы.

31—32. Lietuvos Komunistų partijos XIV suvažiavimas.— V.: Laikr. ir 
žurn. 1-kla, 1964.— 106 p.— Turinyje: Lietuvos KP Centro Komi
teto ataskaita LKP XIV suvažiavimui: LKP CK pirmojo sekretoriaus 
drg. A. Sniečkaus pranešimas (1964 m. sausio 10 d.), p. 59—68. 
Tapatus leid. rusų k.: antr.: XIV съезд Коммунистической пар
тии Литвы.

33—34. Lietuvos Komunistų partijos XV suvažiavimas — V.: Laikr. ir 
žurn. 1-kla, 1966.— 94 p.— Turinyje: Lietuvos KP Centro Komiteto 
pirmojo sekretoriaus draugo A. Sniečkaus pranešimas, (1966 m. ko
vo 3 d.), p. 3—45; Lietuvos KP CK pirmojo sekretoriaus drg. 
A. Sniečkaus baigiamasis žodis, [1966 m. kovo 5 d.], p. 46—50. 
Tapatus leid. rusų k.: antr.: XV съезд Коммунистической пар
тии Литвы.

35—36. TSKP CK 1968 m. spalio plenumo išdavos ir respublikos parti
nės organizacijos uždaviniai toliau vystant žemės ūkį: Pranešimas 
LKP CK X plenume, 1968 m. lapkr. 21 d.; LKP CK plenumo 1968 m. 
lapkričio 22 d. nutarimas; LKP CK X plenumo 1968 m. lapkričio 
22 d. patvirtintos priemonės TSKP CK 1968 m. spalio plenumo 
nutarim ui įvykdyti.— V.: Laikr. ir žurn. 1-kla, 1968.— 46 p.
Tapatus leid. rusų k., antr.: Итоги октябрьского (1968 г.) плену
ма ЦК КПСС и задачи партийной организации республики по 
дальнейшему развитию сельского хозяйства: Доклад на X пле
нуме ЦК КП Литвы, 21 иоябпя 1968 г.: Мероприятия по вы
полнению постановления октябрьского (1968 г.) пленума ЦК 
КПСС, утвержденные на пленуме ЦК КП Литвы, 22 ноября 
1968 года.

37. Tarybų Lietuva — klestėjimo keliu.— V.: Mintis, 1970.— 130 p., 30 
iliustr. lap.

38. Советская Литва на пути расцвета.— В.: Минтис, 1970.— 157 с., 
31 ил. л.
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kelyje į suklestėjimą],— M.: Novosti, 1971.— 44 p., 88 iliustr. lap.— 
Isp. — Virš. aut. nenurodytas.

40. Lietuvos Komunistų partijos XVI suvažiavimas.—-V.: LKP CK 1-kla, 
1971.— 155 p.— Turinyje: Lietuvos Komunistų partijos Centro Ko
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Juozas 
Šarmaitis

( 1905— 1943)

Lietuvos revoliucinio judėjim o ir Didžiojo Tėvynės karo 
dalyvis Juozas Šarmaitis gimė 1905 m. gegužės 16 d. Uk
m ergės apskrities Pabaisko valsčiaus (dabar Ukmer
gės raj.) Žūklių kaim o mažažemio valstiečio šeimoje. Tė
vas mirė 1917 m. nuo šiltinės. Dvylikam etis Juozas, 
vyriausiasis sūnus, tapo pagrindiniu šeimos m aitintoju. 
Labai norėjo mokytis, bet reikėjo duoną pelnyti. Vis 
dėlto 1916— 1922 m. žiemomis jis mokėsi Žūklių, paskui 
Pabaisko pradžios mokyklose. Su pertraukom is veikusią 
pradžios m okyklą jis sėkmingai baigė. Toliau m okytis ne
buvo lėšų. Beliko savarankiškas lavinim asis — skaityti 
dar negausias lietuviškas knygas ir periodinę spaudą.

1926 m. pavasarį Ukmergės valstybinėje gimnazijoje 
padaugėjo kom jaunuolių. Pogrindinės kom jaunim o orga
nizacijos vadovai A leksandras Guzevičius, Povilas Tryčius 
vasaros atostogų išsiskirstantiems moksleiviams kom jau
nuoliams nurodė kurti kaim uose kom jaunim o kuopeles. 
Vykdydam as šią užduotį, rugpjūčio pabaigoje sukūriau 
nelegalią kom jaunim o organizaciją savo gim tajam e Žūk
lių kaime. Jos nariai buvo mažažemių valstiečių vaikai: 
brolis Juozas, Kazys Stimburys, A ntanas Am brasas ir k t.1 
M okydamasis gimnazijos 7 klasėje, parūpindavau Žūklių
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Kuopelės nariam s kom unistinės literatūros paskaityti ir iš
platinti. Taip pradėjo  veikti pirm oji kom jaunim o kuopelė 
Ukmergės apskrities Pabaisko valsčiuje.

Brolis Juozas 1926 m. vasarą buvo paleistas iš kariuo
menės atostogų sveikatos pataisyti. A tlikęs karo prievolę 
(kariuomenėje, transporto rinktinėje, tarnavo 1926.V.5 — 
1927.111.1) 2, jis grįžo į Žuklius ir aktyviai dalyvavo kom u
nistinėje veikloje. LKP CK Sekretoriato nariui Povilui 
Jankauskui (Beniui), vadovavusiam  partijos darbui ka~ 
liuomenėje, rekom endavus, J. Šarmaitis 1927 m. buvo pri
imtas į pogrindinę Lietuvos Komunistų partiją. 1928 m. 
jis dirbo LKP Pabaisko valsčiaus kom iteto sekretorium i, 
laše korespondencijas į LKP žurnalą ,,Balsas". Jas  pasira
šydavo slapyvardžiais Juozas, Šaulys. Valsčiaus partinėje  
ii kom jaunim o organizacijose tuo m etu buvo apie 20 na
rių 3.

1928 m. rugsėjo pradžioje — tarptautinės antimilitaris- 
linės jaunim o dienos išvakarėse Pabaisko valsčiaus kom u
nistai ir kom jaunuoliai plačiai paskleidė LKP išleistus a t
sišaukimus, iškabino 12 raudonų vėliavų su kom unistiniais 
šūkiais. Sužinojęs apie tai, žvalgybos Ukmergės apygardos 
viršininkas nu 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 Ambrasas, Juozas 
ir Romas Šarmaičiai, Jonas Kličius, Kazys Stimburys, Mi
kas Dzimidavičius ir kt. Remdamasi J . Kličiaus slėptuvėje 
i asla medžiaga, žvalgyba jam  ir R. Šarmaičiui sudarė bylą 
Ir perdavė ją  kariuom enės teismo prokurorui. Iki teismo 
abu jie  buvo laikomi Ukmergės apskrities kalėjim e. Kitus 
suimtus pabaiskiečius žvalgybos pasiūlymu Ukm ergės 
karo kom endantas 1928 m. rugsėjo 27 d. nutarė vieneriem s 
metams ištrem ti į Telšių ir Šakių apskritis.

Juozas Šarmaitis atsidūrė Telšių apskrities Luokės 
valsčiaus Paškuvėnų kaime. Jam e buvo 15 sodybų ir apie 
100 gyventojų. A tokaus kaim o gyventojai pareiškė pagei
davimą, kad trem tinys m okytų jų  vaikus. Juozas sutiko 
Ir pradėjo m okytojauti. 1918— 1919 m. revoliucinių įvykių 
dalyvis Paškuvėnų ka imo gyventojas Petras Dauginis savo 
1958 m. kovo 1 d. parašytuose atsiminimuose mena: 
,,| m ūsų kaim ą sm etonininkų buvo atitrem tas Juozas Šar
maitis. J is  taip  pat mus apšviesdavo revoliuciniais klausi
mais" 4. Sužinojusi, kad trem tinys m okytojauja ir dar 
užsiima revoliucine propaganda, žvalgyba ėmė drausti
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Paškuvėnų kaimo gyventojam s leisti savo vaikus į šią mo
kyklą. Valstiečiai priešinosi, nesutiko likviduoti kaimo 
mokyklos. Kol vyko diskusijos su valdžios atstovais, atėjo 
karo kom endanto potvarkis J. Šarmaitį iš trėmimo vietos 
paleisti. Pažymėdamos fašistinio valstybės perversm o dve
jų  m etų sukaktį, sm etonininkų valdžios viršūnės nutarė 
atleisti nuo bausmės dalį karo kom endantų nubaustų an
tifašistų.

Paškuvėnų kaimo valstiečiai šiltai išlydėjo savo mo
kytoją. J ie  organizavo rinkliavą ir sudėjo keliolika litų, 
kad trem tinys galėtų parvažiuoti į Ukm ergę traukiniu nuo 
Radviliškio. Padėkojęs už param ą, Juozas iš Telšių apskri
ties pėsčias parkeliavo į savo gimtinę. O pinigus atidavė 
skurstančiai motinai. Brangus buvo tais laikais valstiečio 
ūkyje litas.

1929 m. pavasarį J. Šarmaitis atvyksta į Kauną ir įsi
darbina — kasa kanalizacijos griovius.

Tuo m etu kom plikavosi V okietijoje spausdinamos LKP 
literatūros gabenimas per Vokietijos—Lietuvos sieną. LKP 
CK Sekretoriato nurodym u literatūros transporto reikalų 
vedėjas Kaune susisiekė su J. Šarmaičiu ir pasiūlė jam  
vykti į Vokietijos pasienį, įsidarbinti pas valstietį, o nak
timis per Šešupę gabenti kom unistinę literatūrą.

A tvykęs į Šakių apskritį, J. Šarmaitis apsigyveno ant 
Šešupės kranto esančiam e Barkių kaime. Jam e gyveno 
valstietis Jurgis Baronaitis, iki 1917 m. buvęs Didžiosios 
Britanijos Lietuvių socialistų sąjungos narys. Jo  sodyboje 
buvo slepiami per Šešupę, skyrusią Rytprūsius nuo Lietu
vos, pergabenti LKP spaudiniai — „Balsas", „Komunis
tas", įvairios brošiūros, atsišaukimai. J. Šarmaitis atvežtą 
literatūrą slėpdavo J. Baronaičio rugių lauke, sodybos pa
statuose, gabendavo ją  į už 15 km buvusį Kukarskės kai
mą (dabar Šakių ra j. Kidulių apylinkė), kuriam e gyveno 
J. Baronaičio bendražygis darbininkas A ntanas Kuncaitis, 
taip  pat buvęs Didžiosios Britanijos Lietuvių socialistų są
jungos narys. Šis padėdavo literatūros ryšulius perkelti 
laiveliu per Nem uną į Jurbarką, kur 1929— 1930 m. gyve
no LKP CK atsiųstas partijos narys nuo 1929 m. Aleksas 
M aginskas. Busimasis rašytojas A. M aginskas organizuo
davo LKP literatūros pristatym ą iš Ju rbarko  į Kauną, kur 
ji  buvo paskirstom a po visą Lietuvą 5.

J . Baronaitis ir A. Kuncaitis buvo nepartin iai žmonės, 
bet išauklėti kurį laiką Škotijoje gyvenusių Prano Eidu
kevičiaus, Vinco Kapsuko, „Rankpelnio" redaktoriaus
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Juozo Steponaičio, rėm ė LKP veiklą, teikė jai įvairias pa
slaugas. 1940— 1941 m. A. Kuncaitis dirbo Sakių apskrities 
Kidulių valsčiaus vykdom ajam e kom itete. H itlerininkai 
1941 m. rugpjūčio 31 d. jį sušaudė. J . Baronaitis jau  seno
kai miręs 6.

Gyvendam as Barkių kaime, J. Šarmaitis padėjo J. Ba
ronaičiui ūkio darbus dirbti ir kartu  gabeno literatūrą. 
1930 m. policija ėmė domėtis jo  biografiniais duomenimis, 
nes buvo paieškom as suim tų ir teism ui perduotų ukm er
giečių byloje. LKP CK patarim u J. Šarmaitis persikėlė 
į Rytprūsius, tačiau ir toliau gabeno per sieną literatūrą 
j Barkių kaimą. Apie darbo sąlygas V okietijoje J. Šarmai- 
lis 1932 m. rašytoje autobiografijoje prisimena: ,,Kai pra
dėjo grėsti arešto pavojus, partijos nurodym u perbėgau 
į V okietiją 1930 m. balandžio pabaigoje. Čia D. kaim e pas 
Š. iki rudens sunkiai tu rėjau  dirbti v ien  už maistą. Ka
dangi pas Š. buvo didelis išnaudojim as, tai persikėliau pas 
J. į K. kaim ą. Čia buvo lengviau ir dar užsidirbau ant 
drabužių. . . Nuo 1929 m. birželio 17 d. iki 1932 m. balan
džio 28 d. dirbau partijos m an uždėtą darbą. Pažymėtina 
dar ir tai, kad labai gerai sekėsi tą  darbą atlikti" 1.

A pie sunkias J. Šarmaičio gyvenim o sąlygas V okieti
jos—Lietuvos pasienyje žinojo M otiejus Šumauskas ir Ju s 
tinas Rugienis. Jiem s, 1930 m. vykstant į LKP CK plenu
mą (jis įvyko M askvoje), J . Šarmaitis padėjo pereiti Lie
tuvos—V okietijos s ie n ą 8. M. Šumauskas tada pareiškė, 
kad „kalėjim e geriau negu čia būti".

1932 m. pavasarį V okietijoje susikaupė apie 12 ryšulių 
nepergabentos LKP literatūros. J. Šarmaitis autobiografi
jo je  rašo: „Balandžio pradžioje buvau  partijos siųstas iš 
Karaliaučiaus su nau ja  literatūra, tai tą kartą  viską pe r
gabenau į Lietuvą. Trumpai prieš 1-mą gegužės buvau vėl 
skubiai siunčiamas su literatūra. Gamtinės sąlygos buvo 
labai nepatogios, bet buvo duotas uždavinys vis tiek  sku
biai pergabenti. Tą naktį ir buvau  sargybos pastebėtas. . .  
Tai atsitiko 1932 m. balandžio mėn. 28 dieną" 9.

Gabendamas naktį literatūrą valtim i per patvinusią 
Šešupę, J. Šarmaitis upės krante Lietuvos pusėje susidūrė 
su policijos pasala. V okietijoje gyvenęs LKP CK įgalioti
nis I. M eskupas 1932 m. gegužės 6 d. laiške Z. Angariečiui 
taip šį įvykį aprašė: „Policininkas liepė pakelti rankas. 
Juozas pakėlė rankas ir iškrito paketas. Policininkas pasi
lenkė, kad pakeltų  paketą. Juozas apsisuko, įšoko į valtį 
ir pradėjo trauk ti ją  į vandenį. Policininkas iššovė vieną
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kartą  į viršų ir pradėjo  traukti valtį atgal, neduoti jam 
atplaukti. Išgirdę šūvį, atbėgo kiti policininkai. Tuomet 
Juozas metėsi į upę ir ėmė plaukti į Vokietijos krantą. 
Policininkas šovė ir sužeidė jam  koją, bet nepagavo. Su
žeistas Juozas persikėlė į krantą. Dabar jis  guli Karaliau
čiuje" 10.

Vokietijos raudonajai pagalbai (Rote Hilfe) padedant, 
J. Šarmaitis buvo atgabentas į Berlyną, ku r jam  buvo pa
daryta operacija — iš kojos riešo išim ta įstrigusi kulka.

A pie naują Berlyno gyventoją sužinojo policija. J i nu
baudė J . Šarmaitį kalėti už nelegalų atvykim ą ir įsakė iš 
Vokietijos išvažiuoti. Draugų padedam as, jis gavo iš ta 
rybinės atstovybės leidimą išvykti į Tarybų Sąjungą. Tuo 
m etu LKP atstovas prie Kominterno Vykdom ojo Komi
teto Z. A ngarietis gavo iš Kauno LKP CK Sekretoriato raš- 
telį-charakteristiką: J . Šarmaitis „labai atsidavęs vyriokas, 
disciplinuotas, kantrus. Jis gerai dirbo prie transporto, 
rodos, daugiau kaip 3 metus" n .

A tvykusį į M askvą J. Šarmaitį Z. A ngarietis pasiuntė 
m okytis į V akarų  tau tin ių  mažumų 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. Vokietijos 
Komunistų partija  buvo paskelbta už įstatym o ribų, tūks
tančiai jos narių  įkalinti. LKP spaudos leidimas Vokieti
jo je  nutrūko. V okiečių draugai nebegalėjo teikti Lietuvos 
Komunistų partijai param os ir ryšių srityje.

Norėdamas susisiekti su LKP CK Sekretoriatu Kaune, 
LKP CK Politinis biuras M askvoje nu tarė  siuntinėti su 
laiškais per sieną patikim us partijos narius. 1934 m. vasa
rio 14 d. J. Šarmaitis išvyko iš M askvos į Kauną ir nuga
beno partinį paštą. Ukm ergėje jį kažkas pažino ir pranešė 
policijai. J. Šarmaitis buvo sulaikytas gatvėje  ir uždarytas 
į policijos daboklę. Nors pas sulaikytąjį nieko nerado, bet 
jo  nepaleido. Vasario 26 d. anksti rytą išleistas į kiemą, 
J. Šarmaitis peršoko per tvorą ir, išbėgęs už miesto, pasi
naudodam as lauke buvusiu rūku, pasislėpė valstiečio klo
jime. Policija užblokavo visus kelius, bet bėglio nesura
do. Užtat ji atkeršijo daboklės prievaizdui Petrui Rūtavi- 
čiui. J is  buvo atleistas iš tarnybos Ukmergės m iesto savi
valdybėje ir 1935 m. nuteistas tris savaites kalėti.

Pratūnojęs tris paras valstiečio klojim e nevalgęs ir ne
gėręs, J. Šarmaitis, vengdam as viešų kelių, bet prisilaiky
damas Ukmergės—Jonavos—Kauno plento, atėjo į Kau-
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i ui, surado partijos ryšininką, perdavė CK Sekretoriatui 
'/. A ngariečio laišką. Gavęs iš Sekretoriato naujus laiškus 
LKP atstovybei, J. Šarmaitis grįžo į M askvą gegužės 13 d.

Tuo m etu dirbau LKP atstovybėje Gorkio gatvėje ir 
gyvenau viešbutyje (dabar „Centralnaja"), kur buvo įstai
gos raštinė. Skambutis.

— Kalba Juozas,— išgirdau ragelyje.— N oriu pasima-
lyti.

Iš trečio aukšto nusileidau į vestibiulį. Žiūriu — Ju o 
zas. Sunykęs, barzda apaugęs.

— Buvau Lietuvoje,— sako jis.— Dabar grįžtu iš M ins
ko kalėjim o. Kol valdžios organai išsiaiškino, kas aš toks, 
du m ėnesius pasėdėjau. Gal turi keletą rublių paskolinti — 
noriu atm inim ui nusifotografuoti.

Aš ir nežinojau nieko apie jo  kelionę į Kauną. Kons
piracijos taisyklės buvo griežtos. Daviau 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.

Praėjo dar dveji metai. Baigusiam mokslą J. Šarmai
čiui universiteto  vadovybė išdavė tokią charakteristiką:

„Drg. Širvaitis J . [tokia pavarde jis mokėsi universi
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 pasirengimą.

Politiniu atžvilgiu nuoseklus, drausm ingas ir aktyvus 
partijos narys. Dirbdamas partinį visuom eninį darbą kaip 
sektoriaus profsąjungos organizatorius ir sektoriaus sieni
nio laikraščio redaktorius, veikė sąžiningai ir kruopščiai.

Mokėsi atkakliai. Gabumai geri. Politinis ir kultūrinis 
augim as geras. U niversiteto kursą įsisavino gerai. Įsigijo 
savarankiško darbo įgūdžius. Kaip partietis draugiškas ir 
kuklus.

Rekom enduojam as partiniam  organizaciniam  darbui" 12.
J. Šarmaitis pareiškė norą grįžti į gim tąjį kraštą. A tsi

sveikindam i nuėjom e ir nusifotografavom e, kad liktų a t
minimui, nes nežinojome, kada besusitiksime. 1936 m. 
lapkričio v idury je jis buvo jau  Kaune.

Gyveno Juozas Kaune kaip revoliucionierius profesio
nalas. K artu su kitais gabeno „Tiesą" ir kitą pogrindinę 
spaudą. A pie tai savo atsiminimuose pasakoja Stasys Kai
rys, kilęs iš Krakių. Komjaunuolis S. Kairys 1937— 1938 m. 
dirbo LKP CK pogrindinėje rotatorinėje, kuri buvo įreng
ta Karmėlavos malūne.

379



„Dieną buvau m alūno mašinistu,— rašo S. Kairys,— o 
naktim is ir laisvu laiku spausdinau nelegalius komunisti
nius spaudos leidinius — „Tiesą", atsišaukimus. Lagaminė
lyje, kurį 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 Šarmaitis, Fridas Kraštinis 
arba Boleslovas Baranauskas. Atspausdinęs, būdavo, susi
kraunu visą tiražą į sakvojažą ir dažniausiai vidurdienį — 
į pasim atym ą su Juozu Šarmaičiu. Bet į susitikimą sakvo
jažo nesinešdavau, tik  pasakydavau, ku r paslėpiau. Į pa
simatymo vietą ar slėptuvę eidavom e aplinkiniais keliais, 
akylai stebėdami, ar kas neseka" 13.

Tarp Kauno kom unistų pogrindininkų kurį laiką sukio
josi žvalgybos agentūros vedėjo  Povilo Lašo informatorė 
Stasė Trakimaitė. 1937 m. liepos 9 d. ji perdavė žvalgybai 
tokią informaciją: „Iki šiol nežinomas komunistas, kuris 
apie š. m. kovo mėn. atvyko iš SSSR Lietuvon ir apsigy
veno Kaune, tapo paskirtas eiti laikinai LKP CK sekreto
riato pirm ojo sekretoriaus pareigas. Sį asmenį aiškinant 
paaiškėjo, kad jis y ra  Šarmaitis Juozas, kilęs iš Ukm ergės 
apskr. Pabaisko valse. Žūklių km .“ Žvalgybos aparato  
darbuotojai inform aciją papildė: „Šarmaitis Juozas U k
m ergės apygardos viršininko 1929 m. spalio 9 d. nutarim u 
paieškom as kaip pasislėpęs su kitais nuo tardym o". A nt 
pranešimo buvo užrašyta rezoliucija: „Pritaikius patogų 
momentą, Juozą Šarmaitį suimkite". A gentūros vedėjas 
P. Lašas 1937 m. liepos 22 d. inform aciją papildė šiuo* 
pranešimu: „Šarmaitis Juozas liepos 19 d. suim tas ir per
duotas Kauno karo kom endantui" H.

Tačiau S. Trakim aitė persistengė. Tuo m etu ji  jau  bu
vo nuo partijos izoliuota kaip įtariam a žvalgybos agentė. 
Po to žvalgybai ji pasidarė nebereikalinga. S. Trakim aitei 
labai norėjosi dar gauti iš savo globėjų algą, todėl savo 
pranešim e ji dėjosi daug žinanti ir savo globėjams m e
lavo. u !

J. Šarmaitį žvalgyba iš tik rų jų  suėmė. Iš pradžių jo  
byla buvo perduota karo kom endantui, kuris nubaudė jį 
adm inistracine tvarka 3 mėn. kalėti. N etrukus žvalgyba 
surado senos ukm ergiečių bylos pėdsakus. N auja medžia
ga buvo perduota kariuom enės teismo prokurorui. 1937 m. 
spalio 15 d. kariuom enės teismas nuteisė jį  6 metus kalė
ti ,5. Iš kalėjim o jis buvo paleistas tik  1940 m. birželio 
18 d., žlugus fašistiniam režimui.
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Nuo pirm ųjų Liaudies vyriausybės sudarymo dienų 
J. Šarmaitis įsijungė į naujos tarybinės santvarkos k ū ri
mo darbus. Išleidžiant iš Ukm ergės kalėjim o politinius 
kalinius antifašistus, prisim ena buvęs politinis kalinys 
Pranas Sekmokas, Juozas Šarmaitis buvo oficialus Liau
dies vyriausybės atstovas 16. 1940— 1941 m. jis dirbo Lietu
vos TSR priešgaisrinės apsaugos valdybos viršininko pa
vaduotoju politiniams reikalams. Respublikos vidaus rei
kalų liaudies kom isaras A. Guzevičius pasakojo, kad p ir
m ąją Didžiojo Tėvynės karo dieną jis m atė J. Šarmaitį 
padedantį gesinti hitlerininkų aviacijos bombų sukeltą 
gaisrą Kaune.

Karo pradžioje J . Šarmaitis su žmona Elena ir neseniai 
gimusiu sūneliu evakavosi į šalies gilumą. Sūnus netrukus 
mirė Kazachstane nuo plaučių uždegimo. Pats jis tarna
vo Raudonosios Arm ijos 16-osios lietuviškosios divizijos 
gretose, 156-ajame pėstininkų pulke, buvo kuopos vado 
pavaduotojas politiniams reikalams. Lankiausi jo  pulke ir 
kuopoje Tūlos, Jasna ja  Polianos Levo Tolstojaus m em o
rialinio m uziejaus apylinkėse 1942 m. pabaigoje, skaičiau 
kaip LKP CK lektorius kariam s paskaitas.

Gyvendam as M askvoje, 1943 m. kovo 4 d. gavau laiš
ką, kuriam e J. Šarmaičio kuopos raštininkas rašė:

„Mūsų dalinys pajudėjo  fronto link 1943.11.14 dienos 
vakarą. 20 dieną m ūsų dalinys stojo į mūšį su prakeiktu  
priešu. M ūšis buvo perm ainingas, bet, nežiūrint to, m ūsų 
kovotojai narsiai žiūrėjo m irčiai į akis. Vienas iš pačių 
drąsiausių buvo Jū sų  brolis Juozas. Keturias dienas, nuo 
21 iki 24 vasario, jis pasiaukojam ai krūtine gynė m ūsų 
tarybinę socialistinę Tėvynę. Visai nesibaim indam as v e r
žėsi pirmyn, šaukdam as paskui save karius, kol priešo 
m ina lyg iš pasalų užklupo, ir  jis  krito  mūšio lauke 
1943 m etų vasario 24 d., 12 valandą. Žuvo Jū sų  brolis 
mūšio lauke, žuvo kaip didvyris, kaip ištikim as didžiosios 
socialistinės Tėvynės sūnus, kaip bolševikas" 17.

Revoliucionieriaus ir tarybinės Tėvynės gynėjo, 
16-osios lietuviškosios šaulių divizijos kario palaikus am 
žinai priglaudė Oriolo srities Aleksėj evkos kaim o žemė.
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Motiejus 
Sumauskas
( 1995— 1982)

Buržuazijos viešpatavim o m etais geriausi Lietuvos darbi
ninkų klasės, darbo valstiečių ir inteligentijos atstovai 
aktyviai kovojo dėl darbo žmonių socialinio išsivadavimo. 
Nenuostabu, kad po 1940 m. socialistinės revoliucijos kaip 
tik  šių klasių ir sluoksnių atstovai tapo vadovaujančiais 
Lietuvos Komunistų partijos ir Tarybų valdžios veikėjais, 
socializmo kūrim o gim tajam e krašte organizatoriais. Ypač 
ryški vieno iš Lietuvos darbininkų klasės atstovų — M otie
jaus Šumausko revoliucinė ir partizaninė veikla, aktyvus 
jo  dalyvavim as pokario m etų partiniam e ir tarybiniam e 
darbe kuriant socializmą.

Kaune, Šančių priem iestyje, nedideliuose nameliuose 
su žemės sklypeliais bulvėm s ir daržovėms sodinti gyveno 
brolių Šmidtų fabriko darbininkai. XIX amžiaus antrojoje 
pusėje Kaune apsigyveno iš Vokietijos atvykę Šmidtai, 
Tilmansai ir pasistatydino čia m etalo dirbinių fabrikus. 
Fabrikantam s klestėti buvo puikios sąlygos: Rusijos rinka 
fabrikų gaminiams imli, o įvežimo m uitų nereikėjo  mo
kėti. Kad turėtų  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 tokių Šančių gatvelių, turėjusių  Jono  (vė
liau Talino) pavadinim ą, 1905 m. lapkričio 15 d. gimė 
M otiejus Šumauskas Juozas Šumauskas ir M arijona Ra
si maitė-Šum auskienė turėjo  8 vaikus. Tėvas m irė 1915 m., 
o m otina — 1927 m. Taigi iš pat m ažens vaikam s teko duo
nos kąsnį užsidirbti patiems. 1915 m. pavasarį devynerių 
metų M otiejukas jau  išėjo piem enauti pas buožes.

M etai buvo neram ūs. Vyko Pirmasis pasaulinis karas. 
Kaizerinės V okietijos kariuom enė artė jo  prie Kauno ir 
1915 m. rugpjūčio mėn. jį okupavo. Šimtai tūkstančių Lie
tuvos gyventojų  evakavosi į šalies gilumą. Šumauskų šei
ma atsidūrė N arvoje, Estijos tekstilininkų mieste. M otie
jus dirbo kioske, pardavinėjo  laikraščius gatvėje. 1918 m. 
vasario mėn. kaizerinės V okietijos kariuom enė, sulaužiusi 
karo paliaubų sutartį, pradėjo veržtis į Tarybų šalį. Kovo 
mėnesį okupuota buvo ir N arva. Birželio mėnesį Šumaus
kų šeima grįžo į Kauną ir įsikūrė Šančiuose. Paaugusiam 
M otiejui teko vėl eiti dirbti pas buožes. Pradžios m okyk
lą lankyti jis galėjo tik  žiemos mėnesiais.

Savo 1940 m. spalio 28 d. autobiografijoje 2 M. Šumaus
kas rašo, kad savarankiškai gyventi jis ėmė 1921 m., p ra
dėjęs Kauno įstaigose dirbti pasiuntiniu — išnešioti raš
tus.

1922 m. vasarą M otiejus pradėjo m okytis Kauno „Var
po" spaustuvėje raidžių rinkėju. Per trejus m etus jis iš
moko šio amato, tapo kvalifikuotu darbininku. Tačiau 
„Varpo" spaustuvės adm inistracija atsisakė jam  m okėti 
kvalifikuoto raidžių rinkėjo darbo užmokestį, nes įtarė, 
kad jis rašinėja į spaudą korespondencijas, atskleidžian
čias spaustuvės darbininkų išnaudojim ą, adm inistracijos 
savavaliavim ą. Spaustuvės adm inistracija palaikė ryšius 
su žvalgyba, kuri informavo, kad M. Šumauskas y ra  įta
riam as esąs komunistas. Žvalgyba dar nuo 1924 m. rudens 
pradėjo gauti iš savo agentų pranešimų, kad „Varpo" 
spaustuvės rinkėjas M. Šum auskas yra 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, bet jokios kaltinam osios medžiagos žvalgyba ne
rado. Kadangi „Varpo" spaustuvės savininkai buvo juo 
nepatenkinti, M otiejus 1925 m. perėjo  dirbti į „Švyturio" 
bendrovės spaustuvę, ku r gaudavo kvalifikuoto raidžių 
rinkėjo darbo užmokestį. Čia jis dirbo iki 1926 m. lapkri
čio 1 d., kol buvo pašauktas atlikti karo prievolės.
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KOMJAUNIMO DARBUOTOJAS

Beveik visi Šumauskų šeimos vaikai dalyvavo revoliuci
nėje  veikloje, todėl dar nuo trečiojo dešimtmečio pradžios 
jų  namuose ne kartą  buvo daromos kratos, ieškoma pa
slėptos kom unistinės literatūros. Iš tik rų jų  jau  1923 m. 
M. Šumauskas buvo priim tas į nelegalią Lietuvos Komu
nistinės Jaunim o Sąjungos Šančių organizaciją. 1924 m. 
jį priėm ė ten pat į pogrindinę Lietuvos Komunistų par
t i j ą 3.

Pirm ieji M. Šumausko revoliucinės veiklos žingsniai 
artim ai susiję su spaustuvių darbininkais. Komjaunimo 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. Šumauskas padėjo įrengti LKP CK pogrindinę 
spaustuvę „Spartakas", kurioje buvo spausdinami partijos 
atsišaukimai, Centro Komiteto organas laikraštis „Tiesa". 
Savo pogrindinėje veikloje M. Šumauskas bendravo su 
Karoliu Požėla, Juozu G reifenbergeriu ir kitais Komunistų 
partijos vadovais, padariusiais jam  gilų įspūdį 4.

Kai 1925 m. valdybai pavyko susilpninti Lietuvos Ko
m unistinės Jaunim o Sąjungos Centro Komitetą, M. Šu
m auskas buvo kooptuotas į kom jaunim o CK narius, lankė 
kom jaunim o organizacijas Ukm ergėje, Jonavoje  ir kitose 
v ie to se 5. 1926 m. liepos 18 d. žvalgybos agentas iš Jona
vos informavo, kad Šum auskas geras kom unistų orato
rius, neblogai išsilavinęs, iškalbus, susipažinęs su valdžios 
darbais, daug gali nuveikti Komunistų partijos n a u d a i6.

Darbui su Šančių darbininkų jaunim u kom jaunuoliai 
sumaniai panaudojo „Kultūros" būrelį. 1925— 1926 m. šio 
būrelio valdybos pirm ininkas buvo M. Šumauskas. Būre
lis organizavo viešas paskaitas, kurias skaitė pažangūs 
lektoriai, dramos sekcija rengė vaidinim us, pasilinksm ini
mo vakarus. Nem aža šio būrelio narių  — Šančių jaunuolių  
įsitraukė į revoliucinę veiklą, padėjo skleisti marksizmo- 
leninizmo idėjas. Iš jo  išaugo tokie revoliucionieriai, kaip 
Vladas Banaitis, Vincas Pušinaitis ir kt.

Dar 1920 m. V ilkaviškio apskrityje buvo įkurta jaun i
mo švietimo draugija „Spindulys". A pie 1924 m. jo je  įsi
tvirtino  kom jaunuoliai. Jų  iniciatyva 1926 m. šios draugi
jos skyriai pradėjo veikti ir kitose apskrityse, Kauno 
mieste. Kom jaunuoliai stengėsi „Spindulio" draugiją pa
versti legalia kom jaunim o organizacijos priedanga, iš-
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plėsti jos veiklą visoje Lietuvoje. Kaune buvo leidžiamas 
draugijos Centro valdybos laikraštis „Spindulys". Jo  red
kolegijoje dirbo ir M. Sumauskas 7.

Pažangių darbininkų organizacijų legalią veiklą nu
traukė 1926 m. gruodžio mėn. įvykęs fašistinis valstybės 
perversmas. Nemaža šių organizacijų veikėjų  atsidūrė 
kalėjime, V arnių koncentracijos stovykloje. M. Sumauskas 
tuo m etu buvo kariuom enėje, tarnavo A lytuje ulonų pul
ke. Jis išvengė suėmimo, nors policijos agentų buvo bud
riai sekamas, nes revoliucinės veiklos nenutraukė ir ka
riuomenėje.

LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS 
CENTRO KOMITETO ORGANIZATORIUS 
PANEVĖŽIO RAJONE

Atlikusį karo prievolę M. Sumauską Kauno partinė orga
nizacija pasiuntė savo delegatu į LKP CK plenumą, kuris 
įvyko 1928 m. birželio 2— 12 d. M askvoje. J is  sėkmingai 
perėjo Lietuvos—Latvijos ir Latvijos—Tarybų Sąjungos 
sienas ir atvykęs į M askvą inform avo LKP vadovus 
V. Kapsuką ir Z. A ngarietį apie padėtį Kauno partinėje 
organizacijo je8. Tuo klausim u kalbėjo ir partijos Centro 
Komiteto plenume.

Grįžusį iš plenumo M. Sumauską LKP CK pasiuntė kaip 
CK organizatorių į Panevėžio rajoną, kuris tada apėmė 
Panevėžio, Rokiškio, Zarasų ir Utenos apskritis. M. Šu- 
m auskas ėmė dirbti pogrindinį darbą kaip partijos ak ty 
vistas profesionalas. Partijos Panevėžio rajono kom iteto 
nariai tuo m etu buvo Vaclovas Didžiulis, Julius Buika, 
Juozas Jurg in is ir kt. Gyveno M. Sumauskas Panevėžyje, 
Senamiesčio g. 16, pas Petrą Švainauską nelegaliai, iš bu
to išeidavo tik  naktimis. J is  važinėjo po rajoną, lankė par
tines ir kom jaunim o organizacijas. Rimtą m aterialinę pa
ramą LKP CK organizatoriui M. Šumauskui tuo m etu teikė 
Panevėžyje gyvenęs darbininkų judėjim o veteranas gy
dytojas Andrius Domaševičius.

LKP CK Panevėžio rajono organizatorium i ir faktiškuo
ju rajono kom iteto sekretorium i M. Sumauskas dirbo nuo 
1928 m. birželio iki 1929 m. gegužės mėn. Tuo laikotarpiu 
Panevėžyje veikė ir gimnazistų kom unistinė organizacija. 
Vieni iš tų  gimnazistų buvo LKP nariai (P. Rotomskis, 
.1. Jurginis), kiti kom jaunuoliai, dar k i t i — Raudonosios
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pagalbos organizacijos nariai. J ie  ir padėjo M. Šumauskui 
organizuoti kom unistinių leidinių spausdinimą. 1928— 
1929 m. ėjo hektografu padaugintas LKP Panevėžio rajo
no kom iteto organas „Žarija", LKJS Panevėžio rajono ko
m iteto organas „Komjaunuolis". Panašiu būdu buvo lei
džiami ir nelegalūs atsišaukimai.

Sekretoriaudam as Panevėžio rajone, M. Šumauskas pa
dėjo surengti bedarbių dem onstraciją, kuri įvyko 1928 m. 
spalio mėn. Bedarbiai, reikalaudam i darbo ir duonos, su
sirinko prie Panevėžio miesto burm istro Tado Chodakaus- 
ko būstinės. Buvo iškelta ir raudona vėliava su atitinkam u 
šūkiu. Ją  nešė buvęs Lietuvos Komunistinės Jaunim o Są
jungos darbuotojas Jonas Žagas. Bedarbiai privertė val
džios organus skirti šiek tiek lėšų viešiesiems darbams 
organ izuo ti9.

(Jono Žago likimas susiklostė tragiškai. Jis buvo kilęs 
iš žemės ūkio darbininkų, turėjo žurnalistinių sugebėjimų, 
bendradarbiavo kom unistinėje spaudoje A rbuzuko slapy
vardžiu. H itlerininkam s okupavus Lietuvą, baltaraištinin- 
kai suėmė J. Žagą, surišo jam  rankas spygliuota viela ir 
išvedę už Panevėžio miesto ribų sušaudė.)

A tvykusį į Kauną padaryti atlikto darbo ataskaitos LKP 
CK Sekretoriatui M. Šumauską suėmė policija. Karo ko
m endantas 1929 m. gegužės 25 d. ištrėm ė jį pusei m etų 
į Mažeikius 10. Tačiau partija  buvo num ačiusi jį pasiųsti 
į eilinį LKP CK plenumą. M. Šumauskas po kelių dienų 
pabėgo iš trem ties vietos ir išvyko į M askvą.

Prie Latvijos—Tarybų Sąjungos sienos M. Šumauską 
pastebėjo Latvijos pasienio policininkai ir sulaikė. Tardy
dami policininkai jį sm arkiai sumušė. Policijos tardyto
jam s M. Šumauskas pareiškė, kad jis atvyko į Latviją iš 
Tarybų Sąjungos darbo ieškoti. Policija konfiskavo kratos 
m etu pas M. Šumauską rastus pinigus, nubaudė administ
racine tvarka už nelegalų atėjim ą į Latviją pusantro m ė
nesio kalėjimo. Atlikusį Daugpilio kalėjim e bausmę M. Šu
m auską Latvijos policija išsiuntė į Tarybų Sąjungą 11 — 
į tariam ą kilimo vietą.

A tvykęs į M askvą, M. Šumauskas sužinojo, kad LKP 
CK plenum as jau  pasibaigęs. Partijos vadovybė nutarė pa
siųsti M. Šumauską m okytis į Tarptautinę Lenino m okyk
lą. Šioje m okykloje A leksejaus M urovo pavarde jis mo
kėsi 1929— 1930 m.
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CENTRO KOMITETO SEKRETORIUS

1930 m. balandžio mėn. fašistų valdžia sudavė Lietuvos 
Komunistų partijai skaudų smūgį. Kaune buvo suimti ir 
įkalinti LKP CK Sekretoriato nariai A ntanas Sniečkus, 
Povilas Jankauskas, Jonas Kasperaitis. LKP CK Politinis 
biuras nutarė  kooptuoti į LKP CK narius Tarptautinės Le
nino mokyklos klausytojus Kazį Preikšą, M otiejų Sumaus
imą ir Lietuvos pogrindyje dirbusį revoliucionierių profe
sionalą Juozą Garelį. M. Šumauskas buvo paskirtas Lietu
vos Komunistinės Jaunim o Sąjungos Centro Komiteto 
sekretoriumi. A tvykęs 1930 m. birželio mėn. į Kauną, jis 
kartu dirbo ir LKP CK Sekretoriate.

Apie Lietuvos kom jaunim o organizacijos veiklą M. Šu
mauskas padarė ataskaitą LKP CK plenume, įvykusiam e
1930 m. gruodžio mėn. M askvoje. Į plenum ą jis nuvyko ir
1931 m. sausio mėn. atgal grįžo per V okietiją. Sieną per
eiti jam  padėjo V okietijoje prie spaudos leidimo ir ga
benimo dirbę LKP nariai Bronius Pušinis ir Juozas Šarm ai
tis 12.

Tačiau netrukus M. Šumausko revoliucinę veiklą nu 
traukė areštas. Prie jo, matyt, prisidėjo 1931 m. į LKJS 
Centro Komitetą kooptuotas neseniai iš kalėjim o paleistas 
Mečys Gaižauskas, kuris po kelių m ėnesių buvo išaiškin
tas kaip žvalgybos agentas. M. Šumauską policija sulaikė 
gatvėje 1931 m. balandžio 13 d.13 Tuo m etu buvo suimtas 
ir LKJS Kauno rajono kom iteto sekretorius Justinas Ru
gienis.

Kratos m etu M. Šumausko bute (A. Šančiai, Nr. 47, 
pas V aclovą Sušinską) 14 rado Jono Kuktos vardu padirbtą 
pasą ir nemaža rankraščių kom jaunim o veiklos klausi
mais. Tardomas M. Šumauskas pasisakė, jog jis esąs ko
munistas, o padirbtą pasą naudojo tam, kad pasislėptų 
nuo policijos persekiojim ų. Į klausimą, ar prisipažįsta 
esąs nusikaltęs, M. Šumauskas tardytojui 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. Jo  protokole rašoma, kad tardom as M. Šumaus
kas „pripažįsta faktą, būtent, kad jis esąs komunistas, o 
taip pat kom unistų idėjos skleidėjas, tačiau tam e nem a
lęs jokio mažiausio nusikalstam ojo darbo. . . Komunistu jį 
padaręs pats gyvenimas, netikusi visuomenės santvarka.
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Esąs kilęs iš vargšų tėvų; nuo pat mažens turėjo  užsiimti 
fiziniu darbu, savo prakaitu  užsidirbti duoną ir štai, taip 
sunkiai dirbdamas, pastebėjo, kad jo  darbo dalis atitenka 
kitiems, būtent, buržujams, kapitalistams, kurie turi savo 
rankose produkciją bei jos įrankius. Darbininkas yra pre
kė, o kiek už ją  p irkėjas duos, tai jo  malonė" 16.

Taip M. Šumauskas išdėstė marksizmo-leninizmo poli
tinės ekonomijos mokslą apie klases ir buržuazinėje vi
suom enėje vykstančią klasių kovą.

Tą pačią dieną teisiamasis M. Šumauskas savo pasku
tiniam e žodyje pareiškė: „Esu komunistas. Komunistų par
tija  kovoja už darbininkų klasės išvadavim ą iš kapitalo 
jungo. Dėl savo veikim o galiu pasakyti, kad jam e nem a
tau  jokio nusižengimo. Atvirkščiai, esu įsitikinęs, kad 
kiekvieno susipratusio darbininko pareiga būti Komunis
tų partijos nariu“ 17.

Teismas 26 m etų M. Šumauską ir 21 m etų J. Rugienį 
nuteisė po 6 metus sunkiųjų darbų kalėjim o l8. Bausmės 
p rad ž ia—■ 1931 m. lapkričio 3 d., pabaiga— 1937 m. lapkri
čio 3 d.19 Iškalėtas iki teismo laikas nebuvo įskaitytas.

M. Šumauskas buvo kalinam as Kaune, Ukmergėje, 
IX forte, Pravieniškėse. Politiniai kaliniai rinkdavo jį į 
partijos kalėjim o kom itetą, į kolektyvo kom itetą. J is  da
lyvavo politinių kalinių lavinimosi būreliuose, dažnai 
buvo tų būrelių vadovas. Retkarčiais Kauno kalėjim o po
litinius kalinius išvesdavo į kalėjim o rūsį bulvių skusti. 
Tokių sambūrių m etu M. Šumauskas užtraukdavo dainą — 
jis turėjo  neblogą balsą. Jo  dainos buvo iš pilietinio karo 
laikų, tarybiniai dzinguliukai — jas jis atsivežė iš M ask
vos, iš Tarptautinės Lenino mokyklos. N iūrioje kalėjim o 
atm osferoje jos praskaidrindavo politinių kalinių nuotaiką.

KOMUNISTŲ PARTIJOS VEIKĖJAS

Paleistas iš Pravieniškių stovyklos 1937 m. lapkričio 3 d. 
M. Šumauskas kurį laiką buvo bedarbis, bet netrukus su
sisiekė su pogrindine partine organizacija. 1938 m. vasa
rio mėn. jam  pavyko gauti darbo M arkevičiaus spaustu
vėje. Darbininkas jis buvo sumanus, uždirbdavo gerai. 
Pusę savo uždarbio atiduodavo pogrindinės Komunistų 
partijos reikalams. Tuo m etu jos m aterialinė padėtis buvo 
sunki.
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Komunistų partijos pavedim u M. Sumauskas 1938 m. 
pabaigoje Kaune sukuria organizaciją, kuri veikė prie 
Darbo rūm ų spaustuvių darbininkų sekcijos priedanga. 
1939 m. pavasarį Darbo rūmuose buvo sukviestas spaustu
vių darbininkų susirinkimas. Jam  pirm ininkavo M. Šu- 
mauskas. A psvarstęs darbininkų padėties klausimą, susi
rinkimas priėm ė M. Šumausko pasiūlytą rezoliuciją reika
lauti paleisti iš kalėjim o politinius k a lin iu s20. 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. Sumauskas, Jonas 
Nanantonis, Judelis Galperinas. Delegacija iš tik rų jų  nu 
ėjo į vidaus reikalų m inisteriją ir spaustuvių darbininkų 
rezoliuciją su politiniais reikalavim ais įteikė K. Skučui. 
Sis, žinoma, tuo jau  suprato, kad čia atėjo  raudonųjų de
legacija, bet tuokart jos dalyvių nesuėmė, o tik  užregist
ravo atvykusiųjų  pavardes. Spaustuvių darbininkų pa
vyzdžiu pasekė kitų  pram onės šakų darbininkai. Partijos 
kam panija dėl am nestijos politiniams kaliniam s plėtėsi.

1939 m. vasarą prasidėjo m asiniai Kauno statybininkų 
ir k itų  pram onės šakų darbininkų streikai. Fašistų val
džios pareigūnai sunerimo, kad streikas gali peraugti į v i
suotinį. J ie  puikiai žinojo, kad streikam s vadovauja Ko
m unistų partija. Žvalgybai buvo duotas nurodym as izo
liuoti kom unistų vadovus. 1939 m. liepos 26 d. Kaune buvo 
suimtas M. Sumauskas. A pskrities viršininkas jį metams 
išsiuntė į Dimitravo priverčiam ojo darbo stovyklą, kurio
je politiniai kaliniai buvo verčiam i skaldyti akmenis. Iš 
stovyklos jis buvo paleistas žlugus fašistiniam režimui, 
Liaudies vyriausybės 1940 m. birželio 18 d. p o tv a rk iu 21.

Iš viso beveik  aštuonerius metus M. Sumauskas buvo 
kalinam as už revoliucinę veiklą buržuazinės Lietuvos ka
lėjim uose ir priverčiam ojo darbo stovykloje. Jis  pakėlė 
visus buržuazijos samdinių pasityčiojim us ir persekioji
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 santvar- 
ko kūrim o darbą. M. Sumauskas birželio 24 d. buvo pa
siųstas dirbti Darbo rūm ų pirm ininku. Faktiškai jis ėmė 
vadovauti darbininkų ir tarnauto jų  profsąjungų a tkūri
mui. Išėjo į viešum ą nelegaliai dirbusios profsąjungos,
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buvo kuriam os naujos. N etrukus buvo sudarytas profesi
n ių sąjungų Organizacinis centro biuras. Jo  pirm ininku 
buvo paskirtas Juozas Stimburys.

TARYBŲ LIETUVOS KŪRĖJŲ GRETOSE

Vietoj susirgusio M ykolo Junčo-Kučinsko, Liaudies vy 
riausybės paskirto darbo ministru, 1940 m. liepos pradžio
je  jo  pareigas pradėjo eiti M. Šumauskas. Lietuvoje tuo 
m etu buvo apie 75 tūkstančius bedarbių. Reikėjo aprūpin
ti juos darbu: paleisti sindikatų uždarytas įmones, vei
kiančiose organizuoti darbą dviem ir trim  pamainomis, 
tvarkyti miestuose gatves. Visa tai organizavo M. Šumaus- 
ko_ vadovaujam a darbo m inisterija. Sudarius 1940 m. rug
pjūčio 26 d. Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybą, tą 
darbą tęsė vietinės pram onės liaudies kom isariatas, ku
riam vadovavo taip  pat M. Šumauskas. Tuo m etu vieti
nės pram onės liaudies kom isariato žinioje buvo beveik 
visos nacionalizuotos Tarybų Lietuvos pram onės įmonės.

Lietuvos Komunistų partijos Kauno m iesto organizaci
ja  1940 m. birželio 24 d. organizavo Kauno Žaliajame kal
ne, Petro Vileišio aikštėje, masinį mitingą. Centro Komi
teto pavedim u šiam istoriniam  daugiatūkstantiniam  mi
tingui vadovavo Darbo rūm ų pirm ininkas M. šum auskas.

„Lietuva dabar pergyvena istorines dienas,— pareiškė 
pradėdam as m itingą M. Šumauskas.— Nuo Lietuvos kūno 
nušluotas piktšašis: smetoninė 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 rū tin e .. . Šiandien mes jau  turim e sudarytą tikrą Liau
dies vyriausybę. . . Būkime įsitikinę, kad tai, ko mes rei
k a lau jam 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 Komunistų partija. 
Liaudies vyriausybės vidaus reikalų m inisterija 1940 m. 
birželio 25 d. įregistravo Lietuvos Komunistų partiją, tuo 
pačiu legalizuodama 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. Kaune išėjo pirmasis LKP CK organo 
legalios „Tiesos" num eris su CK atsišaukim u „Tegyvuoja
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Lietuvos Komunistų partija!" Daugiau kaip dvidešimt m e
tų pogrindyje gyvavusi Lietuvos Komunisų partija  dabar 
ėmė veikti viešai. 1940 m. M. Šum auskas buvo kooptuotas 
į LKP CK narius.

Valstybinės santvarkos klausimus turėjo  išspręsti v i
suotinai išrinktas Liaudies seimas. Jo  rinkimai įvyko 
1940 mu liepos 14— 15 d. M. Šumauskas buvo išrinktas 
Liaudies seimo atstovu. Pirm ojoje sesijoje jis padarė pra
nešimą 2i, kurį apsvarstęs Liaudies seimas liepos 22 d. p ri
ėmė „Bankų ir stambiosios pram onės nacionalizavim o dek
laraciją“ 25.

Liaudies seimas liepos 23 d. išrinko Įgaliotąją delega
ciją, kuriai buvo pavesta nuvežti TSRS A ukščiausiajai Ta
rybai seimo priim tą deklaraciją  dėl Tarybų Lietuvos p ri
ėmimo į Tarybų Sąjungos sudėtį. Tarp išrinktų delegatų 
buvo ir M. Šumauskas 26.

1941 m. vasario 5—9 d. Kaune įvyko LKP(b) V su
važiavimas. Išklausęs ir apsvarstęs LKP(b) CK pirm ojo 
sekretoriaus A. Sniečkaus ataskaitinį pranešimą, suva
žiavimas priėmė rezoliuciją, nubrėžusią socializmo sukū
rimo Lietuvoje gaires. Suvažiavime kalbėjęs M. Šumaus
kas papasakojo, kaip pram onės įmonių racionalizatoriai 
gerina ir gausina įmonių produkciją, kokie uždaviniai 
yra iškilę darbo žmonėms, vykdant krašto industrializa
vimo p lan u s27. Suvažiavimas išrinko jį Centro Komiteto 
nariu.

Reorganizuojant respublikos Liaudies Komisarų Tary
bos veiklą, M. Šumauskas 1941 m. gegužės 22 d. buvo 
atleistas iš vietinės pram onės liaudies komisaro pareigų ir 
paskirtas LKT pirm ininko p av ad u o to ju 28. Jis vadovavo 
ne tik  vietinės pramonės, bet ir sudarytiem s naujiem s 
maisto pramonės, 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 Vokietijos fa
šistams birželio mėnesį okupavus Tarybų Lietuvą, M. Su- 
mauskas evakavosi į šalies gilumą ir apsistojo Penzoje. 
Čia jis dirbo pieninės direktoriumi.

Lietuvos Komunistų partijos vadovybei iškilo uždavi
nys organizuoti Raudonosios Arm ijos lietuviškąjį junginį, 
kad evakuoti Tarybų Lietuvos gyventojai galėtų įsitraukti
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į aktyvią kovą su fašistiniais okupantais, reikėjo atkurti 
okupuotam e krašte partinių organizacijų veiklą, išplėsti 
ginkluotą partizaninę kovą. /

Partijos pašaukti pirm ieji į šią kovą stojo buvę po
grindinės Lietuvos Komunistų partijos nariai, tarp  jų Cent
ro Komiteto narys M. Sumauskas. Nuo 1942 m. pradžios 
iki liepos mėn. dirbdam as Raudonosios Arm ijos ^6-osios 
lietuviškosios šaulių divizijos politinio skyriaus yiršinin- 
ku, M. Sumauskas padėjo .daug pastangų sutelkti divizijos 
gretose evakuotus Lietuvos gyventojus, buvusio 29-ojo 
lietuviškojo korpuso karius ir šaukiam ojo amžiaus seniau 
gyvenusius Tarybų Sąjungoje lietuvius. Partinių darbuoto
jų  pastangomis buvo suform uotas pajėgus kovos junginys, 
kuris Didžiojo Tėvynės karo frontuose 1943— 1945 m. įne
šė kartu  su kitais Tarybų šalies kariniais junginiais svarų 
indėlį į fašistinių grobikų sutriuškinimą, visų tarybinių 
žemių išvadavimą.

Reikšminga M. Šumausko veikla plečiant partizaninę 
kovą okupuotoje Lietuvos teritorijoje. TSRS Valstybės Gy
nimo Komiteto 1942 m. lapkričio 26 d. nutarim u Lietuvos 
partizaninio judėjim o štabo viršininku buvo paskirtas 
Lietuvos KP(b) CK pirmasis sekretorius A. S niečkus29.

Štabo viršininko 1943 m. vasario 9 d. įsakym u buvo 
sudaryta Lietuvos partizaninio judėjim o štabo operatyvinė 
grupė. Jos vadovu buvo paskirtas M. Sumauskas, 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  Baltarusijoje ir nu
sileido ties Begomliu. Iš viso skrido 46 žm onės31, tačiau 
dalis iš jų  nusileisdami žuvo, kiti buvo sužeisti.

Partizanai, vadovaujam i M. Šumausko, susisiekė su 
veikusiais Lietuvoje partijos pogrindiniais komitetais, par
tizanų būriais, formavo naujus kovos dalinius ir siuntė 
juos į įvairias Lietuvos apskritis.

A ntihitlerinės nuotaikos Lietuvoje vis stiprėjo. Jas ska
tino Raudonosios Arm ijos suduoti smūgiai fašistų kariuo
menei prie Stalingrado, Kursko—Oriolo fronte. A ktyvėjo 
ir Lietuvos partizanų kovos veiksmai. Fašistinių okupantų 
pareigūnai su kartėliu konstatavo, kad nuo 1943 m. rudens 
gerokai pagausėjo partizanų vykdom ų diversijų  Lietuvos 
geležinkeliuose, geležinkelių sprogdinimai pasidarė labiau 
organizuoti, padažnėjo okupantų karinių baudžiam ųjų bū
rių užpuolimai jų  bazavimosi punktuose, kad okupantam s 
pasidarė nesaugu važinėti Lietuvos keliais 32.
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O rganizuota kova su priešais naują  m astą įgijo, kai 
1944 m. sausio 6 d. buvo sukurtas LKP(b) Šiaurės srities 
pogrindinis kom itetas, vadovaujam as M. Šumausko, ir 
i.KP(b) Pietų srities pogrindinis komitetas, vadovaujam as 
G. Z im ano33. Stiprėjo ne tik  ginkluoti smūgiai okupan- 
lams ir jų  samdiniams. Partinės organizacijos išplėtė ir 
ideologinį darbą. Partijos Šiaurės srities pogrindinis kom i
tetas leido M. Šumausko 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 
Tarybų Lietuvą", šimtus tūkstančių atsišaukimų, dešimtis 
knygelių. Visa ta  literatūra sklaidė hitlerinės propagandos 
melus, pasakojo tiesą apie padėtį fronte, stiprino gyven
tojų įsitikinimą, kad fašistiniai grobikai anksčiau ar vėliau 
bus išvyti iš tarybinių žemių.

Kai Raudonoji Arm ija, triuškindam a hitlerininkus, įžy
giavo į Tarybų Lietuvą ir apsupo Vilnių, Lietuvos parti
zaninio judėjim o štabo viršininkas A. Sniečkus, atvykęs 
į Lietuvą, davė nurodym ą partizanų būriams susitelkti 
prie Vilniaus 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
mausko vadovaujam i partizanai liepos mėnesį išvadavo 
Ignaliną.

LIAUDIES ŪKIO ATKŪRIMO BARUOSE

A tvykęs į išvaduotą Vilnių, M. Šumauskas tuojau pat įsi
traukė į liaudies ūkio ir kultūros įstaigų atkūrim o darbą. 
Rytojaus dieną po sostinės išvadavim o Lietuvos TSR 
Liaudies Komisarų Tarybos 1944 m. liepos 14 d. nutarim u 
buvo sudarytas Vilniaus m iesto vykdom asis kom itetas. Jo  
pirm ininku iki rugpjūčio 9 d. dirbo M. Šumauskas. Susi
telkęs darbui Liaudies Komisarų Taryboje, jis m iesto vyk 
domojo kom iteto pirm ininko pareigas perdavė Broniui 
P ušin iu i34.

Savo 1944 m. liepos 16 d. atsišaukim u „Į V ilniaus mies- 
1° gyventojus! Vilnius išvaduotas iš vokiškųjų okupantų 
nagų" vykdom ojo kom iteto pirm ininkas M. Šumauskas 
ragino miesto gyventojus aktyviai įsitraukti į tarybinės 
statybos darbą 35. Vienas iš pirm ųjų vykdom ojo kom iteto 
nutarim ų buvo „Dėl lavonų pašalinimo iš Vilniaus miesto



gatvių" 36, nes vasaros karščių m etu grėsė epidem ijos pa
vojus. Gatvių valym o darbus padėjo atlikti pirm ininko 
kovos draugai partizanai.

Spalio mėnesį respublikos vyriausybė paskyrė M. Šu- 
mauską, greta Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 
pirm ininko pavaduotojo pareigų, ir Valstybinės plano ko
misijos p irm in inku37. Jam  vadovaujant, buvo parengtas 
pirmasis pokario m etų respublikos liaudies ūkio atkūrim o 
ir išvystymo 1946— 1950 m. penkmečio planas, kurį darbo 
žmonės sėkmingai įvykdė. Tarybų Lietuvos pram onė jau  
1948 m. pasiekė prieškarinį 1940 m. gamybos lygį.

Pertvarkius respublikos adm inistracinį paskirstymą, 
vietoj apskričių sudarius sritis ir rajonus, LKP(b) CK biuro 
1950 m. birželio 22 d. nutarim u M. Šumauskas buvo pa
skirtas LKP(b) Šiaulių srities kom iteto pirm uoju sekreto
riumi. Jis daug dėmesio skyrė valstiečių ūkių kolekyvi- 
zacijos reikalams, kolūkių organizaciniam ir ekonominiam 
stiprinimui. 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. vasa
rio 20 d. ėmė dirbti LKP Centro Komiteto antruoju sekre
toriumi. Jis  rūpinosi respublikos žemės ūkiu.

RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VADOVAS

1957 m. sausio 17 d. M. Šumauskas buvo paskirtas Tary
bų Lietuvos M inistrų Tarybos pirm ininku. Šias pareigas 
jis ėjo vienuolika metų. 1967 m. balandžio mėn. Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos eilinė sesija išrinko M. Šu- 
m auską Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininku, 
kuriuo jis dirbo beveik devynerius metus. TSRS A ukščiau
sioji Taryba savo sesijoje 1967 m. spalio 12 d. išrinko jį 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirm ininko pa
v a d u o to ju 38. Šias pareigas jis ėjo iki 1976 m. Pablogėjus 
sveikatai, M. Šumauskas 1976 m. gruodžio 24 d. buvo 
atleistas iš Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezi
diumo pirm ininko pareigų ryšium su išėjim u į pensiją 39.

A tsakingas respublikos Komunistų partijos ir Tarybų 
valstybės veikėjas M otiejus Šumauskas ne kartą  buvo 
renkam as į vadovaujančius partijos ir valstybės organus. 
20 m etų (1956— 1975) M. Šumauskas buvo kandidatas 
į TSKP CK narius, 32 metus (1946— 1978) — TSRS A ukš
čiausiosios Tarybos deputatas. Daugiau kaip 40 m etų
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(1940— 1981) M. Šumauskas veikė išrinktas LKP CK nariu 
ir apie ketvirtį amžiaus — LKP CK biuro nariu. Dirbdamas 
šiuose vadovaujančiuose organuose, jis padėjo spręsti 
svarbiausius respublikos ūkinės ir kultūrinės veiklos k lau
simus. Respublikos darbo žmonės devynis kartus buvo 
išrinkę jį Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatu 
(1940— 1982).

Už nuopelnus Komunistų partijai ir Tarybų valstybei 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 1975 m. lap
kričio 14 d. suteikė M. Šumauskui, jo  70-ųjų gimimo me- 
linių proga, Socialistinio Darbo Didvyrio v a rd ą 40. LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 1980 m. lapkričio 
13 d. M. Šumauskui suteikė LTSR nusipelniusio kultūros 
veikėjo garbės vardą 41.

Iš viso M. Šumauskas buvo apdovanotas penkiais Le
nino ordinais, Tėvynės karo I laipsnio ir Darbo raudono
sios vėliavos ordinais, medaliais „Didžiojo Tėvynės karo 
partizanui" I laipsnio, „Už pergalę 1941— 1945 m. Didžia
jame Tėvynės kare", „Už pergalę prieš V okietiją" ir kt.

Pažymėdama bendrą lietuvių ir lenkų tautų dalyvavi
mą kovose prieš fašistinius grobikus, Lenkijos Liaudies 
Respublikos vyriausybė 1965 m. vasario 18 d. M. Šumaus- 
ką apdovanojo antros klasės „Griunvaldo kryžiaus" ordi
nu 42.

Beveik 60 m etų M. Šumauskas ėjo koja kojon su Ko
munistų partija  kovoje už Tarybų valdžią, už socialisti
nės visuom enės sukūrim ą gim tajam e krašte.

Būdingas M. Šumausko veiklos bruožas buvo tas, kad 
ir sunkiausiais partijai m etais jis ištikim ai nešė jos kovos 
vėliavą, padėjo įveikti visus sunkumus, su pasiaukojim u 
gynė jos revoliucinę garbę ir orumą, visada buvo pirm o
siose jos kovotojų gretose.

Dirbdamas įvairiuose Komunistų partijos jam  patikė
tuose postuose, M. Šumauskas buvo rūpestingas partinių 
ir tarybinių darbuotojų drausmės ugdytojas, reiklus vado
vas, nuoseklus internacionalistas, akyvus partijos nu tari
mų vykdytojas, tarybinių tautų  draugystės puoselėtojas. 
M. Šumausko mirtis, ištikusi jį 1982 m. gegužės 28 d.43, 
buvo skaudus nuostolis Tarybų Lietuvos partinei organi
zacijai, visai jos liaudžiai.



LITERATŪRINIS PALIKIMAS

M. Šumauskas buvo ne tik  partijos ir valstybės veikėjas, 
bet ir kūrybinis darbuotojas. Spaudoje bendradarbiauti jis 
pradėjo apie 1925 m. Jo  korespondencijų ir straipsnių 
buvo paskelbta tokiuose pogrindinės kom unistinės spau
dos leidiniuose, kaip „Darbininkų jaunim as", „Naujokas", 
„Tiesa", „Žarija", „Balsas", Didžiojo Tėvynės karo me
ta is — „Lietuvos partizanas". Pogrindinėje kom unistinėje 
spaudoje savo straipsnius M. Šumauskas pasirašinėjo sla
pyvardžiais Stasys, Keras, Tamošiukas, Panevėžio Zigmas, 
P. Z., Juozas.

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto absolven
tė B. Tručinskaitė-Raudonienė užregistravo pačiam M. Šu- 
m auskui padedant daugiau kaip 70 jo  rašinių, paskelbtų 
pogrindinėje partinėje ir partizaninėje spaudoje. Lietu
vos TSR knygų rūmų bibliografė D. Gineitienė suregistra
vo 1940— 1975 m. tarybinėje periodikoje paskelbtas M. Šu- 
mausko kalbas ir straipsnius — iš viso apie 750. A tskirais 
leidiniais 1946— 1978 m. išėjo 26 jo  knygos ir brošiūros, 
kurių  bendras tiražas viršijo 200 tūkst. egzempliorių.

Ypač vertingos yra M. Šumausko atsiminim ų knygos 
„Kovų verpetuose" (1973 m.), „Gyvenimo prasm(ė"
(1975 m.). A utorius šiose knygose aprašė savo ir bendra
žygių dalyvavim ą revoliuciniam e judėjim e ir partizaninė
se kovose. Atsim inim ų knygose sukaupta daug unikalių 
duomenų, gyvų pavyzdžių apie pasiaukojam ą revoliucinio 
ir partizaninio judėjim o dalyvių įnašą į liaudies išsivada
vimo kovas, už šviesesnę darbo žmonių ateitį.

ATMINIMO ĮAMŽINIMAS

Dar M. Šumauskui gyvam tebesant, Kauno miesto vykdo
masis kom itetas priėm ė sprendimą už aktyvią revoliucinę 
veiklą Kaune, darbininkų klasinio sąmoningumo ugdymą, 
už didelius nuopelnus telkiant miesto darbo žmones kovai 
už buržuazinės santvarkos nuvertim ą ir Tarybų valdžios 
atkūrim ą bei aktyvią veiklą auklėjant jaunim ą revoliu
cinių tradicijų, tautų draugystės dvasia suteikti jam  Kau
no miesto garbės piliečio vardą. 1976 m. gruodžio 27 d. 
M. Šumauskui buvo įteiktas atitinkam as pažym ėjim as44.

Y ykdant Tarybų Lietuvos vyriausybės nutarim ą „Dėl 
M. Šumausko atminimo įamžinimo" 45, Vilniaus „Vaizdo" 
spaustuvė pavadinta M otiejaus Šumausko vardu.
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Kauno m iesto vykdom asis kom itetas vieną iš naujų  
gatvių pavadino M otiejaus Šumausko vardu.

Švenčionių rajone „Taikos" kolūkis pavadintas M otie
jaus Šumausko kolūkiu.

M. Šumausko atsiminimų m otyvais Lietuvos kino stu
dija sukūrė dokum entinę kino apybraižą apie jo  gyveni
mą ir veiklą.

Respublikos vyriausybės nutarim u Vilniaus miesto 
vykdomasis kom itetas pastatė antkapį ant M. Šumausko 
kapo, įrengė m em orialinę lentą prie namo Vilniuje, Le
nino a. 2, kuriam e jis dirbo Lietuvos TSR M inistrų Tary
bos pirm ininku, pritv irtino  m em orialinę lentą prie namo 
Vilniuje, Suvalkų g. 4, kuriam e jis gyveno.

Partijos istorijos institutui prie LKP CK pavesta pa
rengti M. Šumausko rinktinių raštų dvitomį, o Kultūros 
m inisterijai įrengti Lietuvos TSR revoliucijos m uziejuje 
nuolatinę ekspoziciją apie M. Šumausko gyvenim ą ir 
veiklą.

Savo kūrybine veikla, raštais apie Tarybų Lietuvos 
ekonomikos ir kultūros kilimą, apie revoliucinį ir partiza
ninį judėjim ą M. Šumauskas įnešė svarų indėlį į Lietuvos 
istoriografiją, šiais revoliucinio judėjim o ir partizaninių 
kovų veterano raštais visada naudosis Tarybų Lietuvos is
torikai, ekonomistai, rašytojai, filosofai. M. Šumausko at
siminimų knygas su dėmesiu skaitys ir nagrinės mūsų 
jaunimas.

1 9 8 3
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Povilas
Tryčius
( 1 9 0 7 — 19 5 0 )

Lietuvos kaim o persitvarkym o socialistiniais pagrindais 
pionieriai, siekdami šviesesnės ateities darbo valstiečiams, 
kūrė kolūkius ir tarybinius ūkius, organizavo m ašm ų-trak- 
torių stotis. Įveikiant kapitalistinių elem entų pasiprieši
nimą, ne vienas iš jų  paaukojo ir gyvybę. Tarp jų  tuo
metinis žemės ūkio ministro pavaduotojas Povilas Trynius.

Socialistinio Lietuvos kaimo kūrėjas Povilas Tryčius 
gimė 1907 m. balandžio 1 d. Ukmergės apskrities Pagela- 
žių valsčiaus (dabar Ukmergės raj.) Gailionių dvaro kum e
čio še im o je1. M irus seneliui, Tryčiaus tėvai paveldėjo 
3 ha ūkelį Sarapų kaim e prie Deltuvos. Povilo jaunystė 
prabėgo Ukmergės apylinkėse. Čia jis 1921— 1927 m. mo
kėsi gimnazijoje, 1923 m. įstojo į kom jaunim ą, dirbo v i
suomeninį darbą tarp valstiečių.

P. Tryčiaus bendražygiai Ukmergės gim nazijoje buvo 
Augustas Tamašauskas, A leksandras Gudaitis-Guzevičius, 
Stasys Gaurys, Juozas Jurginis, Laurynas Kapočius. Pažan
giųjų gimnazijos m oksleivių judėjim e P. Tryčius vaidino 
svarbų vaidm enį. N etrukus po fašistinio valstybės per
versmo VII klasės gimnazistas P. Tryčius buvo priim tas 
į pogrindinę Lietuvos Komunistų partiją, 1927 m. pradžio
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j e tapo LKP Ukmergės parajonio kom iteto sekretoriumi. 
Komiteto nurodym u kom unistai ir kom jaunuoliai platino 
U km ergėje ir apskrities kaim uose kom unistinius atsišauki
mus, kuriuose buvo demaskuojam i fašistų skleisti prasi
manymai apie tariam ai kom unistų rengtą sukilimą, aiški
nama apie jų  klastingą susidorojim ą su Karoliu Požėla ir 
jo  kovos bendražygiais. Ukmergės gim nazijoje ir apskri
ties kaimuose buvo rengiami jaunim o būrelių nelegalūs 
susirinkimai, kuriuose kom jaunuoliai aiškino, kokiomis 
sąlygomis ir aplinkybėm is fašistai 1926 m. gruodžio 17 d. 
įvykdė valstybės perversmą.

P. Tryčius dirbo konkretų  partinį darbą. N etrukus po 
fašistinio perversm o gruodžio 27 d. jis nuvyko į Ukmergės 
valsčiaus Varžgalių kaimą, padarė pranešim ą valstiečių su
sirinkim e ir įkūrė LKP Varžgalių kaim o kuopelę 2.

1927 m. Ukmergės gimnazijos pažangieji moksleiviai, 
partinei ir kom jaunim o organizacijoms nurodžius, surengė 
Gegužės pirmosios šventės m inėjim ą V arkališkių miške Pi- 
vonijoje. Susirinkime dalyvavo V. Bergas, A. Dikčius ir kt. 
Susirinkimui pirm ininkavo V. Bergas 3.

Tų pačių m etų vasaros pradžioje įvyko P. Tryčiaus or
ganizuota LKP Ukmergės parajonio konferencija, kurioje 
jis padarė ataskaitinį pranešimą apie LKP veiklą Ukmergės 
parajonyje. Konferencijoje dalyvavo LKP CK atstovas 
A. Sniečkus. Po konferencijos jis ir pernakvojo  pas P. Try- 
čių Sarapų kaim elyje prie Deltuvos 4.

Dar 1926 m. rudenį pažangieji Ukmergės gimnazijos 
moksleiviai, vadovaujam i kom jaunuolių, įkūrė gimnazijoje 
„Kultūros" būrelį ir jo  priedanga dirbo revoliucinį propa
gandinį darbą. Fašistinei gimnazijos vadovybei tai nepati
ko. 1927 m. spalio 2 d., būrelio susirinkim o metu, į klasę 
įėjo  policijos nuovados valdininkas ir pareiškė, kad „nuo 
šiol jūsų  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 
Ukmergės rajono valdininkas Kazys Ja ras savo 1927 m. 
rugsėjo 12 d. pranešim e IV rajono viršininkui Norbertui 
M ikšiui rašė, kad žvalgybos užverbuotas liudytojas nuro
dęs, jog Povilas Tryčius ir Jonas Zaranka kalbino liudy
toją „įstoti į jų  organizuojam ą kom jaunim o kuopelę, ra
gino jį mokėti į m ėnesį 80 centų nario mokestį, už kurį
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jis gausiąs paskaityti kom unistinės literatūros"; jis papa
sakojęs, kad P. Tryčius skaito moksleiviams kom unistinio 
turinio referatus, padėjo išleisti gim nazijoje kom unistinio 
turinio laikraštėlį „Jaunystės akordai" 6.

Suėmusi J . Zaranką, žvalgyba taip  pat m ėgino jį už
verbuoti, pasakojo, ką žinojo iš savo deltuviškio agento. 
J. Zaranka suprato, kad jo  pažįstam as — išdavikas. N orė
damas išeiti į laisvę ir įspėti kitus draugus apie gresiantį 
pavojų, J. Zaranka sutiko teikti žinias. Tuomet žvalgyba 
jį paleido. J. Zaranka įspėjo P. Tryčių ir kitus apie del- 
tuviškį agentą. Žinoma, po to žvalgybai jis pasidarė ne
bereikalingas. Keršydama J. Zarankai, žvalgyba 1927 m. 
lapkričio 26 d. nutarė jį ir P. Tryčių izoliuoti. Jos teikim u 
Ukmergės 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 vadovy
bė paskelbė, kad jis nepriim am as į kolektyvą. P. Tryčius 
ėmė ginti J. Zaranką, kad jis y ra  doras žmogus, pats iš
ėjęs į laisvę įspėjo organizaciją, todėl ir pasirašė bendra
darbiausiąs su žvalgyba. Politinių kalinių kolektyvo vado
vybė P. Tryčiumi nepatikėjo ir izoliavo jį nuo partijos 
ir kolektyvo. P. Tryčius skaudžiai išgyveno dėl draugų 
nepasitikėjim o, bet niekuo negalėjo įrodyti, kad jų  įta
rinėjim ai nepagrįsti.

1928 m. birželio 28 d. P. Tryčius ir J. Zaranka buvo 
paleisti iš V arnių stovyk los7. Pakirstas plaučių džiovos, 
J. Zaranka 1930 m. mirė. P. Tryčius m ėgino įrodyti jam  
keliamų 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 . Zaranka (slapyvardis M arijamas), pasižadėjusiu tarnauti 
žvalgyboje, ir negrąžino jo  į p a r t i ją 8. Jam  buvo pažadė
ta, kad „tik po ilgo revoliucinio darbo galės kilti k lausi
mas, ar galima B. priimti atgal į revoliucionierių eiles" 9.

Tik dabar LTSR centriniam e valstybiniam e archyve 
žvalgybos Ukmergės rajono bylose pavyko surasti P. Try
čiaus ir J. Zarankos suėmimo ir tardym o bylas. Pas 
1927 m. rugsėjo 24 d. suimtą J . Zaranką žvalgyba įkalčių 
nerado. Pas P. Tryčių kratos m etu rasta legaliai veikusių 
Ukmergės valstybinės gimnazijos pažangiųjų mokinių 
kuopos ir „Kultūros" būrelio susirinkim ų protokolai, skai
tyto referato rankraštis. Iš šios medžiagos žvalgyba kal
tinimo bylos negalėjo sudaryti. „Tardomi Tryčius ir Za-
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ranka save kaltais neprisipažino" 10,— konstatavo tardy
tojas. Štai kodėl žvalgyba paprašė karo kom endantą izo
liuoti P. Tryčių ir J. Zaranką V arnių koncentracijos sto
vykloje. Jokių  revoliucionieriaus vardą kom prom ituojan
čių duomenų iš suim tųjų P. Tryčiaus ir J . Zarankos žval
gybai nepavyko gauti. 1928 m. paskleisti įtarinėjim ai ne
pasitvirtino.

1929 m. P. Tryčius išlaikė eksternu Kaune Tumėno su
augusiųjų gim nazijoje valstybinius egzaminus, gavo bran
dos atestatą ir toliau mokėsi m atininkų kursuose prie Že
mės ūkio ministerijos. 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
ramą, rėmė fašistų valdžios persekiojam us asmenis 12.

Žlugus fašistiniam režimui, P. Tryčius nuo 1940 m. 
liepos 15 d. dirbo Panevėžio apskrities vykdom ojo komi
teto žemės ūkio skyriaus vedėju, padėjo apskrityje vyk
dyti tarybinę žemės reformą. Pradėjus kurti m ašinų-trak- 
torių  stotis — jų  1941 m. pirm ojoje pusėje Lietuvoje buvo 
42,— žemės ūkio liaudies kom isariate buvo įkurta MTS 
valdyba. Valdybos viršininku nuo 1941 m. balandžio 1 d. 
ėmė dirbti P. Tryčius. MTS ir mašinų bei arklių nuomo- 
jim o punktai, jau  1941 m. pavasarį gavę iš broliškų res
publikų 351 traktorių, padėjo daugiau kaip 5800 valstiečių 
naujakurių  ūkių pasėti javus l3.

Fašistinės V okietijos agresijos išvakarėse žemės ūkio 
liaudies kom isariatas pasiuntė P. Tryčių į M arijam polės 
apskritį patikrinti, kaip vyksta šienapjūtė ir pasirengimas 
javapjūtei. Birželio 22 d. vokiečių lėktuvai ėmė bom bar
duoti M arijampolę. Grįžti į Kauną transporto nebuvo. 
P. Tryčius pėsčias šalutiniais keliais tik  1941 m. birželio 
25 d. pasiekė Kauną, kuriam e jau  šeim ininkavo h itleri
ninkai. Evakuotis į šalies gilumą galimybių nebebuvo.

Besislapstantį Kaune P. Tryčių gestapo bendrininkai 
1941 m. rugpjūčio 22 d. suėmė. Valstybės saugumo depar
tam ento kvotų skyriaus viršininkas Kazys Gimžauskas 
konstatavo, kad Tarybų valdžios m etais P. Tryčius „akty
viai dirbo komunistų naudai, kad šiuo m etu Tryčius yra 
pavojingas visuomenės tvarkai ir rimčiai ir kad yra pa
vojaus, kad jis gali pasislėpti nuo bausmės, todėl nutariau 
Tryčių Povilą, s. Kazio suimti ir patalpinti Kauno sunkių
jų  darbų kalėjim e" 14. Rugsėjo 4 d. P. Tryčius buvo per
keltas į Pravieniškių priverčiam ojo darbo stovyklą, iš ku
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rios jį paleido 1942 m. vasario 2 d.15 Adm inistraciniai 
organai nusprendė išvežti jį darbam s į Vokietiją, bet 
P. Tryčiui pavyko pakeliui pabėgti.

Kurį laiką slapstęsis P. Tryčius, Juozo Mozelio pade
damas, 1942 m. gegužės 1 d. įsidarbino statybos valdybo
je: dirbo m atininku Utenoje, paskui Švenčionėliuose, Dar
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 mėn. 
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 
reikalams, o rugpjūčio 22 d.— ir m inisterijos kolegijos 
nariu 16.

Jau  1945 m. liepos 14 d. žemės ūkio liaudies kom isa
riato partinė organizacija priėm ė P. Tryčių 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 partiją  klausimą, partinė organizacija išsiaiškino v i
sas aplinkybes, dėl kurių  nutrūko jo  buvim as partijo je, 
į partiją  P. Tryčių 1946 m. rekom endavo Petras Pacevičius 
(partijos narys nuo 1919 m .), Vladas Vildžiūnas (par
tijos narys nuo 1928 m.) ir Kazimieras Petrauskas (partijos 
narys nuo 1937 m.).

P. Tryčiui vadovaujant buvo organizuoti pirm ieji jau 
nų Tarybų Lietuvos kolūkių žemės tvarkym o darbai, vals
tybinių aktų  (amžinai naudotis žeme) gamyba I9. Iki karo 
Lietuvoje atliekam i žem ėtvarkos darbai rėmėsi gana b ran
gia antžem ine nuotrauka. Tarybų Lietuvoje P. Tryčiaus 
iniciatyva Kaune buvo įkurta įmonė, kuri darydavo aero
nuotraukas visiems kolūkiam s ir tarybiniam s ūkiams. 
N audojantis šiais daug pigesniais ir tikslesniais žemės 
planų pagrindais, buvo sudaromi visų ūkių vidinės žemė
tvarkos projektai. Daug energijos P. Tryčius įdėjo p le
čiant ir m echanizuojant m elioracijos d a rb u s20.

1950 m. rudenį P. Tryčius buvo pasiųstas komandiruo- 
lėn į Skaudvilės rajoną. Jis domėjosi valstiečių ir tarybi
nių ūkių darbuotojų gyvenimu, jų  nuotaikomis. Lankyda
masis Balčių tarybiniam e ūkyje, P. Tryčius su palydovais 
užsuko į Pabalčių kaim ą (dabar Raseinių raj.). Čia vals
tiečio daržinėje slapstėsi buržuazinių nacionalistų gink-
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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 Vilniaus A ntakalnio kapinėse. Ti
kėdam as socializmo idealais, kom unistas Povilas Tryčius 
atidavė daug jėgų  ir net gyvybę, kad Tarybų Lietuvoje 
įsitvirtintų socialistinis žemės ūkis.

1 9 8 7



Darbininkų m etalistų vadovas — tokį jį pažinojo Kauno 
darbininkai iki 1926 m. Fašistinio valstybės perversm o iš
v ak a rėse— aistringas kovotojas už darbininkų profsąjun
ginio judėjim o vienybę. Komunistams jis buvo LKP Cent
ro Komiteto narys, partijos vadovų Karolio Požėlos ir 
Juozo Greifenbergerio ištikim as bendražygis.

Jonas V ilčinskas gimė 1893 m. lapkričio 14 d. Kauno 
apskrities Rumšiškių valsčiaus (dabar Kaišiadorių raj.) 
Užtakų kaim o 10 ha valstiečių šeim oje k Sulaukęs 9 metų, 
ėmė ganyti gyvulius, o žiemą lankė Rumšiškių pradžios 
mokyklą. Dvi žiemas pasimokęs, išlaikė mokyklos baigi
mo egzaminus. Toliau m okyti sūnų tėvas neturėjo  lėšų. 
1911 m. jis pradėjo m okytis kalvio amato. Trejus metus 
turėjo  dirbti pas kalvį veltui ir dar mokėti už mokslą 
25 rublius.

A tidirbęs am atininko nustatytą laiką, J. Vilčinskas 
1914 m. sausyje jau  kaip specialistas ėmė dirbti Kaune 
Šmidtų m etalo dirbinių gam ykloje šaltkalviu. Fabrikantas 
m okėjo jam  už darbo dieną 1 rublį ir 5 kapeikas. Kai pra
sidėjo Pirmasis pasaulinis imperialistinis karas, Šmidtų 
gamykla Kaune 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 mobilizuo
tas į Rusijos arm iją 2.

Karo tarnybą J. V ilčinskas atliko Sibiro geležinkeli
n inkų batalionuose Chabarovske, Iževske, tiesė Iževs- 
ko—Goljanų prie Karnos upės geležinkelį, paskui Dno— 
Petrogrado geležinkelį. 1916 m. pabaigoje J . Vilčinskas, 
kaip šaltkalvis, buvo pasiųstas į Chersono gubernijos Voz- 
nesensko geležinkelio depą (Ukrainoje) rem ontuoti garve
žių ir vagonų.

KOVŲ UZ TARYBŲ VALDŽIĄ UKRAINOJE DALYVIS

V asario revoliucijos m etu Voznesensko depo darbininkai, 
tarp  jų  ir J. Vilčinskas, aktyviai dalyvavo prieš caro val
džią nukreiptuose susirinkim uose ir demonstracijose. Spa
lio revoliucijos m etu kartu  su kitais Voznesensko darbi
ninkais įstojo į Raudonosios gvardijos būrį ir kovojo su 
Tarybų valdžios priešais. 1918 m. birželio mėn. jis tarnavo 
geležinkelio m ilicijoje Voznesenske. Kai į Pietų Ukrainą 
įsiveržė interventai vokiečiai, Tarybų valdžios šalininkai 
nuėjo  į pogrindį ir partizaninėm is priem onėm is kovojo su 
vokiečių, austrų, Ukrainos buržuazinių nacionalistų petliū- 
rininkų karinėmis dalimis. „Nuginkluodam i juos patys 
apsiginkluodavom e" 3,— prisimena pogrindinės kovos Uk
rainoje dalyvis J. Vilčinskas.

Pasitraukus interventam s, J. V ilčinskas 1919 m. ba
landyje grįžo į Voznesensko geležinkelio depą. Gegužės 
pradžioje jis buvo priim tas į Ukrainos Komunistų partijos 
Voznesensko organizaciją 4, padėjo stiprinti Tarybų val
džios organus, kovoti su siautėjančia šiltinės epidemija, 
kurios neišvengė ir visa J. Vilčinsko šeima. Partinės or
ganizacijos pavedim u jis dirbo Voznesensko revoliucinia
me komitete, buvo apskrities vykdom ojo kom iteto sveika
tos apsaugos skyriaus vedėjas, geležinkelio stoties parti
nės organizacijos sekretorius, geležinkelininkų profsąjun
gos valdybos sekretorius. J. Vilčinskas nemaža prisidėjo 
prie kovos su baltagvardiečių kontrrevoliucija, už Tarybų 
valdžios U krainoje įtvirtinim ą.

Tačiau kankino tėviškės ilgesys, noras dirbti gimtinėje. 
Gavęs Ukrainos KP(b) Voznesensko apskrities komiteto 
sutikimą, J. Vilčinskas 1922 m. liepos m ėn.5 išvyko į gim
tą ją  Lietuvą, kur tikėjosi tęsti partinę veiklą. Pakeliui, 
Minske, jam  pavyko sutvarkyti savo, kaip Pirmojo pasau
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linio karo  pabėgėlio, dokumentus. A tvykęs į Kauną, J. V il
činskas ėmė dirbti plačiųjų geležinkelių dirbtuvėse ša lt
kalviu.

LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS GRETOSE

Savo atsiminimuose J. V ilčinskas rašo: ,,1922 m. pabaigoje 
aš susirišau su pogrindine Lietuvos kom partijos organi
zacija" 6. Tai buvo Kauno priem iestyje Šančiuose veikusi 
partinė organizacija. K. Požėla labai vertino partijos ry
šius su Šančių įmonių darbininkais ir kėlė partinei organi
zacijai uždavinį kuo daugiau jų  įtraukti į partiją.

Buržuazinėje Lietuvoje geležinkeliai buvo ne priva
čiose rankose, o valstybės žinioje. Juos tvarkė susisiekimo 
m inisterijos valdininkai — paklusnūs susisiekimo 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
trikdomą geležinkelių eismą ir duoti valstybės iždui kuo 
daugiau pelno. Tai galima buvo pasiekti, kaip ir k iekvie
noje privačioje kapitalistinėje įmonėje, išnaudojant darbi
ninkus, laikantis buržuazinei valstybei būdingų socialinių 
įstatymų, gynusių privatinės kapitalistinės nuosavybės 
interesus. Taigi valstybės žinioje buvusios įmonės buržua
zinėje Lietuvoje iš esmės niekuo nesiskyrė nuo privačių 
kapitalistinių įmonių, tik  jų  gaunamas 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. Komunistų J . Ku- 
bickio 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, ku
rios veiklą rėmė reakcinė vyriausybė. Federantų uždavi
nys buvo skaldyti darbininkų vienybę, skiepyti paklus
numą įmonės adm inistracijai, neleisti organizuoti streikų. 
Aktualūs geležinkelininkų uždaviniai buvo atkurti darb i
ninkų profsąjungą, kuri galėtų rūpintis jų  reikalais, pakelti 
darbo užmokestį atsižvelgiant į maisto produktų kainų 
kilimą, aprūpinti geležinkelių darbininkus medicinos pa
galba, nes privatūs gydytojai jiems buvo sunkiai p ri
einami.
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A tvykusį iš Tarybų šalies J. V ilčinską geležinkelio 
-dirbtuvių darbininkų kolektyvas gerbė. Nenuostabu, kad 
susirinkim uose dažnai jam  buvo patikimos pirmininko 
pareigos. Savo 1935 m. atsiminimuose J. V ilčinskas rašo: 
„N eturint profsąjungos, teko šaukti masinius bendrus 
Kauno mazgo geležinkelininkų susirinkimus, į kuriuos at
vykdavo ir provincijos geležinkelininkai. Visuose šiuose 
geležinkelininkų susirinkimuose (nuo 1922 iki 1924 m. 
gegužės 1 dienos) m an tekdavo pirm ininkauti. Tuose su
sirinkimuose priim inėjom e rezoliucijas su ekonominiais 
ir politiniais reikalavim ais: panaikinti karo padėtį, suteikti 
darbininkam s žodžio ir spaudos laisvę, leisti veikti gele
žinkelininkų profsąjungai. Kauno geležinkelio mazge tuo 
m etu dirbo apie 2000 darbininkų, įskaitant ir tarnauto
jus" 7.

Po susirinkimo išrinkti delegatai su priim ta rezoliuci
ja, kaip su darbininkų priesakais, ėjo  į geležinkelių val
dybą, pas susisiekimo kelių m inistrą, pas m inistrų kabi
neto pirmininką, į seimą ir reikalavo darbininkų priesakus 
patenkinti. Valdžios viršūnėm s tai nepatiko, jos reika
lavo, kad geležinkelių valdyba ir karo kom endantas ne
duotų geležinkelininkams leidimo susirinkti ir priiminėti 
darbininkų reikalus ginančias rezoliucijas. Valdžios parei
gūnai gerai suprato, kad geležinkelininkų reikalavimuose 
atsispindi Komunistų partijos įtaka, o tos įtakos skleidė
jas yra J. Vilčinskas.

1924 m. GEGUŽĖS PIRMOSIOS 
DEMONSTRACIJA KAUNE

Sustiprėjus Komunistų partijos ryšiams su Šančių įmonių 
darbininkais, LKP CK Sekretoriatas (K. Požėla ir kt.) iš
kėlė Kauno partinei organizacijai uždavinį Gegužės p ir
mosios dieną surengti darbininkų dem onstraciją. Kaip ji 
buvo rengiama — J. V ilčinskas pasakoja savo atsimini
muose:

„Mes, viso geležinkelio mazgo darbininkai, norėjom e 
susirinkti į vieną vietą ir kartu  aptarti mums rūpimus 
kasdieninio gyvenimo klausimus. Geležinkelių dirbtuvių 
vadovybė (viršininkas Jurg is Čiurlys, kom endantas Pet
rauskas) neleido susirinkti dirbtuvėse. Tada mes nutarėm e 
susirinkti geležinkelių depe, kur 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.

Kartu aš rūpestingai rengiausi Gegužės pirmosios de
m onstracijai. Visoms geležinkelininkų partinėm s kuope
lėms ir nepartiniam s aktyvistam s pranešėme, kad 1924 m. 
gegužės 1 d. m iesto Rotušės salėje įvyks mitingas, kurį 
rengė socialdem okratai. Iš tik rų jų  gi mums rūpėjo su
telkti darbininkus ne į mitingą, o į dem onstraciją, kas 
mums ir pavyko. . .

Mūsų partijos narių  grupė susirinko skirtoje vieto je 
prie Liaudies namų. Lazdeles iš sudedam ų geležinių vam z
delių aš įteikiau Petiai [Petrui Šyviui], Komjaunimo v ė 
liavą nešė Zelmanas Švarcbergas. Praslinkus keletai m inu
čių, dem onstracijos vadovas sušuko:

— Draugai, stokite į eiles!
Mes visi — apie 20 žmonių — skubiai stojom e į eilę. 

Aš atsistojau į pirm ąją eilę, ir ėmėme žengti į priekį. Už
traukėm e dainą ,,Drąsiai, draugai, ko ja  kojon!" Eisenos 
m aršrutas buvo toks: ėjom e nuo Liaudies namų, pasuko
me Prezidento gatve (prieš seimą), paskui nuėjom e į V il
niaus gatvę ir išėjome į Laisvės alėją.

Einant pirm yn m ūsų gretos vis augo. Visą laiką prie 
mūsų prisijungdavo darbininkai. Labai daug žmonių ėjo 
gatvės šaligatviais. Dem onstracija išaugo maždaug iki 
2000 žmonių (Kauno darbininkam s tai buvo didžiulis skai
čius). z ;

Dem onstrantai žengė Laisvės alėja. Priartėjus prie Įgu
los bažnyčios, iš Kauno miesto viršininko įstaigos iššoko 
policijos būrys — apie 30 gerai ginkluotų vyrų  — ir už
puolė pirm ąsias dem onstrantų eiles, ėmė šaudyti ir šau tu
vų buožėmis mus mušti. Mes šaukėme: „Pirmyn!" Bet tuo 
metu prasidėjo panika. Užpakalinės gretos pradėjo  išsi
bėgioti" 8.

Policija pagrobė P. Šyvio nešam ą raudoną vėliavą, o 
jį patį suėmė. Komjaunuoliams pavyko savo vėliavą pa
slėpti.

Policija suėmė 148 demonstrantus. Karo kom endantas 
adm inistracine tvarka 49 asmenis nubaudė po 1—3 m ėne
sius k a lė t i9. Suimtas buvo ir J . Vilčinskas. A tlikus 3 m ė
nesių karo kom endanto paskirtą bausmę, J . V ilčinską iš
trėm ė į Kaišiadoris. Jis  dirbo padieniu darbininku rem on
tuojan 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 šeima Kaune liko be pra
gyvenimo šaltinių.

1925 m. pradžioje karo kom endantas leido J. Vilčins
kui grįžti į Kauną. Geležinkelių dirbtuvių vadovybė jo  
į darbą nebepriėmė. Draugų padedamas, jis gavo darbo 
Ch. Zivo tabako dirbinių fabrike. Tačiau dvyliktą darbo 
dieną įmonėje įvyko avarija: rem ontuojant m ašiną atšo
kęs gelžgalis pataikė J. Vilčinskui į veidą ir išmušė de
šinę akį. Fabriko savininkas atsisakė sumokėti bet kokią 
kom pensaciją ir susižalojusį darbininką atleido iš darbo. 
2,5 m ėnesio truko gydymas, bet akies išgelbėti nepavyko.

Kurį laiką J. V ilčinskas dirbo kalviu veterinarijos li
goninėje, šaltkalviu karo aviacijos parke, bet sužinoję 
apie jo  revoliucinę veiklą, įmonių viršininkai tuoj pat jį 
iš darbo atleisdavo.

1973 m. lapkričio 15 d. Lietuvos TSR revoliucijos m u
zieju je m inint J. Vilčinsko 80-metį, kovos draugai prisi
m inė jo  aktyvią visuom eninę veiklą iki 1926 m. Kaune. 
Juozas Stimburys susirinkim e pasakojo: ,,Su J. Vilčinsku 
susipažinau, berods, 1922 m. J is  buvo geras draugas, dir
bo šaltkalviu Kauno geležinkelio dirbtuvėse. N etrukus 
sukūrėm e geležinkelininkų partinę kuopelę. Dirbome ak
tyviai iki fašistinio perversmo. Ruošiant 1924 m. Gegužės 
pirmosios dem onstraciją daug prisidėjo J. Vilčinskas. 
Kaip geras dainininkas dem onstracijoje jis vedė dainą" 10.

Buvęs pogrindinės LKP narys Zelmanas M inkovas pri
siminė: ,,1924 m. sausio mėn. mirus V. Leninui, Kaune 
Kleboniškių miške įvyko nelegalus darbininkų susirinki
mas. Jam e dalyvavo ir J. Vilčinskas. 1924 m. Gegužės 
pirmosios dem onstracijos m etu Kaune J. Vilčinskas ėjo 
pirmosiose gretose, dengė nešam ą raudoną vėliavą. De
m onstracijos m etu jis buvo suimtas, kartu  sėdėjom e vie
noje kam eroje" 1!.

Revoliucinio judėjim o dalyvis Abrom as Plakchinas su
sirinkim e kalbėjo: „Nė vienas m itingas nepraėjo  be J. Vil
činsko. Jis  m okėjo gražiai kalbėti ir tu rėjo  didelį autori
tetą. Visada žinojo, ką reikia darbininkam s pasakyti" 12.

A pie susitikimus su J . Vilčinsku M otiejus Šumauskas 
pasakoja savo atsiminimų knygoje „Kovų verpetuose": 
„Ėjo paskutinės 1925 m etų balandžio dienos. Partijos mies
to kom itetas ruošėsi pažymėti artėjančią Gegužės pirm ą
ją. . . Buvo nuspręsta rinktis miške, ten, kur dabar Kaune 
yra Zoologijos sodo teritorija. . . Tik sutemus suradome 
gegužinės vietą. Čia jau  buvo susirinkęs gerokas būrelis
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'žmonių. Prasidėjo kalbos. Pirmasis kalbėjo plačiųjų g e le 
žinkelių dirb tuvių  darbininkas Jonas Vilčinskas. Jam  bai
gus kalbėti, kažkas užtraukė revoliucinę dainą" 13.

Komunistų partijos narė nuo 1921 m. M arija Chodo- 
,saite susirinkim e prisiminė kuopininkų paleidimo 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 demonstraciją. 
M an atrodo, kad dem onstracijoje dalyvavo apie 3000 žmo
nių. Buvo nešami keli lozungai: pirm ajam e buvo reika
laujama: ,,Darbo ir duonos!", kitam e — „Am nestija v i
siems politiniams kaliniams!" I4.

Savo atsiminim ų knygoje „Kovų augintiniai" Ignas 
Gaška prisimena, kad 1926 m. išėję į laisvę kuopininkai 
Kauno profsąjungų būstinėje pasirašė pareiškim ą vidaus 
reikalų m inistrui leisti įsteigti legalią Lietuvos darbinin
kų partiją. Pareiškim ą pasirašė ir J . Vilčinskas. Buvo sie
kiama rasti legalią priedangą pogrindyje veikusiai Lietu
vos Komunistų partijai. Liberalinė liaudininkų ir social
dem okratų vyriausybė ilgai delsė ir leidimą davė tik 
lašistinio valstybės perversm o išvakarėse. Juo  nespėta 
pasinaudoti.

DARBININKŲ VIENYBĖS KOMITETO PIRMININKAS

Nors ir sunkiai m aterialiai versdamasis, dažnai būdam as 
bedarbis, J. Vilčinskas visuom eninės veiklos nenutraukė, 
uoliai vykdė visus Komunistų partijos nutarimus. 1924 m. 
liepos mėn. M askvoje įvyko LKP IV suvažiavimas. J. V il
činskas tuo m etu buvo kalinam as Kaune už dalyvavim ą 
Gegužės pirmosios dem onstracijoje. A ktyvų darbininkų 
judėjim o dalyvį, turintį glaudžius ryšius su darbininkais, 
J. V ilčinską suvažiavim as vieningai išrinko LKP CK na
riu I5. 1926 m. balandžio 24 d. policijai suėmus LKP CK 
Sekretoriato narius K. Požėlą ir J. Greifenbergerį, J. V il
činskas buvo kooptuotas į LKP CK Organizacinio biuro 
narius. Dar prieš tai, balandžio 3 d., prie LKP CK buvo 
sudarytas profsąjunginio darbo skyrius. Jo  vadovu buvo 
paskirtas J. Vilčinskas 16.

1926 m. birželio 6 d. Kaune įvyko m etalo pram onės 
darbininkų profsąjungos suvažiavimas. Jo  prezidiumo p ir
m ininkas J. Vilčinskas, m etalistų profsąjungos valdybos 
sekretorius kairysis socialdem okratas Leonas Pečiulis vie-
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Dingai pasisakė už bendrą darbininkų frontą, už komu
nistų ir socialdem okratų vadovaujam ų profsąjungų vie
nybę kovoje su išnaudotojais. Į naują  profsąjungos val
dybą suvažiavim o delegatai išrinko J. Vilčinską, L. Pe
čiulį ir kitus profsąjungų vienybės šalininkus 17.

Kitaip elgėsi Lietuvos socialdem okratų partijos vado
vai. Savo laikrašty je „Socialdem okratas" birželio 24 d. jie 
pareiškė, kad profsąjungose vienybės tarp kom unistų ir 
socialdem okratų negali būti: „Arba mes, arba jie. Abe
jiems vietos nėra ir būti negali". Buržuazinės valdžios or
ganai neleido komunistams atkurti 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.

Socialdemokratų partijos vadovų nurodym u iš bendro
sios profsąjungos Šiauliuose buvo pašalinti komunistai 
Kazys Preikšas, Balys Baranauskas. Tokia socialdem okratų 
vadovų vykdom a darbininkų vienybės skaldymo politika 
buvo naudinga buržuazijai, reakcionieriam s, kurie rengė
si fašistiniam valstybės perversmui.

Lietuvos Komunistų partija  telkė darbininkų vienybės 
šalininkus, kad užkirstų kelią fašistams ateiti į valdžią. 
1926 m. rugsėjo 11d.  vykusioje profsąjungų atstovų kon
ferencijoje, kurioje dalyvavo 67 delegatai, buvo išrinktas 
Kauno profsąjungų Vienybės kom itetas. Jo  nariai — tai 
profsąjunginio judėjim o aktyvistai, o kom iteto pirm inin
kas — J. Vilčinskas 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 turėjo  išspręsti visų Lietuvos profsąjungų suvienijimo 
klausimą.

Nepaisant darbininkų judėjim o vienybės skaldytojų 
pinklių, 1926 m. Lietuvoje įvyko 109 streikai, kuriuose da
lyvavo 5192 darbininkai. Daugumai jų  vadovavo komu
nistai. Daugelį streikų darbininkai visiškai ar iš dalies 
laim ėjo 19. Vasarą J. V ilčinskas vadovavo keturiem s me
talistų streikams. Juose dalyvavo 170 darbininkų. Tris iš 
tų  streikų darbininkai laimėjo.

Darbininkų 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 kritikavo liberalinės liau
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dininkų ir socialdem okratų vyriausybės vidaus politiką ir 
ėmė rengtis sąmokslu nuversti po trečiojo seimo rinkim ų 
sudarytą m inistrų kabinetą. Lapkričio 21 d. fašistiniai są
mokslininkai, bandydam i savo jėgas, surengė Kaune anti- 
vyriausybinę dem onstraciją. Kai policija dem onstrantus 
išvaikė, reakcionieriai spaudoje ir seime pakėlė didžiulį 
triukšmą. Pasklido gandai, kad fašistai rengiasi užpulti 
kairiųjų darbininkų profsąjungų Vienybės kom iteto būs
tinę, „Darbininkų atstovo" redakciją. Komunistai organi
zavo grupes gintis nuo fašistų smurto. Revoliucinio judė
jim o dalyvė M. Chodosaitė prisimena: „Savigynos grupių 
organizavim ui vadovavo K. Požėla, J. Greifenbergeris, 
J. Vilčinskas. . . Aš buvau paskirta ryšininke tarp dviejų 
darbininkų savigynos grupių. V iena jų  turėjo  saugoti 
„Darbininkų atstovo" redakciją. . . Fašistų išpuolis sužlu
go" 20.

Po savaitės, lapkričio 28 d., socialdem okratai sušaukė 
Kaune, Tilmanso fabriko salėje, m itingą. Komunistai 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 komunistams J. Greifen- 
bergeriui, J. Vilčinskui ir priėm ė jų  pasiūlytą rezoliuciją, 
kviečiančią darbininkus ir valstiečius kartu  stoti į kovą 
prieš pakėlusius galvą fašistus. Socialdem okratų pasiūlytą 
antikom unistinę rezoliuciją m itingo dalyviai atmetė.

FAŠISTINIS VALSTYBĖS PERVERSMAS

M atydami 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 nukreiptas prieš Komunistų partiją, kairių jų  dar
bininkų profsąjungas. Gruodžio 17 d. anksti ry tą fašistai 
suėmė LKP CK vadovus K. Požėlą, J. Greifenbergerį ir 
daugelį k itų  revoliucionierių. Už grotų atsidūrė apie 
350 kom unistų ir kairių jų  profsąjungų veikėjų.

„Perversmo išvakarėse,— rašo savo atsiminimuose 
J. V ilčinskas,— gruodžio 16 d. aš visą dieną buvau  m e
talistų profsąjungos būstinėje. Tą dieną įvyko bedarbių 
mitingas. Padėjau parengti bedarbių reikalavim us vyriau
sybei. M itingas užtruko iki 2 valandos nakties. Kaip tik
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tą dieną fašistai įvykdė perversmą. 1926 m. gruodžio 
17 d. aš laksčiau Kauno m ieste norėdam as susirišti su 
K. Požėla ir J. Greifenbergeriu, bet negalėjau  jų  pamatyti, 
nes buvo jau  suimti. . . Likę draugai negalėjo ryžtis rim
tam pasipriešinimui, nes socialdem okratai tokį pasiprieši
nimą visaip sabotavo. Gruodžio 17 d. rytą darbo vietoje 
buvo suimta apie 20 aktyviausių plačiųjų geležinkelių 
dirbtuvių darbininkų. Kai užėjau į geležinkelių darbinin
kų profsąjungos būstinę, ten radau daug geležinkelinin
kų. M ane apipylė klausimais, ką daryti? Aš, žinoma, 
trum pai papasakojau, kas įvyko, ir pasiūliau visiems 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. Suorganizavome išlikusio aktyvo pasitarimą. Nu
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. Vilčinskas sužinojo, kad jo 
bute Kaune, Kranto alėjo je 40, fašistų žvalgyba padarė 
smulkią kratą. Ieškodami J. Vilčinsko, žvalgybininkai iš
kratė ir kaim ynų butus. Kadangi J. V ilčinskas nakvojo 
ne savo bute, o pas pažįstamus geležinkelininkus, Komu
nistų partijos simpatikus, jo  nesuėmė.

„Kalbėdamas su geležinkelininkais,— rašė savo 1936 m. 
vasario 18 d. autobiografijoje J . V ilčinskas,— aš bandžiau 
ra g in ti , kad geležinkelininkai sustreikuotų ir pareikštų 
protestą fašistų valdžiai, bet nieko nelaim ėjau. Darbo ma
sės tuo metu buvo suskaldytos. Socialdem okratų vadai 
stojo prieš dem onstratyvius reikalavim us" 22.

Vengdamas pakliūti į žvalgybos nagus, J. Vilčinskas 
vis keitė savo nakvynės vietas. Ilgiausiai jis prabuvo pas 
nepartinį darbininką Joną  Jančiauską Tilkos g. 5 — apie 
dvylika parų. Čia jis sužinojo ir apie K. Požėlos ir jo  ko
vos draugų sušaudymą. Užmezgęs ryšius su nesuimtais LKP 
CK nariais, J. Vilčinskas gavo leidimą em igruoti į Tary
bų Sąjungą.

Į EMIGRACIJĄ

1927 m. sausio 2 d. J. V ilčinskas nusiskuto barzdą, nusi
ėmė akinius ir lydimas drąsios moteriškės, darbininko 
J. Jančiausko žmonos, patraukė iš Šančių į užmiestį.
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Trumpam buvo apsistojęs LKP CK konspiraciniam e bute 
pas Radzevičių, kur ne kartą  su K. Požėla, J. Greifenber- 
geriu dalyvavo pasitarimuose. Sausio 4 d., atsisveikinęs 
su LKP CK nesuim tais užsikonspiravusiais nariais, J. V il
činskas pėsčias patraukė 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. Vilčinskas ryžosi keletą stotelių pavažiuoti į Obelių 
pusę traukiniu, bet neprivažiavęs miestelio vėl išlipo ir 
toliau nuėjo pėsčiomis.

Sėkmingai perėjęs L ie tuvos-L atv ijo s sieną, J. V ilčins
kas, padedam as pakelėje sutiktų valstiečių, pasiekė Daug
pilį, paskui Latvijos—TSRS sieną ir naktį klaidžiodam as 
mišku atsidūrė tarybinėje pasienio zonoje. Užėjęs į vals
tiečio trobą, pasiprašė leidžiamas persiauti batus. Nusiritęs 
nuo krosnies barzdočius pareiškė:

— Pirmiausia nueisime 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, pažeisdami sieną keliose vietose. Pasieniečiai 
rado pažeidėjų pamestą kaliošą. J . V ilčinskas suprato, kad 
tai jo  pam estas kaliošas, kad naktį klaidžiodamas jis ke
lis kartus perėjo sieną.

A tvestas pas pasienio baro sargybos viršininką J. V il
činskas pasisakė esąs politinis emigrantas, bėgęs iš Lie
tuvos po fašistinio perversmo, nes vengęs suėmimo ir 
m irties bausmės. Pasienio kariškiai pavalgydino su laiky
tąjį, susisiekė su M askva ir painformavo, kas yra sienos 
pažeidėjas. Kominterno V ykdom ojo Komiteto įstaigoje 
patvirtino, kad J. Vilčinskas 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 Kominterno Vykdom ojo Komiteto. Ir 
V. Kapsukas, ir Z. A ngarietis labai apsidžiaugė sulaukę 
partijos aktyvisto, kuris galėjo išsamiai painformuoti apie 
padėtį Lietuvoje ir Lietuvos partinėje  organizacijoje, su
sidariusią po fašistinio valstybės perversmo. MOPR'o or
ganizacijos vadovybė pripažino J. V ilčinską politiniu 
em igrantu ir išdavė jam  dokum entus Jono Paškevičiaus 
vardu. J is  buvo apgyvendintas politinių em igrantų na
m uose— MOPR'o bendrabutyje Voroncovo pole 3. LKP 
CK vadovam s padedant, 1927 m. kovo 20 d. į M askvą
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atvyko J. Vilčinsko žmona M arija su keturiais mažais 
vaikais (nuo 2 m ėnesių iki 7 metų).

LKP CK nutarim u 1927 m. sausio 17 d. LKP atstovas 
Z. Angarietis išdavė J. Vilčinskui tokią pažymą:

„Drg. Jonas Paškevičius yra Lietuvos KP narys nuo 
1923 m. sausio 1 d. Iki tol jis y ra buvęs VKP(b) narys pa
varde Ivanas Ivanovičius Vilčinskas (Odesos gubernijos 
Voznesensko organizacija). Lietuvoje drg. Vilčinskas bu
vo atsakingas darbuotojas. Drg. Paškevičius atvyko į TSRS 
LKP CK nutarim u (ryšium su fašistiniu perversmu). Lietu
vos KP CK rekom enduoja drg. Paškevičių priimti į 
VKP(b)" 23.

J. Vilčinskas (Paškevičius) gavo VKP(b) nario doku
mentus. Vasario m ėnesį jis buvo pasiųstas dirbti šaltkal
viu į automobilių gamyklą (dabar Lichačiovo gamykla). 
V akarais jis mokėsi, 1932 m. gegužės mėn. sėkmingai 
baigė m etalurgijos raudonųjų direktorių  kursus. Dar iki 
kursų baigimo J. Vilčinskas 1932 m. sausio 21 d. buvo 
paskirtas gamyklos atsakingu budėtoju — gamyklos di
rektoriaus padėjėjo teisėmis 24.

N etrūko ir visuom eninio darbo. Tik atvykusį į Mask
vą J. Vilčinską partinė organizacija 1927 m. sausio mėn. 
pasiuntė į Maskvos gubernijos apskrities partinio aktyvo 
susirinkim ą padaryti pranešim ą apie fašistinį perversmą 
Lietuvoje. Jam  teko dirbti VKP(b) gamyklos kontrolės ko
misijos sekretoriumi, pirm ininku. Sostinės Proletarų ra
jono partinė konferencija 1928 m. išrinko jį rajono kont
rolės komisijos nariu, o gubernijos partinė konferencija — 
M askvos kontrolės komisijos nariu. 1929 m. jam  teko 
dirbti partijos valym o organuose. 1933 m. MOPR'o o rga
nizacijos konferencija išrinko J. V ilčinską automobilių 
gamyklos kom iteto pirm ininku, MOPR'o Proletarų rajono 
kom iteto ir M askvos m iesto kom iteto nariu. Už aktyvią 
visuom eninę veiklą J. Vilčinskas 1933 ir 1934 m. buvo 
keletą kartų  prem ijuotas garbės raštais, jam  skirtas dvi
ratis.

J. Vilčinskas buvo aktyvus M askvos lietuvių darbi
ninkų klubo lankytojas, renkam as į klubo valdybą. Kaip 
LKP CK narys jis dalyvavo Lietuvos Komunistų partijos 
IV konferencijoje (1927 m. rugsėjis) 25. Jo  vardu iš Kauno 
į M askvą ateidavo laiškai — jie  padėdavo LKP CK Sekre
toriatui palaikyti ryšius su LKP atstovybe prie Kominter- 
no Vykdom ojo Komiteto. J. Vilčinskas rašė straipsnelius 
į LKP spaudą (slap. Raudonasis).
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1934 m. J. V ilčinskas sunkiai susirgo akmenlige. A uto
mobilių gamyklos direktorius Ivanas Lichačiovas padėjo 
jam  atsigulti į Botkino ligoninę. Prieš sunkią operaciją 
J. V ilčinskas parašė atsisveikinim o laiškus žmonai M ari
jai ir vaikam s Lizai, Anatoliui, Zuzanai ir Valentinai. 
Savo 1935 m. balandžio 8 d. laiške žmonai jis rašė: „Pasi
stenk visus vaikus išauklėti kom unistine dvasia, kad jie  
būtų  verti stoti į kom jaunim o ir senosios bolševikų gvar
dijos revoliucines gretas, kad visi jie  kovotų su klasiniais 
priešais taip, kaip daugelyje frontų pilietinio karo metais 
kovojo jų  tėvas, kad jie garbingai nešiotų raudongvardie- 
čio vaikų vardą" 26.

1935 m. balandžio 1 1d .  atsisveikinim o laiške sūnui 
Anatoliui J. V ilčinskas rašė:

„Brangus mano 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 igu  im perialistai užpuls TSRS, tai tu, sūneli, 
turi kartu  su bolševikų partija  išeiti į frontą ir duoti dar
bininkų klasės priešams atkirtį, o jeigu p rire ik s—-iki 
paskutinio k rau jo  lašo paaukok ir savo gyvybę. Lik svei
kas ir laimingas! Įvykdyk mano testam entą" 27.

O peracija ligoninėje pavyko sėkmingai. Tačiau lik i
m as buvo negailestingas. Asm enybės kulto sąlygomis 
J. V ilčinskas buvo nepagrįstai represuotas ir žuvo 
1937 m. lapkričio 27 d. M askvoje. Jo  žmona M arija, nuo 
1957 m. sąjunginės reikšmės 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 metais tarnavo 
Raudonosios Arm ijos 16-ojoje lietuviškojoje šaulių divi
zijoje, fronte prie Nevelio 1943 m. buvo sunkiai sužeistas, 
liko invalidas. Dabar pensininkas, gyvena Leningrade. Jis  
garbingai įvykdė tėvo testam entą. J . Vilčinsko dviejų 
dukterų vyrai taip  pat gynė Tėvynę įvairiuose frontuose, 
grįžo iš karo sužaloti, liko invalidai.

Lietuvos darbo žmonės gerbia J. Vilčinsko atminimą. 
Jo  revoliucinė veikla pažym ėta istorinėje literatūroje, 
biografinės pažymos išspausdintos pasirodžiusiose enciklo
pedijose. Lietuvos respublikinių profsąjungų kultūros rū 
mų fojė Vilniuje, greta k itų  Lietuvos profsąjunginio judė
jim o veikėjų  revoliucionierių, įrašyta ir Jono Vilčinsko 
pavardė 28.
1 9 8 5
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Genrikas 
Zimanas
( 1 9 1 0 — 19 8 5 )

M inint filosofijos mokslų daktaro, profesoriaus Genriko 
Zimano septyniasdešim tąjį gimtadienį, Tarybų Lietuvos 
respublikos vyriausybė spaudoje paskelbtam e sveikinime 
jubiliatui rašė: „Daugelį m etų dirbdam as partinėje spau
doje, aktyviai dalyvaudam as visuom eninėje ir politinėje 
veikloje, Jūs įnešėte savo indėlį į Tarybų Lietuvos tolesnį 
ekonomikos ir kultūros vystymą, darbo žmonių komunis
tinį auklėjim ą" L

Iš tik rų jų  G. Zimanas Lietuvoje buvo tikras partinės 
spaudos veteranas: 26 metus (1940— 1941 ir 1945— 1970) 
jis redagavo dienraštį „Tiesa" ir 14 m etų (1971— 1984) — 
žurnalą „Komunistas", ne kartą  buvo renkam as TSRS ir 
Lietuvos TSR žurnalistų sąjungų valdybos nariu. Tarybų 
Lietuvos žurnalistų šeimoj e yra ir daugiau ilgamečių spau
dos darbuotojų, tačiau pagrindinių respublikos periodinių 
leidinių atsakinguoju redaktorium i 40 m etų dirbo tik  
G. Zimanas.

IŠSILAVINIMAS

Genrikas Zimanas gimė 1910 m. gegužės 12 d. Seinų (Laz
dijų) apskrities Šventežerio valsčiaus Kurdimaksčių pali
varke (dabar Lazdijų ra j.) žemės ūkio nuom ininko šeimo-
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j e 2. 1915— 1918 m. jis su šeima gyveno evakuacijo je Ja- 
roslavlio mieste, kur 1916 m. pradėjo  lankyti gimnazijos 
parengiam ąją klasę. 1918 m. grįžęs į Lietuvą, Genrikas 
tęsė mokslą M arijam polės (II—VI klasės), V ilkaviškio 
(VII klasė), Kauno (VIII klasė) gimnazijose. 1925— 1926 m. 
baigdam as Kauno gimnaziją, jis jau  pats užsidirbdavo 
pragyvenim ui — vertėsi privačiom is pamokomis, dirbo 
vertėju , korektorium i. 1926 m. rugsėjo 10 d. gavęs gimna
zijos baigim o atestatą 3, G. Zimanas tuo pat m etu išlaikė 
specialius egzaminus m okytojo cenzui įgyti. Po metų, 
1927 m. rugsėjo 10 d., jis gavo pažymėjim ą, kad „švietimo 
m inisterija pripažįsta Zimanui H enrikui vidurinės m okyk
los m okytojo cenzą ir teisę m okyti vidurinėse m okyklose 
su hebrajų  dėstom ąja kalba — lietuvių kalbos, hebrajų  
kalbos, vokiečių kalbos, istorijos, visuom enės mokslo, 
geografijos, gamtos mokslo, m atematikos, fizikos, paišybos 
ir dailyraščio" 4.

1926 m. G. Zimanas ėmė dėstyti lietuvių kalbą ir gam 
tos mokslą tik  ką sukurtoje Kauno žydų aukštesniojoje 
kom ercinėje m okykloje. 1927— 1928 m. jis m okytojavo 
Ukmergės žydų realinėje gimnazijoje, po to vėl grįžo 
į Kauno aukštesniąją kom ercinę mokyklą, nes nuo 1926 m. 
ėmė studijuoti biologiją Kauno universiteto M atem atikos 
ir gamtos fakultete. Sėkmingai baigęs studijas, G. Zimanas 
įgijo biologo specialybę, gavo aukštojo mokslo baigimo 
diplomą. Diplomą, išduotą 1932 m. gruodžio 16 d., pasira
šė universiteto rektorius prof. V incas Čepinskis ir fakul
teto dekanas prof. Zigmas Žemaitis 5.

1932— 1933 m. G. Zimanas nuolatinio darbo neturėjo  — 
vertėsi privačiom is pamokomis ir vertim ais. Tik 1933 m. 
rugpjūčio mėn. vėl ėmė dirbti Kauno aukštesniojoje ko
m ercinėje m okykloje.

Kurį laiką G. Zimanas puoselėjo viltį dirbti m oksli
ninko biologo darbą, paskelbė keletą m okslinių darbų, 
dirbo neetatiniu asistentu Kauno universiteto Lyginamo
sios anatom ijos ir embriologijos katedroje. Tobulintis ir 
medžiagos daktaratu i rinkti jis, universiteto siunčiamas, 
1935 m. gegužės—birželio mėn. buvo išvykęs į Londoną 
į dviejų savaičių m okslinę kom andiruotę 6. Kauno un iver
sitetas apsvarstė G. Zimano prašym ą dirbti mokslinį darbą 
biologijos srityje. Remdamasis svarstym o duomenimis, 
universiteto rektoriaus pareigas ėjęs prof. Pranas Jodelė 
pasirašė potvarkį, kad „H enrikas Zimanas patvirtintas 
zoologijos ir lyginamosios 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, kad buržuazinės san
tvarkos sąlygomis galimybės moksliniam darbui yra labai 
ribotos. Pagal įgytą specialybę darbo mokslo įstaigoje jis 
negavo.

POSŪKIS Į REVOLIUCINĘ VEIKLĄ

1929— 1933 m. pasaulinė ekonominė krizė, sukrėtusi kapi
talistines šalis, atskleidė buržuazijos sukurtos visuom eni
nės santvarkos nepastovum ą, išryškino jos antiliaudinį po
būdį. Bankrutuojant bankam s ir pram onės įmonėms, kapi
talistinėse šalyse atsirado dešimtys m ilijonų bedarbių. 
Pasaulinėje rinkoje sm arkiai krito žemės ūkio produktų 
kainos, sunki krizės našta prislėgė m ilijonus valstiečių ir 
fermerių. M iestų varguom enė badavo, o prekybinės mo
nopolijos skandino jū ro je  maisto produktus, kad išsaugotų 
aukštesnes jų  kainas rinkoje.

Ekonominė 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 galimybės, sumažėjo valsty
bės biudžeto pajam os iš užsienio prekybos. Sindikatai, 
įvairios akcinės bendrovės stengėsi krizės sunkumus per
kelti ant darbo žmonių pečių.

Visa tai didino darbininkų ir valstiečių nepasitenkini
mą. Revoliucinės nuotaikos apėmė ir inteligentiją. A tsira
do pažangių rašytojų trečiafrontininkų grupė, Kauno uni
v e rs ite te— m arksistų aurorininkų organizacija. Komin- 
terno VII kongreso nutarim ai paskatino Lietuvos Komu
nistų partiją  skleisti antifašistinio liaudies fronto idėjas.

Tokiomis istorinėmis sąlygomis ėmė bręsti ir G. Zima
no revoliucinės pažiūros. Dar 1932 m. G. Zimanas įsijun
gė į pogrindyje veikusią Lietuvos raudonosios pagalbos 
organizaciją, kuri teikė param ą kalinamiems revoliucio
nieriam s ir jų  šeimoms. Savo 1940 m. gruodžio 16 d. au 
tobiografijoje G. Zimanas nurodo, kad pagrindinis jo po
litinių pažiūrų lūžis įvyko 1933 m., užmezgus ryšius su 
pogrindine Lietuvos Komunistų partija. 1934 m. rugsėjo 
mėn. G. Zimanas buvo priimtas į Komunistų partijos 
gretas 8.

Partijos įstatai reikalauja, kad kiekvienas jos narys 
dirbtų organizacijoje kokį nors konkretų  partinį darbą. 
Viena iš pirm ųjų partinės organizacijos užduočių G. Zi
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m anui buvo konspiracinis darbas: savo bute jis rašom ąja 
m ašinėle perrašinėjo  vaškuotes rotatoriui, kuriuo buvo 
spausdinam as LKP Kauno rajono kom iteto organas laik
raštis „Revoliucinis darbininkas", kai kurie rajono kom i
teto atsišaukimai. Rankraščius pristatydavo ir išspausdintą 
medžiagą atsiim davo LKP Kauno rajono kom iteto atsakin
gi d a rb u o to ja i9.

Savo politinį credo ano m eto sąlygomis G. Zimanas iš
dėstė nelegaliam e rotatorium i padaugintam e leidinyje 
„Revoliucijos keliu". Jis  pasirodė 1935 m. liepos mėn. Pa
siųsdamas leidinį LKP atstovybei prie Kominterno V yk
domojo Komiteto, LKP CK Sekretoriatas 1935 m. pažym ė
jo: „P. Kirsniūnas [G. Zimano slapyvard is]— partijos na
rys, inteligentas, svarbiausias žurnalo „Revoliucijos keliu" 
bendradarbis. . . Gerai kad pradėjo ką nors leisti" 10. Inte
ligentų antifašistų būrelio leidiniui linkėjo sėkmės 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. Zimanas inteligentų vardu 
taip  pat išreiškė įsitikinimą, kad „mes visur ir visuom et 
stengsimės eiti į koją su revoliucinio Lietuvos sąjūdžio 
kovotojais" 12, t. y. su Lietuvos Komunistų partija.

1936-—-1937 m. G. Zimano butas Kaune, Laisvės ai. 61 
(dabar 101a), LKP CK Sekretoriato buvo naudojam as pa r
tiniams ryšiams su LKP atstovybe prie Kominterno V yk
domojo Komiteto palaikyti. Pranešimai buvo siunčiami 
užšifruotais laiškais. Šį darbą LKP CK Sekretoriato pave
dimu daugiausia dirbo A leksandras Jacovskis 13.

K etvirtojo dešimtmečio an tro jo je  pusėje LKP, kurdam a 
antifašistinį liaudies frontą, išplėtė veiklą dem okratinėse 
žydų organizacijose. Buvo sudaryta LKP CK kom isija dar
bui su nacionalinių mažumų darbo žmonėmis. Jos vadovu 
buvo paskirtas G. Zimanas 14. Komisijos pastangomis LKP 
pavyko išplėsti savo įtaką pažangioje Lietuvos žydų švie
timo draugijoje. 1937— 1940 m. G. Zimanas dirbo šios 
draugijos leidžiamo dienraščio „Folksblat" („Liaudies laik
raščio") redakcinės kolegijos sekretorium i, bendradarbia
vo dienraštyje, skelbdam as antifašistinę medžiagą. 1938 m. 
balandžio 1 d. draugijos valdybos pirm ininku buvo iš
rinktas inžinierius Aronas Kolodnas, valdybos sekretoriu
m i— m okytojas G. Zimanas. D raugijoje 1939 m. buvo 
150 vyrų  ir 24 m o te ry s15. 1938 m. rugsėjo mėn. draugija 
pradėjo leisti dienraštį „Ovntblat" („Vakarinis laikraštis"),
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kaip vakarinį laikraščio „Folksblat" leidinį. J į  redagavo 
kom unistas Leiba Sausas. 1938 m. birželio mėn. pasirodė 
jaunim o žurnalas „Štraln“ („Spinduliai"). Faktinis jo  re
daktorius buvo G. Zimanas. 1938 m. kultūros ir švietimo 
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 žmonių solidarumą 
kovoje prieš fašizmą ir išnaudotojus kapitalistus, pateik
davo teisingą inform aciją apie socializmo kūrim o laimė
jim us Tarybų Sąjungoje, apie jos taikią užsienio politiką, 
demaskavo hitlerinės Vokietijos ir k itų  imperialistinių 
valstybių pasirengim us grobikiškam  antitarybiniam  karui.

Kaip rodo archyviniai šaltiniai, buržuazinės Lietuvos 
saugumo organai nežinojo apie G. Zimano kom unistinę 
veiklą. Ketvirtojo dešimtmečio an tro jo je pusėje jis gyve
no klerikalinėje aplinkoje, kuri žvalgybai nekėlė įtarimo.

TARYBINĖS SPAUDOS DARBUOTOJAS

N uvertus Lietuvoje fašistinį režimą, G. Zimanas aktyviai 
įsitraukė į socializmo kūrim ą gim tajam e krašte. LKP CK 
iš pat pradžių pavedė G. Zimanui organizuoti partinio 
dienraščio leidimą. 1940 m. birželio 18 d. Kaune pasirodė 
legaliai leidžiamas „Liaudies balsas". Iki birželio 25 d. 
išėjo 5 šio laikraščio num eriai. Juos parengė G. Zimanas 
kartu  su V. N iunka, kuris pasirašinėjo laikraščio atsakin
guoju redaktorium i. Laikraštis - sveikino sudarytą naują 
Liaudies vyriausybę.

LKP CK ir LKP Kauno apskrities kom iteto kvietim u 
birželio 24 d. Kaune, Žaliakalnyje, Petro Vileišio aikštėje, 
įvyko masinis m itingas-dem onstracija. M itinge kalbėjo 
Darbo rūmų pirm ininkas M otiejus Šumauskas, jaunimo 
atstovas Feliksas Bieliauskas ir kt. Lietuvos liaudies pa
galbos sąjungos (buv. Raudonosios pagalbos) vardu pasi
sakė G. Zimanas, „pabrėžęs kovotojų už liaudies teises 
narsum ą ir kančias, priminęs neseniai m irusį kovotoją Ju o 
zą Garelį ir kt., kviesdam as parem ti nau ją ją  Liaudies vy 
riausybę, užsimojusią išrauti iš Lietuvos žemelės jo je  dar 
užsilikusias piktžoles" 1б. Dem onstrantai priėm ė rezoliuci
ją, reikalaujančią legalizuoti Lietuvos Komunistų par
tiją.
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Birželio 25 d. buvo parengtas oficialus raštas dėl Lietu
vos Komunistų partijos legalizavimo. Suredaguotą parti
jos statutą-įstatus pasirašė 14 partijos įgaliotinių, tarp  jų  
ir G. Zimanas 17. Vidaus reikalų m inisterijos spaudos ir 
draugijų  skyrius tą pačią dieną įregistravo Lietuvos Ko
m unistų partiją, o vidaus reikalų m inistras M. Gedvilas 
registraciją patvirtino 18. Tai ir buvo LKP legalizavimas. 
Iš pogrindžio išėjo apie 2200 partijos narių. Birželio 26 d. 
išėjęs legalus dienraštis LKP CK organas „Tiesa" paskelbė 
LKP CK atsišaukim ą „Tegyvuoja Lietuvos Komunistų par
tija!"

„Tiesos" redakcijo je kartu  su G. Zimanu dirbo Vladas 
Niunka, kuris iki 1940 m. rugpjūčio 25 d. pasirašinėjo 
atsakinguoju „Tiesos" redaktorium i. Lietuvos TSR A ukš
čiausiajai Tarybai suform avus Tarybų Lietuvos vyriausy
bę — Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumą ir 
Liaudies Komisarų Tarybą, V. N iunka susitelkė darbui 
Lietuvos TSR prokuratūroje, kaip Lietuvos TSR prokuro
ras. T varkant spaudos organų veiklą, „Tiesos" atsakinguo
ju  redaktorium i LKP(b) CK biuras 1940 m. gruodžio 29 d. 
patvirtino G. Zimaną I9. LKP (b) V  suvažiavim o išrinkto 
Centro Komiteto plenum as taip  pat patvirtino jį  „Tiesos" 
atsakinguoju redak to rium i20.

1940 m. išėjusi iš pogrindžio „Tiesa" buvo spausdina
ma stam biausioje Kauno „Spindulio" spaustuvėje. 1941 m. 
jos tiražas išaugo iki 40 tūkstančių  egzempliorių. Laikraš
ty je  atsispindėjo pagrindiniai socializmo kūrimo, lietuvių 
tautos socialistinės kultūros augimo duomenys.

KOVOJE SU HITLERINIAIS OKUPANTAIS

Pirm ąją fašistinės Vokietijos agresijos prieš Tarybų šalį 
dieną, 1941 m. birželio 2.2 d., G. Zimanas evakavosi iš 
Kauno į Daugpilį. Evakuotiesiems toliau išvežti trūko auto
busų. Prie m okyklos Daugpilyje, kur apsistojo evakuo
tieji, pasirodė G. Zimanas. Jis  apram ino sunerimusius 
žmones, paskirstė grupėmis, paskyrė jų  vadovus ir patarė 
pėsčiomis trauktis į TSRS gilumą. Pats jis taip  pat trau 
kėsi kartu  su visais.

Pakeliui įsėdęs į traukinį, G. Zimanas pasiekė Čelia- 
binsko sritį, dirbo kolūkyje „Čeliabinskij rabočij". Tary
bų Lietuvos vyriausybė M askvoje, sužinojusi, kur G. Zi
m anas apsistojo, paskyrė jį LKP(b) CK ir Tarybų Lietuvos
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Liaudies Komisarų Tarybos įgaliotiniu evakuotų Lietuvos 
gyventojų reikalam s Čeliabinsko srityje.

Tačiau jau  1941 m. spalio pradžioje jis buvo iškviestas 
į M askvą, dirbo Radijo kom itete, padėjo LKP(b) Centro 
Komitetui parengti spaudai pirmuosius, spalio 10 d. išleis
tus atsišaukimus, raginusius okupuotos Lietuvos gyvento
jus į kovą su hitlerininkais. „Tegul dega Lietuvos žemė 
po vokiečio okupanto kojomis! Laimėjimas bus mūsų!" — 
skelbė a tsišaukim as21. G. Zimanas dirbo M askvoje, Kui- 
byševe radijo komitete. 1942 m. pradžioje grįžęs į M ask
vą, jis parengė pirm ąjį evakuacijoje „Tiesos" numerį, iš
leistą vasario 1 d. 20 tūkstančių egzem pliorių tiražu. Iš
leistas laikraštis buvo išplatintas Lietuvoje.

Tvarkant LKP(b) CK aparato veiklą, CK biuras 1942 m. 
balandžio 8 d. nutarė atleisti G. Zimaną 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  mitingus M askvoje, kurie įvyko 1942 m. balan
džio 26 d. ir gruodžio 6 d., tarybinių Pabaltijo respublikų 
dvejų  m etų sukakties minėjim ą, įvykusį Kolonų salėje 
1942 m. liepos 21 d., padėjo aprūpinti Raudonosios A rm i
jos 16-osios lietuviškosios šaulių divizijos politinį skyrių 
informaciniais duomenimis apie padėtį Lietuvoje, siuntė 
į diviziją pranešėjus skaityti paskaitų, organizavo lietu
viškų politinės ir grožinės literatūros knygelių, laikraščių 
„Tiesa“, „Už Tarybų Lietuvą", „Tarybų Lietuva", „Pionie
rius", „Literatūra ir menas", žurnalo „Pergalė" leidimą. 
Ta literatūra buvo aprūpinam i lietuviškosios divizijos ka
riai, partizanų m okyklų kursantai, evakuoti Lietuvos gy
ventojai. Dalis spaudinių buvo platinam a Lietuvoje per 
partizanų būrius ir iš lėktuvų kartu  su antifašistiniais a t
sišaukimais. G. Zimanas parašė knygutę „M elai ir tiesa 
apie Lietuvą", kurią V. Rudmino slapyvardžiu 1943 m. 
išleido N iujorke pažangi Lietuvių literatūros draugija. Tai 
buvo atsakym as į šmeižikišką K. Pakšto brošiūrą „The 
Lithuanian Situation" 23.

TSRS Valstybės Gynimo Komitetui 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. Jos vadovu 
paskirtas M otiejus Šumauskas (Kazimieras), vadovo pava
d u o to ju — Genrikas Zimanas (Jurgis) 25. 1943 m. balan
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džio 21—24 d. operatyvinė grupė — 46 žmonės — iš Sta
rą j a Toropos aerodrom o sklandytuvais pasiekė Begomlio 
miškus (Baltarusijos TSR, Vitebsko sr.). Dalis partizanų, 
įvykus sklandytuvo katastrofai, nusileisdami žuvo, kai ku
rie  (tarp jų  ir G. Zimanas) ■— sm arkiai susižeidė. Tačiau 
G. Zimanas atsisakė grįžti lėktuvu 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 judėjim ą Pietų Lietuvos teritorijo je, kuris apėmė V il
niaus ir Kauno miestus, Alytaus, Kauno, M arijam polės, 
T rakų ir Vilniaus apskritis. Šioje terito rijo je  veikė 19 par
tizanų būrių, kuriuose buvo apie 2000 kovotojų 27. G. Zi
m anas su M argirio partizanų būrio kovotojais pats daly
vavo kovinėse operacijose. 1943 m. rugpjūčio 25 d. V il
niaus—Sm urgainių geležinkelio ruože būrio kovotojai 
kartu  su G. Zimanu nuleido nuo bėgių traukinį. Buvo su
daužyti penki vagonai su priešo gyvąja jėga ir penkiolika 
vagonų su grūdais. 1943 m. rugsėjo 28 d. V ilniaus—M olo
dečno geležinkelyje M argirio partizanų būrio grupė su
sprogdino vykstantį į frontą priešo ešeloną su ginklais. 
Sudaužytas garvežys ir septyni vagonai. Eismas kelyje 
nutrūko keturiom s paroms 28.

Rūdninkų m iškuose G. Zimanas redagavo ir leido 
LKP (b) CK laikraštį „Kova" (nuo 1944 m. vasario mėn. 
Nr. 16 ir 17). LKP(b) CK biuras 1944 m. vasario 2 d. „Ko
vos" atsakinguoju redaktorium i patvirtino G. Z im aną29.

LKP(b) Šiaurės ir Pietų sričių pogrindiniai kom itetai 
daug dėmesio skyrė pogrindinių partin ių  organizacijų 
veiklai stiprinti. 1944 m. v idury je Lietuvoje veikė 
20 LKP(b) apskričių ir m iestų kom itetų, 29 valsčių kom i
tetai, 219 pirm inių partinių o rgan izac ijų30. Partinės orga
nizacijos mobilizavo darbo žmones sabotuoti okupantų 
valdžios priemones, ugdė gyventojų įsitikinimą, kad h it
lerinė kariauna grobikišką karą pralaim ės ir Lietuvoje 
bus vėl atkurta Tarybų valdžia. Partinių organizacijų na
riai teikė įvairiapusę param ą partizanams.

Už narsum ą ir drąsą, parodytą partizaninėje kovoje 
su fašistiniais grobikais, ir ypatingus nuopelnus plečiant 
Lietuvoje partizaninį judėjim ą TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumas 1944 m. kovo 22 d. 53 Lietuvos parti
zaninio judėjim o dalyvius apdovanojo ordinais ir m eda

425



liais. M. Šumauskas ir G. Zimanas buvo pirm ieji Tarybų 
Lietuvos piliečiai, apdovanoti Lenino o rd in a is31.

Iš Baltarusijos teritorijos G. Zimanas su savo kovos 
draugais kėlėsi vis arčiau Lietuvos. Taip buvo susitarta su 
Lietuvos partizaninio judėjim o štabo vadovybe. Iš Be- 
gomlio, kur G. Zimanas sklandytuvu nusileido 1943 m. 
balandžio 23 d., gegužės 1 d. jis išvyko į Baltarusijos TSR 
Breslaujos rajoną ir apsistojo Kazėnų miškuose, liepos 3 d. 
perėjo  prie Naručio ežero, spalio pabaigoje atvyko į Rūd
ninkų girią Šalčininkų rajone, kur buvo įrengta LKP(b) 
Pietų srities pogrindinio kom iteto bazė. 1944 m. balandžio 
29 d. G. Zimanas su grupe kovos draugų atvyko į A lytaus 
apskrities M erkinės apylinkę ir prie Raitininkų kaimo 
įrengė naują partizanų b a z ę 32. V aduojant Lietuvą, parti
zanai liepos mėnesį padėjo Raudonosios Arm ijos dalims 
forsuoti Nemuną ir įtv irtin ti placdarm us kairiajam e Ne
m uno krante.

Išvadavus Lietuvos sostinę, G. Zimanas atvyko į Vil
n ių  ir 1944 m. liepos— 1945 m. rugsėjo mėn. dirbo Lietu
vos KP(b) CK propagandos ir agitacijos skyriaus vedėjo 
pavaduotoju. 1945 m. rugsėjo mėn. jis skiriam as „Tiesos" 
dienraščio atsakinguoju redak to rium i33 ir ėjo  šias parei
gas daugiau kaip ketvirtį amžiaus. 1971— 1984 m. G. Zi
m anas dirbo LKP CK žurnalo „Komunistas" vyriausiuoju 
redaktoriumi.

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ DĖSTYTOJAS

Pokario metais Tarybų Lietuvos aukštų jų  m okyklų visuo
menės mokslų katedrom s labai trūko kvalifikuotų dėsty
tojų. LKP(b) Centro Komitetas leido G. Zimanui, kaip ir 
kai kuriem s kitiems partijos aktyvistam s ir respublikos 
vyriausybės pareigūnam s, dirbti aukštųjų m okyklų dėsty
to ju  antraeilininku. Nuo 1945 m. rugsėjo 15 iki 1948 m. 
balandžio 1 d. G. Zimanas dirbo Vilniaus valstybinio uni
versiteto M arksizmo-leninizmo 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 materializmo paskaitas. 1954 m. rugpjū
ty je jam  buvo leista dalyvauti V isuomeninių mokslų aka
demijos prie TSKP CK organizuotuose disertantų kursuose. 
1955 m. gruodžio 16 d. jis apgynė disertaciją „TSRS tautų 
draugystė ir buržuazinio nacionalizmo liekanų įveikim as
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{Lietuvos TSR m edžiaga)'1. A kadem ijos m okslinė taryba 
suteikė G. Zimanui filosofijos m okslų kandidato laipsni. 
A ukščiausioji atestacinė kom isija prie TSRS M inistrų Ta
rybos 1963 m. balandžio 17 d. jam  suteikė docento vardą.

V ilniaus valstybiniam e V. Kapsuko 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 kaip  antraeilininkas iki 1984 m. rugsėjo 1 d. 
Tyrinėdam as tau tų  vystym osi ir suartėjim o dėsningumus, 
G. Zimanas parašė m okslinį veikalą „Per suklestėjim ą 
į vienybę. A pie tolesnio socialistinių nacijų  suartėjim o 
dėsningum us", kuris buvo išleistas V ilniuje 1968 m. Šios 
stambios m onografijos pagrindu parengtą mokslinį darbą 
„N acijų vystym asis ir suartėjim as socializmo ir kom uniz
mo kūrim o sąlygomis" G. Zimanas pateikė TSRS M okslų 
A kadem ijos Filosofijos instituto m okslinei tarybai kaip 
daktarinę disertaciją ir ją  apgynė. Remdamasi d isertaci
jos gynimo medžiaga, Aukščiausioji atestacinė kom isija 
prie TSRS M inistrų Tarybos 1970 m. lapkričio 20 d. sutei
kė  G. Zimanui filosofijos mokslų daktaro laipsnį. Už ilga
m etį pedagoginį ir mokslinį darbą Aukščiausioji atesta
cinė kom isija 1971 m. gegužės 12 d. suteikė G. Zimanui 
profesoriaus vardą.

ŽURNALISTINĖ IR MOKSLINĖ VEIKLA

Periodinėje spaudoje G. Zimanas pradėjo  bendradarbiauti 
d a r 1929 m„ spausdindamas lietuvių kalba grožinės lite
ratūros vertim us, o nuo 1931 m. pats rašydam as lietuvių 
kalbos, gamtos mokslų, pedagogikos klausimais. Jis  rašė 
žurnaluose „Gimtoji kalba", „Kosmos", „M okykla ir gy
venim as", „M okykla ir visuom enė", „Kultūra", „Gamta" 
ir kituose.

Nuo 1934 m. G. Zimanas pradėjo bendradarbiauti po
grindinėje Lietuvos Komunistų partijos spaudoje, buvo 
LKP Kauno rajono kom iteto rotatorium i dauginam o laik 
raščio „Revoliucinis darbininkas" redakcinės kolegijos n a 
rys, rašė straipsnius į „Tiesą", „Kareivių tiesą", pasirašy
damas juos įvairiais slapyvardžiais. Vėliau bendradarbia
vo žydų pažangiojoje periodikoje — dienraščiuose „Folks- 
blat", „Ovntblat", žurnale „Štraln".

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto Bibliote
kininkystės katedros absolventė S. Ščesnulevičiūtė 1966 m.
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parašė diplominį darbą „Genrikas Zimanas. Bibliografija". 
Pačiam G. Zimanui padedant, bibliografė užregistravo 
529 jo  parašytus straipsnius, paskelbtus 1929— 1965 m. 
knygose ir įvairiuose periodiniuose leidiniuose. Pogrindi
nėje  LKP spaudoje straipsnius G. Zimanas pasirašinėjo 
slapyvardžiais A. Darbėnas, Zg. Jūrm ala, P. Pašinas, 
G. Ermanas, G. Lerer, V. Rudminas, G. Ežeriškis, slapyrai- 
dėmis G. Z., G. Z-as, Z., G., G. E-n. Nuo 1940 m. jis pasi
rašinėjo savo pavarde, bet neretai „Tiesoje", „Komuniste" 
buvo spausdinami jo  straipsniai, pasirašyti slapyvardžiais 
Zigmas Genys, V. Kalvaitis, V. Rudminas, A. Žeraitis, E. Ze
nus 35. Nuo 1952 m. G. Zimanas bendradarbiavo taip  pat 
centrinėje spaudoje: laikraščiuose „Kultūra i žizn", „Lite- 
ratu rnaja  gazeta“, „Izvestija", „Pravda“, žurnaluose „Ko- 
munist", „Novoje vrem ia", „Sovetskaja pečat", „Voprosy 
filosofiji" 36 ir kt.

H itlerinės okupacijos m etais G. Zimanas drauge su ki
tais žurnalistais parašė apie 19 atsišaukimų, kurie 1941— 
1944 m. buvo išleisti atskirais leidiniais ir išplatinti oku
puotoje Lietuvoje 87.

G. Zimanas išvertė į lietuvių kalbą ir spausdino laik
rašty je „Apžvalga" M. Gorkio, V. Korolenkos apsakymus, 
žydų rašytojų Šolom Aleichemo, L. Foichtvangerio,, 
I. L. Pereco, A. Reizeno, Z. Šnejerio, D. Umru grožinę kū
rybą. G. Zimano išverstas „Rinktines žydų apysakas" 
Kaune Spaudos fondas išleido atskiru rinkiniu 1931 m. 
(234 p.), „Žydų rašytojų  apysakas" — „Apžvalga" išleido 
1938 m. Tai padėjo dar buržuazinės Lietuvos visuom enėje 
ugdyti tautų draugystės jausmus.

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto Mokslinės 
informacijos katedros absolventė D. Petkevičiūtė 1986 m. 
parengė diplominį darbą „G. Zimanas spaudoje (1966— 
1985). Bibliografinė rodyklė". Tai absolventės S. Ščesnule- 
vičiūtės 1966 m. parengto bibliografinio darbo tęsinys. 
Abi bibliografės užregistravo 1929— 1985 m. 107 G. Zi
mano darbus, paskelbtus knygose ir rinkiniuose, 858 straips
nius, paskelbtus periodikoje, 131 straipsnį apie jį patį.

Savo publicistiniuose straipsniuose G. Zimanas nagri
nėjo tautų draugystės, proletarinio internacionalizm o ug
dymo problemas, dem askavo buržuazinės nacionalistinės 
ideologijos antiliaudinį pobūdį, kritikavo konkrečius tos 
ideologijos skelbėjus. Recenzuodamas Petro Cvirkos 
„Rinktinius raštus", jo  „Publicistiką", Eduardo M ieželai
čio „Brolišką poemą", A ntano Vienuolio „Puodžiūnkiemį",
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V ytauto M ontvilos poetinius kūrinius, G. Zimanas gėrėjosi 
šių rašytojų pateikiam ais tautų  draugystės vaizdais, kėlė 
jų  kūrinius pavyzdžiu kitiem s plunksnos broliams. Pana
šias idėjas jis skelbė ir recenzuodam as tea trų  spektaklius. 
Kaip tarybinių  žurnalistų sąjungos narys, rašąs proletari
nio internacionalizm o, tautų  draugystės temomis, G. Zi
m anas ne kartą  buvo siunčiamas į užsienį. Jis  lankėsi Suo
m ijoje, A ustrijoje, Belgijoje, V engrijoje, JA V , Bulgari
jo je, Švedijoje, VDR ir kitose šalyse, paskelbė periodikoje 
ir atskirom is knygomis savo kelionių įspūdžius.

Nemaža rašinių G. Zimanas y ra  paskelbęs užsienio 
pažangiųjų lietuvių periodikoje — dienraščiuose „Laisvė", 
„Vilnis“, žurnale „Šviesa". Jo  straipsnių yra paskelbta ir 
kitų  šalių spaudoje anglų, prancūzų, vokiečių kalbomis. 
Juose jis populiarino Tarybų Lietuvos ekonomikos ir ku l
tūros laimėjimus.

Bibliografų surinktais nepilnais duomenimis, G. Zima
nas y ra  skelbęs savo straipsnius 97 periodiniuose leidi
niuose, daugiausia Tarybų Lietuvoje, taip  pat centrinėje 
spaudoje, tarybinių respublikų periodikoje, u žsieny je—• 
anglų, prancūzų, vokiečių, lenkų, danų kalbomis.

Lietuvos TSR žurnalistų sąjungos valdybos prezidium as 
už publicistinius rašinius tautų  draugystės, m aterialistinės 
pasaulėžiūros ugdymo klausimais laikraštyje „Tiesa", žur
nale „Komunistas" 1965 m. paskyrė G. Zimanui V. M icke
vičiaus-Kapsuko prem iją 38.

Greta aktyvios visuom eninės politinės ir žurnalistinės 
veiklos, G. Zimanas dirbo mokslinį darbą. 1943— 1984 m. 
atskirais leidiniais y ra  paskelbti 38 jo  darbai. Tai paskai
tos, išleistos „Žinijos" draugijos užsakymu, pranešim ai 
m okslinėse konferencijose. Kelionių įspūdžius jis aprašė 
knygose „Dvi savaitės A ustrijoje" (1957 m.), „Briuselio 
parodos įspūdžiai" (1959 m.), „Ką aš m ačiau A m erikoje" 
(1960 m.). K iekviena G. Zimano kelionių įspūdžių knyga 
gausiai iliustruota daugiausia paties autoriaus nuotrauko
mis. Jose parodom i lankytos šalies architektūros pam ink
lai, meno kūriniai, būdingi gamtos vaizdai, sutikti visuo
m enės veikėjai, eiliniai piliečiai.

Kelionių aprašym uose G. Zimanas dažnai kelia svar
bius ideologinius klausimus, lygina kapitalistinio ir ta ry 
binio gyvenim o faktus. A ntai knygoje „Dvi savaitės 
A ustrijoje" autorius rašo: „Austrijos spaudoje, ypač prof
sąjunginėje ir socialistinėje, sunkiosios pram onės suvals- 
ty binimas [1946.VII.26 įstatymo pagrindu] dažnai vadina
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m as skambiu „tyliosios revoliucijos" vardu, o pačios su
valstybintos įmonės vadinam os įmonėmis, kurios „priklau
so liaudžiai". Ne, su tuo sutikti negalima. Suvalstybinim as 
A ustrijo je nebuvo revoliucija, o suvalstybintos įmonės 
nepriklauso liaudžiai, nes pati valstybė išreiškia ne liau
dies, o buržuazijos interesus" 39. „Tuo laiku, kada A ustrija 
buvo Vokietijos sudėtyje,-— rašo toliau autorius,— ištisa 
eilė sunkiosios pram onės gam yklų priklausė vokiškiesiems 
kapitalistam s. A ustrijos buržuazija ne tik  niekuo neprisi
dėjo prie kovos prieš hitlerinius monopolistus, o iš esmės 
buvo jos sąjungininkas. Nacionalizavimas buvo A ustrijos 
buržuazijai labai patogi forma pasiglemžti V okietijos bur
žuazijos turtus. Taigi, nacionalizavim as A ustrijo je buvo 
jokia revoliucija, o gan gudrus buržuazijos m anevras" 40.

Knygoje „Ką aš m ačiau A m erikoje" G. Zimanas anali
zuoja lietuvių em igrantų, karui baigiantis pasitraukusių 
iš Lietuvos, nuotaikas. Ne vienas jų  prašėsi viešbutyje 
priimamas, norėjo pasikalbėti, nes buvo pasiilgę gimtojo 
krašto.

„Beveik visi jie  ateidavo,— rašo G. Zimanas,— tarytum  
kažko bijodami. Vieni įsėlindavo vogčiomis, dairydam ie
si, lyg darytų kažką neleistino. K iti.. .  prašė neskelbti jų  
pavardžių, nenorėdavo fotografuotis.

■— Ko bijote? — klausdavau tokiu atveju ,— juk  sako
tės gyveną „laisvajam e p asau ly je" .. .

— Laisvumo jis laisvas,— tiesiai pasakė vienas,— bet 
jo  laisvė ne mums. Geriau neprasidėti..."  41

„Daugelis iš tų,— rašo toliau autorius,— kurie dabar 
yra em igracijoje, savo laiku pasitraukė iš Lietuvos, nes jie  
nenorėjo socializmo, nes laikė kapitalizmą tobulesne v i
suomenine santvarka. J ie  vadina save trem tiniais, bet j ie  
puikiai žino, jog niekas jų  netrėm ė — jie  pabėgo patys. 
Dabar nemaža jų  mato, kad kapitalistinis pasaulis, kuris 
juos paviliojo, iš arti atrodo visiškai kitaip. J ie  pamatė, 
jog niekas čia jų  neužjaučia. J ie  domina savo naujuosius 
šeimininkus tik kaip eventualūs šnipai ir diversantai ko
voje prieš jų  gim tąjį kraštą. J ie  įsitikina, jog visos tos 
kalbos apie laisvę ir dem okratiją, kuriomis juos maitino,, 
yra visiškai tuščios ir nepagrįstos. J ie  pam atė kapitaliz
mo žaizdas, ir jos jiems dažnai atrodė ypač skaudžios, nes 
šį kartą  ne vienas iš jų  y ra  pati kapitalistinės neteisybės 
ir smurto auka" 42.

G. Zimanas rašo ir apie lietuvius, tarnavusius h itleri
ninkams, karinius nusikaltėlius, ir apie parsidavėlius, ku
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rie už dolerius y ra  pasiryžę kiekvienam  nusikaltimui, ra 
gina kapitalistinį pasaulį į karą prieš Tarybų Sąjungą, nors 
žino, kad priešų atominės bombos gali nušluoti nuo žemės 
paviršiaus ir jų  gimtinę.

„Jeigu reikėtų  parodyti, kad buržuazinis nacionalizmas 
yra klasinių interesų priedanga,— rašo toliau autorius,— 
tai vargu ar galima būtų rasti geresnį pavyzdį, kaip bu r
žuaziniai nacionalistai užsienyje. J ie  nekenčia savo tau 
tos, džiaugiasi kiekviena jos nesėkm e, slepia ir m enkina 
jos pasiekimus 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  tarpe 
ir žmonių, kurie savo laiku klydo, bet klydo dorai. Kai 
kurie iš jų  dabar pam atė savo klaidą, bet nem ato išeities, 
neranda savyje jėgų  tai klaidai pripažinti. Kiti dar ir da
bar klysta, daug ko nesuprasdam i tarybinėje tikrovėje, 
bet daug ir skausm ingai galvoja. Padėti jiems suprasti 
santykius ir verta, ir reikia" 43.

Šiltai G. Zimanas aprašo savo susitikimus N iu jorke 
„Laisvės" spaustuvės rinkykloje, privačiam e bute su se
nosios kartos pažangiaisiais lietuviais emigrantais, kurie, 
nepasiduodam i m etų naštai ir negalavimams, kartu  su 
klasės broliais am erikiečiais dalyvauja kovoje su karo 
kurstytojais, rem ia dorų šalies patrio tų  judėjim ą už taikos 
išsaugojim ą visam e pasaulyje. Kaip tik  šie žmonės džiau
giasi Tarybų Lietuvos, žengiančios socializmo keliu, lai
mėjimais, linki jai visokeriopos sėkmės.

Svarbiausią savo m okslinių tyrinėjim ų dėmesį G. Zi
m anas paskyrė tarybinių tautų  draugystės ugdymo temai, 
socialistinių nacijų  formavimosi, jų  suartėjim o socializmo 
kūrim o sąlygomis dėsningumams nušviesti. Ši tem a nagri
nėjam a jo  darbuose „Lietuvių socialistinės nacijos susi
formavimo prielaidos ir sąlygos" (1963 m.), „TSRS tau tų  
draugystės ir buržuazinio nacionalizmo liekanų įveikim as 
(Lietuvos TSR medžiaga)" (1955 m.), „Per suklestėjim ą 
į vienybę. A pie tolesnio socialistinių nacijų  suartėjim o 
dėsningumus" (1968 m.), „Mes — patriotai ir internaciona
listai" (1977 m.).

N ugalėjus socializmui, suvisuom eninus gamybos p rie
m onių kapitalistinę nuosavybę (bankus, fabrikus, gam yk
las, geležinkelius, stambius dvarus), buržuazinė ideologija 
netenka savo klasinės bazės, nacionalinių vaidų kurstym o 
svarbiausio šaltinio. Bet ir susiformavus socialistinėms na
cijoms, išlieka kai kurie skirtum ai — ekonominiai, ku ltū 

431



riniai, psichologiniai, atsiranda net neantagonistinių prieš
taravim ų.

, J e ig u  mūsų šalyje nacijų  santykiams būdingas drau
giškumas,— rašo G. Zimanas knygoje ,,Per suklestėjim ą 
į vienybę",— tai taip  yra visų pirm a dėl to, kad partija 
savo politika siekia laiku įspėti, pašalinti nacionalinius 
prieštaravim us, užkirsti jiem s kelią, neleisdam a jiems per
augti į priešingumus, į konfliktus, padėdam a pažangiems 
pradam s įveikti atsilikimą, sustingimą. . .  Visos nacijos 
vystosi pagal bendrus dėsnius, tačiau nacijų  santykiuose 
savo vaidm enį vaidina ir nacionaliniai jausm ai, nacionali
nė psichologija, nacionalinė sąmonė. Kaip tik  dėl to par
tija  savo dokum entuose nuolat reikalauja skirti didžiulį 
dėmesį nacijų  ypatybėms, jų  savitumams, žinoma, neper
dedant tos specifikos, jos neišpučiant, neužm irštant le
m iam o bendrųjų dėsnių poveik io .. .  Komunistų partija 
visuom et siekia suderinti nacionalinius interesus su bend
raisiais, klasiniais, visuom et pabrėždama, kad šioje nacio- 
nalaus ir internacionalaus v ienovėje lemiamas vaidmuo 
priklauso internacionaliniams, bendriesiem s uždavi
niam s" 44.

N agrinėdam as buržuazinio nacionalizmo ideologijos 
apraiškas, jų  formas, G. Zimanas keletą darbų paskyrė sio
nizmo ideologijai ir praktikai. Apibūdinęs sionizmą kaip 
rasizmo atmainą, autorius konkrečiais faktais parodo, kaip 
sionistai, vykdydam i V akarų im perialistų valią, padeda 
jiems slopinti pavergtų  tau tų  socialinio ir nacionalinio iš
sivadavimo judėjim ą, rem ia im perialistų pastangas įsitvir
tinti Artim uosiuose Rytuose, sukurstė ilgametį karą prieš 
Libaną, 1982 m. rugsėjo 16— 17 d. Beirute Šabros ir Šatilos 
Palestinos arabų stovyklose įvykdė šiurpias gyventojų 
žudynes.

„Transnacionalinių m onopolijų socialinis užsakymas 
sionizmui,— rašo G. Zimanas,— pridengti im perialistų in
vaziją į A rtim ųjų Rytų regioną. Šiais laikais sunku veržtis 
į gretimas šalis be priedangos. Sionizmas reikalingas JA V  
imperialistam s, kad sukurtų šią priedangą, ir sionistų val
domos Izraelio monopolijos izraeliečių kraujo  sąskaita 
uoliai vykdo im perialistų uždavinį, neužmiršdamos savų 
interesų" 45.

Spalio revoliucijos 60-mečio proga G. Zimanas parašė 
m okslinį darbą „Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika. 
Ekonomikos, mokslo ir kultūros vystym osi apžvalga". Lie
tuvos draugystės ir kultūrinių ryšių su užsienio šalimis
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draugija  šį darbą paskleidė broliškose tarybinėse respub
likose ir užsienio šalyse. Knygutė išleista rusų kalba V il
niuje, Tbilisyje, Taškente, m oldavų kalba Kišiniove, ne
mažai prisidėjo prie Tarybų Lietuvos laim ėjim ų populia
rinimo pasaulyje.

G. Zimanas dirbo ir kaip mokslinis redaktorius. J is  bu
vo Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos mokslinės re
dakcinės tarybos narys, padėjo enciklopedijos redakto
riams rengti m edžiagą švietimo, kultūros, visuom eninės 
m inties raidos klausimais.

M okslinių įstaigų, respublikos leidyklų pageidavim u 
G. Zimanas, kaip atsakingas mokslinis redaktorius, paren
gė spaudai V. Lenino raštų 4-ojo leidim o 14 tomo vertim ą 
į lietuvių kalbą (1952 m.), V. Kapsuko mokslinio veikalo 
„Pirmoji proletarinė revoliucija ir Tarybų valdžia" 2-ąjį 
leidimą (1958 m.), leidinį „Kazys Preikšas" (1964 m.), n e 
m aža svarbių partin ių  dokum entų publikacijų.

G. Zimanas rašė ir atsiminimus. Skelbė juos apybrai
žų forma. Jo  apybraiža „Gyvybės kaina" (1983 m.) pasa
ko ja  apie Kauno kom jaunuolį partizaną Tarybų Sąjungos 
Didvyrį G ubertą Borisą. Tai jaudinantis pasakojim as apie 
kom jaunuolių kovą su hitleriniais okupantais, apie G. Bo- 
risos pasiaukojim ą ir žuvimą vykdant savo partizaninę 
užduotį. A pybraižoje pavaizduota visos Lietuvos partizanų 
veikla, jų  didvyriškum as kovoje už Tėvynės laisvę. Kny
gą autorius dedikavo Tarybų Lietuvos jaunim ui. 1984 m. 
ji  buvo išleista M askvoje rusų kalba.

Paskutinė G. Zimano knyga — jo  apybraižų rinkinys 
„Siluetai" (1984 m.). Tai taip  pat atsiminimai apie 35 žy
mius visuom enės veikėjus, su kuriais autoriui teko susi
tikti gyvenim o kelyje arba kurių  literatūrinis palikim as 
padarė didesnę įtaką jo  politiniam  brendim ui. „Gal tie 
siluetai kada nors bus naudingi tiems,— sako autorius,—- 
kurie rašys jų  m okslines biografijas" 46. Knygoje gyvai 
pasakojam a apie A ntaną Sniečkų, Iciką M eskupą-Adomą, 
M otiejų Šumauską, Lauryną Kapočių, apie rašytojus Petrą 
Cvirką, V ytautą M ontvilą, Salomėją Nėrį, Liudą Girą, 
Rojų Mizarą, Jo n ą  Ragauską, apie m enininkus Kiprą Pet
rauską, A ntaną Žmuidzinavičių, generolą Vincą V it
kauską.

1980 m. rugpjūčio 9 d. G. Zimanas pakvietė artim iau
sius draugus — apie 40 žmonių į savo 70-mečio vakaronę.

— Svarbiausias šio m omento jausm as,— kalbėjo susi
tikime G. Zimanas,— dėkingum as Komunistų partijai, kuri
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m ane išauklėjo. Tai jos nuopelnas, kad aš esu toks, o ne 
kitoks.

Karo m etu partizanavau Šalčininkų ir Šalčininkėlių 
apylinkėse. Negaliu neprisim inti šių apylinkių valstiečio,, 
pas kurį mes apsistodavom e pailsėti. Jis  mums teikė rim
tą param ą. Vis kvietė, kad užeitų Jurgis.

— Pirtį iškūrensiu, paršiuką papjausiu, pavaišinsiu 
kaip galėsiu, tegu tik  apsilanko,— kalbėjo m an valstietis.

J is  nežinojo, kad aš ir esu Jurgis. Konspiracijos sume
tim ais partizanai jam  nesakė, kas y ra  Jurgis.

Skausmingai išgyvenom e netrukus gautą žinią, kad tą 
valstietį nužudė lenkų buržuaziniai nacionalistai. Jiem s 
nepatiko, kad valstietis rėm ė tarybinius partizanus.

Savo gyvenimo kely je sutikau tokį puikų žmogų kaip 
I. M eskupas-Adomas. Džiaugiuos, kad dirbau su A ntanu 
Sniečkumi. Jis  buvo mums revoliucingum o pavyzdys. 
Adom as man sakė: A ntanas Sniečkus politiškai yra stip
riausias iš mūsų. A. Sniečkus buvo socializmo Lietuvoje 
kūrėjas 47.

VISUOMENĖS VEIKĖJAS

Visą savo sąmoningą gyvenim ą G. Zimanas buvo ak tyvus 
visuom enės veikėjas. Dvylika kartų  LKP VI—XVIII 
(1949— 1985) suvažiavim uose jis buvo išrinktas LKP Cent
ro Komiteto nariu, 1949— 1958 m. buvo renkam as kandi
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 
suvažiavimams, svarbiems LKP CK plenumams. Partijos 
forum ų priimtuose nutarim uose slypi ir G. Zimano kūry
binė mintis.

Nuo 1947 iki 1974 m. ir 1980— 1984 m. G. Zimanas 
buvo išrinktas Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos de
putatu. Rinko jį respublikos darbo žmonės Trakų, Linku
vos, Mažeikių, Akmenės, Kintų, Ju rbarko  rinkiminėse 
apygardose. 1974— 1978 m. jis buvo išrinktas TSRS A ukš
čiausiosios Tarybos deputatu.

Kaip LKP CK narys ir Aukščiausiosios Tarybos depu
tatas G. Zimanas dažnai buvo siunčiamas į rajonus daryti 
pranešim ų apie einam ąjį momentą, informuoti visuom enę 
apie partijos ir vyriausybės priimtus nutarimus.
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Už aktyvų dalyvavim ą partizaninėje kovoje su fašisti
niais grobikais, už pasiaukojam ą veiklą Komunistų parti
jos ideologinio darbo, socializmo kūrim o baruose G. Zi
m anas buvo apdovanotas dviem Lenino ordinais, Spalio 
revoliucijos, Tėvynės karo I laipsnio, trimis Darbo raudo
nosios vėliavos, dviem  „Garbės ženklo" ordinais, m eda
liais.

M inint G. Zimano gimimo 50-metį, respublikos vyriau
sybė suteikė jam  Lietuvos TSR nusipelniusio kultūros vei
kėjo  garbės vardą 48.

Išėjęs į pensiją, G. Zimanas nuo 1984 m. spalio 15 d. 
iki mirties dirbo Lietuvos TSR M okslų A kadem ijos Filo
sofijos, sociologijos ir teisės institute vyr. moksliniu bend
radarbiu  konsultantu.

Respublikos vadovybei tarpininkaujant, 1984 m. G. Zi
m anui buvo paskirta sąjunginės reikšmės personalinė 
pensija.

Išvykusį poilsio G. Zimaną ištiko ūmus m iokardo in 
farktas. Jis  m irė 1985 m. liepos 15 d. Palangoje 49. G. Zi
m anas palaidotas Vilniuje, A ntakalnio kapinių m em oria
liniam e ansam blyje.

ATMINIMO ĮAMŽINIMAS

V ykdydam as vyriausybės nutarim ą dėl G. Zimano atm i
nim o įamžinimo 50, Vilniaus miesto vykdom asis kom itetas 
1986 m. A ntakalnio kapinių memorialiniam e ansam blyje 
pastatė jam  antkapį. Kapo vieta pažym ėta G. Zimano m e
m orialiniu biustu. Kauno m iesto 24-oji vidurinė m okykla 
pavadinta Genriko Zimano vardu.

1987 m. gegužės 8 d. V ilniuje, Jovaro  g. 12, dalyvau
jan t G. Zimano kovų bendražygiams, mokslo ir kultūros 
darbuotojam s, žurnalistams ir giminėms, atidengta memo
rialinė lenta su šiuo užrašu: „Siame name 1947— 1985 m e
tais gyveno revoliucinio ir partizaninio judėjim o Lietuvo
je  dalyvis, Lietuvos TSR nusipelnęs kultūros veikėjas 
Genrikas Zimanas" 51. Birželio 3 d. Pirčiupio m uziejuje a ti
daryta nauja  ekspozicija „Partizaninis judėjim as Pietų 
Lietuvoje". A tskira ekspozicijos dalis skirta buvusio Lie
tuvos KP(b) Pietų srities kom iteto pirm ojo sekretoriaus 
G. Zimano atm in im ui52.

Lietuvos TSR M inistrų Tarybos nutarim as įpareigojo 
Valstybinį leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reika
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lų kom itetą išleisti G. Zimano rinktinius raštus. Valstybi
niam  kinem atografijos kom itetui pavesta sukurti kino 
apybraižą apie G. Zimaną, kaip apie v ieną partizaninio 
judėjim o Lietuvoje vadovų.

1 9 8 6

G. ZIMANO RAŠTAI, IŠLEISTI ATSKIRAIS LEIDINIAIS
1943—1984 m.

1. M elai ir tiesa apie Lietuvą: (Atsakymas į šmeižikišką K. Pakšto 
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aut.: B. Kalvaitis.
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viešos paskaitos, skait. 1956 m. balandžio 21 d. Vilniuje.— V.: 
Valst. polit. ir moksl. lit. 1-kla, 1956.— 31 p.— (LTSR polit. ir moksl. 
žinių skleid. d-ja).

4. Dvi savaitės A ustrijoje: (Kelionės įspūdžiai).— V.: Valst. grož. lit. 
1-kla, 1957— 159 p.

5. Briuselio parodos įspūdžiai.— V.: Valst. grož. lit. 1-kla, 1959.—- 
127 p.
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polit. ir moksl. žinių skleid. d-ja.— V.: Laikr. ir žurn. 1-kia, 1959.—
26 p.

7. Ką aš mačiau Amerikoje: Kelionės įspūdžiai.— V.: Valst. grož. li t  
1-kla, 1960.— 260 p.

8. Tegul skamba garsiau darbininkų ir kaimo korespondentų balsai: 
(Pranešimas LTSR darbininkų ir kaimo korespondentų trečiajame 
suvažiavime, 1960 m. geg. 5 d.).— V.: Laikr. ir žurn. 1-kla, 1960.— 
44 p.

9. Dėl kai kurių draugo Nikitos Chruščiovo kelionės į JA V  išdavoj: 
Pranešimo, padaryto 1959 m. spalio 13 d., stenogr.— V., 1959.— 
31 p.— Rankraščio teisėmis.

10. Lietuvių socialistinės nacijos susiformavimo prielaidos ir sąlygos.— 
V.: Valst. polit. ir moksl. ht. 1-kla, 1963.— 72 p.

11. Lenininės nacionalinės politikos jėga: [Medžiaga lektoriui],— V.:
Žinija, 1965'— 17 p.— Rankraščio teisėmis.

12. Per suklestėjimą į vienybę: [Apie tolesnio socialist. nacijų suartėji
mo dėsningumus].— V.: Mintis, 1968.— 376 p.

13. Kud mes didžiuojamės: [V. Lenino str. „Apie nacionalinį didžiaru
sių pasididžiavimą" 55-osioms metinėms].-—-V.: Mintis, 1970.— 32 p.

14— 15. Mes — patriotai ir internacionalistai.— V.: Mintis, 1975.— 112 p.
Tas pat.— 2-asis papild. leid.— V.: Mintis, 1977.— 144 p.

16. Tarybinių žmonių gyvenimo būdas.— V.: Žinija, 1977.— 51 p.
17. Asmenybės vystymasis: N aujos TSRS Konstitucijos priėmimo pro

g a — V.: Mintis, 1978.— 111 p.
18. Tarybinis gyvenimo būdas.— V.: Mintis, 1980.— 192 p.
19. Sionizmas: ideologija ir praktika: [Medžiaga lektoriui],— V.: Žinija, 

1980,— 40 p.
20. Kolektyvas: esmė, struktūra, poveikis.— V.: Mintis, 1982.—-86 p.
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21. Gyvybės kaina: Apybraiža [apie Tarybų Sąjungos Didvyrį Gubertą 
Borisą].— V.: Mintis, 1983.— 111 p.

22. Iliusions and reality: The Ideology and Practice of zionism = [Sioniz
mo ideologija ir praktika /  V ertė: D. Tekorienė, R. Skiauterienė],— 
V.: Mintis, 1983,— 182 p — Angį.

23. Iliuzijos ir tikrovė: Sionizmo ideologija ir praktika.'— V.: Mintis, 
1984,— 112 p.

24. Siluetai: [Apybraižos apie įžymius respublikos žmones].— V.: Vaga, 
1984.— 375 p.: portr.

25. Д р уж ба народов СССР и преодоление пережитков буржуазного 
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16 с.

26. Культурное сотрудничество народов СССР — важное условие их 
дальнейшего сближения: (Доклад на межресп. науч. конф. на 
тему: «О культурном общении и дальнейшем сближении социа
листических наций»).— М.: Знание, 1965.— 22 с.
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тора].— В.: Знание, 1965.— 15 с.

28. Сила национальной политики партии: [Выступление на теорет. 
конф.].— В.: Знание, 1969.— 36 с.
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лизма и коммунизма: Автореф. дис. на соиск. учен. степ, д-ра 
филос. наук /  АН СССР. Ин-т философии.—-М., 1970.— 45 с.

30. Литовская Советская Социалистическая Республика: [Об ист. 
прошлом и сегодняшнем дне Литвы].— Тбилиси: Сабчота Са- 
картвело, 1976.—-42 с.

31. Литовская Советская Социалистическая Республика: [Ист.-
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1977,— 48 с.
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Michailas 
Žukauskas
( 19 0 3 — 1 9 8 2 )

Visą savo gyvenim ą M. Žukauskas buvo partinis darbuo
tojas. M inėdami jo gimimo 75-metį, draugai pažymėjo, 
kad M. Žukauskas nuėjo gražų gyvenimo kelią, atsidėjęs 
vykdė partinius įpareigojim us, visada gyveno partijos in
teresais.

M ichailas Žukauskas (iki 1928 m. M auša Amdūras) 
gimė 1903 m. liepos 18 d. M arijam polės darbininko Boriso 
Am dūro šeimoje Prasidėjus Pirm ajam  pasauliniam  karui, 
iš Rusijos—Vokietijos pafrontės A m dūrų šeima 1914 m. 
buvo perkelta į Subatės m iestelį Latvijoje. M ichailas čia 
lankė pradžios mokyklą, o nuo 1916 m. dirbo pas buožę 
žemės ūkio darbus.

1919 m. A m dūrų šeima persikėlė į Rokiškį. M ichailas 
dirbo pas valstiečius, vėliau — darbininkas odos dirbtu
vėje, kepykloje, o 1925— 1928 m. Rokiškyje vežikas.

Į revoliucinį judėjim ą M. Am dūras įsitraukė dar 
1923 m., kai Rokiškyje buvo priimtas į Lietuvos Komunis
tinę Jaunim o Sąjungą. 1927 m. vasario mėn. jį priėmė 
į pogrindinę Lietuvos Komunistų p a r t i ją 2, 1927— 1928 m. 
buvo LKP Rokiškio parajonio kom iteto narys. Dirbo ko
m itete kartu  su valstiečiu Pranu Meilumi, padėjo organi
zacijai gabenti ir slėpti kom unistinę literatūrą.
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1927 m. Lietuvos Komunistų partija  rengė savo V  su
važiavim ą, kuris tu rėjo  įvykti M askvoje. (Neatvykus rei
kiam am  delegatų skaičiui, vietoj suvažiavim o įvyko LKP 
IV konferencija.) Partinių organizacijų išrinkti delegatai 
vyko į suvažiavim ą pėsčiomis per Rokiškį, Obelius į Lat
viją, o iš ten  į Tarybų Sąjungą. Rokiškio partinė organi
zacija, M. A m dūras padėjo delegatam s Juozui Stimburiui, 
Karoliui 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 tarptautinės antim ilitaristinės ja u 
nimo dienos proga M. A m dūras rugsėjo 4 d. Rokiškyje 
iškabino iš Panevėžio gautą raudoną vėliavą su šūkiu 
„Tegyvuoja tarptautinė jaunim o šventė! Karas karui! LKJS 
RK" 4. Žvalgyba sužinojo taip  pat, kad M. A m dūras yra 
LKP Rokiškio parajonio kom iteto sek re to riu s5, kad jis 
veikliausias parajonyje  kom unistas, organizuojantis ko
m unistinės literatūros gabenim ą ir paskirstym ą Rokiškio 
apskrityje.

1928 m. balandžio 28 d. Rokiškyje M. Am dūro n a 
m uose žvalgyba padarė kratą  ir surado nemaža kom unis
tinės literatūros, kurią  jis saugojo partinės organizacijos 
paved im u6. Kratos m etu M. A m dūro namuose nebuvo. 
Draugų įspėtas apie įvykusią kratą, M. Am dūras nuo po
licijos pasislėpė. Gavęs LKP CK leidimą, liepos mėn. jis 
atvyko į Tarybų Sąjungą 7 Kominterno VI kongreso metu.

M askvoje susitiko su Z. A ngariečiu ir V. Kapsuku, ku 
rie smulkiai jį išklausinėjo apie partinės organizacijos 
veiklą. LKP vadovybė pasiuntė M. Am dūrą į V akarų  
tautinių mažumų kom unistinį universitetą. Universiteto 
lietuvių sektoriuje jis mokėsi M ichailo Žukausko (Žukovs
kio) pavarde, kuri prigijo jam  visam  gyvenimui.

Savamoksliui M. Žukauskui universitete teko daug 
padirbėti, kad pasivytų tolyn pažengusius mokslo draugus. 
Naujasis studentas daug dirbo ir įveikė visus sunkumus.

Baigusį tris (iš keturių) universiteto  kursus M. Žukaus
ką partijos vadovybė nutarė  pasiųsti pogrindiniam  darbui 
į Kauną, ku r trūko  patyrusio darbuotojo kom unistinės li
teratūros gabenim ui organizuoti. Jis  buvo kviečiam as da
lyvauti kai kuriuose LKP CK Politinio biuro posėdžiuose, 
kad įgytų didesnę partinio darbo patirtį. V. Kapsukas 
papasakojo jam  apie savo patyrim ą organizuojant lite ra 
tūros gabenim ą caro valdžios metais.
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Į Lietuvą M. Žukauskas išvyko 1932 m. rugpjūčio mėn. 
Jis  buvo paskirtas LKP CK literatūros transporto skyriaus 
vedėju. Vykdam as per Vokietiją, Berlyne jis pasim atė su 
I. M eskupu-Adomu, organizavusiu ten literatūros spausdi
nimą, susitarė su juo dėl literatūros gabenimo per Vokie
tijos—Lietuvos sieną sutvarkym o. Kaune jis dirbo kaip 
partijos darbuotojas profesionalas, rašinėjo į „Balsą", 
„Partijos darbą" straipsnelius, pasirašydam as Vabalo sla
pyvardžiu.

1933 m. pavasarį M. Žukauskas buvo kooptuotas į LKP 
CK Sekretoriatą ir dirbo Kaune su Ilja Ošerovičiumi, Aizi- 
ku Lifšicu, važinėjo partinio darbo klausimais į Klaipėdą 
ir kitus rajonus 8.

Už revoliucinę veiklą M. Žukauską policija 1933 m. 
liepos 12 d. Kaune suėmė. Pas jį rado suklastotą pasą. 
M. Žukauskas atsisakė pasakyti savo tik rą pavardę. Tai
kos teisėjas Kaune 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  Am dūras ir 1928 m. pabėgo iš Rokiškio nuo 
teismo. Sena byla buvo atnaujinta. Kariuomenės teismas 
1934 m. kovo 1 d. Panevėžyje nuteisė jį kaip kom jaunim o 
darbuotoją 15 m etų k a lė t i10. Žvalgyba neturėjo  tikslių 
žinių apie jo  revoliucinę veiklą. Po kasacijos Vyriausiasis 
tribunolas 1934 m. rugsėjo 22 d. nutarė pritaikyti 1928 m. 
gegužės mėn. am nestiją ir bausm ę jam  sumažinti iki 8 m e
t ų 11. Taikos teisėjo paskirta pusės m etų bausmė taip pat 
buvo pridėta.

1935 m. rugpjūčio mėn. Tarybų Sąjungos ir Lietuvos 
vyriausybės susitarė dėl pasikeitimo politiniais kaliniais. 
Rugpjūčio 21 d. Valstybės saugumo departam ento Kauno 
apygardos viršininkas atidavė TSRS pasiuntinybės konsu
linio skyriaus vedėjui A fanasijui M ilevui Kauno kalėjim e 
buvusius šešis politinius kalinius. Tarybinis lėktuvas 
„Jastreb" iš Kauno aerodromo atskraidino į M askvą Mi
chailą Žukauską, Petrą Pajarskį, M ariją Chodosaitę, Ju o 
zą M ickevičių, Joną Jurev ič ių  ir Kazį Labutį 12.

LKP CK pasiuntė M. Žukauską į Tarptautinę Lenino 
m okyklą, kur jis dirbo lietuvių sektoriaus kabineto vedė
ju, dėstytoju, padėjo rengti partinius darbuotojus. Susiau
rinus m okyklos veiklą, M. Žukauskas 1936 m. spalio 7 d. 
buvo pasiųstas m okytis į tos pačios m okyklos aspirantų- 
lektorių  grupę, buvo tos grupės mokslinis bendradarbis.
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1938 m. pradžioje Z. A ngarietis pasiūlė M. Žukauską 
pasiųsti į Lietuvą partiniam  darbui. Buvo jau  sutvarkyti ir 
dokum entai 13, tačiau dėl susiklosčiusių tam  tikrų  aplin
kybių jis tuom et neišvyko ir liepos m ėnesį pradėjo dirbti 
M askvos K rasnaja Presnios m ašinų gam ykloje tekintoju.

Žlugus Lietuvoje fašistiniam režimui, LKP CK iškvietė 
M. Žukauską į Kauną ir paskyrė jį dirbti CK informacijos 
sektoriaus vedėju.

Didžiojo Tėvynės karo pradžioje M. Žukauskas iš Kau
no evakavosi į Penzą, 1941 m. an tro jo je  pusėje dirbo 
kom unalinių įmonių darbuotojų profsąjungos Penzos sri
ties kom iteto pirm ininku, o 1942 m. pirm ojoje pusėje buvo 
LKP(b) CK ir LTSR Liaudies Komisarų Tarybos įgaliotinis 
evakuotų Lietuvos gyventojų reikalam s Turkm ėnijoje.

Dar karo m etais Tarybų Lietuvos vyriausybė ėmė rū 
pintis kadrų rengim u išvaduotai Lietuvai. Sąjunginei vy 
riausybei padedant, 1942 m. vasarą buvo surengti 3 m ė
nesių kursai Tarybų Lietuvos partiniam s, komjaunimo, 
profsąjungų darbuotojam s N orske prie Jaroslaviio. Nuo 
1943 m. rugpjūčio iki 1944 m. liepos mėn. tokie pat 6 m ė
nesių kursai veikė Ivanovo srities Sujos mieste. A biejuose 
kursuose partinės statybos ir Didžiojo Tėvynės karo is
toriją  dėstė M. Žukauskas. Pertraukos tarp  kursų metu, 
1943 m. pirm ojoje pusėje, jis tarnavo Raudonosios Arm ijos 
16-osios lietuviškosios šaulių divizijos atsargos batalione. 
Įvairiuose trum palaikiuose kursuose 1942— 1944 m. iš viso 
mokėsi 452 Lietuvos tarybiniai a k ty v is ta i14.

Kai Raudonoji A rm ija išvadavo Vilnių, M. Žukauskas 
grįžo į Tarybų Lietuvos sostinę ir 1944— 1948 m. dirbo 
LKP CK inform acijos sektoriaus vedėju, bendradarbiavo 
„Komunisto" žurnale. Nuo 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. Žukauskas 1959 m. perėjo dirbti į Tarybinę partinę 
m okyklą prie LKP CK. Jo je  jis dirbo atsakingą adm inist
racinį ir ūkinį darbą, 1962— 1964 m. buvo m okyklos parti
nio kom iteto etatinis sekretorius, po to visuomenės m oks
lų kabineto vedėjas. 16 m etų M. Žukauskas išdirbo šioje 
m okykloje, kurią baigė apie 1800 klausytojų, sėkmingai 
dirbančių vadovaujantį darbą kolūkiuose, apylinkėse, ra 
jonuose. Visi jie  geru žodžiu prisim ena savo buvusį auk
lėtoją M. Žukauską.
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1975 m. uždarius Tarybinę partinę m okyklą, M. Žu
kauskas perėjo dirbti į Vilniaus aukštosios partinės m o
kyklos visuomenės 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 vė
liavos, „Garbės ženklo" ordinais, medaliais. 1973 m. jam  
buvo suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio kultūros švie
timo darbuotojo garbės vardas.

M. Žukauskas m irė nuo širdies infarkto 1982 m. lapk
ričio 9 d. V ilniuje 16.

Penkiasdešim t penkerius metus M ichailas Žukauskas 
dirbo Komunistų partijos gretose. J į su m eile prisimena 
kovos draugai, revoliucinio judėjim o veteranai, kolūkių 
organizavim o bendražygiai, partinių m okyklų auklėtiniai. 
Visuose 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 pareigingumas.
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12 Ten pat.— Gegužės 16(29), Nr. 20.— P. 301.
13 K apsukas V .  Caro kalėjimuos //' Raštai.— V., 1962.— T. 4.— P. 184.
14 K o zlo v a s  L  Katorga.— V., 1959.— 232 p.
15 PA.— F. 77,— Ap.— 9, 1926 m — B. 12.— L. 48.
16 Свердлов Я .  M .  Избранные произведения.— M., 1957.— T. 1.— 

C. 228—230, прим. 71.
17 Ka psukas V .  Caro kalėjimuos // Raštai.— T. 4.— P. 350—351.
18 Ten pat.— P. 269—288, 319—342.
19 Ten pat.— P. 367—368.
20 Partijos istorijos institutas prie LKP CK (toliau-— PII).— F. 3377.— 

Ap. 39.— B. 11.— L. 8 (Instituto 1965.05.28 Krokuvoje surašytas ak
tas Nr. 726).

21 V. Kapsuko memorialinės vietos Lenkijoje //  LKP istorijos klausi
mai.— 1966,— T. 5,— P. 211—212.

22 p a .— F. 3377,— Ap. 58,— B. 304.— L. 1.
23 Ka psukas  V. Raštai.— V., 1962,— T. 5,— P. 338.
24 Ten pat.— P. 335—337.
25 Ten pat.— P. 194.
26 K apsukas V. LSDP ir karas / /  Raštai.— V., 1963.— T. 6.-— P. 19—21.
27 Ten pat.— P. 53.
28 Ten pat.— P. 95.
29 Socialdemokratas (Belshilis — Škotija).— 1915.— Gruodis, Nr. 5.— P.

39.
30 p a .— F. 77,— Ap. 28.— B. 7281— L. 1.
31 K a p su k as  V. Raštai.— T. 6.— P. 213.
32 Socialdemokratas.— 1916.—-Gegužė, Nr. 6—8.— P. 57.
33 Ten pat.— P. 63.

443



34 Ka psukas V .  Raštai.— T. 6,— P. 213—214.
36 Ten pat.— P. 226, 229.
36 Ten pat — P. 223.
37 Z. A ngarietis straipsnyje „Antrasis Internacionalas miręs. . šiuo 

klausimu jau  1915 m. pasisakė už sukūrimą III Internacionalo be 
oportunistų, vien iš revoliucinio marksizmo šalininkų.— Socialdemok
ratas.— 1915.— Gruodis, Nr. 5.— P. 35—36.

38 PA.— F. 77,— Ap. 28.— B. 7281,— L. 1.
39 Ka psukas  V. Raštai.— T. 6.— P. 223.
40 Komunistas (Tilžė).— 1929.— Gegužė—birželis, Nr. 3(238).— P. 61.
41 Vilnis (Čikaga).— 1940.— Balandžio 12, Nr. 88.
42 N aujoji gadynė (Filadelfija).— 1916.— Nr. 5.— P. 257.
43 Ten pat.— Nr. 6,— P. 321.
44 Ten pat.— Nr. 5,— P. 259.
45 Ten pat.— 1917.— Vasaris, Nr. 2.— P. 69—70.
46 Ten pat.— 1916.— Lapkritis, N r. 6.— P. 347.
47 PA.— F. 77,— Ap. 9, 1926 m.— B. 12,— L. 49.
48 Paegle O. Sugrįžimas / /  Pergalė.— 1959.— Nr. 1.— P. 127— 130.
49 Tiesa.— 1917.— Birželio 22 (liepos 5), Nr. 11,— P. 4.
50 Ten pat.— Birželio 29 (liepos 12), Nr. 12.— P. 3.
51 Шестой съезд РСДРП (большевиков): Протоколы.— М., 1958.— 

С. 92.
52 Tiesa.— 1917,— Rugsėjo 16(29), Nr. 21,— P. 2.
63 Ten pat.— Spalio 21 (lapkričio 3), Nr. 26.— P. 2.
54 Ten pat.— Rugsėjo 16(29), Nr. 21,— P. 2.
53 Ten pat.— Sausio 17(30), Nr. 6(43).— P. 3.
66 Ten pat.— Lapkričio 19 (gruodžio 2), Nr. 30.— P. 3.
57 Kapsukas V. Raštai — V., 1964,— T. 7.— P. 162.
58 PA.— F. 77.— Ap. 28,— B. 7281,— L. 16.
59 ЦГАОР и CC в Москве.— Ф. 1318.— Д. 1448.— Л. 4; Ленинский 

сборник IV.— 1925.— C. 446; Tiesa.— 1918.— Sausio 12(25),
Nr. 5(42).— P. 2—3.

60 Документы внешней политики СССР.—'M., 1957.— T. 1.— C. 709.
61 Ten pat.— P. 99; Lietuvos reikalų komisariato atstovo ,[V. Kapsuko] 

deklaracija, įteikta 1918.02.10 Bresto taikos derybų m etu / /  K a p s u 
kas V .  Raštai — T. 7 — P. 526—531.

62 K apsukas V. Lietuvos Bresto taikos tarybos //  Raštai.— T. 7.— P. 528; 
Документы внешней политики СССР.— T. 1.— C. 100.

63 Ka psukas  V. Mūsų draugų uždaviniai Lietuvoje //  Raštai.— T. 7.— 
P. 359.

64 Tiesa (Maskva).— 1918,— Rugsėjo 28, Nr. 45(82).— P. 4; 1918.— 
Spalio 12, Nr. 47(84).— P. 3.

65 PA.— F. 77,— Ap. L— B. 3.— L. 65.
66 PA.— F. 3377,— Ap. 3377—2,— B. 75,— L. 6.
67 PA.— F. 77,— Ap. L— B. 8,— L. 60.
68 Ten pat.— L. 67.
69 Ka psukas  V. Laiškas RKP(b) Centro Komitetui //  Raštai.— T. 7.— 

P. 463.
70 Ka psukas  V. Pirmoji Lietuvos proletarinė revoliucija ir Tarybų val

džia.— V., 1958,— P. 101.
71 Lietuvos Komunistų partijos atsišaukimai.— V., 1962,— T. 1.— P. 482.
72 Документы внешней политики СССР.— T. 1.— C. 622.
73 PA.— F. 77,— Ap. 1.— B. 10,— L. 68.
74 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 7280,— L. 16.
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75 PA.— F. 77,— Ap. 2.— B. 27,— L. 10.
76 Документы внешней политики СССР.— T. 1.—'C . 622; Leninas ir 

Lietuva.— V., 1969,— P. 64—65.
77 Восьмой съезд РК П  (б): Протоколы.— М., 1959.— С. 438.
78 Lietuvos TSR istorijos šaltiniai.— T. 3.— P. 184.
79 Документы внешней политики СССР.— M., 1958.— T. 2.— C. 8—

10.
80 Lietuvos sutartys su svetimomis valstybėmis.— Kaunas, 1930.— T. 1

Mqiq__iq ?q i__P qn8__ 315
81 Mūsų žinynas (Kaunas).— 1938.— N r. 11— 12,— P. 773.
82 Ka psukas  V. Laiškas pirmajam Lietuvos Tarybų suvažiavimui / /  Raš

t a i— V., 1966 — T. 8,— P. 54.
83 PA.— F. 77.— Ap. 2.— B. 32,— L. 1.
84 Ten pat.— B. 31,— L. 26.
85 K apsukas V. Pirmoji Lietuvos proletarinė revoliucija ir Tarybų val

džia.— P. 185— 186.
86 Ten pat.— P. 4.
87 PA.— F. 77 — Ap. 28,— B. 7280 — L. 19.
88 Švyturys (Vilnius).— 1958,— N r. 18,— P. 11.
89 Marksizmo-leninizmo instituto prie TSKP CK centrinis partinis ar

chyvas— F. 17,— Ap. 1.— B. 856,— L. 1.
90 N a k u ta itė  J .  Atsiminimai iš palėpės darbo //  Priekalas (Maskva).— 

1935,— Nr. 3.— P. 177.
81 PA.— F. 4182.— Ap. 1.— B. 32; K a p su k as  V. Raštai.— V., 1970,— 

T. 9,— P. 104— 112.
92 K apsukas V. Raštai.— T. 9.— P. 199.
03 PA.— F. 77,— Ap. 28.— B. 7280.— L. 32.
94 K apsukas V. Raštai.— T. 9,— P. 485—486.
95 Ten pat.— V., 1971,— T. 10,— P. 45.
96 P o žė la  K .  Raštai.— V., 1966,— P. 9—69.
97 Lietuvos Komunistų partijos atsišaukimai.— V., 1962.— T. 2.— P. 281.
98 Lietuvos politem igrantų suvažiavimas Berlyne.— Tilžė, 1928.— P. 59—• 

60.
99 K apsukas V. Kalba Lietuvos politinių emigrantų suvažiavime //  Raš

tai.— V., 1975.— T. 11,— P. 222.
100 K apsukas V. Vokietija, Pabaltijys ir TSRS // Raštai.— V., 1978.— T. 

12,— P. 432.
101 K apsukas V. Caro kalėjimuos.— P. 291.
102 Kibirkštis [Smolenskas],— 1924.— Balandis—birželis, Nr. 2.— P. 34.
103 Ten pat.— P. 35.
104 Kapsukas V .  Apie literatūrą.— V., 1980.— P. 287.
106 Ten pat.— P. 288.
106 K apsukas V. Jono Biliūno biografija //  Raštai.— V., 1962.— T. 5.—• 

P. 449.
107 Kapsukas V. Laiškas L. Prūseikai //  Raštai.— T. 10.— P. 290—291.
108 K apsukas V. Julius Jan o n is— pirmasis lietuvių proletarinis poetas // 

Raštai.— T. 10.— P. 382.
109 K a psukas V .  Apie literatūrą.— P. 247—248.
110 Atsakymas A. Kaminskui [V. Drazdauskui] j )  Priekalas.— 1934.— 

Nr. 4(34).— 3-ias viršelio p.
111 K apsukas V. Apie literatūrą.— P. 366—367.
112 Priekalas.— 1934,— Nr. 5 (35).— P. 320.
113 Kapsukas V. Raštai.— T. 9.— P. 566—602.
114 K apsukas V. Raštai.— T. 8,— P. 585—611.
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115 Kapsukas V. Raštai.— T. 7.— P. 545—659.
116 Kapsukas V .  Buržuazinė Lietuva.— V., 1961.— 184 p.
117 Ka psukas  V. Veidmainių darbai.— V., 1961.— 228 p.
118 Socialdemokratas (Škotija).— 1916.— Nr. 6—8.— P. 44.
119 Draugo Mickevičiaus-Kapsuko atminimui.— M. 1935.— P. 8—9.
120 Priekalas.— 1935 — Nr. 3(45).— P. 131— 132.
121 PA — F. 4182,— Ар. 1,— B. 50.— L. 42.

Zigmas Angarietls

1 Mūsų tiesa (Filadelfija).— 1919.— Balandžio 10, Nr. 4.— P. 4.
2 Zigmas Angarietis: Straipsniai ir atsiminimai.— V., 1982.— P. 149.
3 Le n in a s  V .  Pilnas raštų rinkinys.— T. 25.— P. 68.
4 Darbininkų žodis (Marijampolė).— 1908.— Nr. 1.— P. 3.
8 Ten pat.— N r. 2.— P. 7.
6 Lietuvos TSR istorijos šaltiniai.— V., 1965.— T. 2.— P. 487.
7 Revoliucinis judėjim as Lietuvoje.— V., 1957.— P. 684.
8 Literatūra ir menas.— 1971.— Balandžio 3.'—• P. 13.
9 Socialdemokratas (Belshilis, Anglija).— 1915.— Nr. 5.— P. 36.
>» Ka psukas  V. Raštai.— V., 1963,— T. 6.— P. 141.
11 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 253,— L. 308.
12 Петроградский военно-революционный комитет.— M., 1966.— T.

1,— C. 313.
13 Ten pat.— M., 1966.— T. 2,— P. 251.
14 Lietuvos Komunistų partijos spauda. 1917— 1940. Bibliografija. 1 dalis. 

Knygos ir brošiūros.— V., 1981,-— P. 32, 117.
15 Tiesa (Maskva).— 1918.— Birželio 1, Nr. 28.— P. 1.
16 Lietuvos Komunistų partijos atsišaukimai.— V., 1962.— T. 1.— P. 484.
17 A n g a rie tis  Z. LKP įsikūrimas ir proletarinė revoliucija Lietuvoje.— 

V., 1962,— P. 109.
15 Komunistas (Smolenskas).— 1925.— Nr. 3.— P. 64.
19 A n g a rie tis  Z .  Už liaudies veiksmų vienybę.— V., 1968.— P. 300—301.
20 A n g a rie tis  Z .  Agrarinis klausimas Lietuvoje.— V., 1972,— P. 459— 

460.
21 Ten pat.— P. 384.
22 Straipsnių rinkinys: Drg. N. Leninas (V. I. Llljanovas).— Voronežas, 

1918,— P. 9.
23 A n g a rie tis  Z .  Imperializmas ir jo  pergalėjimas.-— Voronežas, 1918.— 

P. 27.
24 A n g a rie tis  Z .  Mūsų partijos ir jų  reikalavimai.— Petrapilis, 1917; Lie

tuvos Komunistų partijos spauda. 1917— 1940. Bibliografija. 1 dalis. 
Knygos ir brošiūros.— P. 117.

25 Balsas (Tilžė).— 1928,— Nr. 18,— P. 526.
26 A n g a rie tis  Z .  Lauko darbininkų uždaviniai.— [Smolenskas], 1920.— 

P. 16.
27 Išaiškinti Z. Angariečio slapyvardžiai ir kriptonimai y ra  paskelbti kny

goje Zigmas Angarietis: Straipsniai ir atsiminimai.— V., 1982.— P. 
266, 267.

28 Ten pat.— P. 264.
29 Tiesa.— 1958,— Gruodžio 2.
30 Tiesa.— 1960,— Spalio 25.
31 Советская Литва.— 1960.— 15 ноября.
32 Pergalė (Vilkaviškis).— 1972.— Liepos 1.
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33 Partijos istorijos instituto prie LKP CK 1985.07.10 aktas Nr. 966.
34 П равда,— 1972,— 4 декабря; PA.— F. 77,— Ар. 28,— В. 253 — 

L. 3.
35 Tiesa.— 1973,— Birželio 26.

Feliksas Bieliauskas

1 PA.— F. 77.— Ap. 28,— B. 1033,— L. 66.
2 PA.— F. 3377,— Ap. 48,— B. 835,— L. 8.
3 Kazio Ambrozaičio paskaita „Kultūriniai profesiniai darbo pagrindai" 

Darbo jaunimo sąjungos nariams Kaune 1933.03.12 //  Darbininkas.—• 
1933,— Kovo 18.

4 Kodėl uždaryta Darbo jaunimo sąjunga? //  XX amžius.— 1936.— Gruo
džio 29.

5 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 1033.— L. 16— 17.
6 P A — F. 1771,— Ap. 1771,— B. 1,— L. 393.
7 Lietuvos Komunistų partijos spauda. 1917— 1940. Bibliografija. 1 dalis. 

Knygos ir brošiūros.—■ P. 33, 108.
8 Lietuvos TSR CVA.— F. 438,— Ap. 1.— B. 392.— L. 10.
9 Rytas.— 1934.— Vasario 22.
10 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 1033,— L. 13.
11 Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža.— V., 1978.— T. 2.—■ 

P. 273; PA.— F. 77.— Ap. 28.— B. 1033,— L. 13.
12 PA.— F. 3377,— Ap. 58,— B. 647.
13 Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža.— T. 2.— P. 303.
14 Lietuvos TSR CVA.— F. 438,— Ap. 1,— B. 392,— L. .11, 12.
15 Ten pat.— L. 11.
16 PA.— F. 77,— Ap. 28.— B. 1033.— L. 13, 15, 33.
17 Ten pat.— L. 17, 29.
18 Ten pat.— L. 25.
19 Ten pat.— L. 27.
20 Lietuvos Komunistų partijos atsišaukimai.— V., 1963.— T. 4.— P. 143.
21 Ten pat.— P. 145; PA.— F. 3377,— Ap. 48,— B. 835 — L. 35.
22 PA.— F. 3377.— Ap. 48,— B. 835,— L. 10.
23 Lietuvos Komunistų partijos atsišaukimai.— P. 511; PA.— F. 3377.— 

Ap. 48,— B. 835.— L. 35.
24 Lietuvos Komunistų partijos spauda. 1917— 1940. Bibliografija. 2 dalis. 

Periodika.— V., 1985,— P. 115.
25 Lietuvos TSR CVA.— F. 932,— Ap. 1,— B — 203,— L. 102, 104; , XX 

amžius.— 1936.'— Rugsėjo 4.
26 Lietuvos Komunistų partijos spauda. 1917— 1940. Bibliografija. 2 dalis. 

Periodika.— P. 160.
27 PA.— F. 77.— Ap. 28.— B. 1033.— L. 53; Sum auskas M .  Gyvenimo 

prasmė.— V., 1975.— P. 8.
28 PA.— F. 3377,— Ap. 58 — B. 790,— L. 2.
29 Komjaunimo tiesa.— 1940.— Lapkričio 29.
30 PA.— F. 1771.— Ap. 1771,— B. 1,— L. 348—349.
31 Ten pat.— B. 20.— L. 43.
52 Tiesa.— 1941.— Vasario 11.
33 Lietuvos komjaunimas skaičiais: Statistikos duomenų rinkinys.— V., 

1980.— P. 13, 38.
34 PA. _  p. 3377.— Ap. 48,— B. 835.— L. 25.
35 Lietuvių tautos atstovų mitingas, įvykęs M askvoje 1942 m. bal.—

26.— Maskva, 1942.— P. 34.
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36 Bieliauskas F .  Liaudies žygdarbis nemirtingas.—-V., 1985.— P 68- PA __
F. 1771.— Ap. 1771.— B. 40,— L. 258.

37 Bieliauskas F .  Liaudies žygdarbis nemirtingas.— P. 114.
38 Ten pat.— P. 141.
39 PA.— F. 3377,— Ap. 48,— B. 835 — L. 19.
40 Tiesa.— 1949.—'Vasario 19.
41 PA.— F. 77 — Ap. 28,— B. 1033,— L. 53.
42 PA.— F. 3377,— Ap. 48,— B. 835,— L. 20, 23.
43 Tiesa.— 1964.— Sausio 17.
44 Tiesa.— 1973.— Birželio 8.
46 PA.— F. 3377 — Ap. 48,— B. 835.
46 Tiesa.— 1964.— Vasario 13.
47 Tiesa.— 1981.— Sausio 31.
48 Tiesa.— 1985.— Liepos 27.
49 Ten pat.— Lapkričio 14.

Karolis Didžiulis

1 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 2269,— L. 43.
2 D id žiu lis  K .  Už liaudies laimę. Atsiminimai.— V., 1963.— P 38
3 P A — F. 1771,— Ap. 227,— B. 1523 — L. 30.
4 Ten pat.— L. 31.
5 Ten pat; PA.— F. 77.— Ap. 28,— B. 2268,— L. 32.
6 PA.— F. 77,— Ap. 28.— B. 2268,— L. 36.
7 PA.— F. 3377.— Ap. 58.— B. 691,— L. 56.
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 Pirmoji sesija 1940 / /  Lietuvos Liau

dies seimas: Stenogramos ir medžiaga.— 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.

448



J u o z a s  D um 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, pateikta senų bolševikų ir revo
liucijos veteranų draugijai //  PA.— F.. 3377.— Ap. 58.—- B. 393.— 
L. 30.

3 Зил е Л .  J I . Коммунистической партии Латвии — 80.— Рига, 
1984,— C. 21, 22.

4 Bolševikų partijos nario nuo 1905 m. gruodžio mėn. Stanislovo Turlos 
1928 m. atsiliepimas 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 a s k e la  G. Revoliucijai auštant / /  Komunistas.— 1981.— Nr. 2.—

P. 95.
37 J . Opanskio 1918.09.10 laiškas / /  PA — F. 77 — Ap. 1 — B. 28.— L. 12.
18 P o žė la  K .  Šiaulių miesto proletariato kova už Tarybų 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.— Vasario 23; V a itk e v ič iu s  B . Socialistinė revoliu

cija Lietuvoje 1918— 1919 metais.— 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; Konferencijos protokolas paskelb

tas ,,Komuniste", 1919 m. gruodžio 15 d., Nr. 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 Ten 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 valstybėmis.— Kaunas, 1930.— T. 1.— 
P. 43, 30, 45; Lietuvos TSR istorijos šaltiniai: Lietuva buržuazijos 
valdymo metais (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 PA.— F. 77,— Ар. 28,— В. 2505,— L. 9, 21—22.
37 Ten pat.— L. 19.
38 Ten pat.— L. 27.
39 Ten pat.— L. 29.
40 M ic k e v ič iu s -K a p s u k a s  V. Pirmoji Lietuvos proletarinė revoliucija ir 

Sovietų valdžia.'— Chicago, 1934.—■ P. 238.
41 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 2505,— L. 45.
42 Ten pat.— L. 49—51.
43 Ten pat,— L. 52.
44 Ten pat.— L. 58.
45 PA.— F. 3377,— Ap. 51.— B. 23; B u tk evičiu s 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 atsiminimų 1908— 1912 metais. Medžiaga 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 Antaną 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 Ka psukas  V. Pirmoji Lietuvos proletarinė revoliucija ir Tarybų val

džia. Antrasis 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 —  

март 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 т и с  3 . Франц Эйдукевич / /  П равда.— 1926.— 10 марта.
34 Kibirkštis (Smolenskas).— 1926.— № . 12.— P. 23.
35 Ж урнал Предприятие (М осква).— 1926.— №  3.
36 P rū se ika  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 vietą / /  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 Nr. 8, kur yra 

P. Eidukevičiaus gimtasis namas // PA.— F. 3377.— Ap. 4.— B. 18.— 
L. 12; Tiesa.— 1958.— Gruodžio 28; Mokslas ir gyvenimas.— 1969.— 
Nr. 9,— P. 11.

41 Tiesa.— 1959.— Spalio 8.
42 Tiesa.— 1969.— Spalio 8.
43 PA.— F. 77,— Ap. 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 K u čin sk as  D . Mirtininkų 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; Советская историческая эн

циклопедия.— Москва, 1965.— T. 8.— C. 46.
12 Fo g e le vič iu s  B. Juozas Garelis //  Revoliucinis judėjim as Lietuvoje.—  

V., 1957.— L. 760; Kaukaitės 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, Nr. 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 Tarybų valdžią Lietuvoje / /  Kom

jaunimo 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 Valstiečių 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; Pažymėjimas //  F. 77,— 

Ap. 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 atsiminimai / /  PA.— F. 3377.— Ap. 47.— B. 43.— L. 2.
9 PA.— F. 77.— Ap. 28,— B. 2985,— L. 55.
10 G aška  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 politemigrantų suvažiavimas 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 a š k a  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). Valstybinė bibliografija.— V., 1955.— 
P. V—XIV.

28 PA.— F. 1771.— Ap. 227,— B. 2469,— L. 26, 28.
29 G aška  /. Raštai.— P. 221—222.
30 Tiesa.— 1965.— Spalio 17.
31 PA.— F. 3377,— Ap. 56,— B. 228,— L. 12.
32 Nekrologas //  Tiesa.— 1973.— Balandžio 8.
33 Tiesa.— 1974.— Balandžio 6.
34 Auksinė varpa (Pakruojis).— 1974.— Lapkričio 5, 12.
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M e č is lo 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 ze v ič iu s  A .  Sąmokslas.— 
V., 1975.

3 Švyturys — 1973 — Nr. 3 — P. 30.
4 G e d vila s  M .  Lemiamas posūkis.'— V., 1975.— P. 10— 11.
5 Lietuvos TSR CVA — F. 378 — Ap. 2.— B. 9817 — L. 256.
6 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 3020,— L. 16.
7 Ten pat.— L. 25.
8 PA.— F. 3377.— Ap. 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 e d vila s  M .  Lemiamas posūkis.— P. 29.
16 Ten pat.
17 Vyriausybės žinios (Kaunas).— 1940.— Birželio 22, Nr. 711.— P. 421.
18 G e d v ila 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 e d vila s  M .  Lemiamas posūkis.— P. 266.
24 Liaudies švietimas 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 Правда.— 1952.— 15 октября.
29 Tiesa.— 1981,— Vasario 17.
30 Ten pat.— Balandžio 22.
31 G e d vila s  M .  Lemiamas posūkis. 1940— 1945.— V., 1975.— 391 p.

Juozas Grigalavičius

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 atsiminimai //  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 atsiminimai / /  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 atsiminimai, 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 atsiminimai //  PA.— F. 3377.— Ap. 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 atsiminimai //  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.— Vasario 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 pareiškimas //  Ten pat.— L. 85.
3 PH bendradarbių 1957.11.16 ir 1957.08.15 parašyti aktai Nr. 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 atsišaukimai'— V., 1962.— T. 1.— P. 485.
8 PA. — F. 77,— Ap. 28,— B. 3927,— L. 87.
9 Ten pat.
10 P o 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 Nekrologas //  Tiesa.— 1971.— Balandžio 17.

Jonas Kubickis

1 Tiesa.— 1949.— Balandžio 27.
2 J . Kubickio atsiminimai / /  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 Tam ašauskas K . Buržuazinės demokratijos „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 партии(б). 18—31 де

кабря 1925 г.: Стенографический отчет.— М.—Л., 1926.— С. 1002; 
XV съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б): Стенографи
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.— Ap. 28,— B. 6068,— L. 180.
5 D om aševičius K .  ir  k t. Katrės 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 ity tė  K .  Lietuvių tautinis fašizmas Lenkijoje // Šviesa (Niujor

kas).— 1935.— Nr. 1,— P. 16— 19.
9 M a tu la ity tė  K . Lietuvių darbo masių padėtis Vilųiaus krašte / /  Prie

kalas.— 1935,— Nr. 6.— P. 372— 376.

Icikas M eskupas-Adomas

1 PA.— F. 1771.— Ap. 1771—3,— B. 215,— L. 4; Lietuvos TSR CVA — 
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. Meskupo 1935.06.20 parašyta autobiografija //  PA.— F. 77.—• Ap. 
28.— B. 7201.— L. 33; I. Meskupo 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. Meskupui kaltinamasis 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. Meskupo 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. Meskupo 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.— Ap. 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 riekalas— 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 o id on aitė  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 id o n a itė  M .  Draugas Ma

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: Dokumentų 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 Советская 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 Mileika

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 CVA — F. 507.— Ap. 1 — B. 474,— L. 2.
10 Ten pat; PA.— F. 77.— Ap. 11,— B. 48,— L. 16.
11 PA.— F. 77,— Ap. 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 Nekrologas //  Tiesa.— 1981.— Rugpjūčio 6.
23 Komunizmo vėliava (Kaunas).— 1982.— Rugsėjo 25.

Vladas Niunka

1 V. Niunkos 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.
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13 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 Vyriausybės 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 аунас).— 1940.— 18 ию
ля, 24 августа.

25 V. Niunkos 1947.01.17 anketa, autobiografija //  PH.— Asmens byla.— 
L. 7, 10.

26 Didžiojo Tėvynės karo laikotarpio Lietuvos TSR spauda. 1941— 1944 
(iki Lietuvos TSR išvadavimo). Valstybinė bibliografija.— V., 1955,— 
P. 7—35.

27 N iu n k a  V. Tarybų Lietuvos metai.— M., 1943.— P. 11— 12.
28 Ten pat.— P. 14— 15.
29 Ten pat.— P. 16.
30 Ten pat — P. 20.
31 Ten pat.— P. 18.
32 Komunistas.— 1948,— Nr. 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 trisdešimtosios m eti

nės.— V., 1949.— P. 5.
44 K apsukas V. Pirmoji Lietuvos proletarinė revoliucija ir Tarybų 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.— Vasario 28.
48 N iu n k a  V. Socialiniai katalikybės mitai.— V., 1965.— P. 7.
49 Ten pat — P. 207.
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50 PII.— V. Niunkos asmens byla.— L. 3, 17; Komunistas.— 1977.— 
N r. 8.— P. 68; Академия наук Литовской ССР.— Вильнюс, 1983.— 
С. 211.

61 PH.— V. Niunkos asmens byla.
62 Tiesa.— 1984.— Birželio 21.

Juozas Ozarskis

1 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 8042,— L. 16.
2 Очерки истории Коммунистической партии Латвии,— 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 K a raliūna s P . Šviesus kovotojo atminimas / /  Tiesa.— 1964.— Spalio 24.
15 M ic k e v ič iu s  A .  Partijos karys //  Ten pat.
16 Tiesa.— 1958,— Birželio 24.
17 PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 8042,— L. 44.
18 Nekrologas / /  Tarybų Lietuva.— 1943.— Liepos 1.

Antanas Petrauskas

1 A. Petrausko 1940.10.09 autobiografija j  j  PA.— F. 1771.— Ap. 3.— 
B. 1193,— L. 6.

2 Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija.— V., 1968.— T. 2.— P. 830; 
Žodžiai apie kovos draugą: L. Kapočiaus, Ch. Aizeno, A. Markausko 
atsiminimai //  Komunistas.— 1985.— Nr. 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 Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija.— T. 2.— P. 124.
6 Lietuvos TSR CVA.— F. 478,— Ap. 4,— B. 5462,— L. 46.
7 PA.— F. 3110,— Ap. 3110,— B. 3,— L. 37.
3 A iž e 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 mėn. įvykusį LKP CK plenumą Kulau
tuvoje; LKP istorijos klausimai.— 1964.— T. 4.— P. 220.

21 Partijos istorijos instituto prie LKP CK 1963.12.09 parašytas aktas 
Nr. 708 apie 1939 m. sausio 6 d. įvykusį LKP CK plenumą Vilkė- 
nuose prie Babtų; A. Sniečkaus laiškas moksleiviams / /  Komjaunimo 
tiesa.— 1975.— Vasario 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 atsiminimai / /  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 a c ija u s k a s  J .  Kartu 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 pat — P. 82; PA.— F. 1771 — Ap. 1771,— B. 31,— L. 160.
34 Nekrologas //  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 Piligrimas

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 atsiliepimas //  PA.— F. 3377,-— Ap. 46.— 

B. 660,— L. 15.
5 E. Piligrimienės 1964.11.20 atsiminimai // 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 atsišaukimai.— V., 1963,— T. 4.— P. 141— 

143; PA.— F. 3377.— Ap. 46.— B. 660.— L. 6.
8 Lietuvos Komunistų partijos atsišaukimai.— T. 4.— P. 148— 150.
9 Lietuvos Komunistų partijos spauda. 1917— 1940. Bibliografija. 1 dalis. 

Knygos ir brošiūros.— V., 1981,— Nr. 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 Ten pat.— L. 55.
17 Ten pat.-— L. 63.
18 PA.— F. 77.— Ap. 28,— B. 11744,— L. 39.
19 Ten pat.— L. 20, 23.
50 Ten pat.— L. 42.
21 J . Piligrimo 1968.06.15 anketa //  PA — F. 3377,— Ap. 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.-—-Vasario 8.
27 Nekrologas //  Tiesa.— 1983.— Lapkričio 10.

Karolis Požėla

1 PA.— F. 77,— Ap. 28 — B. 8773 — L. 86 (paso nuotrauka).
2 Ten pat — B. 8772.— L. 9.
3 K apsukas V. Karolis Požėla //  P o 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 P o žė la  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 P o žė la  K .  Raštai.— P. 364—365.
18 Ten pat.— P. 313—314.
19 Ten pat.— P. 341.
20 Tiesa.— 1926,— Lapkritis, Nr. 53,— P. 2.
21 P o žė la  K .  Raštai.— P. 314.
22 Ten pat.— P. 348.
23 Švyturys.— 1951.— Nr. 24.— P. 4.
24 Tiesa.—• 1966.— Vasario 27.
25 P o žė la  K. Raštai.— P. 66, 67.
26 Lietuvos TSR istorijos šaltiniai.— V., 1961.— T. 4.— P. 308.
27 P o žė la  K .  Raštai.— P. 330—331.
28 Lietuvos Komunistų partijos atsišaukimai.— V., 1962.— T. 2.— P. 218; 

Darbininkų atstovas.—- 1926.— Lapkričio 27, Nr. 28.
29 Lietuvos TSR istorijos šaltiniai.— T. 4.— P. 325, 327.
30 PII.— K. Požėlos ir jo draugų teismo 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 ar smurto vertė // Naujienos (Čikaga).— 1973.— 

Gegužės 26, Nr. 125; PA.— F. 77,— Ap. 28,— B. 8774 — L. 86.
41 P o žė la  K .  Raštai.— P. 367.
42 Ten pat.— P. 327.
43 Ten pat.— P. 370.
44 B e ržin sk aitė  A .  Didi tarptautinio darbo žmonių solidarumo jėga // 

Tiesa.— 1959.— Gruodžio 27.
45 Institut fiir Marxismus-Leninismus beim ZK der SĖD. Zentrales Par- 

teiarchiv.— 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 metais. 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; Švyturys— 1971.— Gruodis, 

Nr. 24.
50 Lietuvos TSR CVA.— F. 923,— Ap. 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; Kom unistas— 1927,— Nr. 3.— P. 193— 194.
54 LKP CK 1927 m. sausio 1 d. atsišaukimas „Į kovą prieš fašizmą!" // 

Lietuvos Komunistų partijos atsišaukimai.— T. 2.— P. 223—225.
65 Ten pat.— P. 290, 338, 395 ir kt.
56 Tiesa.— 1940.— Gruodžio 27.
57 Keturių sušaudytųjų palaikų perkėlimo 1947 m. gruodžio mėn. ak

tai I I  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 atsišaukimai.— 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 — Ap. 1,— B. 2558,— L. 16.
21 Tiesa (Smolenskas).— 1924.— Liepa, Nr. 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,— Ap. 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.

Antanas Sniečkus

1 LKP istorijos klausimai.— 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.— Ap. 10.— B. 14,— L. 5.
9 PII.— Dokumentų rinkinys „Lietuvos KP rezoliucijos1'.—- P. 557.
10 Ten pat.— P. 658.

463



T .  2 ,-11 Lietuvos Komunistų partijos istorijos apybraiža.— V., 1978.-
P. 190. j

12 Lietuvos Komunistų partijos atsišaukimai.— 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 Mokslas ir gyvenimas.— 1980.— N r. 10.— P. 3.
41 Antano Sniečkaus gyvenimo ir visuomeninės 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 lič iu 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 D au g in is  P . Kova dėl Tarybų valdžios Luokės ir V arnių valsčiuose 

1918— 1919 m. // PA.— F. 3377.— Ap. 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 n ca itie n ė  M . LKP literatūros gabenimas Sakių rajone per Vokieti

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.

464



9 PA.— F. 77,— Ap. 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 ir y s  S. Senajame malūne / /  „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 komjaunimui 50 metų: Mokslinės konferencijos medžiaga.— 

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. 28 — B. 11445,— L. 10.
12 Ten pat; B. 10928 — L. 120.
13 PA.— F. 77.— Ap. 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.— Ap. 28.— 

B. 11445,— L. 11.
21 Lietuvos TSR CVA.— F. 438.— Ap. 1,— B. 3285,— L. 80; PA.— F. 

3377 — Ap. 58,— B. 693,— L. 1130.
22 Liaudies balsas (Kaunas).— 1940.— Birželio 25, Nr. 5.
23 LKP istorijos klausimai.— 1979.— T. 24.— P. 87—97; Lietuvos TSR 

CVA — F. 1367,— Ap. 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.— Vasario 9.
28 Ten pat.— Gegužės 23.
29 Lietuvos liaudis Didžiajame Tėvynės kare (1941— 1945): Dokumentų 

ir medžiagos rinkinys.— V., 1982.— P. 91.
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30 Ten pat.— P. 103.
31 Ten pat.— P. 128.
32 Ten pat.— P. 207—210.
33 Staras P . Partizaninis judėjim as Lietuvoje Didžiojo Tėvynės karo me

tais.— V., 1966,— P. 159, 160.
34 Vilniaus miesto istorija nuo Spalio revoliucijos iki dabartinių dienų.— 

V., 1972,— P. 210.
35 M otiejus Šumauskas. Knygų, straipsnių, pranešimų ir kalbų bibliogra

fija.— V., 1975,— P. 7.
36 Šum auskas M . Gyvenimo prasmė.— V., 1975.— P. 248.
37 Ten pat.— P. 250.
38 Tiesa.— 1967,— Spalio 17.
38 Tiesa.— 1975.— Gruodžio 26.
40 Ten pat.— Lapkričio 15.
41 Tiesa.-— 1980.— Lapkričio 14.
42 Tiesa.— 1965.— Vasario 19.
43 Nekrologas / /  Tiesa.— 1982.— Gegužės 31.
44 Vakarinės naujienos.— 1976.-— Gruodžio 28.
45 Tiesa.— 1982.— Liepos 6.

Povilas Tryčius

1 P. Tryčiaus 1945.06.29 autobiografija //  PA.-— F. 3406.— Ар. 1.— B. 
100 — L. 5.

2 Buvusio Varžgalių kuopelės nario Broniaus Goštauto 1966 m. atsimi
nimai / /  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 informatoriaus 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 agropramoninio komiteto 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 agropramoninio komiteto archyvas.— F. 1.— 

Ap. 2 — B. 4500,— L. 29.
20 Ten pat.— L. 27—29.
21 Kruvinos žudikų pėdos. Archyviniai dokumentai. IX rinkinys.— V., 

1968,— P. 198.
22 Nekrologas //  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. Vilčinsko 1935 m. parašyti atsiminimai / /  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. Nemeikšio atsiminimai //  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 Sum auskas M. Kovų verpetuose.— V., 1978.— P. 88.
14 PA.— F. 77,— Ap. 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 C h odosaitė  M. Audrose 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 metrikacijos 1923.01.10 išduotas liudijimas //  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 Aleksandrą 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) atsišaukimai Didžiojo 

Tėvynės karo metu.— 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). Valstybinė 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 kare (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 a n a s  G . Dvi savaitės A ustrijoje.— V., 1957,— P. 78.
40 Ten pat.— P. 79.
41 Zim a n a s  G . Ką aš mačiau Amerikoje. Kelionės įspūdžiai.— V., 1960.— 

P. 219.
42 Ten pat.— P. 220.
43 Ten pat.— P. 222.
44 Per suklestėjimą į vienybę.— V., 1986.— P. 372.
45 Zim a n a s  G. Iliuzijos ir tikrovė. Sionizmo ideologija ir praktika.— V., 

1984,— P. 4.
46 Zim a n a s  G. Siluetai.— V., 1984.— P. 6.
47 PA.— F. 77,— Ap. 28.— B. 12983,— L. 27.
48 Tiesa.— 1960.— Liepos 17.
49 Nekrologas //  Tiesa.— 1985.— Liepos 16.
50 Tiesa.— 1985.— Spalio 31.
51 Vakarinės naujienos.— 1987.— Gegužės 8.
62 Tiesa.— 1987.— Birželio 4.
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M ic h a ila s  Ž u k a u sk a s

1 Pasas, išduotas Vilniaus miesto Lenino rajono vykdomojo komiteto 
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 Vilniaus miesto Lenino rajo
no komiteto 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 sukūrimą Lietuvoje.— V., 1969.— P. 256, 258.
15 PA.— F. 1771,— Ap. 227.— B. 2770,— L. 1.
16 Nekrologas //  Tiesa.— 1982.— Lapkričio 11.
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452

Garelis Steponas •— 166 
Garelytė-Ginaitienė 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 Aleksandras (1874—

1959) — 184
Gedvilas Mečislovas (1901— 

1981)— 184— 195, 204, 205,
245, 361, 363, 371, 423, 453 

Gegeckas Juozas (1866— 1922) — 
278

Geležauskaitė N ijolė (g. 1958) — 
7

Genkinas — 148
Geraitė 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 
Gineitienė Danguolė (g. 1939) — 

373, 396, 398
Gira Liudas (1884— 1946) — 180, 

433
Girdžiuvienė Antanina (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 Adomas (1911—

1941) — 364 
Gorgulovas — 90
Gorkis Maksimas (1868—

1936) — 428
Goštautas A lbertas (m. 1539) — 

322
Goštautas Bronius (g. 1907) — 

466

Gražinis Adomas (1894— 1983) —
204

Greifenbergerienė Eugenija
(1900— 1934) — 236

Greifenbergeris Juozas (1898—
1926) — 48, 58, 62, 123, 128, 
227, 234, 241, 306, 308, 314— 
316, 319, 355, 384, 405, 413— 
415

Greilichas (Greulich) Hermanas 
(1842— 1925) — 94, 95

Grybas Simonas (m. 1919) — 33, 
142, 303

Grybas Vincas (1890— 1941) — 
211

Grigalavičius Juozas (1913—
1983) — 91, 113, 188, 195—
209, 245, 286, 453, 454

Grigaliūnas-Glovackis Vincas 
(1885— 1964) — 312

Grigorova — 231
Grincevičiūtė Filomena (1880—

1960) — 19, 73, 154, 231, 232
Grinius Kazys (1866— 1950) — 

313
Griškelis V iktoras (1899— 

1938) — 216
Grosmanienė-Krastinaitė A. (m. 

1905) — 119
Gruodis Antanas (g. 1900) — 315, 

316
Gruodis Juozas (1893— 1941) —

254
Guogis Adolfas (1910— 1976) —

205
Gurvičius Moisejus (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

Heismansas Kamilis (1871— 
1968) — 155

Hitleris Adolfas (1889— 1945) — 
274, 292

Hofmanas Maksas (1869— 1927) — 
32

Ickovičius Izraelis (1913— 1942) — 
112

Yčas M artynas (1885— 1941) —
21, 289
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Jacenevičius Viktoras (1924—
1943) — 363

Jacovskis Aleksandras (1915—
1942) — 248, 421, 468 

Jakaitienė Ju lija  (g. 1947) — 462 
Jakševičius Aleksandras (1886—-

1971) — 78, 144, 160, 174,
210—220, 227, 304, 454 

Jakubonis Povilas (1915— 1977) — 
202

Janavičius Liudvikas (1859— 
1902) — 8

Jančiauskas Jonas —■ 414 
Jančiauskienė •— 414 
Jankauskas Povilas (slap, Benius; 

1897— 1938) — 169, 179, 280,
355—357, 375, 387, 439 

Jankūnaitė  Eugenija (1898— 
1939) — 144, 216

Janonis Julius (181)6— 1917) —
55, 56, 141, 198, 199, 202,
299, 301, 325, 354, 445 

Janulaitis Augustinas (1878— 
1950)— 12, 22, 26, 258, 321 

Janulevičiūtė Danguolė (g. 
1938) — 116

Janušauskas Juozas (1893—■ 
1922) — 228

Januškis Jonas (1900— 1963)-—
338

Ja ra s  Kazys (g. 1900) — 400 
Jar-K ravčenka Anatolijus (g. 

1911)— 165
Jaroslavskis Jem eljanas (1878—

1943) — 61
Jasiūnas Jonas (m. 1920) — 212 
Jasulevičius Juozas (1877—

1958) — 70, 94
Jodelė  Pranas (1871— 1955)—- 

419
Jokūbonis Gediminas (g. 1927) — 

367
Jonas XXIII (1881— 1963) — 270 
Joneikis Vilius (1903—■ 1930) —

126
Josiukas Jonas (1892— 1938) -—•

315, 316
Juknienė Genovaitė (g. 1930) — 

462
Junčas-Kučinskas Mykolas

(1893— 1973) — 362, 390 
Jurevičius Jonas (1910— 1943) — 

362, 440
Jurginis Juozas (g. 1909) — 385,

399

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

Kabas Grigorijus (1908— 1984) — 
238

Kadžiulis Vaclovas (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

Kalpakovaitė 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. Mickevi

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 Vladas (1902— 1980) — 
362

Kasperaitis Jonas (1903— 1938) —
169, 179, 356, 357, 387

Kateiva Leonas (g. 1899) — 247
Katilius J .— 103
Katinas Kazys (1902— 1945) —

170, 288, 342
Kaukaitė M arija (g. 1907) —

169, 288, 342, 451
Kautskis Karlas (1854— 1938) — 

17, 26, 87, 94, 95
Kavaliauskaitė-Filipavičienė Emi

lija (g. 1913) — 262
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Kazlauskaitė Bronislava (g. 
1898) — 234

Kemėšis Fabijonas (1879— 
1954) — 103

Kerbelis Motelis (1908— 1975) — 
280

Kerenskis A leksandras (1881— 
1970) — 31

Kernovičius Konstantinas (1887—
1938) — 33, 160, 212 

Kėžinaitis Petras (1906— 1969) —
188

Kirstukas Antanas (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 Augusta — 45 
Kloševskis Ernstas ■— 45 
Knorinas Vilhelmas (1890—

1939) — 43
Kolodnas Aronas (1893— 1968) — 

421
Komaraitė-Bezekavičienė Zita (g. 

1938) — 193
Kondraška Stasys (1910— 1960)'— 

197
Kopytkovas Ignas — 203 
Korsakas Kostas (1909— 1986) —■ 

115, 181
Kovalskis Jonas (g. 1906) — 215 
Kozlovas Ivanas (1888— 1957) — 

17, 443
Kozlovskis Mečislovas (1876—

1927) — 8 
Kranauskas Antanas (1910—

1936) — 358 
Krasauskas Ignas (1872—

1931) — 275 
Krasauskas Stasys (1929—

1977)— 117 
Krasnovas Piotras (1869—

1947) — 31 
Krastinaitė Klaudina (1896—

1929) — 169, 240
Kraštinis Fridas (1908— 1986) —

360
Krauzė G.— 95
Krėvė-Mickevičius Vincas (1882— 

1954) — 171, 189, 321

Kriaučiūnas Petras (1850—-
1916) — 53

Krištaponis Adomas (1895—-
1986) — 107

Krukas Berelis (g. 1920) — 202, 
203

Krūminis Janas (1894— 1938) — 
293

Krupavičius M ykolas (1885—
1970) — 312, 313, 316

Kubickis Jonas (1882— 1949) — 
215, 221—230, 306, 407, 455

Kučinskas Domas (1902—
1985) — 169, 451

Kudirka Vincas (1858— 1899) —  
53, 54

Kuncaitienė M alvina (1904—
1984) — 464

Kuncaitis Antanas (1885— 1941) —  
376, 377

Kundra — 316
Kundrotas Adolfas (1897—-

1971) — 34 
Kunigėlis Jonas 

108
Kūsinenas Otas 

61
Kutka Petras 

245
K utraitė M arija 

204
Kuzma Vladas 

299
Kuznecovas — 274

(1896— 1941) — 

(1881— 1964) — 

(1910— 1987) — 

(1911— 1985) — 

(1892— 1942)—

Labanauskas Vladas (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 Jurgis (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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Lazėnas Linas (1941— 1986) — 
367

Lazickaitė Aldona (g. 1936) — 7 
Lebedys Julius (g. 1917) — 323 
Lėgynas Karlas (1861— 1920) —

156
Leninas Vladimiras (Uljano- 

vas 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 Olga (1897— 1970) — 
141, 147, 149

Lenkaitis Jonas (1891— 1941) — 
215

Leonas Petras (1864— 1938) —
321

Leonas XIII (1810— 1913) — 269 
Levitacas Faivas (1913— 1952)—• 

259
Liaudanskas Antanas (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

Macevičius Kazys (1907— 1974) — 
201

M acijauskas Jonas (1900— 
1981) — 286, 362, 460 

M ackevičius Antanas (1828— 
1863) — 8

M aginskas Aleksas (1907—-
1942) — 179, 263, 376

L au rin k u s  Ju o z a s  (1909— 1978) —
107

M ajevskis Vasilijus (1901—
1943) — 392

M akariūnas Jaunutis (g. 1934)-—
93

M akaveckaitė V iktė (1917— 
1947) — 202, 204

Makelis Petras (1901— 1941) —
170

M aliukevičius Rokas (1930—
1983) — 63

Manas Tomas (1856— 1941) —
320

Maniušis Juozas (1910— 1987) — 
367

Manuilskis Dimitrijus (1883—
1959) — 61, 293

M arcinkevičius Antanas (g. 
1934) — 367

M arcinkevičius Jonas (1900— 
1953) — 181

Marčiulionis Kazys (g. 1909) — 
107

Marksas 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. Cederbaumas 

Julijus; 1873— 1923) — 87 
Matulaitienė Vilhelmina (1867—

1962) — 231
M atulaitis Kęstutis (1905— 

1938) — 235
Matulaitis Stasys (1866— 1956) — 

178, 223, 231—233, 235 
M atulaitytė Aldona (1901—

1986) — 234, 238
M atulaitytė Katrė (1900— 1938) — 

231—236, 455
M atulaitytė Laima (g. 1907) —

235
Matulionis Alfonsas (1916— 

1983) — 203
Matulionis Eduardas (1912—

1987) — 204
Matulis Juozas (g. 1899) — 367 
M atusevičius Baltrus (1899— 

1938)— 174, 217
M auras Janka (1883— 1971) —

219
M azurkevičius Kazimieras (1894— 

1968) — 147, 149
Mažylis Pranas (1885— 1966) —■

19
Medišauskas Henrikas (1910— 

1977) — 107
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M eilus Pranas (1886— 1948) —
438

M eleras M.— 197 
M elnalksnaitė Nora (g. 1901) — 

304
M elnikaitė M arija (1923— 1943) — 

213 365
Memenąs Jonas (g. 1900) — 203 
M eringas Francas (1846— 

1919) — 17
M erkys Antanas (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
Meskupas-Adomas Icikas (1907— 

1942) — 90, 113, 187, 188, 193, 
203, 237—249, 285, 288, 358, 
362—364, 377, 433, 434, 440, 
455, 456

Meskupas Pinchus ■— 238 
M eškauskienė-Navikaitė Micha

lina  (g. 1907)— 171, 188, 205 
Miasnikovas Aleksandras (1886— 

1925) — 41
M ickevičius Antanas (1906—

1972) — 126
M ickevičius Juozas (1907—•

1974) — 91, 288, 290, 440, 460 
M ieželaitis Eduardas (g. 1919) — 

111, 112, 181, 428 
M ikšys Norbertas (g. 1897) — 

315, 400
Mikuckis Juozas (1891— 1970) — 

225
M ikutėnas Vacys — 93 
Milčius Stasys (g. 1896) — 294 
M ileika Aloyzas (1901— 1981) — 

250—256, 457
M ileika Leonas (m. 1910) — 251 
Milevas Afanasijus •— 440 
Milvydas Antanas (1911— 1941) — 

360, 364
Minkovas Zelmanas (g. 1898) — 

410
Mirkinas Ch.— 398 
Misiašekas S.— 367 
Mockus Valerijonas (1912— 

1942) — 188
M izara Rojus (1895—1967) —

433
Molis Simas (g. 1878) — 146

M ontvila V ytautas (1902—
1941) — 429, 433 

Morganas — 26
M oskvinas Michailas (tikr. Trili- 

seris Michailas; 1883— 1941) — 
162

M oskvinas M ironas (iki 1933 m.
Feigelsonas; g. 1903) — 357 

M otiejūnas Stasys — 107 
M otieka Vladas (1903— 1975) — 

362
Mozelis Juozas (1904— 1943) -—-

403
M ozūriūnas Vladas (1922—-

1964)— 111
Musolinis Benitas (1883—

1945) — 293

N akutytė Katrė (1889— 1937) — 
44, 445

Nanartonis Jonas (g. 1911) —
283, 389

N arkevičiūtė Janina (1916—-
1975) — 392

N aruševičius Pranas (g. 1898) — 
217, 218

Narušis 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
Nemeikšis M artynas (1896—

1971) — 467
Nėris Salomėja (tikr. Bačinskai- 

tė-Bučienė; 1904— 1945) — 56, 
93, 180, 323, 342, 433 

N iaura Jonas (g. 1883) — 215 
Nykštaitis Alfonsas (1913—-

1961) — 189 
Niunka Juozas — 262 
Niunka Vladas (1907— 1983) — 

245, 257—272, 285, 360, 422r 
423, 457, 458, 459 

Niunkienė-Jakubauskaitė Elena 
(1886— 1972) — 257 

Norvaiša Antanas (g 1900) —- 
315, 317

Norvydas Feliksas (1893—-
1938) — 121, 215

Norvydienė-Pelėdžiūtė M arija 
(1897— 1976)— 215, 301 

Novickis — 224
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O lekas Pranas (1914— 1965)-—■ 
362

Opanskis Juozas (1896— 1927) — 
96, 142, 449

Osubka-Moravskis Edvardas Bo
leslovas (g. 1909) — 181 

Ošerovičius Ilja (1879— 1938) — 
169, 357, 440

Ozarskaitė-M ickevičienė Ona 
(1907— 1978) — 278 

Ozarskaitė Kazimiera (1905—
1981) — 278

Ozarskis Eduardas (1908— 1980) — 
278

Ozarskis Juozas (1874— 1943) — 
146, 149, 273—278, 459

Pacevičius Petras (1897— 1969) —
403

Pacipavičiūtė Alvyra-Elena (g.
1942) — 271 

Paegle O.— 444
Pagirys Juozas (1895— 1918) —

40
Pajarskis Petras (1895— 1942) — 

91, 246, 248, 340, 357, 440 
Pajaujis 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 Vladas (g. 1902) — 201 
Parnarauskas Jonas (1904— 

1953) — 259
Paškevičius Anatolijus (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

Perminąs Stasys (1916— 1943) — 
112

Petkevičienė Rozalija (Eidukevi- 
čiūtė; 1861— 19411— 163 

Petkevičius Jonas (1862— 1941) —■ 
163

Petkevičiūtė Danguolė (g.
1963) — 428

Petraškevičius Česlovas (1886— 
1941) — 75

Petrauskas Antanas (tėvas) ■— 279 
Petrauskas Antanas (slap. Simas, 

Vaclovas; 1905—1946) — 203, 
245, 279—287, 390, 459 

Petrauskas Jonas (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 Grigorijus (1878— 

1958) — 18, 64
Petruitis Jonas (1891— 1943) —

315, 318
Petrulis Napoleonas (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 
Piligrimienė-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 Abromas (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
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Plyčiuvaitytė O na (g. 1914) — 
202

Poderis M artynas (1885— 1972) —
329

Posas Morisas -— 336
Poška Dionizas (1757— 1830) —

54
Potresovas Aleksandras (1869— 

1934) — 87
Povilaitis Augustinas (1900— 

1941)— 107, 261, 295, 345,
360

Povilavičius Jurgis (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 Jan 
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 
Albertas; 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,

P le šk ū n a s  V la d as  (1912— 1987) —
93

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
Raišutienė M arė (g. 1904) — 126 
Raišutis Pranas (g. 1902) — 126 
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