


LIETUVIŲ ARCHYVAS 
t ' 

B O L Š E V I Z M O METAI 

III 

S T U D I J Ų B I U R O L E I D I N Y S 

K A U N A S 1 9 4 2 



Redaktorius J. Balčiūnas. Redakcijos 
ir administracijos adresas: Kaunas, 
Laisvės Alėja 41b. Tiražas 25.000 
egz. Spausdino „Žaibo" spaustuvė. 



I N H A L T S A N G A B E UND R E G I S T E R 
TURINIO S A N T R A U K A IR RODYKLĖ 

Die, Demaskierung des bolsche-
wistischen Betruges. Um der Welt-
oeffentlichkeit den ganzen bol-
schewistischen Betrug aufzuzei-
gen, waren am 30. August 1942 in 
Kauen die im Generalbezirk Litauen 
verbliebenen ehemaligen Mitglieder 
des Volksseims, der Volksregierung 
und des Rates der Volkskommissare 
versammelt und haben in oeffentli-
chen Erklaerungen und Resolutio-
nen den bolschewistischen Betrug 
demaskiert. .. 1 

Prof. V. Krėvė-Mickevičius: Die 
bolschewistische Invasion und die 
Volksregierung. Der Verfasser war 
in den ersten Tagen nach dem Ein-
march der Bolschewisten stellv. 
Ministerpraesident der Volksregie-
rung und Aussenminister und gibt 
eine gruendliche Darstellung da-
rueber, dass die damalige litauische 
Regierung nur ein Deckmantel fuer 
die bolschewistischen Bestrebun-
gen und Ziele in Litauen war. Alles 
wurde von Moskau diktiert und 
durchgefuehrt. Sehr aufschluss-
reich ist in dieser Hinsicht eine 
Unterredung des Verfassers mit V. 
M. Molotov, der diese Sachlage 
voellig offen bestaetigte 7 

Agr. Pranas Mickus: Die Fael-
schungen der Wahlergebnisse bei 
den Voksscimwahlen. Als ehema-
liger Abgeordneter des Volksseims 
und Vorsitzender der Wahlkom-
mission fuer den Bezirk Schaulen 
widerlegt der Verfasser in seiner 
Darstellung mit grosser Entschie-
denheit die offiziellen bolschewisti-
schen Behauptungen, wonach der 
Volksseim den freien Willen und 
die Meinung des ganzen Volkes 
verkoerpert habe. Es werden fer-
ner dokumentarische Beweise fuer 
die bolschewistischen Faelschun-
gen der Wahlergebnisse beige-
bracht 17 

Psl. 
Bolševikinės klastos demaskavi-

mas. Norėdami parodyti pasauliui 
bolševikinę klastą, Kaune 1942.VIII. 
30. buvo susirinkę buvę Liaudies Sei-
mo, Liaudies vyriausybės ir komisa-
rų Tarybos nariai, kurie viešais savo 
pareiškimais ir atitinkama rezoliuci-
ja demaskavo bolševikinę klastą . . 1 

Prof. V. Krėvė-Mickevičius. Bolše-
viku invazija ir Liaudies Vyriausy-
bė. Rašo ėjęs Liaudies min. "pirmi-
ninko pareigas ir buvęs užsienių rei-
kalų ministeris pirmomis bolševikų 
įsiveržimo dienomis. Straipsnyje iš-
samiai pavaizduota, kad tuometinė 
Lietuvos vyriausybė buvo tik prie-
danga bolševikų sumanymams ir 
tikslams Lietuvoje pasiekti. Viską 
darė ir diktavo Maskva. Tuo atžvil-
giu labai reikšmingas autoriaus pa-
sikalbėjimas su V. M. Molotovu, ku-
ris nė kiek nesivaržydamas, visai 
atvirai tą faktą patvirtino 7 

Agr. Pranas Mickus. Liaudies Sei-
mo rinkimų duomenų klastojimas. 
Rašo buvęs Liaudies Seimo narys ir 
Šiaulių Apygardos rinkimų komisi-
jos pirmininkas. Savo rašiny jis 
griežtai paneigė tuos oficialiuosius 
tvirtinimus, kad Liaudies Seimas iš-
reiškęs visos tautos laisvąją valią ir 
nusistatymą. Be to, labai daug pa-
teikia dokumentinės medžiagos, įro-
dančios Liaudies Seimo rinkimų duo-
menų klastojimą 17 
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Dr. A. Garmus: Die Einverleibung 
Litauens in die Sowjetunion — ein 
Moskauer Diktat. Der Verfasser er-
fuhr erst aus der Presse, dass er als 
Kandidat fuer den Volksseim auf-
gestellt ist. Als er Widerspruch er-
heben wollte, wurde ihm bedeutet, 
dass ihn niemand mehr aus der 
Kandidatenliste streichen koenne. 
Man hoffte noch wenigstens im 
Parlament etwas Nuetzliches auszu-
richten. Nach einer Unterredung 
mit Dekanosow musste sich der 
Verfasser endgueltig davon ueber-
zeugen, dass alle Bemuehungen zur 
Wahrung der litauischen Belange 
von vornherein zum Scheitern ver-
urteilt sind, und dass nur noch die 
Aufgabe uebrig bleibe, das litauische 
Volk vor der Vernichtung zu retten. 
Der Anschluss, die Bolschewisierung 
und Kollektivisierung Litauens waren 
in der Sowjetgesandtschaft bereits 
beschlossen worden. Zur Vorbeugung 
irgendwelcher Zwischenfaelle wurden 
die Abgeordneten im Kauener Stadt-
theater, wo die erste Sitzung des 
Volksseims stattfand, von Tschekis-
ten ueberwacht und das ganze Thea-
ter war gefuellt mit Juden und Kom-
munisten, die dann namens der Ab-
geordneten ueber alles abstimmten. 
Die Abgeordneten konnten nicht zu 
Worte kommen, um ihre Meinung zu 
aeussern. Die Redeentwuerfe mussten 
vorher schriftlich eingereicht wer-
den. Nach den „Korrekturen" des 
Seimpraesidiums konnte man ihren 
urspruenglichen Inhalt kaum mehr 
wiedererkennen. Der Volksseim hat 
somit unter keinen Umstaenden 
den Willen des litauischen Volkes 
verkoerpert 35 

Liudas Dovydėnas: Mein Weg zum 
Volksseim. Unbedeutende Bekannt-
schaften des Verfassers mit der 
Kommunistin M. Meškauskienė und 
mit Mitgliedern der Sowjetgesandt-
schaft in Kauen machten ihn wider 
seinen Willen zum Abgeordneten des 
Volksseims. Obwohl teilweise nur 
16«/o der Wahlberechtigten ihre Stim-
me abgaben, galten die aufgestellten 
Kandidaten dennoch als „gewaehlt" 
und begaben sich nach Kauen. Hier 
wurden sie von NKVD-Agenten vom 
ersten Tage an in Obhut genommen 
und man liess sie kein eigenes Woert-
chen verlauten. Am 21. Juli 1940 

\ wurden sie in den Sitzungsraum des 
Volksseims, das Stadttheater beor-
dert und tauchten da in der Masse 
des geladenen Publikums unter, das 
fuer sie applaudierte und abstimmte. 

Dr. A. Garmus. Lietuvos įjungi-
mas i SSSR — Maskvos diktatas. 
Autorius tik iš laikraščių patyrė, 
kad jis išstatytas kandidatu į Liau-
dies Seimą. Ir kai jis bandė prieš-
tarauti, jam buvo pareikšta, kad jau 
niekas jo iš sąrašų negali išbraukti. 
Buvo tikėtasi bent Seime ką nors 
naudingo padaryti, bet pasikalbėjęs 
su Dekanozovu, autorius įsitikino, 
kad visos pastangos išsaugoti Lietu-
vą iš anksto pasmerktos. Lieka tik 
gelbėti pačią lietuvių tautą nuo su-
naikinimo. Pasiuntinybėje jau buvo 
nuspręstas Lietuvos prijungimas, su-
bolševikinimas, sukolchozinimas ir 
t. t. Kad nebūtų padaryta kokių 
nors išsišokimų, Kauno teatre, kur 
įvyko pirmas posėdis, visi atstovai 
buvo apstatyti čekistais, o teatras 
privarytas žydų ir komunistų, kurie 
atstovų vardu viską ir nubalsavo. 
Seimo atstovai posėdyje negavo bal-
so ir niekas negalėjo savo nuomonės 
pareikšti. Kalbos galėjo būti patei-
kiamos tik raštu. Prezidiumui „ištai-
sius", jų negalima buvo pažinti. Dėl 
viso šito Seimas nieku būdu nėra 
išreiškęs lietuvių tautos valios . . . . 3 5 

Liudas Dovydėnas. Mano kelias i 
Liaudies Seimą. Nereikšmingos pa-
žintys su komuniste M. Meškauskie-
ne ir SSSR pasiuntinybės Kaune 

« 
nariais padarė autorių Liaudies Sei-
mo nariu prieš jo paties ir rinkėjų 
norą. Nors balsavo tik 16% rinkėjų, 
tačiau visi išstatyti kandidatai „buvo 
išrinkti" ir suvažiavo į Kauną. NK 
VD agentai paėmė juos savo globon 
jau pačią pirmąją dieną ir neleido 
žodžio pratarti. Sušaukti į teatro rū-
mus pirmo posėdžio 1940.V1I.21, jie 
paskendo kviestinėje publikoje, kuri 
už juos plojo, už juos balsavo. Jau 



Bereits die erste Sitzung ueberzeugte 
alle davon, dass alles nur Propagan-
daspiel ist. Nach einem Rueckblick 
auf seinen Weg zum Volksseim er-
klaert der Verfasser, dass er ein 
Opfer der bolschewistischen Metho-
den und des nationalen Ungluecks 
war und ist. Kein einziger Abgeord-
neter des Volksseims war oder ist 
ein Vertreter weder der Bevoelke-
rung Litauens, noch des litauischen 
Volkes 47 

Henrikas Kačinskas: Der Volks-
seim — eine Maske der Gewaltpoli-
tik. Die ploetzliche Aufstellung als 
Kandidat fuer den Volksseim setzte 
den Verfasser, der Schauspieler ist, 
umso mehr in Erstaunen, als er nie-
mals ein Politiker oder sonstiger 
Funktionaer gewesen war. Bei dem 
Versuch, die durch die Aufstellung 
seiner Kandidatur entstandene Lage 
zu klaeren, erfuhr er die allgemeine 
Ansicht, dass alles durch Macht-
mittel und durch den Willen Moskaus 
entschieden werde. Die Abgeordneten 
wurden im Volksseim vor vollende-
ten Tatsachen gestellt und die Ab-
stimmungen konnten die Lage nicht 
mehr aendern. Die Zusammensetzung 
des Volksseims selbst diente nur zur 
Dekoration, nicht fuer ernste Arbeit 60 

Romualdas Juknevičius: Die Be-
schluesse des Volksseims — Ergeb-
nisse von Betrug und Gewalt. Dieser 
Schauspieler wurde waehrend der 
bolschewistischen Wahlkampagne 
zum Schlösset, Bauer, Kaempfer fuer 
die Volksrechte, politischen Haeftling 
und zum „Helden" aehnlicher Art 
gemacht, obwohl alles dies reine 
Luege war. Da der Verfasser in 
Moskau Theaterkunst studiert hatte, 
kannte er das bolschewistische „Pa-
radies" sehr gut, die Ironie des 
Schicksals machte ihn aber zum Ab-
geordneten des Volksseims, der fuer 
den Anschluss an die Sowjetunion 
und fuer andere Beschluesse stim-
men musste, die bereits vorher in 
der Sowjetgesandtschaft in Kauen 
vorbereitet waren. Hier wurde auch 
dem Verfasser der Text seiner Aus-
führungen im Seim vordiktiert, 
nicht etwa in einer politischen Fra-
ge, sondern der Vorschlag ueber die 
Redezeit und andere Dinge der Ge-
schaeftsordnung. Diejenigen aber, 
denen die Sowjetgesandtschaft keine 
Redeentwuerfe lieferte, kamen auch 
garnicht zu Wort 62 

Stasė Vaineikienė: Der Volksseim 
— Usurpator des litauischen Volks-
willens. Als Protest gegen die gegen 

pirmas posėdis visus įtikino, kad 
viskas yra tik propagandinis vaidi-
nimas. Peržvelgęs savo kelią į Liau-
dies Seimą, autorius pareiškia, kad 
jis buvo ir yra tik bolševizmo meto-
dų ir mūsų tėvynės nelaimės auka. 
Visi Liaudies Seimo nariai nebuvo ir 
nėra nei Lietuvos liaudies, nei lietu-
vių tautos atstovai 47 

Henrikas Kačinskas. Liaudies Sei-
mas — jėgos įvykių uždanga. Neti-
kėtas išstatymas kandidatu į Liau-
dies Seimą artistą H. Kačinską nu-
stebino jau vien dėl to, kad jis ne-
buvo joks politikas ar visuomeninin-
kas. Aiškindamas tuo išstatymu su-
sidariusią padėtį, patyrė daugumos 
nuomonę, kad viską sprendžia jėga 
ir Maskvos valia. Seime atstovai bu-
vo pastatyti prieš įvykusius faktus 
ir nebalsavimas padėties negalėjo 
pakeisti. Pati Liaudies Seimo sudėtis 
tetiko tik dekorumui sudaryti, bet 
ne rimtą darbą dirbti 60 

Romualdas Juknevičius. Liaudies 
Seimo nutarimai — klastos ir smur-
to rezultatas. Šis teatralas L. Seimo 
rinkimų kampanijos metu buvo pa-
verstas šaltkalviu, chlopu, kovotoju 
už liaudį, politiniu kaliniu ir pana-
šiu „didvyriu", nors visa tai buvo 
aiškus melas. Studijavęs teatro me-
ną Maskvoje, autorius puikiai paži-
no bolševikų ,,rojų", bet likimo iro-
nija padarė ir jį Liaudies Seimo na-
riu, kuris turėjo „nubalsuoti" prisi-
jungimą prie SSSR, nubalsuoti nu-
tarimus, kurie is anksto būdavo pa-
rengiami Sovietų pasiuntinybėje 
Kaune. Čia ir autoriui buvo padik-
tuotas tekstas ne kokiu nors politi-
niu klausimu, bet dėl posėdžio reg-
lamento: posėdžiavimo laiko ir ap-
rėžto kalbėjimo diskusijų metu. Ku-
riems pasiuntinybė nedavė tekstų, tie 
ir balso negavo 62 

Stasė Vaineikienė. Liaudies Sei-
mas — lietuvių tautos valios uzur-
patorius. Protestuodama prieš sava-
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ihren Willen erfolgte Aufstellung als 
Kandidatin fuer den Volksseim gab 
sie kein Bild zur Veroeffentlichung. 
Doch ebenso, wie sie zur Kandida-
tur gezwungen wurde, ebenso wur-
den die Waehler gezwungen, an der 
Abstimmung teilzunehmen. Ueber 
die im Volksseim zu fassenden Be-
schluesse erfuhr die Verfasserin erst 
bei der Beratung. Es hatte kein Ab-
geordneter die Moeglichkeit, gegen 
diese Beschluesse aufzustehen. Auch 
spaeterhin wurden diese angeblichen 
Abgeordneten niemals nach ihrer 
Meinung gefragt. Alles wurde in 
ihrem Namen, jedoch gegen ihren 
Willen gemacht 64 

V. Biržietis: Wir koennen nur 
noch zustimmen. Der Verfasser, der 
ohne sein Einverstaendnis zum poli-
tischen Leiter eines Regiments er-
nannt und dann als Kandidat fuer 
den Volksseim aufgestellt wurde, 
glaubte anfaenglich noch an die 
Moeglichkeit einer ernsten Arbeit. 
Er wurde aber arg enttaeuscht. An 
der ersten Seimsitzung nahmen ne-
ben den Abgeordneten noch 700 an-
dere Personen teil. Die Abgeordne-
ten selbst verschwanden in dieser 
Masse voellig. Der Verfasser konnte 
sich nicht recht vorstellen, was da 
vor sich ging und wie eine grosse 
Flut von Beschluessen so rasch und 
ohne jede Diskussion angenommen 
werden konnte. Erst spaeter wurde 
es ihm klar, dass alle Vorschlaege 
und Beschluesse von der Kommunis-
tischen Partei vorbereitet worden 
waren und dass die Abgeordneten 
ihnen nur noch zustimmen durften. . 67 

P. Milančiūtė: Ueberall nur Ge-
walt. Die Verfasserin wurde gegen 
ihren Willen zur Kandidatin des 
Volksseims gemacht, obwohl sie nie-
mals etwas mit Politik zu tun hatte. 
Als Abgeordnete konnte sie sich da-
von ueberzeugen, dass alle Abgeord-
neten nur den Willen der Kommu-
nistischen Partei vollstrecken muss-
ten. Kein Abgeordneter konnte seine 
eigene Meinung anbringen. Die Ge-
waltmethoden waehrend der Wahlen 
und staendlge Drohungen veranlass-
ten die Verfasserin um die Entlas-
sung aus dem Seim nachzusuchen. 
Doch die allmaechtige Kommunis-
tische Parteizentrale wollte nichts 
davon wissen 70 

Jurgis Glušauskas: Unerhoerte 
Gewalt im Namen des Sozialismus. 
Der ehemalige Vokskommissar gibt 
einen Ueberblick ueber die bolsche-

vališką jos kandidatūros išstatymą 
į Liaudies Seimą, ji nedavė savo fo-
tografijos. Tačiau kaip ji buvo pri-
versta kandidatuoti, tai ir rinkėjai 
smurtu buvo verčiami balsuoti. Apie 
nutarimus, kurie buvo padaryti Sei-
me, atstovė patyrė tik balsavimų 
metu ir nė vienas Liaudies Seimo 
narys negalėjo pasisakyti prieš. Ir 
vėliau šie tariamieji Liaudies Seimo 
atstovai nebūdavo išklausomi. Buvo 
viskas daroma jų vardu, bet prieš jų 
norą 64 

V. Biržietis. Mums lieka tik pri-
tarti. Neatsiklausiant paskirtas pul-
ko politiniu vadovu, o vėliau ir kan-
didatu į Liaudies Seimą, autorius 
dar tikėjosi, kad ši institucija dirbs 
rimtai, bet smarkiai apsirikęs. Pir-
mame posėdyje be atstovų dalyvavo 
dar apie 700 žmonių. Tarp jų iš-
sklaidyti atstovai visai išnyko. At-
stovas net nesusivokė kas čia vyksta 
ir kokiu būdu tokia gausybė nutari-
mų taip greitai, be jokių svarstymų, 
priimama. Tik vėliau jis suprato, kad 
visus pasiūlymus ir projektus gami-
na komunistų partija, o atstovams 
lieka tik pritarti 67 

P. Milančiūtė. Visur reiškėsi tik 
jėga. Niekada nedalyvavusi politinia-
me gyvenime, autorė prieš jos valią 
buvo paskirta kandidate į Liaudies 
Seimą. Būdama Seimo atstove pui-
kiai įsitikino, kad visi atstovai pri-
valo aklai vykdyti komunistų parti-
jos valią. Savo nuomonės joks atsto-
vas negalėjo pareikšti. Rinkimų 
smurtas, prievartavimai balsavimų 
metu, nuolatiniai grasinimai priver-
tė autorę maldauti, kad atleistų iš 
atstovės pareigų. Tačiau visagalintis 
LKP(b) CK apie tai nė girdėti ne-
norėjo 70 

Jurgis Glušauskas. Negirdėtas 
smurtas socializmo vardu. Buvęs 
liaudies komisaras apžvelgia bolše-
vikinę Lietuvos vyriausybę, SSSR 
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wistische Regierung in Litauen, die 
Rolle der Sowjetgesandtschaft, das 
Hereinfluten der Juden und Russen, 
die Russifizierungspolitik, die Arbeit 
und Bedeung der NKVD, die gehei-
men politischen Hintergruende usw. 
Es werden die bolschewistischen 
Auswirkungen in der Verwaltung 
und in der Wirschaft charakterisiert, 
ferner die bolschewistische Propa-
ganda und die Wirklichkeit, Verhaf-
tungen, Massenterror und Verban-
nungen. Die natuerliche Folge des 
bolschewistischen Regimes war Ent-
taeuschung und die gegenbolschewis-
tische Aktion der Litauer 72 

V. Radzevičius: Die Wahlen zum 
Hoechsten Rat der Sozialistischen 
Raeterepublik Litauen. Auf eine 
sinnlose Art wurde ein ganzes Vier-
teljahr der ganze bolschewistische 
Propagandaapparat in die 'Wahl-
kampagne hineinbezogen. Bei Ge-
genüberstellung der bolschewis-
tischen Wahlgesetze, der Direktiven 
der Zentralen, der Arbeit der Kom-
missionen und der Agitationsbriga-
den, der Aufstellung der Kandidaten 
einerseits und der Stimmung der 
Bevoelkerung sowie der wirklichen 
Lage andererseits kam so richtig der 
ungewoehnliche Gegensatz zwischen 
Propaganda und Wirklichkeit zum 
Vorschein. Weder Terror noch Pro-
paganda vermochten die Massen zur 
Wahlurne zu treiben und die Wahl-
organisatoren haben dann, um die 
Lage zu retten, zu Wahlfaelschun-
gen gegriffen 98 

Dr. A. Kučinskas: Das Raetejahr 
in den Gymnasien. Als 1940 die 
Bolschewisten Litauen ueberfluteten, 
hatten die litauischen Schulen Som-
merferien. Die neue bolschewistische 
Leitung des Bildungswesens begann 
durch Rundschreiben eine „neue 
Epoche" zu schaffen und erhob die 
Forderung, dass die litauischen 
Schulen die „bruederliehen" Repub-
liken einholen sollen. Bereits das 
Schuljahr 1940 /41 begann mit einer 
Werbung der Schueler fuer die kom-
munistischen Jugendverbaende und 
die Roten Pioniere, wie allgemein 
mit der Bolschewisierung der Schu-
len. Damit machte sich die NKVD in 
den Schulen breit. Die Schulen wur-
den ihre eigentlichten Arbeit entzo-
gen, dem sozialistischen Wettbewerb 
unterstellt, mussten an den Demon-
strationen und an der Wahlkampagne 
teilnehmen usw. Die ganze Zeit hin-
durch wurden die Schulen bolsche-
wistisch „reformiert", die Lehrer 

pasiuntinybės vaidmenį, rusų ir žy-
dų užplūdimą, rusinimo politiką, 
NKVD darbus ir jos reikšmę, slap-
tuosius politinius užkulisius, išryš-
kina būdingesnius bolševikinio admi-
nistravimo ir ekonominio gyvenimo 
reiškinius, bolševikų propagandą ir 
tikrovę, areštus ir masinį terorą bei 
trėmimus. Nusivylimas ir lietuvių 
akcija prieš bolševikus buvo natūra-
lus viso bolševikinio valdymo pada-
rinys 72 

V. Radzevičius. Rinkimai i TSRS 
Aukščiausiąją Tarybą. Į rinkimų 
kampaniją įkinkius visą bolševikinės 
propagandos aparatą, buvo bepras-
miškai dirbama ištisą metų ketvirtį: 
Peržvelgiant bolševikinių rinkimų 
nuostatus, direktyvas iš centro, jų 
vykdymą ir komisijų organizavimą, 
komisijų ir agitatorių brigadų dar-
bą, kandidatų išstatymą, galutinius 
pasirengimus balsavimams, pačią 
rinkimų eigą, pagaliau gyventojų 
nuotaikas ir čekos ranką rinkimuo-
se, visai paaiškėja, kad tarp propa-
gandos ir tikrovės buvo nepaprasta 
praraja. Nei teroras, nei propagan-
da nepajėgė suvaryti gyventojų prie 
rinkiminių urnų ir rinkimų organi-
zatoriai, gelbėdami padėtį, visus rin-
kimų duomenis nenuginčijamai su-
klastojo 98 

Dr. A. Kučinskas. Tarybiniai me-
tai gimnazijose. Kai 1940 m. Lietuvą 
užplūdo bolševikai, Lietuvos mokyk-
lose buvo vasaros atostogos, tačiau 
bolševikinė švietimo vadovybė pra-
dėjo aplinkraščiais kurti „naują epo-
chą", reikalaudama, kad lietuviška 
mokykla prisivytų „broliškas" res-
publikas. J a u tarybiniai 1940/1941 
mokslo metai prasidėjo mokinių, ne 
tik mokyklų bolševikinimu, verbavi-
mu į komjaunuolius, pionierius. Su 
jais mokykloje įsigalėjo ir NKVD. 
Mokykla buvo atitraukta nuo moks-
lo. įjungta į socialistines lenktynes, 
dalyvavimus demonstracijose, rinki-
mų darbe ir t.t. P e r visą laiką mo-
kyklos buvo bolševikiškai „refor-
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durcheinandergewuerfelt, entlassen, 
provoziert und verhaftet. Die Schu-
len hatten die Aufgabe, nicht etwa 
zur Persoenlichkeit zu erziehen, son-
dern den Menschen niederzumachen 133 

Stasys Butkus: Erinnerungen über 
die rote militaerische Presse 163 

Rapolas Mackonis: Der bolsche-
wistische Terror nach dem Ein-
marsch in Wilna. Die Bolschewisten 
marschierten im Oktober . 1939 in 
Wilna ein und begannen mit ihrem 
Terror vom ersten Tage an. Der 
Verfasser macht einen Rueckblick 
auf den bolschewistischen Einmarsch, 
die Stimmung der Litauer und Po-
len, die Flucht der Polen nach Li-
tauen, die ersten Haussuchungen, 
Verordnungen, Verhaftungen, Ver-
nehmungen, Folterungen in den 
NKVD - Gefaengnissen usw. Am 28. 
Oktober 1939 wurde der bolsche-
wistische Alpdruck vorlaeufig besei-
tigt — Wilna wurde Litauen zu-

rueckerstattet 175 

V. Drėma: Der polnische Chau-
winismus unter bolschewistischer 
Maske. Die durch die bolschewis-
tische Invasion entstandene Lage 
wurde von den Wilnaer Polen weid-
lich ausgenutzt. Unter der bolsche-
wistischen Maske trieben sie ihre 
chauwinistische Politik. Dies wurde 
besonders auf dem Gebiete des Bil-
dungswesens deutlich. Die Polen 
maskierten sich schnell als Kom-
munisten reinsten Wassers, bezeich-
neten alle Litauer als „Smetona-Leu-
te" und versuchten, das ganze Bil-
dungswesen in ihre Hand zu bekom-
men. Sie schreckten dabei auch vor 
Provokationen nicht zurueck. Die 
polnischen Zeitungsredaktionen, das 
polnische Exekutivkomitee, die Be-
rufsverbaende, die Kommunistische 
Partei und selbst die NKVD — sie 
alle wurden zu Handlungern der 
polnischen Chauwinisten. Die Polen 
wurden zu den besten bolschewis-
tischen Bildungsfunktionaeren ge-
stempelt, die Litauer zu den groess-
ten Gegenrevolutionaeren. Selbst die 
litauische Sprache wurde als kontr-
revolutionaer bezeichnet. Die bol-
schewistische Aktion betraf nicht 
nur die litauischen Lehrer, sondern 
auch das ganze Schulwesen, die 
Bibliotheken usw. Es wurde die fa-
denscheinige Behauptung aufgestellt, 
dass die nationallitauische Politik 
die Entnationalisierung der Polen 
und Weissruthenen und eine Stim-
mungsmache gegen den Bolschewis-
mus zum Ziele habe 196 

muojamos", mokytojai blaškomi, at-
leidinėjami, provokuojami ir suimi-
nėjami. Mokykloje turėjo būti ne 
auklėjamas individas, bet užmušamas 
žmogus 133 

Stasys Butkus: Atsiminimai apie 
raudonąją karinę spaudą 163 

Rapolas Mackonis. Bolševikų tero-
ras, vos įžengus į Vilnių. Vilnių bol-
ševikai užėmė 1939 m. spalių mėnesį 
ir nuo pirmos dienos pradėjo terorą. 
Prisiminimais autorius peržvelgia 
bolševikų įsiveržimą, lietuvių ir len-
kų nuotaikas, lenkų bėgimą į Lietu-
vą, pirmąsias kratas, persekiojimus, 
areštus, suimtųjų tardymus, kankini-
mus, gyvenimą NKVD kalėjimuose 
ir kitus bolševikinio teroro metodus. 
1939 m. spalių m. 28 d. bolševikinis 
slogutis laikinai buvo pašalintas — 
Vilnius buvo grąžintas Lietuvai. . . 175 

V. Drėma. Lenkų šovinizmas bolše-
vikų priedangoje. Bolševiku invazija 
sudaryta padėtimi sumaniai naudojo-
si Vilniaus lenkai. Bolševizmo prie-
dangoje jie varė šovinistinę politiką. 
Tas šovinizmas buvo ypač ryškus 
švietimo srityje. Staiga pasivertę 
gryno kaulo komunistais, lenkai ap-
šaukė visus lietuvius smetonininkais 
ir stengėsi perimti švietimą į savo 
rankas. Savo pastangoms įgyven-
dinti jie nesigailėjo ir provokacijų. 
Jiems tarnavo lenkiškų laikraščių re-
dakcijos, lenkiškasis miesto vykdo-
masis komitetas, profesinės sąjungos, 
komunistų partija ir net NKVD. Vi-
si lenkai buvo laikomi geriausiais 
bolševikiniais švietėjais, o visi lietu-
viai — didžiausiais kontrrevoliucio-
nieriais, net lietuvių kalba buvo lai-
koma kontrrevoliucinė. Akcija lietė 
ne tik lietuvius mokytojus, bet visas 
lietuviškas mokyklas, bibliotekas. 
Buvo įrodinėjama, kad lietuviai, va-
rydami nacionališkai tautinę politi-
ką, stengiasi nutautinti lenkus ir gu-
dus, ir nuteikti juos prieš bolševikus. 196 
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Agr. Daugirdas: Die bolschewis-
tische Mechanisierung der Land-
wirtschaft in Litauen. Selbst diese 
rein wirtschaftliche Angelegenheit 
wurde von den Bolschewisten zu 
.Propagandazwecken benutzt. Die so 
geruehmte Mechanisierung der Land-
wirtschaft hat den Ertrag des Lan-
des nicht nur nicht gesteigert, son-
dern noch niedergedrueckt, wie es 
die Tatsachen und Dokumente be-
wiesen haben. Die Maschinen- und 
Traktorenstationen haben mit ihrem 
aufgeblaehten Verwaltungsapparat 
ausser unzweckmaessigen Maschi-
nen nichts Wertvolles zur Verfue-
gung gestellt 205 

Vytautas Budrys: Sie gaben uns 
angeblich das Recht auf Arbeit und 
Erholung. Hier werden Erinnerun-
gen eines ehemaligen Kriminalbe-
amten gegeben. Nach seiner Entlas-
sung musste er unter staendigen 
Verfolgungen der Tschekisten, Ju-
den und Kriminalverbrecher die 
ganze Zeit Unterschlupf suchen, 
Fluchtversuche unternehmen und 
sein Leben mit der Waffe in der 
Hand verteidigen. Ein Mitarbeiter 
verschwand nach dem anderen in den 
Klauen der Tschekisten. An ihrer 
Stelle traten neue. Die ganze Zu-
kunftshoffnung gruendete sich auf 
einen etwaigen Kriegsausbruch. Und 
als das Notjahr mit Kriegsbeginn 
zu Ende ging, begegneten die Ver-
folgten den Ereignissen bereits gut 
vorbereitet 228 

V. Daugnora: Die Volksgerichte 
der Raetezeit. Die Bolschewisten 
zerstoerten die in Litauen bestehen-
den Gerichte, vermochten aber nicht, 
an ihrer Stelle richtige Volksgerich-
te zu organisieren. Nach Entlassung 
der alten Richter ernannten sie zu 
Richtern Personen, die ohne jede 
Bildung waren und von dem Ge-
richtswesen keine Ahnung hatten. 
Im Gerichtswesen und in der Recht-
sprechung herrschte das groesste 
Chaos. Die Zentralbehoerden waren 
gezwungen, Beschlussentwuerfe aus-
zuarbeiten und selbst Beschluesse 
vorzubereiten. In diesem Gerichts-
chaos wurde das Volk von den so-
genannten „Volksraeten" vertreten, 
die ebenfalls Profane waren, wie 
auch die Volksrichter selbst 251 

Ltn. d. Res. Ш. Valavičius: In den 
Zangen der NKVD. Der Verfasser 
gibt hier Erinnerungen aus der Zeit 
seiner Verhaftung, der Gefaengnis-
haft, ueber seine damaligen Bekannt-
schaften, Vernehmungen usw. Nach 
mehrmonatiger Gefaengnishaft wur-
de er in Wilna in einem Waggon 

Agr. Daugirdas. Bolševikinė Lie-

tuvos žemės ūkio mechanizacija- Net 
ir šį grynai ūkinį reikalą bolševikai 
buvo pavertę propaganda. Išrekla-
muota žemės ūkio mechanizacija, 
kaip rodo faktai ir dokumentai, že-
mės ūkio našumo ne tik negalėjo 
pakelti, bet jį net nusmukdė. Maši-
nų - traktorių stotys su milžinišku 
administraciniu aparatu ir be reika-
lingų mašinų Lietuvos žemės ūkiui 
nieko nedavė 205 

Vytautas Budrys. Jie davė mums 
teisę į darbą ir poilsį. Buvusio kri-
minalinės policijos tarnautojo atsimi-
nimai. Išmestas ir tarnybos, čekis-
tų, žydų ir nusikaltėlių persekioja-
mas jis turi visą laiką slapstytis, 
projektuoti pabėgimus per sieną ir 
ginti savo gyvybę ginklu. Bendra-
darbiai vienas po kito dingsta čekis-
tų naguose. Į jų vietą stoja nauji. 
Viskas grindžiama būsimo karo vil-
timi. Ir kai metai kančių baigiasi 
karo pradžia, persekiojamieji įvykius 
sutinka tinkamai susiorganizavę. . . 228 

V. Daugnora. Tarybiniai Liaudies 
Teismai. Bolševikai sugriovė Lietu-
voje veikusius teismus, bet naujų, ta-
rybinių teismų kaip reikiant nesuor-
ganizavo. Atleidę senuosius teisėjus, 
jie skyrė bemokslius žmones, kurie 
apie teismo darbą jokio supratimo 
neturėjo. Teismų administravime ir 
bylų sprendime buvo didžiausias cha-
osas. Centras būdavo verčiamas šab-
loninti ir pats rengti sprendimų pa-
vyzdžius. Tame teisminiame chaose 
„liaudį atstovavo" paskirti liaudies 
tarėjai — tokie pat profanai kaip ir 

patys liaudies teisėjai 251 
Ats. ltn. M. Valavičius. Enkavedis-

tų replėse. Autorius pateikia savo 
atsiminimus iš arešto momento, ka-
lėjimų režimo, pažinčių su bendro li-
kimo žmonėmis, tardymų ir t.t. Po-
rą mėnesių pasėdėjęs kalėjime, jau 



X 

untergebracht und sollte verbannt 
werden. Dank dem Kriegsbeginn 
kam es nicht mehr dazu 258 

Charakteristische Ueberbleibsel 
VI. Radzevičius: Der bolschewis-

tische Agitprop. (Agitation und Pro-
paganda). Die bereits zu Anfang 
der Bolschewistenherrschaft in Kauen 
gegruendete bolschewistische Propa-
gandainstituition hatte sich vorge-
nommen, grosse Aufgaben durch-
z u f a h r e n . Wirksam wurde sie je-
doch nur waehrend der Wahlen zum 
Volksseim und bei der Oktober-
feier. Der Agitprop wurde von ande-
ren bolschewistischen Behoerden 
ueberschattet. Einige Zeit hindurch 
gab er noch die Zeitschrift „Šluota" 
heraus, die, dann aber auf den „Tie-
sa"-Verlag ueberging 279 

A. Vilainis: Die Vorbereitungen 
zu bolschewistischen Feiern. Die 
Bolschewisten feiern in jedem J a h r 
zwei Hauptfeste: Den ersten Mai 
und das Oktoberfest. Hierzu wird 
jeweils viel Propagandamaterial her-
gestellt, es werden durch NKVD 
Verhaftungen vorgenommen usw. 
Das merkten auch die Litauer. NK 
VD hatte vor diesen Festen eine 
wahre „Ernte". Ihr ganzer gewalti-
ger Apparat wurde hierzu aufgebo-
ten, mit Tausenden von Agenten 
und Spionen. Nur Knute und Terror 
konnten diese „freien und unge-
zwungenen Freudenfeste" garantie-
ren, wobei man jedoch nicht unter-
liess, selbst kleinste Flussbruecken 
mit bewaffneten Wachen zu besetzen, 
abgesehen vom offenen Kampf mit 
den „Gegenrevolutionaeren" 288 

J. Laucius: Der Bau der Arbeiter-
heime — eine bolschewistische Pro-
paganda. Um die Arbeiter zu koe-
dern, hatten die Bolschewisten ihnen 
die Wohnungen der frueheren 
„Volksfeinde" versprochen, setzten 
sich dann aber selbst darin fest. Die 
Arbeiter gingen leer aus. Es wurde 
eine Zusammenlegung der Wohnun-
gen durchgefuehrt, sogenannte 
Elendshuetten in der „Brazilka"-
Vorstadt niedergerissen und Neubau 
von Arbeiterwohnungen versprochen. 
Die im Stachanow-Tempo aufge-
führten Bauten erwiesen sich als 
unbewohnbar. Nach dem Abzug der 
Bolschewisten stellte man fest, dass 
diese Neubauten in diesem Zustande 
zu Wohnungen ueberhaupt nicht be-
nutzt werden koennen 299 

Briefe an den Volkskommissar 
Vorsitzender des Sowjet Rates, Me-
čys Gedvilą 306 

buvo nugabentas į vagonus Vilniuje 
ir turėjo būti išvežtas. Bet staigus 
karas viską sukliudė ir grąžino laisvę. 258 

Charakteringos nuotrupos 
VI. Radzevičius. Bolševikinis Agit-

propas. Pačioje bolševiku jsiveržimo 
pradžioje Kaune suorganizuotoji agi-
tacijos ir propagandos įstaiga, Agit-
propas, buvo užsimojęs nudirbti di-
džiausius darbus. Tačiau savo veiki-
mo metu bolševikams pasitarnavo tik 
dviem atvejais: renkant Liaudies Sei-
mą ir švenčiant spalių revoliuciją. 
Vėliau Agitpropą nustelbė kitos bol-
ševikinės įstaigos. Kurį laiką jis dar 
leido savo organą „Šluotą", bet vė-
liau ir jos leidimą pasiėmė „Tiesos" 
leidykla 279 

A. Vilainis. Bolševiku pasirengi-
mai šventėms. Kasmet bolševikai iš-
kilmingai švenčia dvi dienas -— ge-
gužės pirmosios ir spalių revoliucijos 
šventes. Prieš kiekvieną tokią šven-
tę bolševikai prigamina eibes in-
strukcijų, varo plačią spaudos propa-
gandą, o NKVD vykdo masinius 
„liaudies priešų" suėmimus. Tai ypač 
pajuto lietuviai per abi bolševikines 
šventes. Besirengdama toms šven-
tėms, NKVD turėjo didžiausią rugia-
piūtę. Į darbą buvo įkinkomas visas 
milžiniškas jos aparatas, su tūkstan-
čiais agentų ir šnipų. Tik NKVD na-
ganas ir jos teroras galėjo garantuo-
ti „laisvą ir nevaržomą džiaugsmo 
pareiškimą", kurio metu reikėjo net 
ir upokšnio tiltą sargyba apstatyti, 
nekalbant jau apie plačiausio masto 
kovą su .kontrrevoliuciniu" elemen-
tu 288 

J. Laucius. Darbininku kolonijos 
statyba — bolševikinė propaganda. 
Viliodami darbininkus, bolševikai ža-
dėjo juos apgyvendinti „buvusių liau-
dies priešų" butuose bet paskui pa-
tys juos užėmė, o darbininkai nieko 
negavo. Buvo pravestas gyventojų 
suglaudinimas, bet ir jis darbinin-
kams nieko nedavė. Iškilmingai su-
deginę porą brazilkos" lūšnų, bolše-
vikai pažadėjo pastatyti darbinin-
kams butų kolonijas. Statė jas sta-
chanoviškai žiemos metu, statė pa-
skubomis, o statydami vis gyrėsi. 
Tačiau, kai pastatė, tai pasirodė, kad 
tose kolonijose iš viso neįmanoma 
gyventi. Bolševikams išbėgus, Kau-
no darbininkų butų kolonijos staty-
ba buvo iš pagrindų patikrinta ir 
konstatuota, kad tokiose būstinėse, 
kokias įrengė bolševikai, niekas ne-
gali gyventi 299 

Laiškai Liaudies Komisarui Tary-
bos pirmininkui Mečiui Gedvilui. .. 306 
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1942 m. rugpiūčio 30 d. Kaune, Karo Muziejaus salėje, įvyko buv. 
Liaudies Vyriausybės ir buv. Liaudies Seimo narių viešas susirinkimas. 
To susirinkimo tikslas — faktų šviesoje parodyti būdus ir priemones, ku-
riais Sovietų Sąjunga suklastojo lietuvių tautos valią ir iš Liaudies Seimo 
išgavo nutarimą Lietuvą įjungti į Tarybų Socialistinių Respublikų Są-
jungą. 

Susirinkime dalyvavo: ėjęs Liaudies Vyriausybės ministerio pirmi-
ninko pareigas ir užsienių reikalų ministeris prof. Vincas Krėvė - Micke-
vičius, buv. LTSR socialinio aprūpinimo, o vėliau miškų pramonės liaudies 
komisaras Jurgis Glušauskas ir buvę Liaudies Seimo nariai: prof. dr. 
Antanas Garmus, agr. Pranas Mickus, Liudas Dovydėnas, Henrikas Ka-
činskas, Romualdas Juknevičius, Stasė Vaineikienė, Vladas Biržietis ir 
Petrė Milančiūtė. 

Susirinkimą atidarė ir jam vadovavo iš buv. Liaudies Seimo narių su-
sidariusios šiam susirinkimui kviesti organizacinės komisijos pirminin-
kas prof. dr. A. Garmus, kuris pasakė tokią kalbą: 

Gerbiamieji šio susirinkimo dalyviai! Šiandien šioje lietuvių tautos 
šventovėje savo laisvu noru ir savo iniciatyva susirinkome mes, buvę Lie-
tuvos vyriausybės ir buvę Liaudies Seimo nariai, tam, kad atskleistume 
tiesą apie tą bolševizmo tiraniją, kuri Lietuvoje reiškėsi vos vienerius me-
tus, tai yra nuo 1940 m. birželio 15 dienos ligi 1941 metų birželio 22 die-
nos. Per tuos vienerius bolševikų valdymo metus mūsų tėvynei ir lietuvių 
tautai teko išgyventi daug liūdnų, šiurpių ir tragiškų valandų. Vos spėję 
įžengti į Lietuvą, bolševikai tuojau suklastojo lietuvių tautos valią ir fizi-
niu bei moraliniu teroru įvykdę Liaudies Seimo rinkimus, jėga ir grasini-
mais prieš to seimo svarbesnius narius — lietuvius inteligentus, išgavo 
Liaudies Seimo neva geravališką pritarimą įjungti Lietuvą į Tarybų So-
cialistinių Respublikų Sąjungą. Aš visų čia esančių buvusių Lietuvos vy-
riausybės ir buvusių Liaudies Seimo narių vardu kategoriškai pabrėžiu ir 
tvirtinu, kad toji Liaudies Seimo 1940 metų liepos mėnesio 21 dienos de-
klaracija, kuria Lietuva įjungiama į Tarybų, Sąjungą, buvo tik klastos, 
jėgos ir rafinuoto bolševikų teroro padaras. Nuogų faktų šviesoje to ne-
lemto padaro atsiradimą mes šiandien ir norime išsamiau išdėstyti visai 
Lietuvai ir visam kultūringajam pasauliui, o taip pat kitiems kraštams 
atidengti tuos bolševikų metodus, kuriais jie išniekino ir sutrypė lietuvių 
tautos teises. Mūsų visų žodžius lydi šviesa ir tiesa. — 
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Atidaręs buv. Liaudies Vyriausybės ir buv. Liaudies Seimo narių su-
sirinkimą, prof. dr. A. Garmus pakvietė prof. V. Krėvę - Mickevičių pada-
ryti pranešimą „ B o l š e v i k ų i n v a z i j a i r L i a u d i e s V y -
ri a u s y b ė". Po prof. V. Krėvės - Mickevičiaus kalbos, išsamius pra-
nešimus padarė: buv. Liaudies Seimo narys ir Šiaulių apygardos rinkimi-
nės komisijos pirmininkas agr. Pr. Mickus — „ L i a u d i e s S e i m o 
r i n k i m ų d u o m e n ų k l a s t o j i m a s " , buv. Liaudies Seimo na-
rys prof. dr. A. Garmus — „ L i e t u v o s į j u n g i m a s į S S S R — 
M a s k v o s d i k t a t a s", buv. Liaudies Seimo narys L. Dovydėnas — 
„M a n o k e l i a s į L i a u d i e s S e i m ą", buv. Liaudies Seimo na-
rys H. Kačinskas — „ L i a u d i e s S e i m a s — j ė g o s į v y k i ų už-
d a n g a", buv. Liaudies Seimo narys R. Juknevičius — „ L i a u d i e s 
S e i m o n u t a r i m a i — k l a s t o s i r s m u r t o r e z u l t a t a s", 
buv. Liaudies Seimo narys St. Vaineikienė — „ L i a u d i e s S e i m a s — 
l i e t u v i ų t a u t o s v a l i o s u z u r p a t o r i u s", buv. Liaudies Sei-
mo narys V. Biržietis — „ M u m s b e l i k o t i k p r i t a r t i " , buv. 
Liaudies Seimo narys P. Milančiūtė — „ V i s u r r e i š k ė s i t i k j ė -
ga" , buv. LTSR socialinio aprūpinimo, o vėliau — miškų pramonės liau-
dies komisaras J. Glušauskas — „ N e g i r d ė t a s s m u r t a s s o c i a -
l i z m o v a r d u " . Visi šie pranešimai ištisai dedami „Lietuvių Archy-
vo" III tome (psl. 7—97). 

Lietuvos visuomenė dideliu susidomėjimu ir pasitenkinimu sutiko bu-
vusių Liaudies Vyriausybės ir Liaudies Seimo narių padarytą viešą ir au-
toritetingą bolševikinės klastos demaskavimą. Šie vieši pareiškimai pa-
rodė visam kultūringajam pasauliui tikrąjį Maskvos veidą ir išryškino jos 
imperialistinius tikslus, kurie buvo dangstomi, norint paversti pačius lie-
tuvius savo laisvės ir savo nepriklausomybės duobkasiais. Visai lietuvių 
spaudai buvo dar kartą duota proga pareikšti savo pasipiktinimą ir pasi-
biaurėjimą bolševikų vykdytu lietuvių tautos valios klastojimu. Buv. 
Liaudies Vyriausybės ir Liaudies Seimo narių pastangas viešai demas-
kuoti bolševikinės Maskvos smurtą, klastą ir apgaulę, nukreiptą prieš 
Nepriklausomą Lietuvą, spauda įvertino, kaip labai reikšmingą įvykį. 
Čia pateikiamos kai kurios tų pasisakymų ištraukos. 

Kauno dienraštis Į Laisvę straipsnyje „Smurto demaskavimas" 
(1941. IX. 1. Nr. 203) tarp kita ko pareiškia: 

„Joks smurtas, teroras ir klastos, kad ir kaip rūpestingai jas būtų stengiamasi 
paslėpti, kad ir kokiais gražiais žodžiais dangstyti, neišvengia istorijos teismo. Sa-
koma, kad laikas gydo žaizdas, bet kartu tas pats laikas ir išryškina praeities faktus. 
Atmetęs visą nereikalingą balastą, jis parodo juos nuogus, jokiomis puošmenomis 
neapdangstytus. Vienas iš tokių mums labai skaudžių smurto ir prievartos faktų 
buvo Lietuvos prijungimas prie Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos. Tiesą 
sakant, lietuvių tautai tas bolševikinis smurtas ir prievarta buvo aiški ir kiekviename 
žingsny juntama nuo pirmosios jų invazijos dienos, kai jie, sulaužę sutartis, užėmė 
mūsų kraštą. Jei vis dėlto tą smurtą jie bandė dangstyti įvairiomis frazėmis, melu 
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ir apgaule, stengėsi klastoti lietuvių tautos valią, tam tikslui surengdami rinkimines 
komedijas, tai jie tai darė, norėdami savo imperializmą nuslėpti nuo viso kultūrin-
gojo pasaulio. Tačiau toji propagandos ir bolševikinių frazių skraistė buvo tokia 
reta, kad kiekvienas galėjo pro ją matyti barbarišką azijato ginkluotą kumštį.. . 

.. .Buvusių Lietuvos Liaudies Vyriausybės ir vadinamojo Liaudies Seimo narių 
susirinkimas užvakar argumentuotai prieš visą pasaulį demaskavo tą smurto aktą. 
Savo laisva valia ir iniciatyva susirinkę tie asmens, kuriems tuose nelemtuose įvy-
kiuose bolševikinio teroro spaudžiamiems teko suvaidinti nedėkingą ir liūdną vaid-
menį, iškėlė bolševikinio imperializmo užkulisius ir visas tas klastas ir suktybes, 
kurios buvo panaudotos per vadinamuosius Liaudies Seimo rinkimus ir vėliau per 
jo posėdžius". 

Vilniaus dienraštis Naujoji Lietuva (1942. IX. 6. Nr. 211) straipsnį 
Nuplėšus Maskvos valdovų kaukę" baigia tokiomis išvadomis: 

„Dabar, praėjus daugiau kaip metams nuo to laiko, kai Lietuva išvaduota nuo 
bolševizmo jungo, taurieji lietuviai, buvusios bolševikų klastos ir teroro aukos, pa-
sakė tiesos žodį, kuris rado didžiausią atgarsį visoje Lietuvoje ir kuris, be abejo, 
bus užgirstas ir plačiame pasaulyje, kuriame vis dar atsiranda naivėlių, tikinčių 
bolševikais ir su jais besidraugaujančių. Buvusio Liaudies Seimo atstovų pareiški-
mai, jų pilietinė drąsa parodyti tikruosius bolševikų veikimo Lietuvoje metodus 
mums turi dvejopą reikšmę: 

1) Nuplauna nuo Lietuvių Tautos gėdą, kurią bolševikai su saujele savo agentų 
mums buvo padarę viso pasaulio akivaizdoje, ir 

2) Neginčijamai įrodo, kad Lietuvos „įjungimą" į Sovietų Sąjungą įvykdė ne 
Lietuvių Tauta, kaip to Maskvos valdovai norėjo, bet kad jie patys ginkluotos jėgos 
ir teroro pagalba mus prisijungė, kol vokiečių kariuomenė nutraukė mūsų vergijos 
grandinę, kur taip pat mūsų lietuviai partizanai atidavė savo kraujo duoklę". 

Savaitinis ūkininkų laikraštis Ūkininko Patarėjas (1942.IX.4. Nr. 35) 
buv. Liaudies Vyriausybės ir buv. Liaudies Seimo narių susirinkimo ap-
žvalgoje tarp kita ko rašo: 

„Bolševikai grubia jėga užėmė Lietuvą ir tokia pat jėga prijungė prie Sovietų 
Sąjungos. Tačiau šitą smurtą šie užkietėję pasauliniai nusikaltėliai pasaulio akyse 
norėjo užmaskuoti šlykščių melu, esą Lietuva prie Sovietų Sąjungos prisijungė gera 
valia. Tam jie pravedė Liaudies Seimo neva rinkimus, o tas seimas neva ir išreiš-
kęs mūsų tautos valią.. . 

...Bendra iš visų pranešėjų pranešimų išvada, kurią ir jie patys darė: Liaudies 
Seimo rinkimai — begėdiškas klastojimas, Liaudies Seimo posėdžiai — gryniausia 
komedija, lietuvių tauta už Liaudies Seimo kandidatus nebalsavo, Liaudies Seimo 
nariai lietuvių tautos atstovai nebuvo, todėl bolševikų plepalai apie Lietuvos gera-
vališką prisijungimą prie Sov. Sąjungos yra akiplėšiškas melas". 

Savisaugos dalinių savaitraštis Karys (1942.IX.5. Nr. 37) str. bol-
ševikinių klastų demaskavimas" pareiškia: 

„1942 m. rugpiūčio 30 diena lietuvių tautos istorijai liks reikšminga ir svarbi, 
nes tada buvo viešai ir su tinkamais argumentais demaskuotas tas nežmoniškas 
smurtas ir klastos, kurias Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos vyriausybė pa-
naudojo, kad Nepriklausomą Lietuvos Respubliką prievarta prijungtų prie Tarybų 
Socialistinių Respublikų Sąjungos. Savo laisvu noru ir savo iniciatyva susirinkę į 
tautos šventovę — Karo Muziejų buvę Liaudies Vyriausybės ir Liaudies Seimo na-
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riai atskleidė anais laikais bolševikų taip griežtai slėptą tiesą apie tas tragingąsias 
lietuvių tautai 1940 m. liepos mėn. dienas... 

. . . buv. Liaudies Vyriausybės ir Liaudies Seimo nariai paskelbė rezoliuciją, 
kuria visam kultūringajam pasauliui demaskuojamas bolševikinis smurtas ir klas-
tos, kurių pagalba Lietuva, bolševikų kariuomenės okupuota, buvo prijungta prie 
TSRS. Iš tos rezoliucijos matyti, kad tas seimas niekuomet neatstovavo lietuvių 
tautos ir neišreiškė jos valios, kad visi to seimo nutarimai tėra tik teroru paremtas 
Maskvos diktatas". 

Šiauliuose leidžiamas lietuvių visuomenės savaitraštis Tėviškė (1942. 
IX.11. Nr. 37) str. „Tautos valia" pažymi: 

„Rugpiūčio 30 dieną Kaune susirinkę buv. Liaudies Vyriausybės komisarai ir 
Liaudies Seimo nariai savo pareiškimais atskleidė bolševikų okupacijos metais Lie-
tuvoje vykdyto smurto uždangą... Buv. Liaudies Vyriausybės ir Liaudies Seimo 
narių pareiškimai yra gyvas dokumentas ne tik bolševikinių pastangų smurtu pa-
vergti Lietuvą, bet jie kartu yra ryškus liudininkas tuo metu vyravusių nuotaikų, 
neigiamų bolševizmui, kurių neįstengė pašalinti ir nuostabiai plačiu mastu organi-
zuota sovietinė propaganda". 

Savaitraštis Panevėžio Apygardos Balsas (1942.IX.5. Nr. 37) plačią 
buv. liaudies vyriausybės ir buv. Liaudies Seimo narių susirinkimo apžval-
gą pradeda tokiu pareiškimu: 

„Bolševikai, okupavę Lietuvą ir norėdami savo smurtą ir klastą pridengti, 
1940 m. liepos 14—15 d. d. suruošė Liaudies Seimo rinkimų komediją. Tais su-
klastotais ir smurto bei teroro priemonėmis pravestais Liaudies Seimo rinkimais 
bolševikai pasauliui norėjo parodyti, kad pati lietuvių tauta per savo išrinktus at-
stovus prašės prijungiama prie Sovietų S-gos. Kaip tie suklastoti rinkimai buvo 
pravesti, visi lietuviai gerai atsimena. Tačiau daug tos Liaudies Seimo rinkimų 
komedijos užkulisių tik dabar paaiškėjo iš viešų Liaudies Seimo, Liaudies Vyriau-
sybės ir Komisarų Tarybos narių pareiškimų". 

Telšiuose leidžiamas savaitraštis Žemaičių Žemė str. „Tiesa apie bol-
ševikinę Uraniją" (1942.IX.5. Nr. 36) rašo: 

„Bolševikų invazija Lietuvoje, Liaudies Seimo ir vyriausybės darbai, Nepri-
klausomybės pakasynos, amžiams liks juodžiausiu lapu mūsų tautos istorijoje. Iš-
gyventasis smurtas, klastos ir apgaulės ilgai neišdils iš tautos sąmonės ir būsimoms 
kartoms bylos apie kraštą nusiaubusią bolševikinę tiraniją... 

. .1942 m. rugpiūčio 30 d. buv. Liaudies Vyriausybės ir Liaudies Seimo narių 
susirinkimas Karo Muziejaus didž. salėje mums atskleidė visą tiesą, anais laikais 
bolševikų taip griežtai slėptą, apie tragingiausias mūsų tautos gyvenimo dienas... 

. . . Šiame susirinkime paskelbti pareiškimai turi didžios reikšmės mūsų tautos 
istorijai ir visam pasauliui atskleidžia neginčijamą tiesą, kad 

lietuvių tauta niekada laisvu noru nebūtų dėjusis prie Sovietų Sąjungos". 

Buv. Liaudies vyriausybės ir Liaudies Seimo narių susirinkimą bei 
jame padarytus pareiškimus plačiai apibūdino ir įvertino, kaip reikš-
mingą įvykį, taip pat Lietuvos kitataučių ir užsienių spauda ir radijas. 
Visuose tam susirinkimui skirtuose rašiniuose daugiausia dėmesio krei-
piama buv. Liaudies Seimo narių susirinkimo priimtai tokiai rezoliucijai: 
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BUV. LIAUDIES SEIMO NARIŲ SUSIRINKIMO, ĮVYKUSIO KAUNE 

1942 M. RUGPIŪČIO 30 D. 

R E Z O L I U C I J A 

1942 m. rugp iūč i o mėn. 30 d. s u s i r i n k ę Kaune mes, buvę 
Lietuvos vyr iausybes i r buv. L iaudies Seimo n a r i a i , v i e š a i pa-
re iškiame: 

1. Smurtu sulaužydama duotus Lietuvos Respublikai i š k i l -
mingus pasižadėj imus v i sok iomis aplinkybėmis g e r b t i Lietuvos 
"suverenumą be i t e r i t o r i n į integralumą ir ne l i e č iamybę" (1926 m. 
s u t a r t i s tarp Lietuvos Respubl ikos i r S o c i a l i s t i n i ų Tarybų Res-
publikų S ą j u n g o s , 2 s t r . ) , 1940m. b i r ž e l i o men. 15 d. Sov ie tų 
Sąjungos v a l d ž i a m i l i t a r i š k a i okupavo L ie tuvą . 

2. Maskvos ultimatumu sudaryta Lietuvos v y r i a u s y b ė , kuriai 
iš pradž ios buvo pažadėta g e r b t i Lietuvos nepr ik lausomybę , vė-
l i a u , Maskvai v e r č i a n t , buvo reorganizuota be e . M i n i s t e r i o P i r -
mininko pare igas p r o f . V.Krėve s - M i c k e v i č i a u s ž i n i o s i r p r i t a r i m o , 
apt ikr inant daugumą komunistams, su M.Gedvilu p r i e k y , t i k s l u pa-
d a r y t i ją v i s i š k u Maskvos į r a n k i u . 

3 . Taip r e o r g a n i z u o t a i v y r i a u s y b e i , Maskvos vyr iausybė 
įsakė pravest i rinkimus į Liaudies Seimą, kad š i s v ė l i a u papra-
šytų į j u n g t i L ietuvos Respubliką į Sovietų Są jungą . 

4 . L iaudies Seimas n e g a l e j o i š r e i k š t i i r n e i š r e i š k ė Lie -
tuvių tautos v a l i o s , nes: a) Liaudies Seimo sudėt i s buvo iš anks-
to nustatyta komunistų p a r t i j o s , d i r i g u o j a n t Maskvos a t s t o v u i 
G.Dekanozovui i r Sov ietų Sąjungos p a s i u n t i n i u i L ie tuvo j e N.G.Poz-
dniakovui , kandidatus t e g a l e j o s t a t y t i t i k " L i e t u v ą Darbo Są-
j u n g a " , komunistų p a r t i j o s e k s p o z i t ū r a , i r kandidatų tebuvo i š -
s t a t y t a t i e k , kiek buvo nustatyta i š v i s o L iaudies Seimo n a r i ų , 
b) kadangi iš anksto buvo nustatyta a t s t ovų s u d ė t i s , tai kad pa-
did intų įspūdį buvo p a s k e l b t a , kad už kandidatų sąrašą į- Liau-
d ies Seimą balsavo 95,51% t u r i n č i ų t e i s ę b a l s u o t i , o i š t i k r ų j ų , 
kaip pa tv i r t ina Liaudies Seimo r inkiminių komis i jų n a r i a i , o 
t a ip pat kaip rodo buv. LTSR Liaudies Komisarų Tarybos pirmininko 
M.Gedvilo ir buv. LTSR Aukšč iaus ios Tarybos Prezidiumo pirminin-
ko J . P a l e c k i o padaryt i uždaruose posėdž iuose p a r e i š k i m a i , tebuvo 
paduota t i k 16-18 % g a l i o j a n č i ų balsavimo k o r t e l i ų , c ) v i s a e i l ė 
a t s t o v 7 , kurie nepr ik lausė komunistų p a r t i j a i , g ras in imais buvo 
p r i v e r s t i būt i a t s t o v a i s i r b a l s u o t i u ž pr i s i jung imą pr ie Sov ie tų 
S ą j u n g o s , d ) ba l suo jant už pr i s i jung imu pr ie Sov ietų S ą j u n g o s , 
a t s tovų b a l s a i nebuvo skaitomi ir kartu su a t s t o v a i s ba l savo 
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balsavo sėdėję jų tarpe p a d a l i n i a i asmenys. 
5 . P r i e š šį smurtą nė v i e n a s L iaud ies Seimo narys n e g a l ė j o 

p a r e i k š t i p r o t e s t o , nes toks p r o t e s t a s esamomis są lygomis buvo 
s u r i š t a s su pavojumi g y v y b e i . Maskvos į g a l i o t i n i s G.Dekanozovas 
i r SSSR pas iunt inybės n a r i a i L iaud ies Seimo a t s t o v a m s , p a r e i š k u -
siems n u s i s t a t y m ą , kad per L iaud ies Seimo posėdį nebalsuos ime 
už pr i s i jung imą pr ie S o v i e t ų S ą j u n g o s , a t v i r a i g rase j i e m s i r į ų šeimoms. 

6 . Mes v i e š a i pareiškiame savo p r o t e s t ą , p r i e š smurto i r 
f a l s i f i k a c i j o s pr i emones , k u r i o s buvo p a v a r t o t o s p r i e š L i e t u v o s 
Respubl iką i r L i e t u v i ų tautą b o l š e v i k ų v a l d ž i o s t i e k renkant 
L iaudies Se imą, t i e k jam v e i k i a n t . Nei mes, ne i k i t i L iaud ies 
Seimo n a r i a i , d ė l aukšč iau suminėtų a p l i n k y b i ų , negalė jome i š -
r e i k š t i i r ne i š re i škėme L i e t u v i ų t a u t o s v a l i o s p r i s i j u n g t i p r i e 
Sov ie tų S ą j u n g o s . 

7. Pats L iaud ies Seimas savo 1940 m. l i e p o s mėn. 21 d. 
d e k l a r a c i j o j e yra pasakęs : "Dabar l i a u d i s , g a l i n g o s i o s Raudono-
s i o s Armi jos padedama, nuvertė smetoniškųjų paverge jų jungą i r 
į s t e i g ė savo v a l s t y b ė j e tarybų v a l d ž i ą " . . . " j e i L ie tuvos l i a u d i s 
g a l ė j o savo š a l y j e į s t e i g t i v i e n i n t e l ę t e i s i n g ą v a l s t y b e s sant -
varką - s o v i e t i n ę s a n t v a r k ą , t a i v i s a t a t yra t i k S o v i e t ų S ą j u n -
gos d ė k a " , tuo būdu pats konstatuodamas Raudonosios Armijos į t a -
ką jo i r k i tų v a l d ž i o s organų sprendimams. 



B O L Š E V I K Ų I N V A Z I J A IR 
L I A U D I E S V Y R I A U S Y B Ė 

P R O F . V . K R Ė V Ė - M I C K E V I Č I U S 

Ė. Liaudies Vyriausybės min. pirmininko pareigas ir buv. užsienių reikalų ministeris 

Perėmus Vilnių iš bolševikų rankų ir, kaip atlyginimą už šią dova-
ną, įsileidus bolševikines įgulas, lietuvių tauta buvo pagauta didžiausio 
nerimo ir sielvarto, nes suprato, kad prasidėjo Lietuvos tragedijos pirma-
sis aktas. 

1940 m. birželio 15 d., bolševikų kariuomenei įžygiavus Lietuvon ir 
Respublikos Prezidentui A. Smetonai su visa šeima ir artimaisiais gimi-
nėmis išvykus į užsienį, net labiausiai politikoje nenusimanantiems pasi-
darė aišku, kad Lietuvos vyriausybės savarankiškumas yra jau tik nieko 
nereiškianti fikcija; faktiškai visa valdžia pateko į rankas bolševikų gink-
luotų pajėgų ir Maskvos Komisarų Tarybos įgaliotinio G. Dekanozovo, at-
vykusio Lietuvon 1940 m. birželio 15 dienos vakarą, jau A. Smetonai iš-
vykus į užsienį. 

G. Dekanozovas Lietuvon atvyko su aiškiai nustatytu tikslu — inkor-
poruoti Lietuvą į Tarybų Sąjungą. Jei iš karto formaliai to nebuvo pa-
daryta, tai tik todėl, kad buvo norima suvaidinti politinę komediją, neva 
laisvu noru Lietuvos įsijungimą į Tarybinių Respublikų Sąjungą. Tuo 
tikslu Maskvos buvo suplanuota tiek Lietuvoje, tiek ir kitose Baltijos val-
stybėse kol kas išoriniai palikti tą santvarką, kokia jose iki šiol buvo. 
Lietuvoje 1940 m. birželio 17 d. buvo sudaryta nauja vyriausybė ne lais-
vai, bet Maskvai paėmus į savo rankas vadovaujamą rolę. Toji naujai at-
siradusi vyriausybė, pasivadinusi Liaudies Vyriausybe, nebuvo vienlypė, 
bet susidėjo iš dviejų priešingų grupių, su atskirais tikslais ir siekimais. 
Viena grupė — iš tautiškai nusistačiusi žmonių, kurie Maskvai tik todėl 
buvo reikalingi, kad naujoji vyriausybė turėtų dar šiokį tokį pasitikėjimą 
Lietuvos visuomenėje, bet kuriai visai nepasitikėjo Maskva ir jos įgalio-
tiniai Lietuvoje. Antrąją grupę sudarė komunistai, kurie turėjo griežtai 
vykdyti Maskvos jiems, kaip komunistams, padiktuotus uždavinius. 

Pirmajai grupei priklausė ministerio pirmininko pavaduotojas ir už-
sienių reikalų ministeris prof. V. Krėvė - Mickevičius, finansų ministeris 
inž. E. Galvanauskas ir krašto apsaugos ministeris gen. V. Vitkauskas. 
Neaiškaus nusistatymo buvo žemės ūkio ministeris M. Mickis, daugeliu 
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atvejų palaikydamas mus. Švietimo ministeris A. Venclova visai nesi-
orientavo padėty ir dažniausiai balsavo prisidėdamas prie daugumos. 

Antrai grupei iš pradžių priklausė: teisingumo ministeris P. Pakark-
lis, vidaus reikalų ministeris M. Gedvilas, kuris laikėsi santūriai, nesileido 
į ginčus, ir sveikatos ministeris dr. L. Koganas. 

Tautinė grupė — aš, E. Galvanauskas ir V. Vitkauskas — svarbes-
nius klausimus aptardavo atskirai ir ėjo į posėdžius su atitinkamu nusi-
statymu. Antroji grupė, matyti, gaudavo direktyvas iš rusų atstovybės 
kurios nevisuomet ir jiems patiems buvo malonios, kaip vėliau man prisi-
pažino M. Gedvilas. 

Tautinė grupė, turėdama žinių iš patikimiausių šaltinių, kad V. M. 
Molotovas buvo užtikrinęs Vokiečių atstovybę Maskvoje, neva Maskva ne-
mananti kėsintis pakeisti vidaus santvarką Lietuvoje, siekė trukdyti Ta-
rybų Sąjungos atstovų Lietuvoje pastangas ardyti tvarką. Be to, buvo 
manyta, kad karas tarp SSSR ir Vokiečių Reicho yra neišvengiamas. Pra-
sidėjęs karas atneš Lietuvai išvadavimą iš bolševikų jungo, todėl, kiek 
galima, ilgiau reikia išsaugoti esamą santvarką nuo suirutės, o labiausiai 
— ekonomines ir ūkines organizacijas. 

Ministerių Tarybos pasipriešinimas Maskvos užgaidoms pasireiškė 
įvairiais klausimais gana sėkmingai. Nors ėjęs Respublikos Prezidento 
pareigas J. Paleckis buvo sutikęs, tačiau Ministerių Taryba atmetė Mask-
vos pasiūlymą įvesti į vidaus apyvartą tarybinę valiutą — rublius 
Maskva šiuo klausimu turėjo nusileisti. Ministerių Taryba dauguma balsų 
atmetė vidaus reikalų ministerio M. Gedvilo pasiūlymą legalizuoti Lietu-
vos komunistų partiją. 

Maskvos atstovai su G. Dekanozovu prieky, pastebėję, kad jiems ne-
palanki grupė rodo kietą atsparumą, ėmėsi priemonių Ministerių Tary-
boje sustiprinti komunistinę grupę. Be Ministerių Tarybos ir be einančių 
ministerio pirmininko pareigas prof. V. Krėvės - Mickevičiaus žinios 
buvo J. Paleckio aktu įsteigtos naujos ministerijos — Darbo Ministerijos 
ir Pramonės Ministerija, kurių ministeriais buvo paskirti, kaip pasirodė 
vėliau, komunistų partijos nariai. Buvo įsteigta Vilniaus srities įgalio-
tinio įstaiga, kuriai vadovavo įgaliotinis su ministerio teisėmis. Įgalioti-
niu buvo e. Respublikos Prezidento pareigas J. Paleckio aktu paskirtas 
irgi komunistas D. Didžiulis - Grosmanas. Susisiekimo Ministerija pir-
momis okupacijos dienomis buvo perimta bolševikų kariuomenės vadovy-
bės žinion. Dabar Ministerių Taryboje atsirado specialus komisaras irgi 
su ministerio teisėmis. 

Visus šiuos pertvarkymus, kiek galėjo, trukdė tautinė grupė finan-
siniais sumetimais, bet, pagaliau, ultimatyviai reikalaujant J. Paleckiui 
per kurį veikė G. Dekanozovas, turėjo nusileisti. 

Tuo pat metu buvo paskirtas naujas valstybės kontrolierius, irgi ar-
šusis komunistas, L. Adomauskas. Tokiu būdu Ministerių Taryboje ko-
munistinė grupė gavo aiškią daugumą. Be to, persiorientavo ir anksčiau 
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svyruojantieji švietimo ir žemės ūkio ministeriai, svarbiausiais klausi-
mais prisišliedami prie komunistinės grupės. 

Gavę daugumą Ministerių Taryboje, komunistai ir visose kitose sri-
tyse ėmė aktyviai veikti, dažnai nesiskaitydami nei su Lietuvos įstaty-
mais, nei su anksčiau padarytais Ministerių Tarybos nutarimais. Pasi-
naudodamas draugijų įstatymu, vidaus reikalų ministeris M. Gedvilas le-
galizavo Lietuvos komunistų partiją ir visą eilę komunistinių organiza-
cijų. Kiti komunistiniai ministeriai, naudodamiesi teise tiesiogiai teikti 
Prezidentui skirti ir atleisti savo ministerijų net aukščiausius pareigūnus, 
ėmė G. Dekanozovo nurodymais, šalinti senuosius prityrusius valdininkus, 
jų vieton skirdami naujus, dažnai nieko nenusimanančius, bet už tai ko-
munistinio nusistatymo, dažniausiai partinius komunistus, ne tik ne lie-
tuvius, bet ir ne Lietuvos piliečius. 

Bolševikinė veikla pagyvėjo ir kitose srityse, ypatingai pramonės ir 
prekybos įmonėse, kur prasidėjo mitingai, reikalavimai pašalinti tų įmo-
nių vedėjus, grasinimai streikais, organizavimasis į profesines sąjungas 
bolševikiniais pagrindais. Samdomi tarnautojai privačiose įmonėse buvo 
kurstomi neklausyti savo darbdavių. 

Grėsė pavojus suirti Lietuvos ekonominei santvarkai. Susidarė 
įspūdis, kad Vidaus Reikalų Ministerija tyčia pataikauja komunistų par-
tijos diriguojamai anarchistinei organizacijų veiklai, kad Maskvos atsto-
vams ir bolševikų kariuomenės vadovybei būtų sudarytas pagrindas pa-
imti viską į savo rankas. 

Susidarė tokia padėtis, kad Lietuvoje atsirado net keturios ir dau-
giau vyriausybių: 

1. L i e t u v o s L i a u d i e s V y r i a u s y b ė , kuri buvo visai be-
jėgė, bet turėjo pakelti už viską, kas darosi Lietuvoje, atsakomybę prieš 
Lietuvių tautą, prieš bolševikų karinę vadovybę, prieš visus, kas norėjo 
kaltinti ją; ypač kaltino tie, kurie vis dar nesiorientavo ir nepajėgė su-
prasti padėties. 

2 . V i d a u s R e i k a l ų M i n i s t e r i j a , su susibūrusiais joje 
Maskvos valdininkais, užėmusiais atsakingiausias vietas. Ji veikė komu-
nistų partijos ir G. Dekanozovo nurodymais, nevykdė Lietuvos vyriausy-
bės įsakymų. 

3. S o v i e t ų A t s t o v y b ė , faktiškai vadovaujama G. Dekano-
zovo, kuris dirigavo ir komunistų partiją, ir naujai sukurtas komunisti-
nes organizacijas, ir spaudą, ir Lietuvos radijo siųstuvus, ir Eltą, vertė 
atleisti vienus valdininkus, skirti kitus ir šeimininkavo visose ministeri-
jose, kurių prieky stovėjo ministeriai komunistai. Kitiems gi ministe-
riams ir atskiriems pareigūnams siuntė reikalavimus brutalia forma, ku-
rią veltui stengėsi švelninti tuometinis Tarybų Sąjungos atstovas N. G. 
Pozdniakovas, dažnai net atvykdamas atsiprašyti už storžievišką G. De-
kanozovo pareiškimų formą. Gal tai buvo savo rūšies taktika. 
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4 . R a u d o n o s i o s a r m i j o s k a r i n ė v a d o v y b ė , kuri vi-
sados ultimatyvia forma teikė reikalavimus, liečiančius ne tik jos reika-
lus, bet ir tokius, kaip demonstracijų ir eisenų leidimą bei organizavimą. 
Visi panašios rūšies reikalavimai buvo teikiami grūmojančia forma ne tik 
vyriausybei, bet ir atskirų įstaigų pareigūnams, nuolat juos terorizuojant. 

Tokiu būdu Lietuva riedėjo į anarchijos bedugnę. Todėl, pasitaręs 
su savarankiškesniais kolegomis, nutariau kreiptis į Maskvos vyriausybę 
tiesiogiai, reikalaujant uždrausti SSSR atstovybei Kaune ir Raudonosios 
armijos vadovybei kištis į Lietuvos vidaus reikalus, terorizuoti ir demo-
ralizuoti jos administracinį, ekonominį ir finansinį aparatą. Buvo pa-
siųsta Lietuvos atstovui Maskvoje Dr. L. Natkevičiui šifruotas įsakymas 
pareikalauti, kad SSSR Liaudies Komisarų Tarybos pirmininkas V. M. 
Molotovas artimiausiu laiku svarbiais Lietuvos klausimais priimtų einantį 
ministerio pirmininko pareigas ir užsienio reikalų ministerį prof. V. Krė-
vę - Mickevičių. 

Buvo gautas neigiamas atsakymas, motyvuotas tuo, kad Kaune yra 
Maskvos Komisarų Tarybos Įgaliotinis G. Dekanozovas, su kuriuo Lie-
tuvos vyriausybė gali tartis ir susitarti visais klausimais. Įsižeidęs G. 
Dekanozovas irgi nedviprasmiškai pasiskubėjo pareikšti savo nepasiten-
kinimą, kad jį aplenkiant buvo tiesiogiai kreiptasi į V. M. Molotovą. 

Reikalavimas audiencijos pas V. M. Molotovą buvo pakartotas, nu-
rodant, kad kitu atveju teks kai kuriems ministeriams atsistatydinti. Į šį 
antrą reikalavimą Lietuvos atstovas Maskvoje Dr. L. Natkevičius birže-
lio 28 d. pranešė, kad Molotovas Lietuvos užsienių reikalų ministerį sutiko 
priimti birželio 30 d. 16 val. Nors laiko buvo visai mažai, bet vis dėlto 
nurodytą dieną mūsų užsienių reikalų ministeris jau buvo Maskvoje. Jį V. 
M. Molotovas priėmė ne 16 val., bet 22 val. 30 min. 

Mano pasikalbėjimas su V. M. Molotovu užtruko 5 valandas. Išdės-
čiau jam susidariusią padėtį, ryšium su SSSR atstovybės Kaune ir raudo-
nosios armijos karinės vadovybės kišimosi į Lietuvos vidaus reikalus, 
nuolatinius grasinimus, valdiško aparato terorizavimą, nesiskaitymą su 
krašto reikalais ir visuomenės nusistatymu, į dezorganizavimą darbinin-
kų miestuose ir kaimuose, pramonės ir prekybos įstaigose, į nuolatinį mi-
tingų ir eisenų organizavimą su rusiškomis dainomis ir svetimų valstybių 
veikėjų garbinimu. Visa tai, iš vienos pusės, gimdo lietuviuose didžiausią 
nepasitenkinimą ir baimę, neapykantą visam kam, kas yra nelietuviška, 
kaltinama yra vyriausybė, kad nesiima priemonių tvarkai palaikyti ir su-
drausti tvarkos ardytojus. Iš kitos gi pusės, susidariusia padėtimi griau-
nama prekyba, pramonė ir žemės ūkis. Jei tokia padėtis nevaržomai 
truks ir toliau, turės įvykti krašto ekonominė ir ūkinė katastrofa, kuri 
atsilieps ir Raudonosios armijos būklei, ypač maitinimo atžvilgiu. Būti-
nas reikalas sustabdyti SSSR atstovybės kišimąsi į vidaus reikalus ir nu-
rodyti Raudonosios armijos vadovybei skaitytis su tuo, ką Lietuva gali 
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padaryti ir ko negali, apsaugoti Lietuvos vyriausybę nuo nuolatinių gra-
sinimų. 

V. M. Molotovas klausėsi. Man išdėsčius visą reikalą, jis pareiškė, 
kad turįs žinių apie tobulą Lietuvos ūkinį aparatą, kuris veikia laikrodžio 
tikslumu, ir, savaime suprantama, kad kenkti ir kliudyti ūkinei veiklai 
SSSR vyriausybė neturi mažiausio noro. Nesusipratimai, matyti, kyla iš 
socialinės ir valstybinės santvarkų skirtingumų. SSSR atstovybė Kaune 
neturinti nurodymų kištis į krašto vidaus santvarką, kiek tai neliečia Ta-
rybų Sąjungos reikalų ir tikslų. Tarybų vyriausybė turėjusi visados ge-
riausių norų Lietuvos atžvilgiu, grąžinusi Lietuvai Vilnių, visuomet ir 
visur rėmusi jos reikalus. Nors buv. Respublikos Prezidentas A. Smetona 
nekvailas žmogus, bet, matyt, samanomis apžėlęs, nesuprato savo padė-
ties, įsileidęs tarybines įgulas nesušvelnino režimo, bet ėmėsi dar griež-
tesnių priemonių prieš visa, kas tik lietė rusų kultūrą. Jis savo politika 
Tarybų vyriausybę privertė kariška jėga okupuoti Lietuvą. 

Nors Tarybų vyriausybė yra sudariusi su vokiečių vyriausybe drau-
gingumo sutartį, bet toji sutartis neatpalaiduoja jos nuo atsargumo žygių. 
Todėl, visai nemanydama kištis į pasaulinį karą, kuris dabar siaučia Va-
karuose, saugumo sumetimais Tarybų vyriausybė turėjo okupuoti tiek 
Lietuvą, tiek ir kitas Baltijos valstybes. 

V. M. Molotovas ta pačia proga papasakojo, kodėl Tarybų Sąjungos 
vyriausybė 1939 m. pavasarį negalėjo susitarti su anglų ir prancūzų vy-
riausybėmis. Prancūzai ir anglai reikalavo lenkų sienoms neliečiamumo 
garantijų, nors žinojo, kad lenkų valstybės sienose yra daug grynai rusų 
apgyventų sričių, kurios nėra Tarybų vyriausybei abejingos. Anglai ir 
prancūzai, esą, lenkams reikalavo karinės pagalbos karo atveju, bet už 
visa tai Tarybų Rusijai nenorėjo teikti jokių kompensacijų. Be to, lenkų 
vyriausybė visą laiką rodė didžiausią nepasitikėjimą Tarybų Sąjungos 
vyriausybe. Šioji pamėgino tartis su vokiečių vyriausybe, kuri dėl karo 
grėsmės iš Vakarų valstybių yra tiek suvaržyta, kad ji savo interesų Bal-
tijos kraštuose negalėtų sėkmingai ginti. V. M. Molotovas šiandien turįs 
pasakyti atvirai tai, kas rytoj bus visiems aišku. Jeigu dar rusų carai, 
pradedant Jonu Baisiuoju, siekė prasiveržti į Baltijos jūras, tai ne dėl 
savo asmeninių užuogaidų, bet todėl, kad to reikalavo rusų valstybės ir 
tautos išsivystymo eiga. Būtų nedovanotina, jei Tarybų Sąjungos vyriau-
sybė dabar nepasinaudotų proga, kuri gali kitą kartą nepasitaikyti. Ta-
rybų Sąjungos vadovybė nutarė įjungti Baltijos valstybes į Tarybinių res-
publikų šeimą, savaime suprantama, kaip atskiras sąjungines respublikas, 
garantuojant plačiąsias teises ir galimumus vystytis ir žydėti tautinėmis 
kultūromis, tautiniams ūkiams ir gerovei. 

A. Smetonos ir K. Ulmanio vedama politika privertė Tarybų Sąjungos 
vyriausybę nusistatyti, kad jau užtenka sentimentalizmo ir reikia susirū-
pinti gyvybiniais Tarybų Sąjungos reikalais. Be to, vis tiek ateityje ma-
žos valstybėlės turės išnykti, ir Lietuvai, kaip ir kitoms Baltijos valsty-
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bėms, geriau yra įsijungti į garbingą Tarybinių respublikų šeimą, negu 
būti pagrobtoms lenkų ar vokiečių. Todėl ir dabartinė Lietuvos vyriau-
sybė turėtų tiems įvykiams rimtai pasiruošti ir pamažėli pati priprasti ir 
valstybinį aparatą pripratinti prie tos tvarkos, kuri ateityje tuose kraš-
tuose turės būti įvesta. 

Atsakiau, kad Lietuva sunkiausiais metais mokėjo atsispirti Lenki-
jos norams prijungti Lietuvą, mokės atsispirti ir ateityje. Iš vokiečių 
pusės nei netolimoje praeityje, nei dabar nepastebima noro užimti Lie-
tuvą. Be to, manau, kad SSSR pastangos inkorporuoti Lietuvą į Tarybų 
Sąjungą, kai tik jos paaiškės, sukels karą tarp Vokietijos ir Tarybų Są-
jungos, nes vokiečių vyriausybė nenorės, kad tarybinė santvarka įsigalėtų 
gretimose žemėse prie Rytprūsių sienos. Lietuvos gyventojai labai bran-
gina savo nepriklausomybę ir savarankiškumą, todėl žiūrės į vokiečius, 
kaip į savo išlaisvintojus, ir Raudonajai armijai teks tokiu atveju susi-
durti su partizaniniu karu savo užnugaryje. Man visai neabejotina, kad 
visa tai įvyks, juo labiau, kad jau dabar Lietuvos ūkininkai, kurie sudaro 
80% visų Lietuvos gyventojų, yra labai įbauginti dėl galimo vidaus 
santvarkos pakitėjimo. Lietuvos ūkininkas yra nuo amžių įpratęs žiūrėti 
į valdomąjį žemės sklypą, kaip į savo nuosavybę. Lietuvoje kolektyvinio 
(obščinnogo) žemės valdymo idėja visai svetima. Jau dabar ir man ir 
žemės ūkio ministeriui teko ne kartą priimti ūkininkų delegacijas ir jas 
užtikrinti, kad kol mes esame vyriausybės prieky, ūkio ir žemės valdymo 
santvarka nebus pakeista. Sužinoję, kad jiems gresia pavojus patekti į 
tarybinių respublikų tarpą ir pereiti į kolchozinę žemės valdymo santvar-
ką, jie, be abejo, reaguos į tai visais jiems įmanomais būdais. Ir Lietuvai 
ir Tarybų Sąjungai būtų naudingiau dabar sudaryti sąjungos sutartį, kaip 
viena suvereninė valstybė su kita, palankiausiomis sąlygomis. Tokia su-
tartis nuramintų Lietuvos liaudį ir sustiprintų draugiškumo jausmus. 
Lietuvos Vyriausybės pasiūlymas turėtų rasti palankų atgarsį Tarybinių 
Respublikų Sąjungos vyriausybėje. 

Čia turimais po ranka statistiniais duomenimis išdėsčiau Lietuvos 
ūkio našumą, jos eksporto ir importo kiekį. Nurodžiau, kad Lietuva yra 
tiek naši, kad be didesnių sunkumų gali šiandien maitinti Raudonosios 
kariuomenės dalinius, rodos, labai gausius. 

Įjungimas Lietuvos į Tarybų Sąjungą iš pagrindų sugriautų visą ūki-
nę santvarką, sunaikintų jos gerovę, anuliuotų visas prekybines sutartis, 
kas katastrofiškai atsilieptų jos gyvenimui. 

Visa tai, be abejo, paliestų Lietuvos liaudies nusistatymą, nes už visa 
tai kaltintų Tarybų Sąjungos vyriausybę, sugriovusią Lietuvos liaudies 
gerovės pagrindus. 

Atsakydamas į mano pareiškimą, V. M. Molotovas nusistebėjo Lietu-
vos ūkio našumu, jos eksporto kiekybe, kurios negali pasiekti net derlin-
goji Ukraina. Nelinkęs yra abejoti oficialiais duomenimis, tik norėtų pa-
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reikšti pageidavimą, kad ir kitoje santvarkoje Lietuvos ūkio našumas ne-
sumažėtų. 

Dėl karo su vokiečiais grėsmės, esą, nėra ko kalbėti. Jei vokiečių vy-
riausybė prarijo (praglotila) Baltijos valstybių okupaciją, teks jai suvirš-
kinti ir tų valstybių inkorporavimą į Tarybinių Respublikų Sąjungą. 

V. M. Molotovas pareiškė, jog manąs, kad vietiniai gyventojai supras 
savo naudą ir bus dėkingi vien dėl to, kad jie bus išvaduoti iš pavojaus 
tokiu ar kitokiu būtų būti įtrauktiems į karo skerdynes, kurios siaučia 
Vakarų buržuazinėje Europoje ir į kurį kištis Tarybinių Respublikų Są-
junga nemananti. O Vokietija per daug turi sunkumų su anglais, kad dar 

panorėtų pati karo su galingąja Tarybinių Respublikų Sąjunga. 
Atsižvelgiant į visa tai, V. M. Molotovas mano, kad Lietuvos liaudis 

sutiks žinias apie įsijungimą su mažesniu nepasitenkinimu, negu aš vaiz-
duoju. Be to, liaudis šiuo reikalu bus atsiklausta tokia forma, kokia yra 
nustatyta tarybinėse respublikose. 

Nors aš turėjau iš tikriausių šaltinių žinių, kad dėl Lietuvos įjungi-
mo į Tarybinių Respublikų Sąjungą jokio susitarimo su Vokietijos vyriau-
sybe nebuvo, atvirkščiai, pats V. M. Molotovas Vokiečių ambasadoriui da-
vęs patikrinimų, kad santvarka Lietuvoje nebus paliesta, negalėjau pa-
neigti jo tvirtinimų taktiniais sumetimais. Todėl tik pareiškiau nuomo-
nę, kad neabejoju dėl nepalankaus lietuvių liaudies atsakymo į pastatytą 
jai tokį klausimą, nes ji seniai yra apsisprendusi būti savarankiška ir 
gyventi savitu gyvenimu. 

— Mes mokėsime Lietuvos liaudį įtikinti. Pamatysi, Tamsta, kad 
nepraslinks nė keturių mėnesių, o Lietuvos liaudis pasisakys už Lietuvos 
įjungimą į Sovietų Sąjungą. 

Atsakiau, kad SSSR Komisarų Tarybos pirmininko samprotavimai ir 
pareiškimai manęs nė kiek neįtikino ir todėl aš ir kai kurie mano kolegos 
turės padaryti tam tikrų išvadų, jei Tarybų Sąjungos vyriausybė atmeta 
mūsų pasiūlymą sudaryti naują Lietuvos ir SSSR sutartį draugingumo ir 
didžiausio palankumo pagrindais. 

V. M. Molotovas atsakė, kad mano pasiūlymas, be abejo, bus svarsto-
mas, bet jis negali patikrinti, kad Tarybinių Respublikų Sąjungos vyriau-
sybė pakeis savo nusistatymą. Bet gi jis tikisi, kad dabartinė Lietuvos 
vyriausybė, savo krašto gerovės vardu, pasiliks ir toliau bendradarbiauti 
su Sovietų Sąjungos vyriausybe nors tam, kad Lietuvos prijungimas ir 
vidaus santvarkos keitimas įvyktų be didesnių sukrėtimų ir ekscesų. 
Dabartinės Lietuvos vyriausybės nariai juk nepanorės, kad ateityje Lie-
tuvos liaudis juos laikytų savo priešais. 

V. M. Molotovui pasakius šiuos žodžius, baigėsi mano labai ilgas ir 
visiškai nevaisingas pasikalbėjimas. Man pasidarė aišku, kad SSSR už-
maskuota jėga inkorporuos Lietuvą į Sovietų Sąjungos sudėtį. 

Grįžau iš Maskvos liepos 3 dieną. Pirmiausia pasistengiau pasima-
tyti su finansų ministerių E. Galvanausku. Iš jo sužinojau, kad yra pa-
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leistas senasis seimas, panaikinta Lietuvos, Latvijos ir Estijos santarvės 
sutartis, be to, vidaus reikalų ministeris M. Gedvilas, niekeno neatsiklau-
sęs, pranešęs Popiežiaus atstovui apie nutraukimą konkordato ir buvo 
įnešęs į Ministerių Tarybą post factum pasiūlymą padaryti oficialų tuo 
klausimu nutarimą, bet, E. Galvanauskui pareikalavus, atidėta iki mano 
sugrįžimo. 

Aš pasisakiau, kad ryšium su šiais faktais ir duomenimis, kuriuos 
parsivežiau iš Maskvos, nieko kito mums nebelieka, kaip tik pasitraukti 
E. Galvanauskas su tuo nesutiko. Maskvos planai jam buvę spėjami. Jis 
nurodė, kad neturime apleisti savo vietų, bet laikytis, kol nebūsime paša-
linti. Visais įmanomais būdais turime stengtis sutrukdyti Maskvos su-
manymų įvykdymą, bent kiek galima ilgiau užtęsti. Pirmas mūsų užda-
vinys dabartiniu momentu, kiek galima, ilgiau sulaikyti naujus seimo rin-
kimus, nes su pagalba naujo seimo Maskva, matyti, panorės suvaidinti 
komediją, kokią suvaidino 1939 m. rudenį prijungdama Gudiją, o dar 
anksčiau buvo suvaidinusi, prijungdama Gruziją. Nereikia nusivilti, net 
ir Maskvai gali atsirasti netikėtos kliūtys. 

Po šio pasikalbėjimo išsišaukęs į savo kabinetą M. Gedvilą, painfor-
mavau jį, ką esu išgirdęs iš V. M. Molotovo, ir pasiklausiau, ar jis apie 
tai yra anksčiau žinojęs. Kiek pasvyravęs, jis papasakojo, kad, priimda-
mas pasiūlymą užimti vidaus reikalų ministerio vietą, buvo užtikrintas 
jog raudonoji armija atėjusi Lietuvai padėti išlaikyti nepriklausomybę, 
bet ne jos vidujinę santvarką keisti. Ta prasme jis suredagavęs savo ргa-
kalbą ir tos prakalbos tekstas buvęs aprobuotas komunistų partijos centro 
komiteto ir paties G. Dekanozovo. Tik vėliau, man jau esant Maskvoje 
jis sužinojo, kokia linkme pakrypo Lietuvos reikalai. Apskritai, jis, kaip 
komunistas, patekęs į tokią klampynę, jog jam belieka ar iš proto išeiti 
ar nusišauti, ar laukti, kad jį nušautų. Kasdien ateina pas jį verkiančios 
moterys dėl suimtųjų. Jis negalįs tų ašarų pakęsti, bet yra bejėgis kuo 
nors joms padėti, nes turi vykdyti komunistų partijos nutarimus. Neturi 
teisės ir pasišalinti, nes tuo atveju partijos disciplina griežta ir į aplei-
dusį savo vietą komunistą žiūrima, kaip į išdaviką, su kuriuo atitinkamai 
ir pasielgiama. 

Rengiausi jį išbarti, bet po tokio pasikalbėjimo neradau reikalo nei 
reikalauti aiškintis, nei pareikšti pageidavimą, kad atsistatydintų, kaip 
buvau manęs. 

Vos M. Gedvilui išėjus, atvyko pas mane teisingumo ministeris P. Pa-
karklis su jau paruoštu nauju rinkimų į Seimą įstatymu ir reikalavo, kad 
dar šiandien būtų sušauktas Ministerių Tarybos posėdis įstatymui ap-
svarstyti ir priimti. Atsakiau jam, kad, mano manymu, reikalas nėra 
toks skubus, aš pats turiu anksčiau susipažinti su patiektu to įstatymo 
projektu, duoti laiką ir kitiems ministeriams apie tokį svarbų klausimą 
pagalvoti. Šiuo metu turime pasiskubinti apsvarstyti visą eilę neatide-
liotinų finansų ministerio projektų, kurie anksčiau buvo įnešti ir laukė 
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savo eilės. Kol ateis šio projekto eilė, visi Ministerių Tarybos nariai su-
spės su juo pagrindinai susipažinti. P. Pakarklis užsispyręs reikalavo, 
kad įstatymas dar šiandien būtų svarstomas. Aš griežtai atsisakiau tai 
padaryti. Matyti, P. Pakarklis pranešė apie mano nusistatymą J. Palec-
kiui, nes apie 17 valandą buvau pakviestas Prezidentūron ir ten susidū-
riau su tuo pačiu reikalu. Pasinaudojau proga ir painformavau J. Pa-
leckį apie savo pasikalbėjimą su V. M. Molotovu ir pasiklausiau, ar jam 
iki šio mano pranešimo buvo žinomi Maskvos sumanymai. Atsakė, kad 
žinomi, ir tas jį taip paveikęs, kad jis buvo, kaip aš jau žinojau, išėjęs iš 
proto ir dabar gailisi, kad protą atgavo. Aš ėmiau jam prikaišioti, kad 
dabar versdamas mane greičiausiu laiku svarstyti rinkimų įstatymo pro-
jektą tuo pačiu padeda Maskvai praryti Lietuvos nepriklausomybę. J. Pa-
leckis ėmė aiškintis ir pradėjo verkti, pasakodamas, kad priimdamas pa-
siūlymą sudaryti vyriausybę, jis buvo apgautas, nes jį G. Dekanozovas 
užtikrino, kad Lietuvos nepriklausomybei nėra pavojaus. Jis tatai sakęs 
ir kitiems. Pvz., kai Ministerių Tarybos generalinis sekretorius V. Maša-
laitis, J. Paleckiui sudarius vyriausybę, buvo padavęs atsistatydinimo raš-
tą, jis tuomet jam ir pareiškęs, kad jei V. Mašalaitis pažadąs dirbti Lie-
tuvos nepriklausomybės pagrindais, neturįs reikalo atsistatydinti. Toliau 
J. Paleckis su ašaromis ėmė aiškintis, kaip jis sunkiai viską pergyveno, 
kol, pagaliau, priėjo išvadų, kad kitos Lietuvai išeities nėra, kad pasiprie-
šinimas nieko nepadės, tik gali pakenkti Lietuvos liaudžiai ir, ypatingai, 
inteligentijai. 

Aš tačiau nesutikau skubintis su seimo rinkimų įstatymo svarstymu. 
Kadangi tą dieną Ministerių Taryba posėdžio nebuvo šaukiama, tai apie 
17 val. man paskambino iš Tarybų Sąjungos atstovybės, kad N. G. Pozd-
niakovas ir G. Dekanozovas norėtų su manim pasimatyti. Paskyriau pa-
simatyti 18 valandą ministerio pirmininko kabinete. 

Atvykęs G. Dekanozovas ėmė kalbėti, kad yra būtinas reikalas kuo 
skubiausiai sušaukti seimą ir jis nesupranta, kodėl aš noriu šį klausimą 
atidėlioti. Atsakiau, kad rinkiminei kampanijai dabar labai nepatogus 
darbymečio laikas. Vėliau ar anksčiau vienu mėnesiu seimas susirinks, 
tas turi maža reikšmės. Aš gi numatau, kokią rolę suvaidins seimas, gali 
būti sukrėstas visas krašto ekonominis gyvenimas. Būtinas reikalas ap-
tarti anksčiau tuos klausimus, nes būsime atsakingi prieš savo kraštą ir 
net prieš Maskvą, kad privedėme kraštą prie ūkinės ir finansinės suirutės. 
G. Dekanozovas šiurkščiai ėmė kalbėti, kad jie su N. G. Pozniakovu manė 
su manim tartis, kaip geriau ir sėkmingiau būtų galima pravesti rinki-
mus, o aš keliu visokius ekonominius klausimus trukdymo tikslu. Visa 
tai, girdi, man E. Galvanauskas prikuždėjęs į ausį. Atsikirtau, kad ma-
žas vaikas nesu, pats turiu savo protą ir numanau, kokie klausimai šian-
dien kraštui yra. svarbiausi. Ne jis ir N. G. Pozdniakovas kol kas neša 
atsakomybę, bet Ministerių Taryba. Kai įvyks ūkinė katastrofa, aš pir-
moje eilėje būsiu kaltinamas. 
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Išeidamas G. Dekanozovas pareiškė, kad rinkimai į seimą, vadinasi, 
ir rinkimų įstatymo paskelbimas, turi įvykti vienu metu visose Pabaltijo 
respublikose. Jei aš sabotuoju, apie tai bus pranešta V. M. Molotovui ir 
bus surastas būdas, kad įstatymas būtų savo metu apsvarstytas, priimtas 
ir paskelbtas. 

Kitą dieną dar prieš 12 valandą einąs Respublikos Prezidento parei-
gas J. Paleckis, matyti, ne savo noru, pareikalavo, kad E. Galvanauskas 
tuojau atsistatydintų. Kiek vėliau man pranešė telefonu, kad šiandien 
17 valandą jis Prezidentūroje šaukia Ministerių Tarybos posėdį, kuriame, 
jam pačiam pirmininkaujant, bus svarstomas rinkimų į seimą įstatymas. 

Į tą posėdį nuėjau su atsistatydinimu raštu, kurį tuojau po posėdžio 
įteikiau J. Paleckiui, pageidaudamas, kad kaip galima greičiau mano pra-
šymą patenkintų. J. Paleckis jutosi nejaukiai, norėjo aiškintis, bet nu-
traukiau jo pasiaiškinimo pastangas, pareikšdamas, kad viskas man yra 
suprantama ir be paaiškinimo. 

J. Paleckis prašė dar eiti pareigas, kol jis apsispręs, kaip jam pasi-
elgti su mano prašymu. Gal per tą laiką ir aš pats apsigalvosiu ir savo 
prašymą atsiimsiu. Atsakiau, kad nemaniau pasitraukti iš savo pareigų, 
net sunkiausioms valandoms atėjus, bet šios dienos įvykiai man parodė, 
kad kitos išeities nebėra, ir aš esu pastatytas į padėtį, iš kurios tik viena 
išeitis ir tebėra — atsistatydinti. 

Praslinko kelios dienos. Pagaliau gavau oficialų pranešimą, kad dėl 
rimtumo momento Respublikos Prezidentas negali patenkinti mano pra-
šymo, bet, atsižvelgdamas į mano sveikatos stovį, man suteikia 14 dienų 
atostogų. 

Čia pat buvo pridėti du J. Paleckio aktai, kuriuos turėjau kontrasig-
nuoti: vienas, kad laikinai eiti ministerio pirmininko pareigas paveda vi-
daus reikalų ministeriui M. Gedvilui, antras, kad ligšiolinis Užsienių Rei-
kalų Ministerijos departamento direktorius P. Glovackas skiriamas užsie-
nių reikalų viceministeriu, pavedant jam laikinai eiti užsienių reikalų mi-
nisterio pareigas. 

Atvirai sakant, aš laukiau savo elgesio blogesnių pasekmių ir jau bu-
vau pasiruošęs vykti Rusijos gilumon. 

Vėliau, besibaigiant mano atostogoms, jos buvo, jau man neprašant, 
pratęstos dar dešimčiai dienų. Faktiškai man pareigų eiti jau neteko, nes 
grįžau tik likviduoti Užsienių Reikalų Ministeriją ir rūpintis surasti dar-
bo buvusiems tos ministerijos bendradarbiams. 



L I A U D I E S SEIMO RINKIMŲ 
D U O M E N Ų K L A S T O J I M A S 

A G R . P R A N A S M I C K U S 

Buv. Liaudies Seimo narys ir Šiaulių Apygardos rinkimų komisijos pirmininkas 

K a i p aš tapau Liaudies Seimo nariu? — štai klausimas, į kurį nega-
lėjau atsakyti bolševikų valdymo metais, lygiai kaip negaliu atsakyti nė 
dabar. Negalėjau ir negaliu atsakyti todėl, kad man pačiam visa tai buvo 
ir tebėra paslaptis. Mes esame įpratę galvoti, kad, parenkant kandidatus 
administracijos ar visuomenės tarnybai, visų pirma gaunamas jų sutiki-
mas užimti tą ar kitą vietą. 

Deja, taip nebuvo, sudarant kandidatų sąrašą į Liaudies Seimą. Ar 
aš sutinku ar nesutinku būti Liaudies Seimo nariu, niekas ir niekados ma-
nęs neklausė. Apie tai, kad esu kandidatas į Liaudies Seimą, sužinojau 
tik tada, kai buvo viešai paskelbtas šitų kandidatų sąrašas ir kai prasi-
dėjo rinkiminė agitacija. 

Tučtuojau man kilo klausimas: kas, kaip ir kodėl mane išstatė kandi-
datu į Liaudies Seimą? Ėmiau šiuos klausimus aiškintis tam tikrose 
įstaigose ir Lietuvos komunistų.partijoje. Bet tas aiškinimasis jokių re-
zultatų nedavė. To maža dar. Besiaiškinant, sužinojau, kad taip pat be 
mano sutikimo esu paskirtas Šiaulių Apygardos rinkimų komisijos pirmi-
ninku. Tada iš karto man paaiškėjo, kad komunistų partija visiškai ne-
siskaito su žmogaus valia, su jo nuomone ir nusistatymu. Atsisakyti iš 
kandidatų į Liaudies Seimą nebuvo galima. Komunistų partija, bandant 
atsisakyti, grasino žiauriomis sankcijomis — ligi išnykimo iš šio pasau-
lio. Taigi, prieš savo valią noromis - nenoromis turėjau būti tuo, kuo būti 
aš, kaip ne komunistas, nenorėjau. 

Liaudies Seimo rinkiminė agitacija prasidėjo 1940 m. liepos 6 d., t. y. 
tą pačią dieną, kai buvo paskelbtas Seimo rinkimų įstatymas. Visa Lietu-
vos teritorija buvo padalyta į aštuonias rinkimų apygardas. Kiekvienoje 
apygardoje buvo išstatytas tik vienas kandidatų sąrašas. O sąraše kan-
didatų buvo tik tiek, kiek iš tos apygardos reikėjo išrinkti Liaudies Seimo 
narių. Kandidatų sąrašus faktiškai sudarinėjo Sovietų Sąjungos atsto-
vybė Kaune ir Lietuvos komunistų partija, o oficialiai juos savo vardu 
skelbė kažin kokia „Lietuvos Darbo Sąjunga". Vėliau paaiškėjo, kad Lie-
tuvos Darbo Sąjungos vardu buvo prisidengusi Lietuvos komunistų par-
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tija, nes ji, Lietuvoje savo ir kokybe ir kiekybe būdama visiškai silpna, 
tomis dienomis viešai savo vardu dar nedrįso monopolizuoti Liaudies Sei-
mo rinkimų. 

Lietuvos Darbo Sąjungos išstatyti Liaudies Seimo kandidatų sąrašai 
oficialiai turėjo būti patvirtinti apskričių miestuose sušauktuose „darbo 
žmonių" susirinkimuose. Įvairiuose miestuose įvykę susirinkimai buvo 
visiškai negausūs. Juose dalyvaudavo tik labai maža miesto ir apylinkės 
gyventojų dalytė. Pvz., Kaune tokiame susirinkime dalyvavo tik apie 
2.500 žmonių, Šiauliuose — apie 2.000 gyventojų, Marijampolėje — apie 
1.000. Tas pats vaizdas buvo ir kituose miestuose. Tai yra nuostabiai 
maži susirinkusiųjų skaičiai, juo labiau, kad į tuos „darbo žmonių" susi-
rinkimus komunistai žmones varė grasinimais ir kitokiu moraliniu teroru. 
Susirinkimų dalyvių didžiąją dalį sudarė ne lietuviai, bet Lietuvos žydai 
ir rusai. 

Rinkiminės agitacijos metu visame krašte siautė Lietuvos komunistų 
partijos sudarytos agitacinės brigados. Jos varu suvarytiems gyvento-
jams sakė mitingines kalbas, kuriose žadėjo visokių gėrybių, neigė numa-
tomą žemės ir kito turto nacionalizavimą, visokiais būdais šmeižė Lietu-
vos ūkinius ir kultūrinius laimėjimus ir t. t. Be to, žmones „linksmino" 
visokiomis dainuškomis, ruošė šokius, nevykusius koncertus. Lietuvos 
gyventojai į visa tai žiūrėjo abejingai ir baimingai, nes jautė, kad ant jų 
galvos kasdien kyla vis tamsesni ir audringesnį debesys. 

Tuo pat metu, tačiau, krašte buvo varoma ne tik Liaudies Seimo rin-
kiminė agitacija. Patriotiškai nusiteikusi Lietuvos visuomenė visame 
krašte organizavosi bent morališkai pasipriešinti tam Seimo rinkimų 
smurtui ir apgaulei. Krašte gausiai sklido antibolševikinė literatūra, kuri 
gyventojus skatino neiti balsuoti, nesibijant už tai galimų vėlesnių sankci-
jų iš komunistų. Ir tokia, kasdien vis nauja, literatūra buvo gaminama ir 
platinama kaimuose ir miestuose. Štai keli atsišaukimai, atvaizduoją 
Liaudies Seimo rinkimų išvakarėse vyravusias tikrąsias Lietuvos visuo-
menės nuotaikas. Lietuvos Gynimo Rinktinės 1940 m. liepos 8 d. atsišau-
kimas skamba taip: 

Pavergtos Tėvynės sūnau! Šiandien Tau išmušė valanda pasirodyti, 
kad esi lietuvis. Tikras lietuvis sutiks geriau mirti, negu ties ranką bal-
suoti už Lietuvos išdavikus. Neik į rinkimų salę, nes ten prievarta turėsi 
išduoti savo brolius, laisvę ir tikybą. Šalin Lietuvos išdavikai! Jums 
Tėvynė — Maskva! 

Salantų Kovos Būrio 1940 m. liepos 10 d. atsišaukimas: 
Broliai lietuviai! Mus smaugia rusai — komunistai, mūsų kraują 

siurbia žydai. Siekdami lietuvius visiškai išnaikinti, „draugai" suruošė 
rinkimų komediją, kad mes savo balsais patys išduotume Tėvynę Lietuvą. 
Jei mums brangi mūsų Tėvynė Lietuva, nė vienas nebalsuokime! 

Lietuvos Gynimo Rinktinė Liaudies Seimo rinkimų išvakarėse, 
1940 m. liepos 12 d. į Lietuvos visuomenę prabilo: 
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Lietuvi! Nedrįsk žengti į Tėvynės išdavimo salę. Jei esi lietuvis, 
niekados nebūsi ramus balsavęs už Lietuvos pardavėjus. Atmink, kad 
balsuodamas išduodi savo laisvę, tikybą ir žmonišką gyvenimą. Žinok, 
kad po Liaudies Seimo rinkimų, agitatoriai gaus šimtus ir tūkstančius 
rublių, o mes gausime pančius ir kilpas ant kaklo. Šalin pavergėjai! Šalin 
Lietuvos išgamos parsidavėliai! 

Ta pati Gynimo Rinktinė kitą dieną vėl skelbia: 
Lietuvi! Kur eini? Ar išduoti savo Tėvynę? Ar drįsi eiti į salę, kur 

Tėvynės išdavikai gudriausiomis pinklėmis ir prievarta stengsis išgauti 
judošišką balsą? Tas ne lietuvis, kuris, kaip bailys, eis ir ties savo ranką 
parduoti tą amžiais tėvų krauju ir prakaitu laistytą žemę. Nemanyk, ne-
būsi ramus. Sąžinė tave amžiais grauš. Visi Tėvynės sūnūs ir visos se-
sutės lietuvės, jei nebalsuosite, tuo pačiu prisidėsite prie Lietuvos Gynimo 
Rinktinės darbo. Kas šią valandą suabejos, tas nevertas lietuvio vardo, 
tas yra tėvynės išdavikas, o tokiems tėvynė — Maskva. 

Lietuvos Atstatymo Frontas į ūkininkus 1940 m. liepos 12 d. krei-
pėsi: 

Broli lietuvi ūkininke! Šiandien tu, turėdamas tokią laisvę, kaip ka-
lėjime, dar esi agituojamas, stačiai varu varomas eiti balsuoti už tokius 
žmones, kurie pusę savo amžiaus, kaip chuliganai ir kriminaliniai nusikal-
tėliai, keliavo iš vieno kalėjimo į kitą. Visiškai nepažindami ūkininko gy-
venimo, jie dabar dedasi didžiausiais mūsų draugais. Broli, žinok, kad tie 
„geriausi liaudies sūnūs" yra tikri vilkai avies kailyje. Lietuvi, duoda-
mas savo balsą už šiuos Lietuvos šašus, pats sau neri ant kaklo kilpą, 
kuri tave smaugs, atimdama laisvę, nuosavybę, o vėliau atims ir duoną. 
Broli lietuvi ūkininke! Neik balsuoti už mūsų pavergėjus! Tegyvuoja 
katalikiška Nepriklausoma Lietuva! 

Tas pats Frontas tą pačią dieną į darbininkus išleido tokį atsišau-
kimą: 

Komunizmas nuo savo atsiradimo yra didžiausia žmonijos nelaimė, 
nes jis naudoja smurtą, kelia revoliucijas, grobia žmonių nuosavybę ir be 
skaičiaus žudo nekaltus žmones. Komunizmas viską griauna, kas per 
šimtmečius buvo sukurta. Geriausia komunistų valdymo priemonė — te-
roras. Mūsų Lietuvoje komunizmo įvedimas yra baudžiavos grąžinimas. 
Darbininkai! Nebalsuokite už išstatytus kandidatus, nes atiduodami bal-
sus sau baudžiavą ant sprando užsikraunate. Komunistai, kurie renkami 
į Liaudies Seimą, yra didžiausi darbininkų išnaudotojai! 

Tai tik keli visoje Lietuvoje labai plačiai paskleistų antibolševikinių 
atsišaukimų pavyzdžiai. Iš viso tokių atsišaukimų buvo išleista keliasde-
šimt. Suprantama, kitu būdu patriotiškai nusiteikusi visuomenė kovoti 
negalėjo. Atviras pasipriešinimas tuo momentu nebuvo galimas, nes Lie-
tuvoje visur švaistėsi gausūs Sovietų Sąjungos kariuomenės būriai. Be to, 
jau buvo plačiai vykdomas fizinis ir moralinis teroras. Liaudies Seimo 
rinkimų išvakarėse, liepos mėn. iš 11 d. į 12 naktį, visame krašte, komu-
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nistų partijos įsakymu, čekistų buvo suimta ir į kalėjimus uždaryta keli 
tūkstančiai įžymių lietuvių. Į privačius butus ir ūkininkų sodybas nuolat 
lankėsi jaunuoliai, daugiausia žydų tautybės, kurie gyventojus ragino eiti-
balsuoti. Tokie raginimai dažniausiai buvo lydimi grasinimų: „Jeigu 
Tamsta nebalsuosi, būsi liaudies priešas". O kaip komunistai elgiasi su 
vadinamaisiais liaudies priešais, jau tuo metu visiems buvo labai aišku. 

Esant krašte tokiai įkaitintai atmosferai, 1940 m. liepos 14 d. prasi-
dėjo Liaudies Seimo rinkimai. Nors visur siautė fizinis ir moralinis te-
roras, tačiau balsuoti ėjo nedidelis gyventojų skaičius. Prieš rinkimus 
nebuvo sudaryti sąrašai, turinčių teisę balsuoti. Be to, Vyriausioji Liau-
dies Seimo Rinkimų Komisija buvo išleidusi tokias rinkimų taisykles, kad 
pagal jas kiekvienas galėjo balsuoti tiek kartų, kiek jam patiks. Balsa-
vusieji buvo atžymimi ne rinkikų sąrašuose, kaip tai daroma visame pa-
saulyje, bet į pasus buvo įspaudžiami tam tikri štampai. Pasus, tačiau, 
ne visi gyventojai turėjo. Tiems, kurie pasų neturėjo, apylinkių rinkimų 
komisijos išduodavo tam tikrus asmens pažymėjimus, kurie jau duodavo 
teisę balsuoti. Mėgėjas balsuoti su tokiu pažymėjimu galėjo laisvai 
vaikščioti iš vienos rinkimų apylinkės į kitą ir visose apylinkėse iš naujo 
atiduoti savo balsą. Šis balsavimo būdas įgalino komunistus ir žydus bei 
rusus balsuoti daugelį kartų ir tuo būdu gerokai didinti balsavusiųjų skai-
čių. Tai buvo pirmoji priemonė klastoti Liaudies Seimo rinkimų duo-
menis. 

Didžioji dalis lietuvių, būdama griežtai priešinga komunizmui ir ma-
tydama, kur veda Liaudies Seimo rinkimai, tuose rinkimuose nedalyvavo. 
O daugumas tų, kurie rinkimuose dalyvavo, į urnas metė ne balsavimo 
korteles, bet visokias laikraščių iškarpas, slaptus atsišaukimus ir ypač 
gausų kiekį prieš komunistus nukreiptų šūkių. 

Einant Liaudies Seimo rinkimams, komunistų propaganda iš visų 
kampų skelbė apie labai gausų gyventojų dalyvavimą rinkimuose. Buvo 
nurodoma, kad daugelyje apylinkių balsavo arti 100% gyventojų, turinčių 
balsavimo teisę, o kai kur, girdi, balsavo net 110—120%. Tai yra melas. 
Šitokių balsavusiųjų procentų, toli gražu, nesusilaukė nė viena rinkimų 
apylinkė. Įskaitant tuos gyventojus, kurie balsavo po kelis ir keliolika 
kartų, ir visus tuos, kurie į urnas metė laikraščių iškarpas, antibolševiki-
nius atsišaukimus ir šūkius, visoje Lietuvoje balsavusiųjų skaičius nepra-
šoka 30—50% visų turinčių aktyvią rinkimų teisę. 

Pasibaigus Liaudies Seimo rinkimams, tučtuojau „stachanovišku 
tempu" buvo pradėti skaičiuoti balsai. Rinkimų komisijos balsams skai-
čiuoti kvietė pašalinius asmenis. Ir koks buvo nustebimas, kai, vietoje 
galiojančių balsavimo kortelių, urnuose buvo randama nepaprastai daug 
laikraščių iškarpų ir prieš komunistus nukreiptų šūkių. Pastarųjų „bal-
sų" skaičius daugelyje apylinkių buvo žymiai didesnis, negu galiojančių 
balsavimo kortelių. Rinkimų komisijų nariai tokius negaliojančius bal-
sus tuojau ėmė naikinti, o jų vietoje dėti galiojančias korteles. Šitas 
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Liaudies Seimo rinkimų duomenų klastojimas buvo masinis. Taip pat 
rinkimų komisijos, pamačiusios, koks mažas gyventojų skaičius dalyvavo 
rinkimuose, ėmė iš turimų atsargų balsavimo korteles ir jas kišo į vokus, 
tuo klastojimo keliu didindamos Liaudies Seimo rinkimuose dalyvaujančių 
Lietuvos gyventojų skaičių. Šis rinkimų duomenų klastojimas buvo da-
romas viešai, komisijų nariai niekur dėl to nesivaržė, o patikimuose rate-
liuose net didžiavosi, kad patys kelis kartus padidino „balsavusiųjų" skai-
čių. Komisijų nariai rinkimų duomenis masiškai klastojo dėl to, kad ko-
munistų partija buvo neoficialiai įsakiusi žūt - būt gauti šimtaprocentinį 
Lietuvos gyventojų pasisakymą už „Lietuvos Darbo Sąjungos" kandida-
tus. Ir tuo tikslu komunistų partija, rinkimų komisijoms buvo neoficia-
liai nurodžiusi vartoti visokius būdus, ligi rinkimų duomenų masinio su-
klastojimo. 

Kad Liaudies Seimo rinkimų duomenys visoje Lietuvoje buvo be jo-
kios atodairos klastojami, liudiju ne tik aš vienas, kaip buvęs Šiaulių apy-
gardos rinkimų komisijos pirmininkas, bet liudija visa eilė kitų buvusių 
apskričių bei apylinkių rinkimų komisijų nariai. Štai, buv. Liaudies Sei-
mo rinkimų metu Marijampolės Apygardos rinkimų komisijos narys 
P. L a p i n s k a s liudija: 

Iš Marijampolės apskr, milicijos visai netikėtai gavau raštą, kad esu paskirtas 
Marijampolės Apygardos Rinkimų į Liaudies Seimą komisijos nariu. Posėdžiuose 
retai dalyvavau, nes turėjau daug darbo tarnyboje, o, pagaliau, įsitikinau, kad esu 
ir nepageidaujamas. Apygardos komisijos pirmininku buvo darbininkas iš Vilka-
viškio (pavardės nepamenu), jo padėjėju — Marijampolės adv. Leonas Stoklickis, 
žydas, kuris ir pravedė visus rinkimus. Buvo iš aukščiau spaudžiama, kad balsa-
vime dalyvautų visas 100°/0. Už balsavimo pasisekimą buvo atsakingi apylinkių 
komisijų pirmininkai. Atsimenu, kai vieną kartą atėjo įį Apygardos komisiją vienas 
apylinkės komisijos pirmininkas žydas, pavardės nepamenu, ir nusiskundė, kad ma-
žai kas balsuoja, ir ką reikėsią daryti. Stoklickis akių mirktelėjimu nurodė, kad 
galima įmesti dėžėn balsų. Per telefonus buvo girdima, kad provincijoje balsuota 
apie 30—45°/o- Tik vienoj apylinkėj buvo pranešta, kad balsavo apie 70—80°/o- Visą 
balsavimą žmonės laikė komedija ir ėjo balsuoti tik iš baimės, nes spaudė į pasus 
balsavimo ženklus. Žmonės buvo nepatenkinti, kad neturėjo teisės pastatyti savo 
kandidatų, ir balsuojant nebuvo iš ko pasirinkti. Daug balsų buvo tuščių arba iro-
niškai parašytų, — balsuoju už drg. Staliną. Visur buvo išbraukta kandidato žydo 
pavardė. Koks buvo apygardoje paskelbtas balsavusių procentas, tikrai neprisi-
menu, gal apie 98%, kas toli gražu negalėjo būti tikrenybėje. 

Į balsų gaudymą buvo prievarta įjungta daug pradžios mokyklų mokytojų, 
komjaunuolių, kurie gaudavo palydovą — vieną sovietų karį ir eidavo per kaimą pas 
gyventojus vidunaktį, rinkdami balsus. Bet ši žvejonė nesisekė: parnešdavo po 
2 — 3 balsus. 

B u v . K a u n o apskr . , P e p a l i ų r i n k i m i n ė s a p y l i n k ė s p i r m i n i n k a s K a z i -
m i e r a s S t a n k e v i č i u s l i u d i j a : 

Aš, Kazimieras S t a n k e v i č i u s , gyv. Babtų miestelyje, Kauno g-vė Nr. 22 
pareiškiu, kad 1940 m. liepos mėn., kai ėjo rinkimai į Liaudies Seimą, dirbau prie 
plento. Kadangi toje apylinkėje raštingų nebuvo, tad mane paskyrė IV аруlinkės 
pirmininku. Apylinkėje buvo apie 1000 gyventojų, turinčių balsavimo teisę, o pri-
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duotų balsų skaičius buvo 400. Iš tų paduotųjų balsų buvo 60 tuščių vokų, o kitų 
balsų subraukytos kandidatų pavardės; daugiausia į vokus buvo įdėti visai tušti 
iš sąsiuvinių išplėšti lapai. Tuo būdu tikrų balsų mano vadovaujamoje Pepalių 
apylinkėje buvo paduota 260 arba, kitaip sakant, iš 1000 balsuotojų balsavo apie 
25%. Už kandidatą žydą, kaip pamenu, buvo paduota 17 balsų. 

Šia proga noriu pastebėti, kad ir šis skaičius nebūtų balsavęs, jei nebūtų ofi-
cialiai paskelbta žmonėms, kad balsavimo metu bus duodami pasai. Žmonės manė, 
kad tai yra tikra žinia, todėl daugelis, kurie visai neturėjo pasų, ėjo balsuoti, kad jį 
gautų, o kiti manė, kad pasai bus keičiami ir dėlto atėjo į rinkiminę komisiją. Tik-
rumoje, žinoma, pasai nebuvo duodami, o tik balsavimo kortelės. Be to, buvo pa-
samdytas orkestras ir žmonės galėjo šokti. Daug iš pasilinksminti atėjusių nėjo 
balsuoti. Man prikomandiruoti komunistai varė varu balsuoti žmones. Tačiau vė-
liau jie nusigėrė ir paliko gyventojus ramybėje. Kokį procentą jie užskaitė balsa-
vusių iš mano apylinkės, nežinau, bet, tur būt, kaip ir kitur visą 100 procentų. Tai 
yra aiškus melas, nes balsavo, kaip sakiau, apie 25%. 

Buv. Kėdainių miesto rinkiminės komisijos narys mokyt. E. V e r-
š i n s k a s parodo: 

Aš, mokytojas E. V e r š i n s k a s , gyv. Kėdainiuose, Basanavičiaus g-vė Nr. 7, 
pareiškiu, kad 1940 m. liepos mėn., kai ėjo balsavimai į Liaudies Seimą, gavau įsa-
kymą — paskyrimą dalyvauti rinkimų apylinkės nariu. Turiu pastebėti, kad rin-
kimų sąrašai nebuvo sudaryti. Pasiruošimui buvo duota tik 3 dienos. Iš miesto 
savivaldybės buvome gavę žinių, kad yra apie 7.000 gyventojų, turinčių teisę bal-
suoti. Iš tikrųjų balsavo visose miesto apylinkėse apie 3500 žmonių, kas sudarė 
apie 50%. Tačiau, turint galvoje bolševikų propagandą, kad kiekvienas balsuojantis 
dėtų 10 kortelių (visą kandidatų skaičių), tai galima manyti, kad visiškai „lojaliai" 
balsuojančių buvo tik apie 2000 balsuotojų, kas paaiškėjo per balsų skaičiavimą. 

Ne pilną kortelių skaičių buvo padavusių apie 1000 balsuotojų ir tik vieną balsą 
padavusių — taip pat apie 1300 balsų. Likę padavė arba senų laikraščių iškarpas 
arba iš kortelių buvo išplėštos pavardės ar kitokiu būdu balsai buvo sugadinti. Ka-
dangi Kėdainiuose buvo apie 3000 žydų, tai nesunku atspėti, kad lojaliai balsuojan-
čių skaičių sudarė žydai. Visi kiti gyventojai rinkimuose dalyvauti visiškai neno-
rėjo. Jei laikysime, kad padavę vieną balsą arba kitokiu būdu nuvertinę savo balsus 
nebuvo aktyvūs rinkikai, tai aktyviai dalyvavusių procentas dar labiau teks su-
mažinti. Be to, turiu pažymėti, kad rinkimų salėje, o ypač tame kambaryje, kur 
rinkikai turėjo dėti balsavimo korteles į vokus, buvo gana didelis skaičius komu-
nistų partijos agentų, kurių paskirtis — pravesti sklandžiai rinkimus, sekti ir at-
rinkti tuos, kurie deda tuščius vokus ar balsuoja ne pagal jų propagandą. Tad, 
kaip čia rodo suminėti faktai, rinkimai buvo neteisingi, klastojami ir vėliau pa-
skelbti rezultatai buvo melagingi, būtent: 

1. Prisilaikant proporcingos rinkimų sistemos, kiekvienoje apygardoje turėjo 
būti minimum du sąrašai, o figūravo tik vienas komunistų partijos išstatytas sąra-
šas. Pas mus, Kėdainiuose, per priešrinkiminį susirinkimą, kai apie tai buvo pa-
klausti atvažiavę kompartijos atstovai, tai vienas už tą paklausimą gavo išgirsti 
įvairių barnių. 

2. Turėjo būti pagaminti rinkikų sąrašai ir pagal juos kiekvienas rinkikas 
turėjo balsuoti. Bet kadangi, matyti, iš Maskvos, buvo gautas įsakymas iki tam 
tikro termino rinkimus pravesti, tai tokių sąrašų visai nebuvo. O rezultate, norint 
padidinti balsų skaičių, į apylinkę atvykdavo balsuoti žmonės, kurie gyveno visai 
toli nuo miesto. Per rinkimus Kėdainiuose atvažiavę iš Kauno „aktyvistai" su sunk-
vežimiais gabendavo žmones iš Janušavos km. (2 km), Lepliūnų km. (8 km) ir 
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net Labūnavos km. (12 km). O iš to gautųsi įdomus dalykas, būtent: į rinkimus 
galėtų atvykti net per 100% rinkikų. Kompartija tai darė, matyti, tam, kad ne-
pritrūktų rinkikų. Kai vienas iš atvažiavusių CK atstovų paklausė, kiek yra Kė-
dainiuose gyventojų, tai, pasiremdamas telefoniniu pranešimu iš miesto valdybos, 
sakiau, kad esą 7000 gyventojų. Atstovai iš tų mano žodžių suvokė, kad, atmetus 
vaikus, turi balsuoti apie 5000 gyventojų. Bijodami, kad tokio skaičiaus nesusi-
darys, jie ir pradėjo siuntinėti į visas puses „aktyvistus" gaudyti beveik prievarta 
rinkikų. Bet, mano manymu, jei prie Kėdainių miesto priskaityti minėtus kaimus 
ir dar karius, kurie taip pat balsavo rinkimuose, tai per rinkimus Kėdainiuose tu-
rėtų balsuoti 7000 žmonių (iš viso 9000 žmonių minus 2000 vaikų). Savo prane-
šimuose apie rinkimų rezultatus šį dalyką kompartijos atstovai nuslėpė. Tuo būdu, 
pasibaigus rinkimams, kai vargais negalais išėjo apie 4600 balsuotojų, jie iš džiaugs-
mo pranešė apie 99% dalyvių (turėtų pranešti tiksliai 92%). Iš tikrųjų gi, jei 
4600 padalyti iš 7000, tai balsavusių buvo 65%. Todėl savaime aišku, kad paskelbti 
rezultatai nesutiko su tikrove. 

3. Per pačius rinkimus rinkimų būstinėje, be komisijos, buvo du Kauno kom-
partijos atstovai ir visas pulkas kitokių kompartijos agentų. Tas jų buvimas labai 
slegiamai veikė mane ir kitus. Galiu tvirtinti, kad tarp jų buvo ir NKVD bendra-
darbių, kurių tikslas buvo observuoti įžymiausius miesto asmenis per balsavimą, o 
taip pat ir mane. Ėmiausi nepaprastų priemonių pašalinti bent jų dalį, nes visų 
pašalinti nepasisekė. Juk ir tuomet buvo aišku, kad kompartija ir komjaunuoliai 
yra galingiausi, jų klausė net apskrities viršininkas, o ką bekalbėti apie kažkokią 
ten apylinkės komisiją. Tuo būdu, vietoje įstatymo numatytos penkių asmenų ko-
misijos, faktiškai pasidarė komisija iš neaprėžto asmenų skaičiaus, gal net 30 ir 
daugiau. Nenuostabu, kad kartais rinkimų eiga virsdavo tikru ermideriu. 

4. Rinkimai užtruko net ir liepos 19 d. Matyti, dėl baimės, kad nesusidarys 
reikalingi procentai. Bet, man rodos, dėl rinkimų, o ypač balsavimo technikos, to-
kia baimė buvo nepagrįsta. Juk naktį iš 18 Į 19 būstinėje nakvojo tie patys partijos 
atstovai, jų patikėtiniai su šautuvais kareiviai ir, nors urna buvo užantspauduota, 
bet antspaudas liko toje pačioje patalpoje ir į urną buvo galima kiek nori įdėti ir 
vėl užantspauduoti. Kitą dieną naktį balsams skaityti kompartijos atstovai dar 
pristatė 20 žmonių. Visiems buvo išdalinti lapai, kiekvienas gavo iš urnos po 200 
vokų ir tuo būdu pati komisija jų neskaičiavo. Kompartijos atstovai iš Kauno 
taip pat buvo ir žiūrėjo, kad komisija daug nerodytų iniciatyvos. Jei tikėti gautais 
skaičiavimo rezultatais, pilnų vokų buvo paduota apie 2100, nevisai pilnų — 2490 
ir tuščių — 10 vokų. Bet vėliau, sudėjus bendrą kortelių skaičių, kurių turėjo išeiti 
pagal protokolą ir kandidatų skaičių 46.000 balsų, aš gavau per 10.000 mažiau, tai 
yra tuščių vokų ar su senais laikraščiais ir sugadintais balsais buvo ne 10 bet 100 
su viršum (po 150). Sprendžiant iš rinkimų kambaryje išmėtytų kortelių, mažai 
padavusių buvo apie 1200 žmonių ir apie 1200 gal padavė po 1 balsą. Kadangi už 
žydą kandidatą Vinickį buvo paduota 2234 balsai, tai iš to galima lengvai padaryti 
išvadą, kad „lojaliai" balsavo vien tik žydai, kurių miestelyje buvo apie 3500 žmo-
nių. Apie tą balsų skaičių, atmetus vaikus, ir gavo Vinickis. Lietuviai ir kiti ne-
padavę pilno kortelių skaičiaus, balsavo ne visai lojaliai ir tuo būdu, matyti, norėjo 
pareikšti savo protestą prieš tokius rinkimus į seimą. Iš to viso galima padaryti 
išvadą, kad komisija buvo tik „dėl formalumo", kad galutinai neprasilenktų su 
rinkimų įstatymu. Faktiškai rinkimus „pravedė" kompartija, rezultatus paskelbė 
sufalsifikuotus tik tam, kad apkvaišintų tamsių žmonių mases. 

Vilkaviškio miesto sekretorius M a r i j a P o n g a n i e n ė , kuri 
dalyvavo skaitant Liaudies Seimo rinkimų balsus, sako: 
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Vilkaviškio mieste Liaudies Seimo rinkimai vyko keturiose vietose ir vienoj 
vietoje aš dalyvavau prie balsų skaičiavimo nakties metu. Man buvo pavesta ati-
darinėti vokus ir tikrinti ar teisingai paduoti balsai. Mano žiniomis, Vilkaviškio 
mieste balsavo 60—7O% gyventojų. Iš paduotų balsų 10—15% buvo neteisingų bal-
sų, t. y., paduota kortelių po kelias tų pat asmenų, prirašyta įvairių „gražių žode-
lių" papaišyta piešinių ir pan. Tokie įvairūs neteisingi balsai buvo dedami atskirai, 
tačiau komisijos narių jie buvo paimami. Komisijoje buvo daugiausia žydai. Aš 
buvau pakviesta kaipo tarnautoja technikiniam darbui atlikti. Prie surašymo bal-
savimo protokolo nedalyvavau, tačiau atsimenu, kad buvo paskelbta, kad balsavo 
Vilkaviškio mieste apie 95°/o- Taip pat rinkimų metu man teko budėti prie tele-
fono ir registruoti pranešimus iš įvairių Vilkaviškio apskrities valsčių, t. y., buvo 
pranešama, koks skaičius iki tam tikros valandos balsavo. Buvo tokių valsčių, ku-
riuose balsavo tiktai 10—15%, o oficialiai paskelbta buvo labai didelis balsavusiųjų 
skaičius. 

Buv. Kauno apskr. Jurginiškių apylinkės rinkimų komisijos pirmi-
ninkas K a z i m i e r a s P e t r a i t i s tvirtina: 

Aš, Kazimieras P e t r a i t i s , gyv. Garliavoje, Vytauto g-vė Nr. 42, pareiškiu, 
kad kai ėjo balsavimas į Liaudies Seimą 1940 m. liepos mėn., dirbau tuo metu 
Garliavos plytinėje. Todėl, kaip darbininką, paskyrė Jurginiškių apylinkės pirmi-
ninku. Kiek tuo metu tikrai balsavo —- nepamenu, bet manau, kad apie 40 — 50 
procentų. Atidarius vokus, buvo rasta netikrų kortelių. Tokių netinkamų kortelių 
buvo apie 10 — 15°/o. Kortelės buvo subraukytos arba įmesti šiaip įvairūs popier-
galiai. Kai kur buvo vokuose rasta eilėraščių, kur išjuokiamas Stalinas arba ko-
munistinė valdžia. Už žydą kandidatą buvo paduota tik 13 balsų. Balsus su kor-
telėmis perdaviau valsčiaus komisijai. Kokį jie procentą nustatė mano vadovauta 
rinkiminei komisijai — nežinau, bet, tur būt, kaip ir kitur, įrašė 99% ar panašiai 

Buv. Kauno apskrities Tabariškių apylinkės rinkimų komisijos narys 
J u o z a s V r u b l i a u s k a s tvirtina: 

Aš, Juozas V r u b l i a u s k a s , gyv. Garliavos mieste, Darbininkų gatvėj Nr. 2 
pareiškiu, kad 1940 metais gyvenau Garliavos valsčiuje ir dirbau tada plytinėje 
Liaudies Seimo rinkimų metu buvau paskirtas nuo plytinės į rinkiminę komisiją 
Tabariškių apylinkėje. 

Rinkimai mūsų apylinkėje buvo vykdomi grasinamai. Visiems buvo skelbiama 
kas nebalsuos, bus apskelbtas „liaudies priešu". Kadangi buvo spaudžiami ant pasų 
štampai, tai šie grasymai įgijo visiems bauginančios prasmės. Be to, visuose kai-
muose seniūnai ir paskirti asmenys ėjo varyti gyventojus balsuoti ir siuntė jiems 
atvežti pastotis. 

Tačiau, nežiūrint šios prievartos, gyventojų mūsų apylinkėje tebalsavo apie 
pusę. Skaitant balsus, buvo rasta iš balsavusių skaičiaus apie 30% netinkamų, ne-
buvo sumestos kortelės subraižytos, įvairūs popiergaliai ir panašiai. Tuo būdu Ta-
bariškių apylinkėje balsavo daugiausia tik apie 20% rinkimų teisę turėjusių gy-
ventojų. 

Liaudies Seimo rinkimų metu buv. Kėdainių apskr. Josvainių valsč. 
viršaitis J u o z a s N e m a n i s liudija: 



LIAUDIES SEIMO RINKIMU DUOMENŲ KLASTOJIMAS 25 

Aš, Juozas N e m a n i s, gyv. Josvainių miest. Vytauto g-vė Nr. 28, pareiškiu, 
kad 1940 metais liepos mėnesį, kada buvo į Liaudies Seimą rinkimai, ėjau Josvainių 
valsčiaus viršaičio pareigas. Man gerai žinoma, kad rinkimai buvo vykdomi prie-
varta, grasinimais ir apgaule. Komunistų partija iš anksto pravedė propagandą, 
kad kas nebalsuos, bus laikomas liaudies priešu. Be to, pažadėjo visų luomų gyven-
tojams visokių gėrybių, o kartu suorganizavo būrius, kurie vaikščiojo po kaimus 
ir vertė balsuoti. Tuo nesitenkinant, buvo siunčiamos į kaimą pastotės su urnomis. 
Kai buvo spaudžiama ant pasų štampai, tai dalis gyventojų išsigandę ėjo balsuoti. 
Kaip laisvu noru balsavusius, galiu pažymėti tik žydus, kurie patys pirmieji ir pa-
sirodė prie urnų. Kiek aš pažįstu savo valsčiaus gyventojus, galiu pasakyti, kad iš 
lietuvių būtų balsavę tik keli procentai. Šiaip gyventojai terorizuojami, grasinami 
balsavo apie 40 — 50 procentų. Tačiau, atidarius vokus, paaiškėjo gyventojų valia. 
Apie pusė visų paduotų balsų buvo netinkama. Tai vis tušti popiergaliai, subrau-
kyti kryžmai sąrašai, sudarkytos kortelės. Visur beveik išbraukta kandidatų žydų 
pavardės. Be to, daug prirašyta keiksmų, pašaipų iš komunistų partijos, valdžios 
ir Stalino. Visų tų žodžių, prierašų net nepatogu pažymėti. Komisija į netikras 
korteles nekreipė dėmesio ir tik atrinko kelias, nors kaip minėjau, blogų buvo apie 
pusė. Kiek balsų iš mūsų apylinkės buvo paskelbta, nežinau, bet manau, kad kaip 
visur, taip ir čia 98% ar panašiai. Tokius balsavimus, mano manymu, negalima 
laikyti tikrais rinkimais, o paprasčiausiu lietuvių tautos valios klastojimu ir poli-
tine komedija. 

Buv. Trakų apskr., Lentvario apylinkės rinkimų komisijos narys mo-
kytojas J. P a u l a i t i s nurodo: 

1940 m. liepos mėn. apie 3 dienas prieš Liaudies Seimo rinkimų pradžią, atvyko 
į Lentvarį komunistų partijos atstovas ir čia pradėjo organizuoti seimo rinkimų 
apylinkę. Pirmiausia jis paprašė mane, kad tam tikslui leisčiau naudotis mokyklos 
būstine (dar tuo metu buvau mok. vedėju). Vėliau pradėjo organizuoti rinkimų ko-
misiją. Į tą komisiją pakvietė ir mane nariu. Toliau ėmė sudarinėti agitatorių bri-
gadą. Į ją įėjo daugiausia žydai ir vietiniai lenkai — komunistai. Jie važinėjo po 
kaimus ir grasindami ragino gyventojus eiti balsuoti. Atvykdavo agitatoriai ir iš 
Vilniaus. Rinkimų išvakarėse atvyko iš Kauno buv. tuo laiku švietimo viceminis-
teris Liudas Gira su keliais asmenimis ir mokykloje suruošė mitingą. Čia Liudas 
Gira turėjo labai ilgą paskaitą, kurioje išpeikė visą Lietuvos praeitį ir gyrė naujuo-
sius laikus, džiūgavo užtekančia Stalino saule. Ta proga ragino gyventojus eiti 
balsuoti, žadėjo visokiausių gėrybių, žadėjo toleruoti šiame krašte lenkų kalbą, pa-
pročius, kultūrinį gyvenimą ir t. t. 

Balsuotojų sąrašų jokių nebuvo. Turėjusių teisę balsuoti buvo apie 5.000. Pir-
mą balsavimo dieną balsavo labai mažai. Antrąją dieną pasileido į apylinkę agi-
tatoriai ir namuose rinko balsus. Grįžę į rinkimų būstą, atveždavo pilnas kišenes 
užlipintų vokų ir sukišdavo juos į urną. Tai atlikę vėl išvykdavo į kaimus ir vėl 
parveždavo vokų su balsais. Ar jie tuos balsus iš žmonių surinkdavo, tenka labai 
abejoti. Atrodė, kad jie patys balsus dėdavo į vokus ir atnešdavo sumesti į urną. 
Tokiu būdu gavosi, kad balsavo apie 60%. Patikrinus balsus, rasta daug suga-
dintų: pripaišyta karikatūrų, prirašyta visokių šūkių prieš komunistus ir panašiai. 
Reikia pažymėti, kad daugumas balsavusių buvo priversti balsuoti grasinimais. Rin-
kimų apygarda balsavimų procento apylinkėmis neskelbė, tik paskelbė, kad apy-
gardoje balsavo 96,5%. Tas procentas biauriai sufalsifikuotas, nes nė vienoje apy-
linkėje toks didelis procentas nebalsavo. Kiek teko pasikalbėti su gyventojais, su-
sidarė įspūdis, kad, jei būtų buvę laisvi rinkimai, būtų balsavę apie 10%, o esant 
grasinimams ir prievartai, balsavo apie 50%, iš kurių galiojančių balsavimo kor-
telių buvo paduota 22 — 25%. 
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Buv. Ukmergės apskr., Kovarsko rinkimų komisijos balsų technikinė 
skaičiuotoja mkt. Laimutė M a ž e i k i e n ė liudija: 

1940 m. liepos mėn. Liaudies Seimo rinkimų metu tarnavau Kovarsko pradžios 
mokykloje mokytoja ir man teko dirbti, kaip techniškai darbininkei, prie balsų 
skaičiavimo. Komisija buvo sudaryta iš grupės lietuvių ir vienos žydės komunistės. 
Tačiau rinkimus faktiškai pravedė žydai ir tuo laiku buvęs valsčiaus sekretorius 
Kvedaras Vaclovas (dabar Šešuolių valsčiaus sekretorius), kuris ypač pasižymėjo. 
Tose pačiose patalpose rinkimų metu buvo padaryti šokiai, ir vietos žydai bei ruse-
liai prievarta iš pasilinksminimo nuvarydavo balsuoti. Jokių balsuotojų sąrašų 
nebuvo, taip pat nebuvo jokios kontrolės, ir kas norėjo, galėjo balsuoti po kelis 
kartus. Rinkimuose dalyvavo nedidelis gyventojų procentas. Žydai ir komunistai 
vietos gyventojams įvairiausiai grasindavo, jei šie nebalsuotų. 

Prie balsų skaičiavimo daugiausia buvo žydai ir komunistai. Pirmąją rinkimų 
dieną labai mažai kas balsavo. Pasibaigus rinkimų laikui buvo atidaryta urna. 
Tuojau pat balsų skaičiavimas buvo sulaikytas ir pranešta, kad rinkimai yra pra-
tęsti. Pirmą, o ypač antrą dieną, sunkvežimiais važinėdavo po apylinkes ir kuone 
prievarta žmones veždavo prie urnos. Kadangi pagal apytikrį turinčių teisę balsuoti 
gyventojų skaičių rinkimuose dalyvavo labai nedidelis procentas, tai komjaunuoliai 
žydai suorganizavo žydus vokams atplėšti. Daugelyje vokų buvo tik po vieną kan-
didato kortelę. Nemažas skaičius kortelių buvo sugadintų, subraukant kandidatų 
pavardes arba prirašant naujų. Taip pat buvo prikišta popiergalių ir pamfletų. 
Praplėšdami vokus, žydai pridėjo kortelių. Karpant korteles, aiškiai mačiau, kad 
žydas K u l b e r i s iš po suolo ištraukė apie šimtą dar visai nesulankstytų Kan-
didatų sąrašų ir padavė sukarpyti. Tuo būdu buvo balsuotojų procentas žymiai toje 
apylinkėje pakeltas, bet manau, kad šis įdėjimas nebuvo vienintelis. Suskaičius bal-
sus paaiškėjo, kad kai kurie atstovai gavo daugiau balsų, negu iš viso buvo bal-
suotojų. Kovarsko apylinkėje buvo „balsuota" per 100»/o- Visų suktybių aš nega-
lėjau pastebėti, nes faktiškai rinkimams vadovavęs K v e d a r a s dirbo iš vien su 
žydais ir manim nepasitikėjo. 

Buv. Vilniaus apskr., Maišiogalos apylinkės rinkimų komisijos narys 
J u o z a s K a l n ė n a s patvirtina: 

Aš, K a l n ė n a s Juozas, buvau paskirtas 1940 m. liepos mėn. rinkimų metu 
į Liaudies Seimą Maišiogalos apylinkės rinkiminės komisijos nariu. Anksčiau su-
darytų sąrašų nebuvo, tačiau pagal gyventojų skaičių ir balsavimo duomenis, apie 
pusę gyventojų balsavo, imant dėmesin administracijos spaudimą. Tačiau atida-
rius vokus, paaiškėjo gyventojų tikroji valia. Paduotosios kortelės buvo suplėšytos, 
subraižytos arba įmesti šiaip popiergaliai. Tokių kortelių buvo apie pusę. Tokiu 
būdu, lojaliai balsavusių skaičius galėjo būti apie 20 — 25%. Suskaičius balsus, at-
vyko iš Vilniaus žydeliai, kurie čia nusigėrė, sukėlė skandalą ir ginčus su komisija, 
pasiėmę neantspauduotus balsus išsivežė. Šia proga pastebiu, kad vienoje apylin-
kėje balsai buvo išvežti tik po 6 dienų, tuo tarpu mūsų visų nustebimui, buvo pa-
skelbta, kad šioje apylinkėje balsavo apie 100%. Tikrumoje toks skaičius galima 
laikyti suklastotas, ar melagingai pramanytas. 

Toliau eina dar visa eilė svarbių liudijimų apie Liaudies Seimo rinki-
mų duomenų klastojimą įvairiose Lietuvos vietose. 

Buv. Telšių apskr., Rietavo apylinkės rinkimų komisijos balsų techni-
kinė skaičiuotoja O n a V y t ė n a i t ė , gyv. Rietavo m., Plungės g-vė, 
sako: 
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1940 m. liepos 14 d., kai buvo renkamas Liaudies Seimas, man teko dirbti rin-
kiminėje komisijoje, kaip technikinei tarnautojai. Dienos metu apie 3 val. po pietų, 
kai buvo patikrinta, kiek balsavo, oficialiai prieita išvados, kad balsavo iš 10.000 
asmenų 13%. Paskui po to tuojau paleido visus esamus Rietavo valsčiuje sunkve-
žimius su rinkiminėmis brigadomis, balsų dar buvo sugaudyta apie 8 — 9%. Tuo 
būdu Rietavo valsčiuje balsavo apie 25%-

Atidarius vokus, rado visokių papirosų nuorūkų, papirosų dėžučių ir šiaip po-
piergalių. Tų visokių špargalkų buvo rasta apie 400 — 500 štukų. Kai tuo tarpu 
balsuotojų buvo ne daugiau kaip 2.000 asmenų. Po tokių balsavimų jie sudarė savo 
slaptą, posėdį, ką jie svarstė, nežinau. Po to posėdžio jie paskelbė, kad balsavo 
visas 100%. Žinant visuomenės nuotaiką ir kad nebūtų panaudota prievarta, tai 
būtų buvę apie 2% ar 3% balsavusių. 

Buv. Tauragės apskr., Šilalės apylinkės rinkiminės komisijos narys 
J. D e r i ū n a s liudija: 

Be mano sutikimo buvau paskirtas Šilalės rinkiminės komisijos nariu, kai 
buvo renkamas 1940 m. Liaudies Seimas. 

Kiek pamenu, žmonių balsavo labai mažai, dėl šios priežasties Šilalės miestelio 
žydukai buvo išsiųsti į kaimus varu atvaryti rinkikus. Tačiau ir ši prievarta davė 
mažus rezultatus. Mano manymu, Šilalės apylinkėje balsavo apie 25%. 

Atidarius urnas, tikrinant balsus, rasta labai daug netikrų: subraukytų, su-
plėšytų kortelių, ar šiaip sukišta į vokus įvairių karikatūrų bei popiergalių. 

Buv. Kartuvos apylinkės rinkimų komisijos pirmininkas J. K u-
č i n s k a s tvirtina: 

1940 m. buvau paskirtas Liaudies Seimo rinkimų Kartuvos apylinkės pirmi-
ninku. 

Paskyrimą gavau iš to meto vietinės administracijos, visai neatsiklausus mano 
sutikimo ar nesutikimo. Kiek atsimenu, rinkimuose — balsavime dalyvavo nuo 50 
iki 40% turinčių teisę balsuoti. Blogų balsų buvo maždaug apie 10%. Kiek iš 
balsuotojų patyriau, daugumas balsavo iš baimės, nes buvo štampuojami pasai. 

Buv. Vėžaičių apylinkės rinkiminės komisijos narys mok. J. S a-
d a u s k a s liudija: 

Aš, mokytojas S a d a u s k a s Jonas, pareiškiu, kad 1940 m. buvau paskirtas 
Vėžaičių apylinkės rinkiminės komisijos nariu, manęs neatsiklausus. Kiek pamenu, 
balsavusių nuošimtis buvo apie 40 — 50. Rinkimų metu buvo vartojamos įvairios 
represijos, jei to viso nebūtų buvę, balsuotojų skaičius nebūtų siekęs 10 — 5%. 

Atidarius vokus, buvo rasta suplėšytų, subraukytų ir su popiergaliais vokų. 

Buv. Raseinių apskr., Viduklės rinkiminės komisijos narys mkt. K a-
z y s G i e d r a i t i s pareiškia: 

Aš, mokyt. G i e d r a i t i s Kazys, buvau rinkimų į Liaudies Seimą Viduklės 
apylinkės rinkiminės komisijos narys. 

Balsavimo metu balsuotojų galėjo būti tik 20 —- 30% turėjusių teisę balsuoti. 
Nakties metu balsavimo būstinėje nebuvau. Tuo metu sargybą būstinėje ėjo akty-
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vistai —- bolševikai. Vėliau, atidarius urnas, visų nustebimui pasirodė, kad kortelių 
labai daug, apie 90%, kas tikrumoje jokiu būdu negalėjo būti, taigi galima pri-
leisti, kad nakties metu kas nors pasirūpino pridėti balsavimo kortelių. 

Rinkimų išvakarėse — prieš porą dienų buvo atvykęs į mitingą iš Kauno J. 
Stumburys ir Filipavičius Stasys. 

Rinkiminėje komisijoje teko atlikti visą technikinį darbą, nes komisijos pir-
mininkas Mockus (Medinis) visai beraštis, o sekretorius Izidorius Žyvatkauskas 
mokėjo tik pasirašyti. 

Buvusio Kartenos valsčiaus savivaldybės sekretoriaus A n t a n o 
T i š k a u s, dabar gyvenančio Kretingoje, Žemaičių 4, p a r e i š k i m a s : 

Dėl įvykių, kurie buvo man esant Kartenos valsčiaus savivaldybės sekreto-
riaus pareigose, galiu paaiškinti štai ką: 

Pradėsiu nuo rinkimų į Seimą 1940 m. liepos mėn. Rinkimų sąrašai nebuvo 
sudaryti. Visas valsčius rinkimams buvo padalintas į 3 rinkimų apylinkes. Jos 
buvo: Kartenoje, Aleksandrovėje ir Žutautų kaime. Mano nuomone, rinkimuose 
galėjo dalyvauti ne daugiau kaip 30% valsčiaus gyventojų. 

Atidarius rinkimų vokus, buvo rasta įvairių kortelių su įvairiais užrašais. 
Atsimenu, kad viena kortelė buvo rasta su rusišku užrašu: „Daloj Stalin, da 
zdrastvujet voždj proletariata Trockij". 

Kitas buvo su lietuvišku užrašu: „Atims mūsų žemelę ir paskutinę kumelę" 
ir daugelis panašių. 

Turiu pasakyti, kad žmonės rinkimuose labai nenoriai dalyvavo. Jeigu ant 
pasų nebūtų buvę spaudžiami štampai, tai vargiai ar būtų rinkimuose dalyvavę 
bent 10% gyventojų. 

Kartenos valsčiuje gyventojų skaičius rinkimų metu siekė 11.351. 

Pil. Š i m a v i č i a u s A n t a n o , gyv. Tumrų kaime, Tauragės 
apskr., p a r e i š k i m a s : 

1940 m. renkant Liaudies Seimą, be mano sutikimo paskyrė mane rinkimų 
komisijos nariu. Tikrų balsuotojų galėjo būti apie 25 — 30%. Atidarius vokus, 
buvo rasta visokių laikraščių, popiergalių, o kai kur įrašyta įvairių išsireiškimų. 

Pas gyventojus net buvo važiuota po namus rinkti balsų. 

P a k a m o r ė s P r a n o , gyv. Saulažolių km., Gargždų vls., pa-
r e i š k i m a s : 

Pareiškiu, kad 1940 m. be mano noro ir sutikimo buvau paskirtas Liaudies 
Seimo Gargždų rinkiminės apylinkės nariu. Kiek pamenu, mano rinkiminėj apy-
linkėj balsavo apie 45 — 46%. Nebūtų buvę ir tokio procento, bet į mano apylinkę 
įėjo pats miestas, o jame gyventojų daugumą sudarė žydai ir miestelėnai. Be to, 
reikia pastebėti, kad asmenys, kurie neturėjo paso, gavo balsavimo pažymėjimus, 
todėl komunistinis elementas galėjo balsuoti keliose apylinkėse arba vienoj apy-
linkėj kelis kartus. 

Kiek man žinoma, kaimuose balsuotojų buvo daug mažiau, negu mano rin-
kiminėj apylinkėj. 

Atidarius vokus, buvo rasta daug kortelių subraukytų, sugadintų ar prikišta 
į vokus daug popiergalių ir net pajuokiančių šūkių prirašyta. Tačiau subraukytos 
kortelės komunistiniai nusiteikusio pirmininko buvo įsakyta laikyti tikrosiomis. 
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Tenka pastebėti dar ir ta aplinkybė, kad vakare aš ir Vaidaugas Antanas, 
kaip nepalankūs komunistams asmenys, turėjome apleisti būstinę, o kažkokiam 
nežinomam tikslui pasiliko Makštys Eduardas, Benigsonas Motelis ir Stalmokas 
Juozas. Ar jie tuomet turėjo slaptą pasitarimą, ar, gal būt, turėdami savo patikimą 
sargybą, primetė į urną vokų su balsais, kad padidintų balsuotojų skaičių. 

P r i e r a š a s . Noriu dar pastebėti tai, kad, prieš prasidedant rinkimams, pa-
davė mums pirmininkas tuščius lapus, po kuriais turėjome pasirašyti, nors jie mūsų 
akivaizdoje nebuvo užpildyti. Kam tai buvo daroma, dar ir dabar man neaišku. 

Vyresniojo vachm. M i n t a u t o B r o n i a u s , gyv. Šilalės m., 
Tauragės apskr., p a r e i š k i m a s : 

Dar tarnaudamas policijoje, 1940.VI.14 ir 15 d. d. per rinkimus į Seimą Girdiš-
kės apylinkėje buvau paskirtas prižiūrėti tvarką. Rinkimai vyko ne Girdiškės, bet 
Skaudvilės val. Balsuoti žmonės labai nenorėjo, bet dalis balsavo, bijodami bolše-
vikų keršto, nes bolševikai pranešė, kas nebalsuos, bus skaitomas liaudies priešas. 
Antrą rinkimų dieną komisija, matydama, kad balsų yra nedaug, o čia visoki bol-
ševikų agentai važinėja ir daro spaudimą komisijai, kad visi balsuotų. Tada ko-
misija labai daug balsų sukišo į vokus, kad padidintų balsuotojų skaičių. Kiek balsų 

į vokus prikišo, nežinau, bet spėju, kad tokių balsų buvo daug padaryta. Tokį 
„balsavimą" norėjau užprotestuoti, bet komisijoje buvo bolševikų 1 atstovas, todėl 
negalėjau. Prisiminiau, kad komisijoje dalyvavo: Majauskas Juozas iš Tujenių km., 
Mickaitis Antanas iš Girdiškės bžt. ir Lažauskas, kurio vardo nežinau, iš Girdiškės 
apylinkės. 

I g n o K v e d a r o , Raseinių Socialinio Draudimo Punkto vyr. bu-
halterio p a r e i š k i m a s : 

Aš, Ignas Kvedaras, gyv. Raseiniuose, apie Liaudies Seimo rinkimus pareiškiu: 
Buvau paskirtas rinkimų komisijos nariu, dalyvavau toje komisijoje per rin-

kimą (balsavimą) ir skaičiuojant balsus. 

Atėjo balsuoti apie 60°/o visų miesto gyventojų, turinčių teisę balsuoti, bet ka-
dangi rinkimų metu rinkimų būstinėje buvo dalinami pažymėjimai, pareiškusiems 
norą balsuoti ir neturintiems asmens dokumentų, tai tokie asmenys, gavę pažymė-
jimus, buvo pastebėti balsuojant kelis kartus ir balsavusiųjų % išpūtė. 

Pilną skaičių kortelių atidavusių (už visus renkamuosius) buvo apie 30%, o 
kituose vokuose buvo įdėtas mažas kortelių skaičius, popiergaliai arba tušti vokai. 

P a r e i š k i m a s : 

Aš, K u n d r o t a s A l o y z a s , gyv. Gargžduose, Klaipėdos gt., pareiškiu, 
kad 1940 metais, kai buvo renkamas Liaudies Seimas, net be mano paties sutikimo, 
paskyrė Gargždų rinkiminės apylinkės nariu. Kiek pamenu, tada buvo skelbiama, 
kad kas nebalsuos, bus laikomas liaudies priešu. Kadangi rinkimų metu buvo 
spaudžiami ant pasų štampai, tokio šūkio paskelbimas gyventojams padarė didelio 
įspūdžio. 

Į mano rinkiminę apylinkę įėjo miestelis su priemiesčiais, t. y. gyventojų dau-
gumą sudarė žydai ir darbininkai. Todėl, kiek pamenu, mano apylinkėj balsavo 
apie 55% balsuotojų. 



3 0 a g r . p r a n a s m i c k u s 

Be to, turiu pastebėti, kad rinkimų metu buvo išdavinėti pažymėjimai balsuoti 
asmenims, kurie neturėjo asmens dokumentų — pasų. Kiek šių pažymėjimų buvo 
išduota ir kokiems asmenims buvo duoti, nepamenu. 

Atidarant po balsavimo vokus, buvo rasta daug netikrų kortelių, karikatūrų, 
subraižytų kortelių ir t. t. 

Mokytojo B i n k i o V i k t o r o , gyv. Alsėdžiuose, Telšių apskr., 
p a r e i š k i m a s : 

Šiuo noriu trumpai suteikti žinių apie 1940 m. Liaudies Seimo rinkimus Alsė-
džiuose. Aš buvau pakviestas komisijon ir paskirtas vicepirmininko pareigom. Kiti 
komisijos nariai buvo tikrai komunistinio nusistatymo: Klemensas Želvys — pirmi-
ninkas, Klemanskis St., Milieška Ign. ir Garba Orelis (žydas) nariai. Patys rin-
kimai buvo daromi pilnoj komunistinėj dvasioj ir su pilna propaganda — tiek žodžiu, 
tiek skelbimais bei plakatais. 

Rinkimų metu pastebėta (liudija sen. Platakis Juozas), kad buvo leista bal-
suoti ir nepilnamečiams, t. y. neturintiems teisės balsuoti, ir balsuoti tiems patiems 
asmenims kelis kartus. Paskutinis dalykas buvo susektas iš laikinų balsavimui 
duodančio teisės leidimo — liudijimo, kuris tuoj po balsavimo buvo grąžinamas, ir 
jų tarpe rasta to paties asmens po kelis, tik, žinoma, aktyvesnių komisijos narių 
slaptai tas dalykas buvo sutvarkytas. 

Tikrinant balsus, rasta daug netinkamų balsų, k.p.., pirmykščių seimų kan-
didatų lapelių, pusiau perplėštų seimo kandidatų lapelių, papirosų dėžučių, laikraš-
čių iškarpų ir net piešinėlių, duodančių suprasti vadovaujantiems asmenims pasi-
rinkto kelio pavojingumą. Visi netikrieji balsai buvo priskaitomi prie bendro bal-
savusiųjų skaičiaus, iš kurio išvedamas balsavimo %. Antra, balsavimams neturėta 
sąrašo turinčių teisę balsuoti, kas buvo apytikriai nustatoma iš valsčiaus gyventojų 
skaičiaus, atmetant apytikriai tam tikrą nuošimtį, kurie neturi teisės balsuoti. 
Koks nuošimtis buvo atmestas, dabar neprisimenu. Paukštakių apylinkėje (Alsė-
džių v.) gautas balsavusiųjų 110%, kas atrodo juokingai, ir leidžia spręsti apie bal-
savimų tikrumą. Žem. Kalvarijos apylinkėje (Alsėdžių v.) balsavimo rezultatas 
apie 54% . Prie balsavimų buvo paleisti į darbą visi žydukai, kurie tempte atitemp-
davo žmones. Buvo leidžiama vienam žmogui balsuoti ir už kitus savo namiškius. 
Pastebėtas klaidas buvau iškėlęs atskirame posėdy, už ką vos neatsidūriau už krotų. 
Už panašius dalykus vėliau komisijos narių buvau smarkiai persekiojamas. 

Č i ž a u s k o A n t a n o , gyv. Kretingoje, Klevų 4, p a r e i š k i -
m a s : 

Aš, Antanas Č i ž a u s k a s , apie buvusius 1940 m. liepos 14 d. Kretingoje 
Liaudies Seimo rinkimus pareiškiu: 

Ton rinkimų komisijon buvau paskirtas sekretoriumi, kaip profsąjungų narys 
— atstovas. Komisijos pirmininku buvo Kazys Adomauskas, išvežtas Rusijon. Iš 
kitų komisijos narių atsimenu: Šakį, gyv. Kaune, Alutytę Karoliną, nežinia kur gy-
venančią, Viskontą, gyv. Kretingoje. 

Kretingos mieste buvo trys rinkimų apylinkės, mūsų skaitėsi -— antroji. Rin-
kimų apylinkės sąrašo nebuvo patiekta. Kiek balsuojančių turi teisę balsuoti, ne-
žinojome. 

Neturėjus sąrašo, nebuvo galima išvesti balsavusių nuošimčio ir mes, komisija, 
jokio nuošimčio neišvedėme. 
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Kiek atsimenu, mūsų apylinkėje per dvi dienas balsavo ne daugiau kaip 1800 
balsuotojų. Tais laikais visi piliečiai turėjo savo asmens dokumentus, todėl, eidami 
balsuoti, juos galėjo patiekti komisijai, tačiau mūsų apylinkėje balsavo apie 360 
balsuotojų, kurie gavo komisijoje pažymėjimą balsuoti. Manyčiau, kad iš tų bal-
suotojų apie 75% buvo tų, kurie ėjo iš vienos komisijos į kitą ir balsavo. 

Per abi balsavimo dienas komisijoje po keletą kartų lankydavosi apskrities 
viršininkas Dačkauskas ir burmistras Simavičius (abu aršūs komunistai), kartu 
su jais atvažiuodavo ir vienas kitas rusas, vėliau paaiškėjo, kad tai neuniformuoti 
politrukai. Jie teiraudavosi mūsų apie balsuojančiųjų nuotaiką ir pan. Ką pir-
mininkas atsakydavo, nežinau, nes tai būdavo kalbama atskirai nuo kitų komisijos 
narių. 

Baigus balsavimą, prieš pradedant skaityti balsus, mums buvo pasiūlyta tal-
kininkų, kurių tarpe matėsi žydas gyd. Michališokas, kaip čekos agentas. 

Pirmiausia suskaitėme balsus. Vėliau juos atidarinėjome ir tikrinome, rin-
kome atskirai už paduotus kandidatus balsus. 

Apie paduotus balsus nedaug beprisimenu. Kiek atsimenu, kad skaitėme 
tikrais ir tokius balsus, kurie buvo subraukyti, suplėšyti, jeigu tik galima buvo 
išskaityti pavardės. Buvo ir tokių vokų, kuriuose rasdavome tik tuščius popierga-
liukus, o kituose pasitaikydavo ir priešingų šūkių ir pan., ypatingai pasitaikydavo 
rasti iš vokiečių laikraščio „Štiurmer" atsišaukimų prieš žydus. Tai nepatikdavo 
Michališokui. 

Kretinga priklausė Telšių apygardai, kurių kandidatai buvo: Gedvilas, Vai-
neikienė, Abdulskaitė, Butkus, Taurinskas, Adomauskas ir kiti. 

Daugiausia balsų gavo Gedvilas, kiti kiek mažiau. 
Suskaičius balsus, surašius protokolą ir supakavus, visa medžiaga su proto-

kolu buvo perduota apskrities viršininkui Dačkauskui. Kur jis ją padėjo, nežinau. 

P a r e i š k i m a s : 

Aš, A l e k s a s D r i k a s , gyv. Mogelių kaime, Josvainių valsč., pareiškiu, kad 
Liaudies Seimo rinkimų metu gavau raštą, kad esu paskirtas Kunionių apylinkės 
pirmininku. Tačiau turiu pastebėti, kad šis darbas man teko atlikti tik iš forma-
lumo. Šiaip visus rinkimus organizavo vietos kompartija ir komjaunimas. Mano 
rinkiminėj apylinkėj turinčių teisę balsuoti buvo 1300 asmenų. Formaliai balsavo 
tik 700. Tačiau ir tų septynių šimtų tarpe buvo rasta kortelių subraukytų, suplė-
šytų, užteptų, mesta jų vietoje paprastų popiergalių. Tokių sugadintų kortelių bu-
vo per du šimtu. 

Į pačius rinkimus žmonės buvo varomi kaip ir varu. Vėliau, kai buvo skai-
tomi balsai, kompartijos atstovai stebėjosi, kad tiek daug netikusių kortelių ir taip 
blogai praėjo rinkimai. Ypač pykdino atstovus tai, kad ant kortelių buvo priraiz-
gyta įvairių keiksmų arba stačiai: „Šalin komunizmas". 

Tačiau vėliau, nežiūrint, kad buvo toks nedidelis balsuotojų skaičius, jie vis 
tiek paskelbė, kad balsavo 98%, kas yra melas ir klastojimas. 

P a r e i š k i m a s : 

Aš, V i k t o r a s P a p l a u s k a s , gyv. Karmėlavoje, Vilniaus 25, pareiškiu, 
kad baigęs pradžios mokyklą ir didesnio cenzo neturiu. Dirbu pats prie ūkio, nes 
esu savininkas 6 ha žemės. Liaudies Seimo rinkimų metu 1940 m. liepos mėn. 
buvau paskirtas Karmėlavos rinkiminės apylinkės nariu. 

Kiek pamenu, žmonių balsuojančių skaičius buvo vidutinis. Tie, kurie ėjo bal-
suoti, kiek žinau, ne iš savo noro, bet iš baimės. Kiek tikrai balsavo ir koks pro-
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centas, nežinau, nes sąrašų nebuvo. Skaitant korteles, buvo rasta arti pusės blogų 
vokų: buvo arba tušti arba pridėti įvairių popiergalių ir iškarpų. Daugelyje vokų 
buvo rasta ir tokių kortelių, kad juose buvo keikiamas, koliojamas Stalinas, komu-
nistų valdžia ir net pati komisija. 

Išvadoj galiu pasakyti, kad, atsižvelgiant į blogas korteles ir didelį skaičių 
nedalyvavusių, mano manymu, % buvo 20 — 30%, o visai netoks, kaip melagingai 
buvo paskelbta, kad mūs apylinkėje balsavo 99,5%. 

Antruose rinkimuose nedalyvavau, bet ėjau seniūno pareigas. Tiek žinau, rin-
kimai vyko tais pačiais metodais, t. y., grasinimu ir apgaule. 

P a r e i š k i m a s : 
Aš, P e t r a s K a r p i u s , gyv. Nemakščiuose, pareiškiu, kad 1940 m. liepos 

mėn., kai buvo rinkimai į Liaudies Seimą, buvau paskirtas rinkiminės Nemakščių 
komisijos nariu. 

Rinkimus praktiškai vykdė kompartijos sekretorius su vietos žydais. Buvo 
paleisti gandai, kad kas neis balsuoti, bus liaudies priešas ir jo likimas bus iš-
spręstas NKVD. 

Be to, buvo paleisti į kaimus žydukai - agentai ir jiems pavarytos pastotės. 
Kai kur jie gyventojų buvo iškolioti ir išvyti. Koks balsavusių procentas buvo, 
nepamenu, bet manau apie 30 — 40%. 

Atidarius vokus, buvo rasta daug tuščių vokų, popiergalių. Buvo iš pada-
vusių balsų skaičiaus apie 25%. Kitų neteisingumų nepamenu, nes partijos sek-
retorius manim nepasitikėjo ir jų visų suktybių nežinau, tačiau suprantama, kad, 
kaip paskelbė apie 99%, yra falsifikuotas — melagingas. 

P a r e i š k i m a s : 
Aš, V l a d a s A n t a n a v i č i u s , gyv. Raseiniuose, Spaudos 4, iš profesijos 

esu kalvis, moku tik pasirašyti. Pareiškiu, kad, kaip darbininkas, 1940 m. liepos 
mėn. buvau paskirtas Liaudies Seimo Raseinių miesto rinkiminės apylinkės nariu. 
Tačiau komisijoje dalyvavau tik pirmąją balsavimo dieną, nes kitą dieną dirbau 
kalvėje. 

Pirmąją dieną balsavusių skaičius buvo vidutinis, tačiau, kaip patyriau, antrąją 
dieną balsavusių buvo labai maža, tad dėl šios priežasties Raseiniuose rinkimai 
buvo tęsiami ir trečiąją dieną. Nors iš viso, koks buvo balsavusių skaičius nepa-
menu, bet manau, kad buvo apie pusę. Patyriau, kad kortelių sumestų buvo labai 
daug blogų. Tai yra paprasti saldainių popiergaliai, laikraščio iškarpos, subraižy-
tos pavardės ir panašiai. Iš kitų komisijos narių patyriau, kad tinkamai balsavu-
sių skaičius buvo nedidesnis, kaip 25 — 30%. 

Kokie buvo daromi neteisingumai rinkiminėje komisijoje, nežinau, nes jos 
posėdžiuose nedalyvavau. Iš kitų komisijos narių patyriau, kad balsavusių buvo 
net po du, tris kartus, o kiti paimdavo nuo žemės numestas korteles ir sukišdavo 
į urną. Tai buvo, žinoma, daroma todėl, kad padidėtų balsavimo duomenys. Skel-
bimas, kad Raseinių apylinkėje buvo balsavusių 100%, yra biaurus suklastotas 
melas. 

P a r e i š k i m a s : 
Aš, K a z i m i e r a s J u d y s , gyv. Godminiškės km., Kaltinėnų valsč., iš pro-

fesijos esu ūkininkas. Kadangi anksčiau nepriklausiau jokioms partijoms, tai 1940 m. 
liepos mėn., kai buvo renkamas Liaudies Seimas buvau be mano sutikimo paskir-
tas Kaltinėnų rinkiminės komisijos nariu — pirmininku. Mano manymu, visus 
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šiuos rinkimus galima pavadinti arba komedija, arba negarbingu prievartavimu. 
Pačiuose rinkimuose Kaltinėnų apylinkėje balsuoti atėjo apie pusė gyventojų. Ta-
čiau kitose apylinkėse, kiek žinau, balsavo mažesnis procentas, nes į jų apylinkes 
neįėjo miestelėnų ir žydų. Daug žmonių, bijodami, kad nebūtų paskaityti liaudies 
priešais, nors atėjo balsuoti, kad gautų ant paso štampą, bet metė į urną tuščius 
vokus arba subraukytas korteles, prirašytus prieš komunistus popiergalius, pav., net 
su tokiais užrašais: „komunistai mums ne draugai, o gyvatės" ar panašiai. Tokių 
blogų kortelių buvo rasta daugiau kaip pusė. Tikrų balsų, kaip pamenu, buvo pa-
duota tik apie 15%. Mūsų rinkiminėje apylinkėje buvo į kandidatus įrašytas artis-
tas Kačinskas. Jis daugiausia ir gavo balsų, nes žmonės mesdami kalbėjo, kad 
jam, kaip artistui, geriausiai pavyks suvaidinti tą komediją. Kandidatas žydas te-
gavo tik tiek balsų, kiek buvo balsuojamų šioje apylinkėje žydų. Be to, turiu pa-
stebėti, kad iš žydų tarpo ir bolševikinio aktyvo buvo pastebėti balsuoją po kelis 
kartus. Mes į tai nekreipėm dėmesio, nes vis tiek šių rinkimų nelaikėme rimtais, 
o tik prievartos išvarytais arba saujelės žmonių savavaliavimu. Paskelbti vėliau 
rezultatai, kad viso balsavo 99%, yra biaurus melagingas falsifikavimas, nes, kaip 
minėjau, teisingai balsavusių buvo tik 15%. 

P a r e i š k i m a s : 
Aš, S t a s y s K l e m a u s k a s , gyv. Alsėdžių miestely, pareiškiu, kad 1940 m. 

Liaudies Seimo rinkimų metu buvau paskirtas Alsėdžių apylinkės komisijos nariu. 
Kiek pamenu, pirmąją dieną žmonių atėjo balsuoti nemažas skaičius. Tačiau antroji 
diena, kai buvo pratęstas balsavimas, norint gauti didesnį skaičių žmonių, bet atėjo 
tik apie 20 balsuotojų. Iš mokytojo Binkio sužinojau, kad balsavę ir nepilnamečių. 
To nepatikrinau, nes vėliau bolševikų veikla nesidomėjau. Skaitant korteles, buvo 
rasta karikatūrų, įmesta tuščių vokų ir įvairių popiergalių. Kiek tikrai balsavo, 
nežinau, nes balsuotojų sąrašų iš anksto nebuvo sudarytų. Tačiau yra aišku, kad 
kaip buvo paskelbta apie balsavusių 100%, yra netikra. 

P a r e i š k i m a s : 
Aš, J u o z a s S t r a u k a s , gyv. Laukuvoje, pareiškiu, kad 1940 m. liepos 

mėn., kada buvo rinkimai į Liaudies Seimą, aš buvau paskirtas Laukuvos rinkimi-
nės komisijos nariu. Rinkimų metu balsavo žmonių Laukuvos valsčiuje apie 3000. 
Rinkiminių sąrašų nebuvo, tad procentą tikrą pasakyti negalima. Kiek Laukuvos 
valsčiuje gyventojų tikrai yra, tada neturėta žinių, bet savivaldybė skaitė, kad yra 
apie 10.000 gyventojų. 

Atidarius vokus, buvo rasta ir sugadintų kortelių. Ant kai kurių įmesta ne 
kortelių, o popiergalių. Buvo parašyta tokių sakinių, kaip pavyzdžiui, „Tegyvuoja 
Kristus Karalius". Be to, buvo rasta, vietoje kortelių, A. Smetonos atvaizdas, senų 
caro laikų penkrublių ir panašiai. Šiaip daugiau iš rinkimų nepamenu, nes bolše-
vikine veikla nesidomėjau. Antruose rinkimuose balsavimų reikalas ėjo dar blo-
giau ir nebebalsavo nė pusė, kas buvo balsuota pirmaisiais rinkimais. 

P a r e i š k i m a s : 
Aš, K a z y s L u b a u s k a s , gyv. Vėžaičių bažn., Gargždų valsč., pareiš-

kiu: 1940 m. liepos mėn., kai buvo rinkimai į Liaudies Seimą, buvau paskirtas Vė-
žaičių rinkiminės apylinkės nariu. Kiek mano apylinkėje buvo atėjusių paduoti 
balsus žmonių, negaliu tikrai pasakyti, nes sudarytų rinkiminių sąrašų nebuvo, tad 
ir koks tikrai procentas balsavo, negalima tikrai žinoti. Mano manymu, galėjo 
balsuoti 40 — 50%. Rinkimų metu galėjo balsuoti neturintieji dokumentų ir asme-
niškai nepažįstami asmenys. Atidarius vokus, buvo rasta labai daug subraukytų, 
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suplėšytų arba įmesta po vieną kandidato kortelę. Be to, buvo įmesta iškarpų iš 
laikraščių, saldainių popiergalių, o vienas asmuo buvo įmetęs seną loterijos bilietą. 

Daugiausia žmonės ėjo balsuoti dėl baimės, nes buvo skelbiama, kas nebalsuos, 
bus liaudies priešas. 

Apie šimtas tokių ir panašių liudijimų, kuriuos yra pateikę buv. Liau-
dies Seimo rinkiminių komisijų nariai, aiškiai patvirtina faktus apie 
Liaudies Seimo rinkimų duomenų klastojimus. Taigi, Liaudies Seimo 
rinkimų duomenys buvo klastojami keliais būdais: 

1. Nebuvo sudaryta turinčių aktyvią rinkimų teisę gyventojų sąrašų, 
kas įgalino norinčius balsuoti po kelis ir keliolika kartų. 

2. Rinkimų komisijos pašaliniams asmenims leido lankytis į balsuoti 
nenorinčių gyventojų butus ir iš ten grįžusiems asmenims leisdavo mesti 
į urnas atsineštus vokus, į kuriuos tie patys pašaliniai asmenys savava-
liškai prikišdavo reikiamą balsų skaičių. 

3. Pačios rinkimų komisijos, skaitydamos balsus ir pamačiusios, kad 
didelė dalis vokų yra su komunistams nepalankiais šūkiais ir laikraščių iš-
karpomis, tuos sugadintus balsus išmetė ir į jų vietas iš turimų atsargų 
pridėjo galiojančių balsavimo kortelių. 

4. Tose rinkimų apylinkėse, kuriose balsavusiųjų gyventojų skaičius 
labai mažas buvo, rinkimų komisijų nariai į urnas patys dėdavo tiek ga-
liojančių balsų, kiek jiems patikdavo. 

Štai iš kur atsirado tas komunistų oficialiųjų asmenų ir jų propagan-
dos teigimas, kad Liaudies Seimo rinkimuose dalyvavo 95,51% turinčių 
rinkimų teisę Lietuvos gyventojų. Iš tiesų gi, kaip rodo gausūs rinkimi-
nių komisijų narių liudijimai, Liaudies Seimo rinkimuose dalyvavo tik 
30—50% mūsų krašto gyventojų. Iš šio skaičiaus reikia atmesti paduo-
tus sugadintus balsus ir visokias karikatūras, šūkius ir sąsiuvinių bei 
laikraščių iškarpas, kurias, vietoje galiojančių balsų, į vokus dėjo ir metė 
į urnas tie lietuviai, kurie negalėjo atsikratyti prieš juos per Liaudies Sei-
mo rinkimus komunistų vartoto smurto ir moralinio teroro. Tuo būdu, 
p e r L i a u d i e s S e i m o r i n k i m u s g a l i o j a n č i ų b a l s a -
v i m o k o r t e l i ų b u v o p a d u o t a n e d a u g i a u k a i p 
1 6 — 1 8 % . 

Kadangi Liaudies Seimo rinkimai vyko rafinuotu žmonių teisės klas-
tojimo būdu, be to, dar viešai vartojant smurtą ir terorą, tai savaime aiš-
ku, kad šituo keliu ir šitokiomis priemonėmis išrinktas Liaudies Seimas 
neatitiko krašte vyravusių gyventojų nuotaikų. T a s s e i m a s j o k i u 
b ū d u n e g a l ė j o i š r e i š k t i i r n e i š r e i š k ė l i e t u v i ų 
t a u t o s v a l i o s , n e s t i k r o j i t a u t o s v a l i a b u v o su-
m i n d ž i o t a č e k i s t o n a g a i k o s i r k o m u n i s t o t e r o r o . 
Liaudies Seimo rinkimai buvo tik rinkimų profanacija. Šitokiais klastos 
ir smurto metodais išrinktas Liaudies Seimas buvo tik paklusnus Mask-
vos įrankis. 
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Buv. Liaudies Seimo narys 

Jau bolševikų okupacijos pradžia, ypačiai laikotarpis nuo 1940 m. 
birželio 15 d. ligi liepos 21 d. buvo didelio triukšmo, beprotiško skubėji-
mo viską griauti, keisti ir varyti, dienos. Paleidę į Lietuvos visuomenę 
visą savo melo propagandos arsenalą, bolševikai stengėsi visą Lietuvos 
griovimo darbą atlikti kuo trumpiausiu laiku. Šioje srityje jie yra pri-
tyrę specialistai ir griovimo darbą dirba tikrai stachanoviškais tempais. 
Toks nepaprastas jų skubėjimas aiškiai rodo, kad visą tą darbą jie norėjo 
užbaigti, kol dar Lietuvos visuomenė neatsipeikėjo nuo 1940 m. birželio 
15 d. suduoto skaudaus smūgio, kai į visus mūsų teritorijos kampus pri-
sigrūdo pilna raudonarmiečių ir jų plerpiančių tankų. Ir tikrai, tomis die-
nomis ne tik eiliniam piliečiui, bet dažnai ir platesnio akiračio inteligentui, 
nors jis ir pažino bolševizmo teoriją ir daug girdėjo apie jos praktiką, 
sunku buvo susigaudyti ir tiksliai susiorientuoti, ką gi iš tikrųjų bolševi-
kai mano su naujai užimtais Pabaltijo kraštais daryti, kokie jų tikrieji 
planai, kas mus laukia ateityje? 

Tikrųjų bolševikų agentų — komunistų partijos narių prieš bolševi-
kų invaziją Lietuvoje buvo labai mažas skaičius, berods, nepilni 700. Juk 
jau beveik po visų metų savo viešpatavimo, kai į komunistų partiją sten-
gėsi pakliūti nemaža karjeristų, jos narių skaičius, kaip iš Lietuvos ko-
munistų partijos centro komiteto sekretoriaus A. Sniečkaus ataskaitinio 
pranešimo V-ajam LKP (b) suvažiavime 1942.II.5. matyti, tesiekė tik vos 
3.000, taigi, jie tesudarė vos tik apie 0,1 procento visų Lietuvos gyven-
tojų. Ir tai apie 75% tų komunistų partijos narių sudarė žydai, liku-
sius — Lietuvos rusai, lietuviai ir kitų tautybių žmonės. Tačiau tikrųjų 
darbininkų — fabrikų darbininkų jų tarpe beveik visai nebuvo. 

Inteligentų jos eilėse tebuvo labai mažas skaičius. Ir bolševikams, 
kai po jų invazijos prisireikė tų inteligentinių jėgų, nieko kito neliko, 
kaip tik į darbą visomis priemonėmis traukti kitas, nors jiems ir prie-
šingas inteligentines pajėgas. Nors komunistų partija negausi buvo ir 
menko intelektualinio lygio, bet vis dėlto tatai nė kiek nekliudė jai dėtis 
vienintele Lietuvos gyventojų atstove ir teisėta krašto reikalų tvarky-
toja. Raudonosios Armijos ir NKVD durtuvų saugomas, šis nedidelis ko-
munistų skaičius, vos tik bolševikai spėjo į Lietuvą įžygiuoti, klausyda-
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mas Maskvos įsakymų, tuojau pat paleido į darbą visą savo aparatą ir 
tuojau suspietė visas išsiblaškiusias ir gerokai pakrikusias eiles. Visuose 
fabrikuose, įmonėse ir įstaigose komunistų partija stengėsi pastatyti po 
vieną kitą savo narį ar bent ten surasti vieną kitą patikėtinį, kuris, tero-
rizuodamas ir gąsdindamas kitus savo bendradarbius, stengtųsi aklai vyk-
dyti komunistų partijos valią. Juk visos tos gausios demonstracijos bu-
vo suorganizuotos vienodomis priemonėmis. Toks komunistų partijos na-
rys įmonėje ar įstaigoje nemėgo per daug kalbėti ar debatuoti. Jis tik 
griežtu tonu įsakydavo kitiems, kad reikia padaryti tą ar kitą dalyką, kad 
tą ir tą valandą jie visi turi dalyvauti demonstracijoje, o kas nedalyvaus, 
tegul atsimena, kad tik „liaudies priešai" tokiose „džiaugsmo" demonstra-
cijose nedalyvauja. O kaip su tokiais „liaudies priešais" Sovietų Sąjun-
goje elgiamasi, Lietuvos gyventojams per daug aiškinti nereikėjo, buvo 
aišku iš per visą dvidešimtmetį iš SSSR ateinančių žinių. 

Štai kokiu būdu buvo organizuojamos tos demonstracijos, todėl ne-
reikia stebėtis, kad jos būdavo gana gausios. Vis dėlto, nežiūrint tokių 
priemonių, lietuviai jose, palyginti, kuo mažiausiai dalyvaudavo. Vyrau-
jantis elementas ten buvo svetimtautiškas (daugiausia žydai), kuris, susi-
laukęs bolševikų, tikrai džiūgavo. Visas tas demonstracijas organizavo, 
kalbas ir rezoliucijas joms ruošė komunistų partijos vadovybė pagal iš 
Maskvos bei tiesiog iš N. G. Pozdniakovo ir G. Dekanozovo gautas direk-
tyvas. Be komunistų partijos žinios nebuvo pasakyta nė viena kalba, 
neiškabintas nė vienas plakatas, nepaleistas nė vienas šūkis. 

Taip galvotrūkčiais įvykiams vienam paskui kitą su nepaprastu sku-
bėjimu ir įprastu bolševikiniu chaotiškumu bevykstant ir LKP (b) paskel-
bus savo dešimtį reikalavimų, 1940 m. liepos 5 d., t. y. 20 dieną po bolše-
vikų invazijos, buvo paskelbti vadinamojo Liaudies Seimo rinkimai. Jiems 
pasirengti tebuvo duotos tik 9 dienos, nes patys rinkimai turėjo įvykti 
liepos 14 d. Aišku, kad bet kuriems tikriems rinkimams pasirengti per 
tokį trumpą laiką neįmanoma, bet bolševikams tokie rinkimai įvykdyti — 
vieni niekai. Juk pas juos viskas daroma pagal komandą ir jau iš anksto 
žinoma, kas bus išrinktas. Tai iš tikrųjų tik šlykšti rinkimų parodija. 
Per juos visuomenei neduodama jokios teisės, jokios iniciatyvos. Kan-
didatus parenka pati komunistų partija ir jų skaičius esti lygiai toks, nė 
vienu ne daugiau ir nė vienu ne mažiau, kiek reikia išrinkti atstovų. Tai 
buvo pirmieji pas mus tarybiniai rinkimai ir todėl daugumai iš pradžių 
vis dar nebuvo aišku, kaip jie praktiškai bus įvykdyti: kas parinks kan-
didatus, kas ir kokie tie kandidatai bus ir t.t. Tačiau greitai ir šie klau-
simai paaiškėjo. Per vieną naktį staiga iš kažkur atsirado kažkokia „Lie-
tuvos Darbo Sąjunga", kuri vienintelė turėjo teisę statyti kandidatus. 
Kas tą „Lietuvos Darbo Sąjungą" sudarė, kada ji įsisteigė, kokie jos vei-
kimo tikslai — apie tai Lietuvos visuomenė visai nieko nežinojo. Nieko, 
visiškai nieko, apie tai jai nebuvo pranešta. Praėjo rinkimai ir toji „Lie-
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tuvos Darbo Sąjunga" lygiai taip pat tyliai išnyko, kaip ir atsiradusi bu-
vo, netrukus ji visai buvo užmiršta; niekas jos daugiau nebeminėjo, ir 
jos vardas niekur nebefigūravo. Šita fiktyvi vienos savaitės laikotarpiui 
paskelbtoji sąjunga tai taip pat labai šlykštus ir bolševikų taktikai cha-
rakteringas triukas. Mat, dar nenorėdami atvirai parodyti savo veido, 
nors komunistų partija buvo legalizuota jau birželio 25 d., Lietuvos ko-
munistai stengėsi pasislėpti už šios fiktyvios, nekaltu vardu pavadintos 
sąjungos skraistės. 

Ir štai vieną dieną iš ryto, perskaitęs laikraštį „Lietuvos Aidą", su-
žinojau, kad toji staiga išdygusi „Lietuvos Darbo Sąjunga" mane išsta-
čiusi kandidatu į Liaudies Seimą, nors apie tai manęs visai niekas nesi-
teiravo ir mano sutikimo ar nesutikimo neklausė. Labai nustebau ir pa-
sipiktinau. Ėmiau galvoti ir ieškoti priežasčių, kodėl gi jie mane pasi-
rinko tokiam nedėkingam uždaviniui, tokioms nemalonioms pareigoms. 
Juk aš niekuomet nesu buvęs komunistas, nieku nesu jiems pasitarnavęs, 
kodėl man jie reiškia tokį „pasitikėjimą" ir suteikia tokią „garbę". 

Tiesa, per 1905 m. revoliuciją aš buvau aktyvus jos dalyvis, už tai 
teko tuomet sėdėti kalėjime ir ilgą laiką gyventi emigracijoje. Tuomet 
lietuvių reikalus Rusijos carinė valdžia visai buvo pamynusi po kojomis, 
net ištisus 40 metų neduodama mums spaudos. Taigi, tai buvo didelis 
skirtumas tarp to tautiškai socialinio 1905 m. judėjimo Lietuvoje ir 
1917 m. bolševikų revoliucijos Rusijoje ir vėlesnių komunistų bruzdėjimų 
kituose kraštuose. Jų tikslas buvo diametrališkai priešingas anuometi-
niams mūsų tikslams. 

Po 1905 m. ilgą laiką gyvenau užsienyje, Vokietijoje, Italijoje ir Švei-
carijoje, ten baigiau aukštąjį mokslą ir pasinėriau į mokslinį darbą. Po-
litika per daug nesidomėjau ir jokiai politinei partijai nepriklausiau. 
Toks pat likau ir po 1920 m., kai grįžau Lietuvon. Dirbau gydytojo ir 
savivaldybininko, Kauno miesto tarybos nario, darbą. Be to, kaip gy-
dytojas, buvau gana populiarus neturtingųjų gyventojų sluoksniuose, ku-
rių ne vieną gydžiau nemokamai. Taip pat į jokią nešvarią aferą nebu-
vau įkišęs nagų. Matyt, tie dalykai: nemažas mano populiarumas darbi-
ninkų sluoksniuose, nedalyvavimas jokioje partijoje, turtų neturėjimas 
ir padoraus žmogaus vardas bei seno savivaldybininko stažas ir padarė 
mane laikinu Kauno miesto burmistru, o kiek vėliau — ir kandidatu į 
Liaudies Seimą. Ši „garbė" manęs iš tikrųjų nė kiek nedžiugino, nes jau 
iš dalies buvo galima nujausti, kad iš tokio bolševikinio seimo nieko gero 
negalime tikėtis, kad jis greičiausiai tebus tik dekoracija ir platforma 
komunistų partijai ir Maskvai įvykdyti savo planus. Tačiau vis dėlto su-
silaukti to, ko paskui susilaukėme, tuomet dar nesitikėjau. 

Tuojau nuskubėjau pas vieną žymų partietį, kurį, prieš keletą metų 
begydydamas, buvau pažinęs, lyg nujausdamas, kad tai jo pastangomis 
mane įtraukė į tą nelemtąjį kandidatų sąrašą. Aš pareiškiau jam savo 
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nusistebėjimą, kad be mano sutikimo ir žinios tokie dalykai daromi ir pa-
reikalavau, kad mane iš sąrašų išbrauktų. Į tai jis trumpai atsakė: 

— Mes padoresnių žmonių nerandame. Tamsta dėl bendro labo tu-
ri būti seimo nariu. Atsiminkite, kad Sovietų Sąjungoje nuo tokių pa-
reigų niekas neturi teisės atsisakyti. Tai yra garbės ir pareigos daly-
kas ir ten kiekvienas nepaprastai džiaugiasi, jeigu jis išstatomas kandi-
datu į kurią nors tarybą. Niekas tamstos dabar jau nebegali išbraukti, 
nes sąrašai jau paskelbti. 

Dar ilgokai su juo pasiginčijęs ir paprotestavęs, vis tiek nieko nelai-
mėjęs, turėjau išeiti. Po to pradėjau klausinėti pažįstamųjų ir draugų 
nuomonės apie visą tą reikalą. Daugumas jų patarė nusiraminti ir į tą 
seimą eiti. Keletas gerų bičiulių man tuo reikalu pareiškė: 

— Gal būt, dar galėsi ką nors paveikti tame seime. Tegul renka. Ar 
gi bus geriau, jei į jį pateks vien tik Lietuvai nepageidaujamas elemen-
tas — komunistai? 

Taigi, turėjau sutikti su mintimi, kad aš būsiu seimo atstovas, nors 
visa ta rinkiminė savaitė ir visas vėlesnis dalyvavimas tokio seimo posė-
džiuose, kai ten reikėjo kasti patiems sau duobę, buvo viena kančia. O 
kai rinkiminėje kampanijoje mūsų, kandidatų, atvaizdus pradėjo visur 
kabinti ant sienų ir stulpų, kai visuomenei mus pradėjo vaizduoti, kaip 
„ypatingai liaudžiai nusipelniusius žmones", „ištikimus darbo klasės rei-
kalų gynėjus", tiesiog labai biauru buvo. 

Nors dėl to labai biauri buvo savijauta ir nuotaika, bet vis dėlto dar 
buvo truputėlis vilties, kad, jeigu seime ir nepavyks ko nors pravesti, 
gal bent pasiseks ką nors Lietuvai žalingo sukliudyti. Mums ypač rūpėjo 
sužinoti galutinę Maskvos nuomonę, ko ji iš mūsų norės. Bet tuo metu 
Sovietų pasiuntinybėje Kaune sėdėjęs Lietuvos duobkasys G. Dekanozo-
vas apie tai nesileido į kalbas. 

Visa Lietuvos teritorija buvo suskirstyta į VIII rinkimines apygar-
das: Kaimo, Alytaus, Marijampolės, Ukmergės, Panevėžio, Šiaulių, Tel-
šių ir Vilniaus. Pagal gyventojų skaičių, visoje Lietuvoje turėjo būti iš-
rinkti 79 Liaudies Seimo atstovai. Lygiai tokį pat skaičių fiktyvioji 
„Lietuvos Darbo Sąjunga" ir išstatė. Kiekvienos apygardos kandidatus 
rūpestingai parinko komunistų partija. Nė kiek nebuvo atsižvelgta, ar 
kas tuos kandidatus toje apygardoje, kurioje bus renkami, pažįsta ar ži-
no, kokie jie žmones, ar ne. Pvz., kandidatai, gyveną Kaune buvo išsta-
tyti daugelyje provincijos rinkiminių apygardų. Renkamųjų amžius, tau-
tybė, išsimokslinimas labai skyrėsi. Daugumą vis dėlto sudarė valstie-
čiai, kumečiai ir darbininkai, nemaža buvo ir inteligentų, kurių didelė 
dalis buvo išstatyta lygiai tokiu pat būdu, kaip ir mano kandidatūra, be 
paties renkamojo žinios. Šalia 23 metų kareivių buvo ir 60 metų senių, 
šalia mažamokslio, vos pasirašyti tesugebančio kumečio ar darbininko — 
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keliolika žmonių su aukštuoju mokslu. Charakteringa, kad žydų kandi-
datų į seimą, nors, bolševikams atėjus, jie visur kur pirmuoju smuiku 
griežė, maža tebuvo, vos keturi iš 79, be to, buvo penki lenkai, du rusai, 
vienas latvis. 

Visi šie kandidatai buvo išstatyti pagal vieną ir tą patį šabloną. 
Kiekvienoje apygardoje buvo surengta po vieną ir daugiau nemažų mi-
tingų, kuriuose po trafaretinių ir visiems jau tuomet iki gyvo kaulo spė-
jusių įgrįsti kalbų, atsistojęs su lapeliu rankoje komunistų partijos at-
stovas paskaitydavo pavardes asmenų, kuriuos jis „Lietuvos Darbo Są-
jungos" vardu siūląs kandidatais į Liaudies Seimą. Tos pavardės buvo 
gautos iš Kauno, komunistų partijos centro komiteto. Niekas neturėjo 
teisės organizuotai kitų kandidatų siūlyti. Valstiečiai liaudininkai buvo 
bandę susirinkti ir aptarti sudaryti kandidatų sąrašą, jį išstatyti, bet už 
tokį susirinkimą jie skaudžiai nukentėjo: kai kurie jų buvo areštuoti ir 
išsėdėjo kalėjime iki Vokietijos — SSSR karo pradžios. Jei per tokius mi-
tingus kas nors ir išdrįsdavo paminėti kokią naują pavardę, tai į tokį tuo-
jau būdavo atkreipiama budri NKVD akis, o komjaunuoliai ir kiti mitinge 
esą komunistai siūlytoją apšaukdavo „liaudies priešu" ir tuojau jo siū-
lomąjį kandidatą suniekindavo, esą darbo žmonės tokius paukščius gerai 
pažįstą, neapgausi jų. Esą, liaudies priešai visokiomis priemonėmis ban-
dą prasiskverbti į Liaudies Seimą, kad paskui ten trukdytų darbą ir 
kenktų darbo klasės reikalams. Tačiau darbininkų klasė pati žinanti, ką 
statyti ir už ką balsuoti. Ji rinksianti tik „geriausius iš geriausiųjų", 
kurie gerai pažįstą jos reikalus, jos neapvilsią. 

Taigi, tokie yra bolševikinėje santvarkoje tie „demokratiškiausi" 
pasaulyje rinkimai. Iš tikrųjų, tai labai šlykšti su bolševikiniu cinizmu 
pravedama komedija, kur apie bet kokią rinkėjų ar renkamųjų laisvą va-
lią negali būti nė kalbos. Toje santvarkoje žmogus yra nepaprastai nu-
pigintas, paverstas paprastu daiktu, todėl juo, kaip daiktu, ir operuoja-
ma, visai nežiūrint ir nesiklausiant nei jo valios, nei noro. 

Prieš pat rinkimus visur nepaprastai pagausėjo mitingų, kuriuose 
be šabloniškų kalbų apie prasidėjusį „laimingą ir gražų gyvenimą", ku-
ris dar labiau suklestėsiąs išrinkus Liaudies Seimą, buvo nemaža ir gra-
sinimų ir gąsdinimų, kad jeigu tik kas neisiąs balsuoti, tas būsiąs liau-
dies priešas, o tokiems Sovietų Sąjungoje nesą vietos, ten jie esą greit su-
tvarkomi. 

Miestų bei miestelių aikštėse ir gatvėse ant tvorų ir ant stulpų atsi-
rado plakatų su tokiais, pvz., užrašais: „Kas nebalsuoja — balsuoja už 
liaudies priešus", „Nė vieno balso liaudies priešams" ir panašių. Žmonės 
kraipė galvas ir stebėjosi bei piktinosi tokiu bolševikinės propagandos 
įkyrumu ir kvailumu. Kartu bolševikai naudojo visokiausias masinimo 
priemones ir nesigailėjo pažadų. Bežemiams ir mažažemiams jie skelbė, 
kad vadinamasis Liaudies Seimas jiems duosiąs žemės, darbininkams, 
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kad žymiai būsianti pagerinta jų būklė, kad jie būsią išvaduoti iš kapita-
listų jungo, žemesniems tarnautojams, kad būsiančios pagerintos jų dar-
bo sąlygos ir pakeltas atlyginimas, kareiviams, kad karininkai jų nebe-
galėsią neteisingai bausti ir t.t. Žodžiu, kiekvienam jie turėjo atitinkamą 
pažadą, kad tik priviliotų jį prie rinkiminės urnos. Įstaigų vedėjai gra-
sinimais buvo priversti šaukti tarnautojų susirinkimus ir jiems aiškinti 
apie Liaudies Seimo rinkimus ir būtiną pareigą visiems juose dalyvauti. 
Norėdami tą grasinimų įspūdį padidinti, jie prieš pat rinkimus įvykdė pir-
mą areštą. Tai turėjo parodyti, kad su bolševikais juokų nėra, jie moka 
savo priešus čiupti ir kartu prieš rinkimus apsisaugoti nuo galimos jiems 
nepageidaujamos įtakos. Buvo suimta ir į kalėjimus sukišta šimtai nie-
ku nekaltų lietuvių veikėjų, buvusių aukštesniųjų valdininkų ir kt. Cha-
rakteringa, kad tarp suimtųjų beveik visiškai nebuvo kapitalistų nei di-
desniųjų pramonininkų, kuriems gal tikrai būtų buvę galima prikišti 
darbininkų išnaudojimą. Tačiau tai nieko nuostabaus, nes Lietuvoje 
daugumas fabrikantų buvo žydai ir ne vienas jų kišenėje turėjo „Mopro" 
ar kurios kitos bolševikinės slaptos organizacijos kvitus. Po provinciją 
važinėjo vadinamosios skrajojančios agitatorių grupės, kurioms buvo pa-
vestas uždavinys mūsų ūkininkams žadėti visokių gėrybių, bet nė vienu 
žodžiu neužsiminti apie kolchozus. Visa spauda, radijas, menas ir visos 
kitos priemonės buvo įkinkytos į pompastiškos, bet be galo kvailos rin-
kiminės propagandos darbą, žodžiu sakant, buvo uoliai dirbta visuose 
frontuose. „Tikriesiems liaudies draugams" nesigailėta pažadų, o jos 
priešams — grasinimų. 

Rinkiminės ir balsų skaičiavimo komisijos buvo sudarytos iš komu-
nistų partijos rūpestingai parinktų, paklusnių jai asmenų, kurie moka 
klausyti ir tylėti. Mat, nors buvo sukeltas didelis rinkiminės propagandos 
triukšmas, nors daug šimtų tūkstančių litų buvo išleista propagandai ir 
kitiems pasirengimams, tačiau bolševikai vis dėlto nebuvo tikri, kad rin-
kimai pasiseks taip, kaip jie troško. Reikėjo būti atsargiems ir, reikalui 
esant, padidinti balsų skaičių arba juos skaičiuoti taip, kaip komunistų 
partija įsakys. Iš tikrųjų pasirodė, kad šis bolševikų apdairumas jiems 
buvo naudingas, nes daugelyje vietų balsuotojų skaičius buvo visai ma-
žas, kai kur, nežiūrint prievartos ir grasinimų, jis siekė ne 90%, kaip 
skelbė bolševikų propaganda, o buvo 15—16%. Tai patvirtino ir pats 
J. Paleckis intymiame pasikalbėjime. O balsavusieji dažnai metė tuščius 
vokus arba, vietoje kandidatų pavardžių, įdėdavo iš „Lietuvos Aido" iš-
kirpę „pensininką Melchiorą Putelę". Nebuvo sudaryta jokių rinkikų są-
rašų, nes nebuvo laiko tai padaryti, o, be to, bolševikams jų nė nereikėjo, 
nes juk balsavimo rezultatai vis tiek iš anksto žinomi: „balsuos" 95—99 
procentai. Sovietinė propaganda kitokių balsavimo skaičių nė nežino. 
Be sąrašų, kiekvienas uolesnis bolševikų šalininkas galėjo balsuoti po 
kokį dešimtį kartų. Rinkimų komisijos pridėdavo į urnas balsų tiek, kiek 
reikėjo. Tokie klastojimai buvo plačiai vartojami. Tokiomis sąlygomis, 
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visai galimas dalykas, kad balsuoti gali 110% ar net 120%, kaip po rin-
kimų viešai skelbė komunistai. 

Apskritai, vis dėlto balsuotojų skaičius buvo mažas, nors tikslios jo 
statistikos neįmanoma pateikti. Daugiausiai balsų, be abejo, gavo jau 
minėtas „Melchioras Putelė", kurio formatas kaip tik atitiko balsavimo 
korteles, o mažiausia, bent Kauno apygardoje — Jankelis Vinickis, 
kuris toje apygardoje, kaip vienintelis žydas, buvo išstatytas kandidatu. 
Kauno apygardos rinkikai, kurie jau negalėjo išsisukti nebalsavę, nors 
tuo būdu parodė savo neapykantą okupantams ir jų kvailiems rinkimi-
niams farsams. Jie plėšė iš kandidatų sąrašo Jankelio Vinickio kortelę 
ir demonstratyviai metė ją ant grindų. Tomis kortelėmis su Jankelio Vi-
nickio pavarde buvo nusėtos visų rinkiminių būstų grindys. Tai buvo pir-
moji lietuvių demonstracija prieš žydus ir jų globėjus — komunistus. Pa-
našūs dalykai, kaip paskui teko sužinoti, vyko ir kitose rinkiminėse apy-
gardose. Provincijoje buvo sumobilizuoti visi sunkvežimiai ir kitokios 
susisiekimo priemonės, kuriomis tolimesnių kaimų gyventojai buvo veža-
mi į rinkimų apylinkes. Tačiau ir tai mažai tepadėjo. Balsavusiųjų skai-
čius buvo mažas, ir niekas netikėjo oficialiais bolševikų pranešimais, nes 
vis labiau buvo įsitikinta, kad jie paremti vien tik melu ir klastojimu. 

Praėjus rinkimams, visi išrinktieji Liaudies Seimo nariai liepos 21 d. 
turėjo susirinkti į pirmąjį posėdį. Ir vis dar nei oficialiai, nei iš oficia-
liosios propagandos nebuvo aiškus galutinis Maskvos sprendimas. G. 
Dekanozovas ir N. G. Pozdniakovas tebuvo Kaune ir čia nuolat konfe-
ravo su komunistų partijos centro komiteto nariais ir vyriausybės žmo-
nėmis — komunistais. Daug kas pradėjo aiškėti tik jau visai artėjant 
Liaudies Seimo susirinkimo dienai. Pirmasis nieko gera nelemiąs ženk-
las, buvo komunistų partijos paraginimas visiems savo patikėtiniams 
įstaigose ir įmonėse, kad jie šauktų tarnautojų susirinkimus, ten priimtų 
atitinkamas rezoliucijas, kurių tekstus komunistų partija tikriausiai gavo 
iš G. Dekanozovo, ir jas siųstų Liaudies Seimo prezidiumui. O tose rezo-
liucijose jau aiškiai buvo sakoma, kad Liaudies Seimas prašytų Aukš-
čiausiąją SSSR Tarybą, kad toji Lietuvą priimtų į Sovietų Sąjungos su-
dėtį ir Lietuvoje būtų įvesta Stalino konstitucija. Faktiškai niekas tų 
rezoliucijų nebalsuodavo. Jos tik būdavo komunistų partijos agento per-
skaitomos įmonės ar įstaigos tarnautojų susirinkime ir po to, kaip „vien-
balsiai" priimtos, siunčiamos seimo prezidiumui. Protestuoti susirinki-
muose prieš tokių rezoliucijų skaitymą mažai kas tegalėjo išdrįsti, nes 
jau visur kur buvo pastebima budri NKVD akis, kuri varė intensyvų mo-
ralinį ir fizinį terorą. 

Sužinoję, kad tokių rezoliucijų seimui vis daugiau plūsta, mes, ne-
partiniai jo nariai, labai susirūpinome. Visi mūsų pasitarimai ir pasi-
kalbėjimai buvo pradedami ir baigiami vienu ir tuo pačiu sakiniu: 

— Lietuva turi likti nepriklausoma, apie prisijungimą prie Sovietų 
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Sąjungos negali būti nė kalbos. Nutarėme pasimatyti su aukštaisiais 
Sovietų dignitoriais Kaime: G. Dekanozovu ir N. G. Pozdniakovu. Ke-
letas įtakingesnių seimo narių sudarė man galimumą pasimatyti ir pasi-
kalbėti su tais „draugais". N. G. Pozdniakovas dėjosi, būk jis neturįs 
jokios didesnės įtakos į aktyviąją politiką ir nič nieko negalįs pareikšti. 
Jis man patarė kreiptis į patį G. Dekanozovą ir iš jo išgirsti visą teisybę. 
Tai buvo 1940 m. liepos 18 d. ar 19 d. 14 val. G. Dekanozovas mane 
priėmė vienui vienas N. G. Pozdniakovo kabinete. 

— Pone ministeri, — be ilgų įžangų kreipiausi į jį — kokie Sovietų 
Sąjungos planai Lietuvos klausimu? Pastarųjų dienų įvykiai mums su-
kelia nemažo susirūpinimo dėl jos nepriklausomybės. 

Jis nusišypsojo ir atsakė: 
— Jūs klausiate apie Lietuvos nepriklausomybę? Taip. O ar jūs 

matote, kas vyksta už lango, matote?... — ir jis ranka mostelėjo į lango 
pusę. 

Iš tikrųjų tuo tarpu po Sovietų pasiuntinybės langais ūžė tankai, ten 
jų buvo susispietęs visas būrys, o toliau gatve žygiavo beveik vienų žydų 
manifestantų minios su raudonomis vėliavomis ir su ant lazdų pamautais 
Stalino, Lenino, Vorošilovo ir kitų komunistų vadų atvaizdais. Užkimę 
manifestantų balsai plėšė: „Ješli žavtra vojna". . . 

— Taigi, ar šie tankai ir šios minios jums nieko nesako? — paklau-
sė, į mane akis įbedęs, tas nedidelio ūgio, kiek nuplikęs Stalino patikėti-
nis G. Dekanozovas. — Matote, kas darosi už lango, kas vyksta visame 
krašte, o jūs drįstate kalbėti apie nepriklausomą Lietuvą. Matote, jei 
jau ne ši minia, kuri nušlavė jūsų nepriklausomybę, tai šie tankai rodo, 
kad Lietuva jau nebegali būti nepriklausoma. Mes jus išvadavome iš to-
kio žiauraus Smetonos režimo... Lietuva dabar laisva... — tęsė jis kiek 
patylėjęs. — Žinokite, kad ten, kur ateina mūsų tankai, kartu ateina 
laisvė, darbininkų ir valstiečių gerovė. Anksčiau mes išvadovome Gudiją 
iš lenkų, ir visi gudai be galo patenkinti nauja santvarka, be galo jie da-
bar džiaugiasi nauju gyvenimu. Visi jie dėkoja Stalinui už išvadavimą. 
Ten dabar pradėtas gražus naujas gyvenimas. 

— Atsiprašau, — pastebėjau aš, — nors aš Sovietų Sąjungoje nebu-
vau, bet girdėjau, kad Sovietų Sąjungoje, o ypačiai Gudijoje, vis dėlto 
yra nemaža skurdo ir vargo, vargsta darbininkai fabrikuose, o ypač ūki-
ninkai kolchozuose. 

— Melas! — gan piktai jis pertraukė mane. — Tai Sovietų Sąjun-
gos priešų propaganda. Pas mus visur geras ir gražus gyvenimas. Lie-
tuvą mes padarysime laimingiausiu kraštu... Lietuvoje įsteigsime kol-
chozus, ir tuomet patys pamatysite, kokios gerovės susilauks ūkininkai ir 
darbininkai. Bus tikras rojus.. . 

— Na, kolchozų nė nemanykite daryti. Jūs sukelsite tokią audrą 
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Lietuvoje, kad paskui patys gailėsitės. Į jūsų kolchozus lietuviai ūkinin-
kai neis, jie iš prigimties individualistai, — nesivaržydamas atsakiau. 

— Nesirūpinkit, jūsų ūkininkai į juos taip pat dėkodami Stalinui 
džiaugsmingai eis, kaip dabar šios minios prašo, kad Lietuva būtų įjungta 
į Sovietų Sąjungą. 

Iš G. Dekanozovo žodžių man visai paaiškėjo šėtoniškas jo planas: 
mes patys turime prašytis priimami į Sovietų Sąjungą, tai reiškia, savo-
mis rankomis turime išsikasti sau duobę ir save palaidoti. 

— Ne, taip nebus, mes nebalsuosime už Lietuvos prisijungimą. 
— Ak taip ?.. Labai gaila, kad aš apsirikau su pasiūlyta man jūsų 

kandidatūra... Gaila, gaila... apsirikau. — Jis valandėlei nutilo, o po 
to primerkęs akis tyliai, bet ciniškai pareiškė: — Tik pamėginkite. Yra 
priemonių daryti taip, kaip mes norime, o jų mes pakankamai turime... 

Dabar man visai aišku pasidarė, kad ir šis aukštas Stalino patikė-
tinis nėra kas nors kitas, kaip tik įgudęs diplomatas — čekistas. Paaiš-
kėjo, kas Liaudies Seimo narių laukia: mes esame pakliuvę į velniškus 
Maskvos spąstus. 

Tačiau aš nenusileidau ir ilgai jam įrodinėjau, kad tokios priemo-
nės, kaip Lietuvos įjungimas į SSSR, viso gyvenimo susovietinimas, ūki-
ninkų kolektyvizacija sunaikins gana jau aukštai ūkiškai pakilusį kraštą 
ir sukels stiprų priešbolševikinį judėjimą. O nuo to ne tik Lietuva daug 
nukentės, bet ir pačiai Sovietų Sąjungai bus ne į sveikatą. Mano argu-
mentai, nors jis gana atidžiai klausė, mažai jį paveikė. Tiesą sakant, ir 
jis nieko negalėjo padaryti, nes buvo tik klusnus Kremliaus viešpačių tar-
nas ir turėjo vykdyti jų duotus nurodymus. O tuomet bent man atrodė, 
Kremliaus viešpačių galvos buvo pilnos imperialistinių fantastinių planų, 
kaip jie, išnaudodami šio karo situaciją, pasidarys visos Europos, o gal 
dar ir kitų kontinentų valdovai. 

Mano pasikalbėjimas su G. Dekanozovu užtruko gana ilgai, apie 
pusantros valandos, bet mūsų trokštamų rezultatų jis nedavė. Iš pasi-
kalbėjimo buvo aišku: Maskvos planu Lietuva turi būti įjungta į Sovietų 
Sąjungą. 

Po šio pasikalbėjimo su G. Dekanozovu, kuris tais savo atvirais pla-
nais ir grasinimais mane kaip šaltu vandeniu apipylė, norėjau pasima-
tyti su ministerio pirmininko pareigas einančiu prof. Vincu Krėve - Mic-
kevičium. Iki seimo susirinkimo dar buvo dvi dienos. Norėjau sužinoti, 
kokių informacijų turi mūsų vyriausybė ir ką ji galvoja. Ponas profe-
sorius maloniai mane priėmė. 

— Kaip nepriklausomybės klausimas? — buvo pirmas mano žodis. 
— Prastai, — atsakė jis. — Ką galėjau, viską Maskvoje dariau, 

bet išeities nėra. Nors anksčiaus V. M. Molotovas ir buvo užtikrinęs 
mums nepriklausomybę, bet matyti, paskutinės žinios kita linkme pasuko 
tą klausimą ir nulėmė mūsų likimą. Baigta... Mes esame okupuoti. 
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Dabar reikia gelbėti tai, kas dar galima išgelbėti, pirmoje eilėje inteli-
gentiją. Gali tekti Liaudies Seimui balsuoti už prisijungimą... — labai 
liūdnu balsu pasakė profesorius ir, matyti, sunkiai šį momentą pergyveno. 

— Prieš bet kokį pasiūlymą prisijungti seime mes pasipriešinsime. 
— Tą klausimą reikia ramiai ir šaltai apsvarstyti. Jei jūs jų pla-

nams pasipriešinsite, tai ne tik patys su šeimomis žūsite, bet kerštas kris 
ant visos mūsų inteligentijos. Ji bus sunaikinta. Aš tuo klausimu turiu 
pakankamai žinių. Man atrodo, kad dabartinėse sąlygose reikia gelbėti 
tai, kas dar galima išgelbėti. 

Tie iš ministerio pirmininko pavaduotojo prof. Krėvės - Mickevičiaus 
išgirstieji žodžiai buvo antras smūgis, kuris mane visai parbloškė. Išėjau 
kaip apsvaigęs. Vėliau paaiškėjo, kad G. Dekanozovas profesoriui V. 
Krėvei-Mickevičiui dėl mano pasikalbėjimo su juo pasakė: kogo, kogo, 
a Gurmusą — ja uničtožu... (ką, ką, bet Garmų aš sunaikinsiu.. .). 

Tą pačią dieną susitikau keletą kitų seimo narių, tarp jų seną komu-
nistų veikėją M. Meškauskienę. Ji, kaip ir kiti komunistai, jau taip pat 
žinojo, ko iš Liaudies Seimo Maskva reikalauja. Partiečiai dar bandė tai 
pagražinti, tvirtindami, kad tai būsiąs garbingas įsijungimas, lygaus su 
lygiu, bet, kaip atrodė, jie plačiau tuo reikalu nenorėjo ar negalėjo kal-
bėti. M. Meškauskienė tik pareiškė: 

— Mes neokupuoti, bet garbingai įsijungiame į SSSR. 
Pagaliau, atėjo nelemtoji liepos 21 d. — Liaudies Seimo į pirmąjį 

posėdį susirinkimo diena. Lietus iš pat ryto lyja, tarytum pati gamta 
pritaria mūsų nuotaikai, Lietuvos laidotuvių nuotaikai. Posėdis turi 
įvykti Valstybės Teatre. Nieko nepadarysi, atėjus nustatytai valandai 
tenka vykti. Liūdna, nepaprastai liūdna, rodos, žmogus gyvas žemėn 
lįstum, kad tik netektų toje tautos tragedijoje dalyvauti. Bolševikams, 
Maskvos valdovams, žinoma, tai komedija, o mums — didžiausia trage-
dija. Teatro vestibiulyje susitinku kitus seimo narius. Daugumas jų 
taip pat labai nusiminę, geriau jaučiasi tik partiečiai, kurių akys spindi 
džiaugsmu. Mat, pagaliau, atėjo seniai jų lauktoji valanda — dabar jie 
yra padėties viešpačiai, todėl visa gerkle kiekvienu momentu pasiryžę 
rėkti panegirikas ir saldliežuvavimus „draugui, mokytojui, tėvui, genia-
liajam pasaulio darbo žmonių vadui Stalinui". Teiraujuosi pas geriau 
pažįstamus nepartiečius seimo narius, kaip laikysimės. 

— Išeities nėra, tokie grasinimai. .. Ne tik mus sunaikins, bet nu-
kentės daug ir kitų žmonių, — taip trumpai atsakė. Kiekvienas sprunka 
nuo manęs šalin, nes aplinkui vestibiulis ir koridoriai buvo pilni privarytų 
čekistų ir šnipų, kurie stebėjo ne tik kiekvieną mūsų žodį, bet ir kiek-
vieną judesį. Čia mes jau tikrai pasijutome tarybinėje atmosferoje, apie 
kurią tiek daug per dvidešimtmetį buvome girdėję, ir jį visai atitiko tuos 
pasakojimus. 

Bolševikinis teroras jau buvo prasidėjęs. Nuo pirmojo masinio lie-
tuvių areštavimo, naktį iš liepos 11 į 12 d., nepraeidavo nė viena diena, 
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kad neišgirstum apie naujus areštus. Nė vieno suimtųjų nepaleido, o 
keletas buvusios vyriausybės narių brutaliai su šeimomis buvo išgabenti 
kažkur į Sovietų Sąjungos gilumą. Niekas apie jų tolesnį likimą nieko 
nežinojo. Raudonojo teroro šmėkla jau kabojo ant kiekvieno galvos, kas 
tik drįstų vienu ar kitu būdu bolševikams pasipriešinti. Daugelis žmo-
nių, viską palikę, bėgo į Vokietiją ir į kitus kraštus. Tokiose sąlygose 
susirinko vadinamasis Liaudies Seimas. 

Visas teatras buvo paverstas lyg į kokį balaganišką cirką. Visur 
pilna raudonų skraisčių, sienos nukabinėtos ilgais raudonais plakatais, 
ant kurių didžiausiomis raidėmis išrašinėti įvairūs „liepsningi" bolševi-
kų sveikinimai „draugui Stalinui" ir kiti panašūs bolševikinės propagan-
dos atributai. Pagaliau, sėdame į vietas. Daugumas provincijos apy-
gardų atstovų tokiame teatre pirmą kartą savo gyvenime: nesiorientuo-
ja, pro kur įeiti, kur sėsti ir ką čia iš viso reikės daryti. Visas tas triukš-
mas, gausybė žmonių, tos cirkiškos dekoracijos dar labiau prislegia jų 
nuotaiką ir juos padaro dar nedrąsesniais. Juos į vietas vedžioja spe-
cialūs tvarkdariai. Susėdo visi atstovai. Teatro parteris, be seimo na-
rių, dar buvo pilnas „kviestinės" publikos: kompartiečių, komjaunuolių, 
čekistų, šnipų Taip pat visos ložės ir visi aukštai pilni publikos. Mes, 
seimo atstovai, iš visų pusių buvom apsupti čekistų, žodžiu, iš visų pu-
sių didžiausias moralinis ir fizinis spaudimas į atstovus, kad jie vykdytų 
komunistų partijos ir Maskvos valią. 

Prasidėjo oficialioji dalis. Sudarius didžiulį prezidiumą, į kurį ko-
munistų partijos buvo parinkti patys patikimieji, Respublikos Prezidento 
pareigas ėjęs J. Paleckis perskaitė deklaratyvaus pobūdžio pranešimą 
apie vadinamosios Lietuvos Liaudies vyriausybės maždaug šešių savai-
čių darbą, apie padarytąsias reformas bei kitus pakeitimus, apie mūsų 
santykius su Sovietų Sąjunga ir kt. Pagrindinė tos deklaracijos mintis 
buvo, kad kelio atgal nebėra ir Lietuvai reikia jungtis prie Sovietų Są-
jungos. Po to prasidėjo balsavimas, kuris vyko esant didžiausiam triukš-
mui, dirbtinai komunistų partijos į teatrą suvestų savo agentų sukeltam. 
Visi jie tariamai reiškė nepaprastą savo džiaugsmą ir tiesiog nebegalėjo 
tverti savo kailyje. Iš visų pusių, iš aukštų, ložų, parterio, salės, korido-
rių sklido šūkavimai ir visoki riksmai. 

Prieš pat balsavimą aš vis dėlto keletą kartų prašiau balso, bet sei-
mo pirmininkas L. Adomauskas, matyti, gerai žinodamas mano nusista-
tymą, jo man nedavė. Pati balsavimo procedūra buvo atlikta grynai bol-
ševikine technika. Pirmininkui pasiūlius, kad kas balsuoja už Lietuvos 
prisijungimą prie SSSR, pakeltų rankas. Rankas kėlė ir ne Seimo nariai. 
Kiek iš tikrųjų balsavo, kiek susilaikė ir kiek, nežiūrint to teroro ir grasi-
nimų, gal būtų prieš pasisakę," taip ir liko neaišku. Tačiau tai bolševikams 
nekliudė paskelbti, kad Liaudies Seimas vienu balsu nutaręs prašyti Aukš-
čiausiąją SSSR Tarybą, kad toji priimtų Lietuvą į SSSR sudėtį, kaip są-
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junginę tarybinę respubliką. Taip buvo baigtas tas lietuvių tautai ne-
lemtas spektaklis. 

Kituose posėdžiuose buvo priimti žemės, bankų ir pramonės įmonių 
nacionalizavimo įstatymai. Visi tie įstatymų projektai komunistų par-
tijos iš anksto buvo parengti ir beveik visi seimo nariai apie juos pirmą 
kartą teišgirdo tik šiuose posėdžiuose. Žinoma, svarstyti juos ar disku-
tuoti nebuvo jokių galimumų nei progos, nes niekas iš nepartinių seimo 
narių su jais nebuvo susipažinęs, o, be to, bolševikai nemėgsta jokių dis-
kusijų ir jokios kritikos. Jiems visur kur tereikia tik aklo paklusnumo. 
Taip pat, kaip Lietuvos prie SSSR prijungimo klausimas, ir šie įstatymai 
buvo panašiai „priimti". 

Baigiant pirmąją sesiją, uždarame seimo posėdyje mano buvo pasiū-
lyta paleisti neseniai suimtuosius politinius kalinius, jiems suteikiant am-
nestiją. Posėdyje dalyvavo N. G. Pozdnikovas ir SSSR atstovybės pata-
rėjas Semionovas. Tas pasiūlymas buvo perduotas seimo prezidiumui, 
bet jis jokių rezultatų nedavė. Suimtieji, kaip sėdėjo, taip ir pasiliko ka-
lėjimuose, o jų skaičius nuolat didėjo. 

Taip buvo baigta pirmoji sesija, kuri dar išrinko delegaciją vykti į 
Maskvą, į Aukščiausios SSSR Tarybos posėdį ir prašyti, kad ji priimtų 
Lietuvą į SSSR. Į tą delegaciją taip pat pateko vieni tik patikimieji. 

Apskritai, visas Liaudies Seimas tebuvo tik seimo parodija. Kaip jis 
smurtu ir apgavystėmis buvo sudarytas, taip lygiai tik teroro spaudžia-
mas jis formaliai atliko bolševikų norimus darbus. Liaudies Seimas nie-
ku būdu nėra išreiškęs lietuvių tautos valios. Jis tegalėjo išreikšti tik 
keliolikos šimtų Lietuvos komunistų ir Maskvos viešpačių valią. Tam 
tikslui juk ir tebuvo jis „išrinktas". Tai buvo „seimas", bet ne lietuvių 
seimas. 
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Buv. Liaudies Seimo narys 

Kandidatūros išstatymas 

1941 m. gegužės mėn. patikimas ir pačios Visasąjunginės komunis-
tų partijos iš Maskvos atsiųstas profesorius Kirsanov'as, skaitydamas 
paskaitą Rašytojų Namuose rašytojams, dailininkams ir muzikams pa-
reiškė : 

„Petras Didysis buvo pirmasis monarchas, kuris suprato Rusijos rei-
kalą: užimti Pabaltijį ir prieiti prie Atlanto vandenyno. Gal kas ir šian-
dien Sovietų Sąjungą vadina imperialistais. Taip, mes esame proleta-
riato avangardas, ta pačia prasme esame ir imperialistai. Likimo ar jo 
dvasios dėka, Sovietų Sąjungos tautos per revoliuciją ir komunizmą žy-
giuoja gelbėti pasaulį. Pabaltijo kraštai buvo jėga užimti, nes jie dar ne-
buvo pribrendę bolševizmui, bet, mes, bolševikai, neturime skaitytis ir 
nesiskaitome su priemonėmis tol, kol nors viena žemės pėda, nors vienas 
žmogus nestovi raudonosios vėliavos šešėlyje. Pabaltijo tautų ankstyvas 
ir tuo garbingas prie Sovietų Sąjungos prijungimas nėra koks nors atsi-
tiktinumas, bet nuosekli komunistų - bolševikų politikos ir tautų išlaisvi-
nimo išdava". 

Tuo metu daugumą paskaitos klausytojų kiek nustebino ne tie žo-
džiai, bet profesoriaus Kirsanov'o akiplėšiškas tonas ir toliau sekęs grū-
mojantis pareiškimas: 

„Pameskit jūs, nesusipratėliai, išsivadavimo svajonę! Sovietų Są-
junga žengs per pasaulį nors ir per griuvėsius, nors ir per ugnį! Revoliu-
cija turi būti revoliucija!" 

Įgulų įkurdinimas, ultimatumas ir 1940 m. birželio 15 dienos okupa-
cija ką dar galėtų įrodyti, jei ne Sovietų Sąjungos imperializmą?! 

Tad kyla klausimas, kam buvo reikalingas Liaudies Seimas? Gal ne 
visas priežastis šiandien suvokiame, tačiau galime nesuklupdami tvirtinti, 
kad Liaudies Seimas buvo tik propagandos ir dekoracijos sudarymo iš-
dava. Nors rinkimai į Liaudies Seimą — kaip kandidatų statymas, taip 
ir pats balsavimas — buvo galima įvykdyti tik klastos ir prievartos prie-
monėmis, tačiau, į nieką neatsižvelgiant, tos priemonės ir buvo pavartotos. 
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Tai rodo bolševikų politikos interesus ir metodus — dangstyti okupaciją 
ir brutalią Maskvos taktiką. 

Kalbant apie Liaudies Seimą, privalu iš anksto atsisakyti pačių ele-
mentariausių normų ir sąvokų ir išryškėjusių tradicijų žmonijos istori-
joje. Ir tik pajutę ir savo akimis pamatę bolševikines priemones bei visą 
melu ir teroru paremtą sistemą, galime suprasti, kaip buvo suniekintos 
ir išprievartautos žmogaus ir piliečio pareigos ir teisės. Ir tik šio žmo-
gaus ir piliečio teisių suniekinimo sutemose privalu ieškoti Liaudies Sei-
mo tikslų ir prasmės. 

Lietuvos komunistai - bolševikai per kelioliką partijos veikimo metų 
negalėjo įsigyti lietuvių tautos pasitikėjimo ir pritarimo. Dabar jau nėra 
paslaptis, kad 1940 metų vasarą Lietuvoje buvo tik apie 700 partinių ko-
munistų. Daugumas jų buvo žydai, be to, dažnai ir kriminaliniai nusikal-
tėliai, teismuose savo bylas išaiškinę politiniu požiūriu, nes politiniams 
nusikaltėliams buvo lengvesnė kalėjimų drausmė. Negalėdami vieni pa-
tys aprėpti politinio ir visuomenininio gyvenimo, komunistai visokiomis 
priemonėmis rūpinosi ypač nepartinių ir jokioje politinėje veikloje nepa-
sireiškusių piliečių eilėse susiieškoti talkininkų. Liaudies Seimas men-
kiausiomis veikimo galimybėmis, labai tiko tokiems pasitelkimams, ir, 
gal būt, todėl Liaudies Seimo daugumą sudarė nepartiniai atstovai, sve-
timi politinei veiklai. 

Kiek nuopelnų ir pritarimo komunistų programai ir veikimui reikėjo 
parodyti, smulkiau sustosiu, papasakodamas, kaip buvau pritrauktas ir 
kokiais nuopelnais bei darbais pasidariau vertu Liaudies Seimo nario tei-
sių ir pareigų. 

1938 metais mano namuose išsinuomojo kambarį dailininkė Irena 
Trečiokaitė. Tyli, kultūringa dailininkė retkarčiais pasikviesdavo pas 
save draugų ir draugių, tarp jų, kaip vėliau paaiškėjo ir žymią komunistų 
veikėją Michaliną Meškauskienę. Vieną dieną Irena Trečiokaitė mane su-
pažindino su M. Meškauskiene, kuri pasisakė skaičiusi mano raštų, mėgs-
tanti literatūrą. Po kiek laiko Trečiokaitė manęs paprašė, kaip Žmogaus 
Globos Draugijos sekretorių, sušelpti vieną labai vargingą šešių vaikų 
šeimą, nes vyras esąs kalėjime. Tą šeimą gerai pažįstanti M. Meškaus-
kienė, ir ji labai prašiusi sušelpti nelaiminguosius. Įprasta tvarka, Žmo-
gaus Globos Draugijai patikrinus minėtos šeimos būklę, per šitą draugiją 
paskyrėme pašalpą pinigais ir maistu. Vėliau tokių šeimų, M. Meškaus-
kienės ir Trečiokaitės rekomenduotų, sušelpėme dar keletą. Taip teko 
arčiau susipažinti su M. Meškauskiene. 1940 metų pavasarį, Kalinių Glo-
bos Draugijos ir M. Meškauskienės pastangomis, buvo sudaryta delega-
cija, kuri lankėsi pas Respublikos Prezidentą ir ministerius, prašydama 
peržiūrėti kalinių, ypač politinių, bylas, pagerinti kalėjimo sąlygas. Dele-
gaciją sudarė įvairių organizacijų atstovai: Kalinių Globos Draugijos — 
ats. gen. J. Kubilius ir Niemčinavičienė, Advokatų Tarybos — prof. A. 
Tumėnas ir adv. Požėla, Lietuvių Rašytojų Draugijos — Kazys Binkis ir 



MANO KELIAS I LIAUDIES SEIMĄ 49 

Liudas Gira, Nuomininkų Draugijos M. Meškauskienė, o Žmogaus Globos 
Draugijai, valdybai išrinkus, atstovavau aš. Bolševikų okupacijai išsilie-
jus, tuojau turėjo išsiveržti iš kalėjimų politiniai kaliniai. M. Meškaus-
kienė greit sukvietė buvusius delegacijos narius ir sudarė Politiniams 
Kaliniams Globoti Komitetą. Komiteto pirmininkais buvo išrinkti: 
M. Meškauskienė, prof. A. Tumėnas ir Liudas Gira, sekretoriais: stud. 
S. Povilavičiūtė ir aš. 

Pradėjus veikti komitetui, aš kartą pasakiau M. Meškauskienei: 
— Ar nejuokinga globoti kalinius, kurie jau mus globoja, nes jie 

užima ministerių, direktorių kėdes? 
— Ne taip paprasta, kaip atrodo, — atsakė M. Meškauskienė, apsi-

žvalgiusi kabinete, kur buvome tik dviese. — Įtūžę, iškankinti kaliniai 
ims sąskaitas suvedinėti, savavaliauti... Reikia kai kuriems duoti tar-
nybas, kai kuriuos pasiųsti į kurortus... 

Ir tie žodžiai tuojau pasitvirtino, nes pradėjo į komitetą lankytis 
buvę politiniai kaliniai su sąrašais asmenų, kuriuos, jų manymu, tuojau 
reikėtų sušaudyti arba kalėjiman sukišti. Kadangi daugumas komiteto 
narių buvo užimti kitokiais darbais, aš abiem rankom kiekvieną laisvą 
politinį kalinį skubiausiai siunčiau į Birštoną, Smardonę, Palangą. Ypač 
į Palangą, nes toliau nuo Kauno ir, be to, jūros vanduo šaltesnis... Po 
keletos dienų, išvėtyti bolševikų veikimo veteranai, siuntė iš kurortų laiš-
kus komitetui, neatsigėrėdami, pasak jų, Stalino saule ir buvusių buržujų 
valgiu ir patalais. Tuo būdu teko įsigyti malonę ir net pagarbą daugelio 
politinių kalinių, kurie anksčiau ar vėliau pasidarė Maskvos politikos 
agentai ir ruporai Lietuvoje. 

1937 metais, gavęs valstybinę literatūros premiją, buvau pakviestas 
į užsienių reikalų ministerio suruoštą balių. Tame baliuje su SSSR atsto-
vybės Kaune sekretoriumi Malačkovu mane supažindino Liudas Gira ir 
Eltos direktorius V. Gustainis. Nors aš labai silpnai kalbėjau rusiškai, 
bet simpatingas sekretorius ilgoką valandėlę kalbėjosi apie mūsų litera-
tūrą, teiraudamasis, kurie iš rusų rašytojų man artimesni. Kai pirmiau-
sia paminėjau Levą Tolstojų ir Dostojevskį, Malačkovas ūmai pastebėjo, 
kad dabar jau yra žymesnių, k. t.: Šolochovas, Aleksiejus Tolstojus, Jan-
ka Kupala. Tuo mūsų pasikalbėjimas ir pasibaigė. Po kiek laiko gavau 
pakvietimą atvykti į SSSR atstovybės balių. Gerai neatsimenu, kokia 
proga buvo tas balius suruoštas. Baliuje dalyvavo beveik visi Lietuvos 
ministeriai su ministerių pirmininku V. Mironu priekyje. Tame baliuje 
neteko arčiau pasikalbėti nė su vienu SSSR atstovybės nariu. Tik Malač-
kovas pasveikino su pirmuoju apsilankymu atstovybės pastogėje ir prašė 
jaustis kaip namie. Po to, tur būt, buvau kviečiamas į visus SSSR atsto-
vybės ruošiamus balius, bet dalyvavau tik vienoje, meno atstovams su-
ruoštoje, arbatėlėje ,,Bachčisarajaus Fontano" Valstybės Teatre pastaty-
mo proga. Tai ryškiausi mano nuopelnai komunistų - bolševikų naudai. 
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Iš jau suminėtų įvykių ir veiklos galiu padaryti išvadą, kad Lietuvos 
komunistų partija ir Sovietų atstovybė rado mane pakankamai užsitarna-
vusiu kandidatuoti į Liaudies Seimą. 

Tai primenu ne kaip šiandien vertą dėmesio faktą, bet norėdamas iš-
ryškinti to meto bolševikinių veikėjų norą, kaip nors pritraukti talkinin-
kus bolševikiškoms užmačioms ir pastangas išnaudoti daugiau ar mažiau 
žinomas pavardes. Vertinant laiko ir įvykių požiūriu, jau suminėti mano 
nuopelnai Lietuvos Komunistų partijai ir Sovietų atstovybei, suprantama, 
labai nežymūs ir jųjų neužtektų Liaudies Seimo atstovo svoriui, jeigu 
Liaudies Seimas būtų galėjęs turėti nors šiokių tokių teisių. Maskvos 
tikslai ir priemonės, vietinės komunistų partijos ruporiška veikla ieškojo 
ne politikų, bet šiokių ar tokių pavardžių paryškinimui daugumos bevei-
džių ūkininkų, darbininkų ir partiečių. Tam ypač tiko asmenys, mažiau-
siai susiję su kokia nors politika. O gal už kokias kitas, tik visagalinčiai 
ir visamatančiai komunistų partijai težinomas, dorybes 1940 metų liepos 
8 d. pusryčių metu išvydau savo atvaizdą „Lietuvos Aide", kaip Panevė-
žio apygardos kandidato į Liaudies Seimą. Atvaizdas buvo iš senų klišių, 
kurias turėjo beveik visos redakcijos. Kadangi su M. Meškauskiene bu-
vau arčiau pažįstamas, tai tuojau jai paskambinau, klausdamas, kada ir 
kur aš sutikau kandidatuoti į Liaudies Seimą ? 

— Ateik į Žemės Ūkio Ministeriją, — pasakė M. Meškauskienė be-
veik įsakančiu tonu. 

Po pusvalandžio buvau Žemės Reformos Departamento direktoriaus 
kabinete, kur M. Meškauskienė prieš kelias dienas pradėjo direktoriauti. 

— Kodėl tu spardais dėl kandidatūros ? — paklausė ji. 
— Nenoriu, — atsakiau. Valandėlę abu tylėjome. 
— Bet mes norime, — lyg pusiau juokais ji pasakė. Kai aš paklau-

siau, kas tie „mes", ji atsakė: 
— Laikas tau, Dovydėnai, susiprasti, kas yra tie „mes", kur jie 

eina... 
— Aš joks politikas, ponia Meškauskiene, nepriklausiau jokiai parti-

jai ir nepriklausysiu. Aš vieno tenoriu: leiskite man rašyti. Velniop 
visus tuos „mes", visą jų politiką! — atsakiau labai pakeltu tonu. 

To pasikalbėjimo išvakarėse, Politinių Kalinių Globos Komitete buv. 
politinis kalinys žydas Zauberblatas suklastotu dokumentu antrą kartą 
norėjo išgauti 250 litų. Kai aš jį, sugavęs klastą bedarant, pavadinau 
kriminaliniu kaliniu, jis man pagrasino: 

— Tu, fašiste, dar sužinosi, kas aš esu. 
Atsiminęs tą įvykį, apmaudą išliejau M. Meškauskienei: — Vagišiai, 

visuomenės sąšlavos ateina mus valdyti ir grasinti. Tai jie ir bus tie 
„mes". Aš neklausiu kenčiančio žmogaus, ar jis fašistas ar komunistas, 
aš nežinau jokių programų ir žinoti nenoriu! Štai komunistų partijos 
punktų auka, nusikaltimo vietoje sugautas, griebiasi to punkto, nes juo 
gali kiekvieną žmogų apkaltinti ir pakarti. 
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Gal dar būčiau ir daugiau priekaištavęs, nes per keletą bolševikinio 
siautėjimo dienų daug kartelio buvo susikaupę, bet suskambėjo telefonas. 
M. Meškauskienė pradėjo kalbėti su kažin kokiu sekretoriumi rusiškai, 
dažnai ir maloniai tardama „tavarišč sekretar". Aiškinosi apie kadrų 
trūkumą ir apie reikalą skubiai tą vietą užimti. .. 

Baigusi kalbėti, ji tarė: 
— Kodėl tu manai, kad čia aš kalta? — ji paklausė, persėsdama prie 

apskrito staliuko. 
— Kas gi daugiau, juk kandidatus stato komunistų partija, —- at-

sakiau. 
— Ir taip, ir ne taip, — ji atsakė. — Oficialiai, kaip skelbiama, vi-

suomenė per mitingus išstato kandidatus, bet faktiškai tai yra komunistų 
partijos valia. Reikia pagalvoti: Maskva įsako kuo greičiausiai pravesti 
rinkimus. O ko jie taip greit skubina, ne mums teirautis. Vakar vakare 
Panevėžyje įvyko mitingas; o vakar prieš pietus Lietuvos komunistų par-
tijos centro komitetas dar neturėjo visų kandidatų. Su partiniais mums 
nėra bėdos, o su nepartiniais, štai kaip su tavim, — istorija. Tu be rei-
kalo visą bėdą verti ant manęs. Komunistų partijos centro komitetas jau 
buvo numatęs tavo kandidatūrą, kaip nesusitepusio nepartinio, kilusio iš 
smulkių ūkininkų, rašytojo. Tiesa, partija turėjo tavęs atsiklausti... 
Bet mes taip užversti darbais. Pats matai. Dabar iš kandidatų atsisa-
kyti jau vėlu: viešai paskelbta, atvaizdas... Jeigu dabar atsisakysi, rei-
kės sugalvoti baisi priežastis... nebent mirtis, ar pabėgtum... Bet ne-
pabėgsi, ir nebandyk, nes nuo vakar vakaro esi Saugumo Departamento 
žinioje ir apsaugoje. 

— Tai smurtas, prievarta, — tariau. 
— Suprask kaip nori. Nei mes, nei Maskva neturime laiko ir noro 

klausinėti, ko kas nori. — Tai ji pasakė lyg įtūžusi ir pridūrė: 
— Man regis, kad tau jau aišku. 
Arčiau susitinkant su to meto veikėjais ir matant, kaip Maskva sku-

binasi perimti valdžios vadžias į savo rankas, ne vienas lietuvis jau su-
prato, kaip reikės kietai kovoti dėl nors ir kukliausios piliečio ir žmogaus 
teisės. Stalino įgaliotinis G. Dekanozovas su gausiu savo štabu gniaužė 
nepriklausomybės valią, o Lietuvos komunistų partijos vadai — A. Snieč-
kus, S. Meskupas - Adomas, A. Guzevičius, M. Meškauskienė ir kiti — da-
rėsi rusiškai — žydiškojo imperializmo tik skraistės ir ruporai. 

Bet tą dieną, kalbant su M. Meškauskiene, buvau pasiryžęs atsisakyti 
iš kandidatų sąrašo. Tuo atsisakymu ryžausi pradėti kovą už šiokias to-
kias žmogaus teises, valią šiaip ar kitaip galvoti, apsispręsti. Man kaip 
ir daugeliui lietuvių neatėjo į galvą mintis, kaip, kokiomis priemonėmis 
komunistų partija ir NKVD stato kandidatus, „balsuoja" 100% „daugu-
ma", reiškia pasitenkinimą „tėvui ir darbo žmonių vadui draugui Stali-
nui", džiaugiasi „saulėtu tarybiniu gyvenimu". 
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Po ilgo ginčo M. Meškauskienė kiek aprimo. Ji tik stebėjosi, kodėl 
aš toks užsispyręs, nes tai esanti gryna nesąmonė, padėties nesuprantan-
čio išsisukinėjimas. Aš atsakiau, kad niekas neturi teisės manęs savava-
liškai tampyti kažin kokiam tikslui, geriau sakant, maskaradui. Dėl 
Liaudies Seimo rinkimų pavadinimo maskaradu M. Meškauskienė labai įsi-
žeidė ir pasakė, kad tuojau aš pats įsitikinsiąs, kaip visa Lietuva pirmą 
kartą savo valia eisianti rinkti liaudies sūnų. Tada dar nebuvo termino 
„geriausius iš geriausių". 

Maskva įsakė pravesti rinkimus pačiu demokratiškiausiu būdu, tad 
liaudies valia tikrai galinti pasireikšti, — pabrėžė M. Meškauskienė. 

— Komunistų partijos agentas nuveža į vieną ar kitą apygardą kan-
didatų sąrašą ir tik tą vieną sąrašą teišstato, ir tai jūs vadinate liaudies 
valia. Ir aš, sakysim, tautos valią pareiškiau? 

Dar kiek pasiginčijus, ji pasiūlė man užeiti į SSSR atstovybę rinkimų 
reikalu pasikalbėti su patarėju Semionovu, o jei noriu, tai galiu ir su pa-
čiu N. G. Pozdniakovu. Su tuo jos pasiūlymu sutikau, bet paprašiau ir ją 
arba kitą kokį asmenį dalyvauti pasikalbėjime, nes man neužteko rusų 
kalbos bagažo komplikuotesniam pasikalbėjimui. 

Ji tuojau paskambino į SSSR atstovybę, bet ten rado tik Semionovą. 
Ji paklausė, ar man bus patogu rytoj 16 valandą užsukti į atstovybę; bū-
siąs N. G. Pozdniakovas, Semionovas, o gal ir pats G. Dekanozovas. .. 
Semionovas sako: „Man labai įdomu pasikalbėti su Liaudies Seimo kandi-
datu, jaunos respublikos jaunu piliečiu", — padėjusi telefono ragelį pa-
aiškino M. Meškauskienė. 

Atsisveikinant palinkėjo gerai apsigalvoti ir protingai išspręsti nesu-
sipratimą. 

Po pasikalbėjimo su M. Meškauskiene tą pačią dieną apsvarsčiau pa-
dėtį ir įvykius, pasikalbėjau su artimaisiais bičiuliais. Po to, kai sovie-
tai savavališkai sulaužė sutartis, įkurdino įgulas, tų įgulų pagalba ir jų 
provokacijomis okupavo mūsų kraštą, kokia gi yra prasmė ir tikslas prie-
šintis tokia pat prievarta vedamiems rinkimams ?! 

Mes turime tausoti jėgas kovoms, kada bolševizmas turės susigrumti 
neišvengiamose ir gal greit artėjančiose grumtynėse. Lietuvos vyriau-
sybė ir kariuomenė nerado reikalo lieti kraujo, pasižadėjo taikingu darbu 
pereinamame laikotarpyje ieškoti santykių su okupantais, tad ar vertas 
paskiro žmogaus išsišokimas? Ar taikiai pakelsime laikinos okupacijos 
jungą, saugosime kraštą ir jo vertybes, ar kova? Kovos buvo aiškiai at-
sisakyta, tad ką reiškia Liaudies Seimas, kuris įvykių eigos negali nei pa-
keisti, nei pagerinti, nei pabloginti. Be to, ką reiškia rinkimų maskaradas, 
demonstracijos, deklaracijos po tų įvykių, kurie atėjo ir eina tankų ir 
durtuvų įteisinti ir su nieku nesiskaitydami?! 

Šia proga privalu pažymėti šio momento nuotaikas, kada Lietuvos 
visuomenė net įsivaizduoti negalėjo ateities klastų ir žiaurumų. Jei tomis 
dienomis nors dalelė melo ir teroro, ypač išvežimų, būtų atsistojusi mūsų 
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akyse, man regis, mes būtume jau tada pradėję atkaklų pasipriešinimą. 
Be to, šen ir ten susidarė pagrindo iliuzijoms, kurias pajėgia išsklaidyti 
tik įvykiai ir laikas. 

Kitą dieną paskambinau M. Meškauskienei, kad atsisakau pasimaty-
mo SSSR atstovybėje, nes kas jau įvyko, tegul būna. M. Meškauskienė 
labai apsidžiaugė, kaip ji sakė, „dasiprotėjimu", tik apgailestavo dėl at-
sisakymo pasimatyti atstovybėje. Teksią jai pranešti ir atsiprašyti. Taip, 
jau tada buvo aišku, kad mūsiškiams telieka tik „pranešti ir atsiprašyti". 

Liaudies Seimo išvakarėse 

Liaudies Seimo rinkimai įrodė bolševikinės propagandos triukšmą ir 
klastas. Suprantama, kad Maskvai prieš užsienį buvo pravartu suruošti 
lyg ir demokratišką, geravališką užgrobto krašto pasisakymą. Be to, rin-
kiminė kompanija visais būdais ir priemonėmis stengėsi įpilietinti per 
23 metus Rusijoje nuvalkiotas frazes: „Tik Sovietinė santvarka yra ir 
bus darbo žmonių globėja ir gerovė"! arba „Tegyvuoja tėvas, mokytojas 
ir draugas Josifas Visarionovičius Stalinas!" Propagandos tarškėjimu 
buvo stengiamasi užtrenkti daugumos pakuždu klausimus: „Ar ilgai taip 
bus?" „Kur mus veda?" 

Keletą kartų mane čia Lietuvos komunistų partijos vadas A. Snieč-
kus, čia M. Meškauskienė ragino Kaune ar provincijoje, ypač Panevėžio 
apygardoje, pasakyti keletą kalbų, „saulėtos gadynės atėjimo proga", 
kaip išsireiškė „Tiesos" redaktorius G. Zimanas. 

Bet ką galėjai šnekėti žmonėms, kada net patys nerūpestingiausi gy-
ventojai pamatė, kur komunistai mus veda. Nors buvo pirmosios dienos, 
bet bolševikinė sistema ir jos dvasios nešėjai taip greit išsiryškino, kad 
jau liepos 21 d. iš įvairių mūsų krašto kampų į Liaudies Seimą susirinkę 
atstovai atsivedė neramias ir siaubingais spėliojimais prislėgtas nuo-
taikas. 

Susirinkę atstovai ir apgyvendinti „Metropolio" viešbutyje, buvo 
tuojau apsupti politinių veikėjų ir visokių politkalinių, ypač žydų. Tik 
vėliau paaiškėjo, kad tai buvę NKVD visoki pareigūnai atstovų sekimui 
ir demoralizavimui, o atstovams jie patarnavo kaip raštinės ir visokių rei-
kalų žinovai. Kaune gyvenantiems Liaudies Seimo atstovams buvo pa-
tarta laikyti glaudžius ryšius su „Metropolyje" klaidžiojančiais provinci-
jos atstovais, kurie, kaip ir nepartiniai kauniečiai, neturėjo kas veikti ir 
veltui vienas kitą klausinėjo: kaip, kur, kada ir ką veiks, kąlbės, svarstys. 

Viename „Metropolio" kambaryje, netikėtai suradęs, A. Sniečkų (jis 
tik retkarčiais pasirodydavo tame viešbutyje) paklausiau, kokia bus Sei-
mo dienotvarkė ar darbotvarkė, kodėl Liaudies Seimo atstovams netenka 
jos nė pamatyti? „Gausite vėliau", — ūmai atsakė, bet, tur būt, pats su-
sigėdęs tokio melo, kitu tonu pridūrė: „Nesuspėjau išversti iš rusų kalbos 
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visų įsakymu. .. Mes ilgų diskusijų, ceremonijų nedarysime, tai ne bur-
žuazinės demokratijos laikai". 

— „Pakelsime rankas, nuleisime rankas ir baigta, kaip ir tinka sta-
tistams", — atsakiau. A. Sniečkus tomis dienomis jau buvo tik instru-
mentu Maskvos muzikantų rankose. Kiek patylėjęs, jis atsistojo atsisvei-
kinti ir pridūrė: „Spręsime labai svarbius reikalus, spręsime". 

Daugumas provincijos, ypač Kauno ir Vilniaus atstovų, kaip nepar-
tiniai, slampinėjo „Metropolio" koridoriuose, džiaugėsi ir stebėjosi, kaip 
gyvenę buržujai tokiame viešbutyje, stovinėjo prie didelių veidrodžių ir, 
tur būt, stebėjosi, kaip jiems tokiems ramiems ir smulkiems asmenims pa-
tikėtas krašto likimas. Tuo tarpu gatve žygiuoją dykinėtojų, nuobirų ir 
prievarta išvarytų demonstruoti būriai klaikiai šūkavo. .. „Kas buvo 
nieks, tas bus viskuo". 

Pamažu atstovai apsiprato su „Metropolio" apartamentais ir, malo-
niai aptarnaujami, vienas kitas įsidrąsino ir ėmė klausinėti vadus: A. 
Sniečkų, M. Meškauskienę, B. Fridmaną - Latvį, V. Niunką ir kitus, kaip 
pradėti savo, kaip Liaudies Seimo atstovų, pareigas. Liaudies Seimo pir-
mojo posėdžio išvakarėse liepos 20 d., dr. A. Garmus, A. Staškevičiūtė, L. 
Gira ir aš „Metropolyje" prie stalo susimetėme pasitarti. Jau buvo nu-
manus Lietuvos nepriklausomybės užgniaužimas, bet, apsvarstę, nutarėme 
Liaudies Seimui pasiūlyti įstatymu apsaugoti Lietuvos vėliavą ir tautos 
himną. Tą dieną nebuvo paaiškėję dar, jog koks nors, kad ir menkiausias 
sumanymas, reikės pateikti raštu, ir tik leidus Liaudies Seimo prezidiu-
mui, bus galima ko nors klausti arba ką nors pasiūlyti. 

Tos pačios dienos vakare apie mūsų keturių sumanymą pasikalbėjau 
su A. Sniečkum, K. Didžiuliu - Grosmanu ir M. Meškauskiene. A. Snieč-
kus pasakė, kad himnas ir vėliava esą tik simbolinės smulkmenos. Kai da-
lykai iš esmės pasikeitę, ar verta esą tais niekniekiais galvą kvaršinti. 
Kai aš atsakiau, kad už tuos „niekniekius" žmonės daug vargo ir gyvybių 
paaukojo, jis sušuko: „Aš būdamas po ta vėliava, dešimt metų kalėjime 
trūnijau!" Ir patarė man greičiau atsipalaiduoti nuo tokio naivaus su-
manymo. Suprantama, kad esminiai nepriklausomybės pagrindai jau bu-
vo sutrypti tankų ir enkavedistų, bet tomis valandomis vis dar puoselė-
jome šiokią tokią viltį, ką nors ir kaip nors išgelbėti. K. Didžiulis - Gros-
manas tuo klausimu beveik nesileido į kalbas, esą neturįs laiko, bet M. 
Meškauskienė ir B. Latvys - Fridmanas stačiai pulte užpuolė, iš kur man 
atėjusi tokia mintis. Koks absurdas esąs palikti darbo žmonių engimo sim-
bolį — tautinę vėliavą ir himną, kuris, palyginus su „internacionalu", esąs 
tik kukli dainelė. „Kam dainelė, pone Fridmanai, o mums tai tautos dva-
sios giesmė", — atsakiau, sąmoningai pabrėždamas poną, nors jau dau-
gelis griebdavosi „draugo". Užvirė karšti ginčai. Į tą ginčą įsimaišė 
mandatų komisijos pirmininkas V. Niunka, kuris ramiu, prislėgtu balsu 
patarė nutraukti ginčą. B. Fridmanas tuojau kažin kur dingo, o M. Meš-
kauskienė ėmė šaukti, kokie, girdi, fašistiniai gaivalai sugundę net ketu-
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ris, kaip ji sakė, geriausius atstovus, svaičioti tokias nesąmones. Čia nesą 
vietos tai svarstyti. Maskva su Lietuvos vyriausybe ir kariuomene esą 
pagrindinai susitarusi visais klausimais. Liaudies Seimui būsianti pa-
teikta dienotvarkė ir paruošti įstatymų projektai, mums teliksią pasakyti 
„taip arba ne", ir viskas, „žodžiu sakant, pakelti ranką?" — teigiau ir 
klausiau. 

„Kaip sau nori", — įpykusi tarė M. Meškauskienė. „Tuojau pat rei-
kės sulikviduoti tokius išsišokėlius! Mes žinome, kad tai fašistų suma-
nymas, o pats esi tik auka. .. Bet atmink: „Bolševikams nėra tvirtovės, 
kurios jie nepaimtų!" Tai pasakiusi, kažin kur nusvyravo. „Užsukime 
čia", — V. Niunka pakvietė į savo kambarį, kur ūmai nuvirto į fotelį. 
„Nesiginčyk, viskas eina ir eis, kaip numatyta, ar tu, ar A. Garmus, ar A. 
Staškevičiūtė to norės ar nenorės. Jeigu per Liaudies Seimo posėdį išsi-
šoksi — paskelbs bepročiu, o gal dar išras, kad esi fašistų organizacijos 
auka. .. Skerdynės įvyks... Aš skaitausi šioks toks teisininkas, bet ir 
be to aš ir tu galime suprasti: kur jėga, ten teisė. Lietuva bus bolševis-
tinė ir niekas neišvaduos, niekas jos nuo to neišgelbės, nes kur ji gali ke-
liauti, ką jai kas leis pasirinkti? Pagalvok". Man išeinant iš jo kabi-
neto, jis, apsimetęs visai nesuinteresuotas, pasakė: „Šito pasikalbėjimo 
tarp mūsų nebuvo." Kai aš atsakiau: „Nebuvo", tai jis pridūrė: „Abiem 
bus geriau". 

Kaip ir kas kalbėjo su A. Garmų, L. Gira, ir A. Staskevičiūte, neteko 
išsikalbėti, tik Liudas Gira, tuojau po mano pasikalbėjimo su M. Meš-
kauskiene, V. Niunka ir kitais, sugavo mane laiptuose ir, nusivedęs žemyn 
į „Metropolio" pirmajame aukšte esantį Lietuvių Rašytojų Draugijos kam-
barį, uždusęs ir įkaitęs, apgailestavo padaręs tokį išsišokimą ir maldavo 
nekelti jokio skandalo: „Juk tai jėga, ir ką mes čia, Dieve!" — aiškino 
L. Gira. Mat, prieš tai jį buvo pasišaukęs tuometinis vidaus reikalų vice-
ministeris A. Guzevičius ir trumpai drūtai pasakęs: „Dar nors vieną žodį 
ir jūsų tuojau čia nebus!" Per tą pasikalbėjimą su L. Gira išsiaiškino-
me, jog ne baimė netekti galvos verčia mus vaidinti tą farsą, bet pasiry-
žimas taikiomis priemonėmis lengvinti okupacijos žiaurumus, laukiant 
neišvengiamos ateities įvykių. 

Išėjus iš „Metropolio", tuojau pasisiūlė šoferis, vienas iš daugelio, 
kurių dešimtis buvo sumobilizuota Liaudies Seimo narių patogumui. Par-
važiavęs į namus, pakviečiau šoferį išgerti arbatos stiklą. Malonus jau-
nas vyras, prie stiklelio įsileido šnekėti. Kai jį paklausiau, kaip visuo-
menė žiūri į Liaudies Seimo rinkimus, jis atsakė: „Pažįstu poną, tai drą-
siai rėžiu: komedija, daugiau nieko! Komunistai kandidatus statė ko-
kius tik norėjo, per prievartą bruko balsuoti, ir mes balsavome už „Mel-
chiorą Putelę"*). Aš pats esu biednų tėvų vaikas, bet kad visoki valka-

*) Oficioze „Lietuvos Aide" ilgą laiką buvo spausdinamos vieno anglų kari-
katūristo jumoristinės karikatūros, pavadintos „pensininko Melchioro Putelės nuo-
tykiai". 



56 LIUDAS D O V Y D Ė N A S 

tos lenda prie valdžios, ir dar gi žydai, tai nieko gero nelauk... iškirpau 
iš „Lietuvos Aido" Melchiorą ir įdėjau į voką.. . Jeigu ne tankai, mes 
jiems pabalsuotume!" Tada tokie išsireiškimai nebuvo kokia nors nau-
jiena. 

Dėl „Melchioro Putelės" pats Liaudies Komisarų Tarybos pirminin-
kas M. Gedvilas, Liaudies Seimo II-sios sesijos metu 1940. VIII. 25, Seimo 
prezidiumo kambaryje, girdint J. Paleckiui, P. Cvirkai, „Tarybų Lietu-
vos" redaktoriui Jonui Šimkui, „Tiesos" redaktoriui G. Zimanui, man ir 
dar keliems, užsirūstinęs, ypač redaktoriams ir spaudos darbininkams, aiš-
kino: „Koks velnias įsipainiojo, ar mūsų propaganda šlubuoja, ar mes dar 
nemokame... Per būsimuosius rinkimus tokių kurjozų, kaip su „Melchio-
ru Putele", neturi daugiau pasikartoti! Toks mažas balsuotojų procen-
tas. Na, galėjo būti 50%, na tegul trijų dešimtų procentas: nėra ko tikė-
tis iš neseniai buvusio fašistinio krašto. Bet kad į Liaudies Seimą dau-
gelyje apygardų balsavo tik.. . 16 procentų, tai jau skandalas!" „Ne visai 
šešiolika, galima sakyti aštuoniolika procentų", — abejingai pataisė Jus-
tas Paleckis, o G. Zimanas ironiškai pridūrė: „Bet užtat „Melchioras Pu-
telė" gavo absoliučią daugumą". 

Apie rinkimų rezultatus ir apie pusę vokų su „Melchioru Putele" dau-
geliui buvo vieša paslaptis, bet 1940 metų rudeniop, gal Maskvos įsakymu, 
buvo griežčiausiai uždrausta prasitarti apie Liaudies Seimo balsavimo 
rezultataus, apie 16% Lietuvos gyventojų, pasisakiusių už komunistų par-
tijos išstatytus kandidatus, ir už pačios visuomenės pasirinktą „Melchiorą 
Putelę" — 60% visų balsuotojų. 

LTSR Aukščiausios Tarybos I-sios sesijos metu prezidiumo kamba-
ryje J. Paleckis su A. Sniečkum stebėjosi žmonių išradingumu: „Kadangi 
šiaip ar taip būtų viešai save išstatęs liaudies priešų eilėsna, kuris nebūtų 
balsavęs, tai žmonės į vokus prikišo visokių iškarpų, niekniekių", — kal-
bėjo J. Paleckis. „Liaudies priešai dirba", — susimąstęs atsakė A. Snieč-
kus. Tuo būdu, patys aukščiausi Sovietinės Lietuvos valdžios asmenys ne 
kartą prisipažino, kad per Liaudies Seimo jėga ir smurtu pravestus rin-
kimus už „Lietuvos Darbo Sąjungos"* ) kandidatus daugelyje Lietuvos 
vietų balsavo, tik 16%, turinčių teisę balsuoti, Lietuvos gyventojų, o ne 

95,51%, kaip vėliau skelbė Maskvos propaganda. 
Ilgą laiką mandatų komisijoje, rodos, B. Baranausko žinioje, buvo 

balsavimo vokuose rastų šūkių, kaip tai: „Šalin, apgaviką, grobiką, žyd-
bernį Staliną!" „Vaidinkit, prievartaukit, bet visas pasaulis žino, kad jūs 
užgrobėt Lietuvą!" „Netoli atsiskaitymo valanda su visokiais Kaganovi-
ciais, Sniečkovičiais, Stalinovičiais!" „Už jus gali balsuoti kvailiai arba 
niekšai, tokių Lietuvoje nebėra, nes jie įstojo komunistų partijon!" „Jūs 
norit Berlyne pirkti laikrodžius, bet geriau pasirūpinkite čia pat grabus!" 

*) Tuo vardu Liaudies Seimo rinkimų metu užsimaskavo Lietuvos Komunistų 
partija. , 
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Tai keletas iš daugelio šimtų šūkių, kurių tūkstančius rado balsavimo vo-
kuose. Ir tai buvo Lietuvoje 1940 metų liepos 14 d., kai bolševikai dar 
atsargiais metodais gniaužė Lietuvos gyvenimo natūralius reiškinius. 

Prieš pirmąjį Liaudies Seimo posėdį M. Meškauskienė, B. Fridmanas, 
K. Didžiulis ir kiti paaiškino, esą atstovai klausimus ir sumanymus galė-
sią paduoti prezidiumui ir tik raštu. O kas norėsiąs kalbėti, tam privalu 
kreiptis į V. Niunką ir M. Šumauską, kurie nustatysią kalbų tvarką. Kas 
bus svarstoma, kokia dienotvarkė, daugumui atstovų nė puse žodžio ne-
sakė, tik keli išrinktieji: L. Adomauskas, J. Meskupas, B. Fridmanas-
Latvys, M. Gedvilas, A. Sniečkus, M. Meškauskienė, vengdami atstovų, 
tarėsi patylomis. 

Pirmasis posėdis 

Atstovai išskirstyti Valstybės Teatro parteryje tarp publikos. O pub-
lika: politkaliniai, enkavedistai, žydai, keletas darbininkų. Tarsi atlygi-
nimą gaudama už riksmą, publika šaukia, beveik be perstogės: „Tegy-
vuoja Liaudies Seimas!" „Tegyvuoja draugas Stalinas ir jo valios reiš-
kėjai, liaudies atstovai!" ir t.t. 

Prezidiumas skaito rezoliucijas, įstatymus, projektus, kurių Liaudies 
Seimo atstovų bent 80% nesvarstė, neregėjo ir pirmą sykį išgirdo šiame 
posėdyje. „Kas už tai, prašau pakelti rankas", — kalba pirmininkas L. 
Adomauskas. Rankas kelia visa porterio publika, o publikoje įsimaišiu-
sių atstovų niekas netikrina, neskaito, ar jie kelia rankas, ar ne. Pirmi-
ninkas skuba paklausti: „Kas prieš ?" Ir nežiūri, yra ar nėra prieš, ar už. 

Taip per porą valandų priimami įstatymai, rezoliucijos, nutarimai, 
sveikinimai. 

Vienas kitas atstovas susirūpina, kaip čia ir kur pasakyti nors porą 
žodžių. Teiraujasi pas V. Niunką, M. Šumauską, bet šie prašo lukterti, 
kai ateisianti eilė, būsią galima pasakyti. Kurie norėsią kalbėti, prašo 
pasirašyti, esą būsią patogiau skaityti. Duoda ranka parašytus, kišenėse 
sutrintus, nuo prakaito riebius kalbų tekstus, nes atstovai — darbininkai 
ir ūkininkai dar tiksliai nesuvokia, kad iš Maskvos rusų kalba atsiųstus 
įstatymus, projektus ir atstovų kalbas verčia Komunistų partija ir seimo 
prezidiumas, patys nė kabliuko nepridedami. Ne visi norintieji kalbėti ir 
tekstus padavę gauna teisę juos skaityti, bet tik keletas laimingųjų, kurie 
gauna gražiai mašinėle atspausdintus, ištaisytus taip, kad tekstai išeina 
visai kiti. Per V. Niunkos, M. Šumausko, I. Adomo - Meskupo ir B. Frid-
mano filtrą perkošus, gaunamos visai kitos mintys ir. sakiniai. Atstovai 
stebisi, iš kur ir kada jie taip bolševikiškai ir puikiai išmoko kalbėti. Kiti 
tik pečiais trauko ir žvilgčioja vienas į kitą. Jie visko tikėjosi, bet tokios 
komedijos, apgaulės, kuri prašoko bet kokios vaizduotės ribas, nesitikėjo. 

Taigi, per pirmąjį Liaudies Seimo posėdį ir aklas, ir kurčias, ir kvai-
las galėjo įsitikinti, kad Liaudies Seimas yra tik propagandos ir užsienio 
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nuomonių sudarymui surengtas vaidinimas ir klastą. Tokia pat klasta, 
kaip ir Stalino konstitucija, kuri skiriasi nuo gyvenimo praktikos, kaip 
gražus melas nuo grubaus fakto, kaip skiriasi žodžiai, skelbią „SSSR lai-
mingiausia darbo žmonių tėvynė", nuo tikrovės, t. y. nuo žmonijos istori-
jai nežinomos bolševikinės tiranijos, žmogaus išniekinimo. 

Galima būtų nurodyti daug faktų ir įvykių, akivaizdžiai rodančių ko-
munistų - bolševikų melą, prievartavimą, apgaulę, kaip nuo pirmųjų su-
tarties sulaužymo valandų, taip pat iki paskutiniųjų, kada bėgdami iš 
Lietuvos pamatė krašto nuotaikas ir veik šimtą procentinę neapykantą 
bolševizmui ir jo skleidėjams. Bet tai būtų beprasmiškas įgeidis, tolygus 
aiškinimui, kad Kaunas yra Lietuvoje, arba Kolumbą buvus Amerikoje. 

Tad dažnai gali kilti klausimas: kam ir kodėl, buv. Liaudies Seimo 
nariai, darome viešą pareiškimą, kartojame tai, ką visi pergyvenome, su-
pratome ir neapkenčiame. Juk šimtai tūkstančių balsuotojų, kuriuos pa-
gal sudarytus sąrašus, grasinimais, melu, įvairūs pareigūnai varu stūmė 
prie urnų, kurie, iš anksto pasiruošę, bruko į vokus laikraščių iškarpas, 
— geriau už kitus žino ir išsiaiškino bolševikų melo ir smurto kombinaci-
jas. Bolševikai per vienerių metų siautėjimą suspėjo tikrai stachano-
višku tempu save ir savo ideologiją išsiaiškinti, net iš draugų ir jiems pa-
lankių padarė pikčiausius priešus. Nors mums skaudžiai kaštavo tie vie-
neri metai melo ir žvėriško teroro, bet mes visiems amžiams išsiaiškino-
me, kas yra bolševizmas, išsiaiškinome ir supratome visus jo kėslus, tira-
niją, imperializmą, apgaulę. Todėl drąsiai galiu teigti: Lietuvoje bolše-
vizmui nėra vietos, ir kovoje su bolševizmu mūsų paskirtis ir tikslai aiš-
kūs ir tvirti. 

Ir po viso to, po Pravieniškių, Telšių skerdynių, po trėmimo į Sibirą 
ir Kazachstaną, reikėtų atkakliai ieškoti bepročio arba bolševizmo fana-
tiko, kuriam dar ateitų mintis matyti kokias nors prošvaistėles visa api-
mančioje bolševizmo tiranijos sutemoje. 

Šį tą iš savo veiklos Liaudies Seime atskleidęs, nesistengiau blizginti 
neapykantos bolševizmui dažais, bet stengiausi kiek galima būti objekty-
vesnis. nesiryždamas kam nors patikti ar iš anksto kieno nors užsibrėž-
tam tikslui palenkti teisybės valią. 

Kodėl aš šiandien tai pareiškiu, o ne vakar ar užvakar? — galite 
paklausti. Juk jau daugiau kaip metai praslinko nuo bolševizmo siau-
tėjimo mūsų krašte? Aš, kaip ir kiti nelaimių bičiuliai ištisus metus, 
nuošaliai dirbdami, kas įstaigos, kas literatūrinį darbą, liūdėjome su tūks-
tančiais tautiečių, giminių, vienaip ar kitaip bolševikų tiranijos paliestų, 
lygiai ir džiaugdamiesi, kaip ir visa mūsų tėvynė, sulaukusi tos tiranijos 
galo. O ką nors kalbėti, aiškintis apie bolševikų veiklą, metodus ir tero-
rą, laikiau mums nereikalingu darbu. 

Bet laikas tokią nuomonę ėmė keisti. Gal ne tiek laikas, kiek tas 
pats bolševikų melas ir propaganda, kurią mes nugirstame iš anapus, iš 
Maskvos, kur melui ir bolševizmo terorui visos priemonės ir būdai geri. 
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Vakar ir šiandien Maskva tebekalba apie „Lietuvos darbo žmonių sužy-
dėjimą tarybiniais laikais", apie „Laisvės, brolybės dienas, Stalino sau-
lei šviečiant Lietuvoje". O buvę Liaudies Seimo, vėliau — Aukščiausio-
sios Tarybos nariai, išbėgę į Rusiją, kalba lietuvių tautos ir visuomenės 
vardu, tvirtina sutartis, tebesivadina komisarais, kariuomenės vadais, 
politvadovais. Tai ilgą laiką girdint, teko nusišypsoti ir tik apgailestauti 
juos, kaip artojus be žagrės, kaip laivus be vandens. 

Tačiau Lietuvoje pasilikusiųjų buv. Liaudies Seimo narių tylėjimą 
gali laikas išaiškinti kaip pritarimą bolševizmui, arba kaip neturėjimą 
faktų, įrodančių beteisiškumą ir melą patefono plokštelėmis virtusių iš-
bėgėlių ir mūsų tautos nuobirų. Mūsų kantrybę ir abejingumą Maskvos 
pirštais dėliojamos plokštelės kaskart akiplėšiškiau savaip supranta, be 
skrupulų savindamiesi teises kalbėti mūsų tautos vardu. Suprantama, 
tos plokštelių šnekos ar sutarčių tvirtinimai nepakeis gyvenimo eigos, 
ypač mūsų tautos ryžtumo: amžiams atsiriboti nuo bolševikų tiranijos, 
nepakeis ir valios kovoje prieš bolševizmą, bet mes savo atviru žodžiu no-
rime būti vieškelio posūkyje įspėjančiu ženklu tiems, kurių lengvabūdiška 
išmonė ar nežinojimas mūsų tylėjimą ir nepakartojimą visiems žinomų 
bolševizmo priemonių, išsiaiškintų Maskvos agentams palankia prasme. 

Aš, kaip buvusio Liaudies Seimo, vėliau — Aukščiausios Tarybos 
narys, esu ir buvau tik bolševizmo metodų ir mūsų tėvynės nelaimės auka, 
kaip ir visa mūsų tauta buvo pavergta apgaule ir teroru. Kaip, kokiomis 
priemonėmis mus išstatė į Liaudies Seimą ir kaip mūsų kraštas smuko, 
galite susidaryti vaizdą iš mano ir kitų, buvusių mūsų nelaimės draugų, 
pareiškimų. O paskirai kiekvienas balsuotojas šiandien gali sau išsiaiš-
kinti, kokios priemonės vertė eiti prie urnų, atlikti prievartingą ceremo-
niją, įmetant tuščią voką, arba laikraščio iškarpą, arba „Melchiorą Pu-
telę". Laikas, archyvai ir rinkimų komisijų nariai vaizdžiai parodys be-
teisiškumą ir smurtavimą Liaudies Seimo ir kitų rinkimų. Ir paklauski-
me: ar gali, ar turi, ir ar turėjo nors kiek teisių buv. Liaudies Seimo at-
stovas vadintis ir būti liaudies atstovu, kad ir bolševikiška prasme su-
prantant liaudį. Griežčiausias ir tikslus atsakymas: Ne! 

Ir tvirtai sakau: nebuvome ir nesame mes nei Lietuvos liaudies, nei 
lietuvių tautos atstovai! Praėjusiomis smurto ir melo dienomis nebuvo-
me ir nesame bolševizmo draugai, nes mes nenorime prarasti savo tautos 
laisvės, savo žemės ir būdo, nenorime bolševizmo tiranijos girdėti ir ma-
tyti. Šiuos žodžius tardamas, esu savo širdies ir savo valios atstovas. 



L I A U D I E S S E I M A S - J Ė G O S į V Y K I U U Ž D A N G A 
H E N R I K A S K A Č I N S K A S 

Виг. Liaudies Seimo narys 

metų liepos mėn. pirmomis dienomis, baigus teatrinį sezoną, 
vasarojau Palangoje. Vieną rytą, nusipirkęs laikraštį, nustebau radęs 
jame savo atvaizdą ir pranešimą apie mano kandidatavimą į Liaudies 
Seimą Šiaulių apygardoje. Ir čia pirmą kartą sužinojau apie savo pas-
kirtį būti atstovu Liaudies Seime. 

Man tuojau kilo klausimas, kas ir už kokius nuopelnus mane išstatė 
kandidatu? Gulėdamas ant smėlio kopų, rūpestingai apsvarsčiau, koks 
gali būti iš manęs politikas ? Svarsčiau šiaip, svarsčiau taip, bet politiko 
dorybių ir gabumų neradau. Ir ką, ir kaip veiksiu Liaudies Seime, kada 
visas mano pragyventas amžius dėjosi scenoje? Scenoje aš galiu būti 
Kudirka, Strazdelis, Hamletas, bet Liaudies Seime, kur ir įgudę, nuolat be-
dirbą visuomeninį darbą, veikėjai kartais suklumpa, ką apie mane bekal-
bėti. Ir galvoju sau: na ir seimas susidarys, jeigu tokie politikai jame 
sėdės. 

Be to, smulkiai apsvartau, kokie mano nuopelnai bolševikų okupaci-
jos metu ir anksčiau, dėl kurių man nežinomi asmenys taip lengva širdimi 
apkrauna mane tokia sunkia našta, skiria mane tokioms pareigoms. Daly-
vavau kartą Majakovskio minėjime, paskaitydamas eilėraščių, kada bu-
vau pakviestas į SSSR pasiuntinybę po to paminėjimo surengtan baliun. 
Dar kartą buvau pasiuntinybės raute, rodos, panašia proga. Kaip dažnas 
literatūrinių vakarų ir kitokių minėjimų dalyvis, buvau dažnai kviečia-
mas į panašius pobūvius. Be to, 1936 metais buvau nuvykęs dešimčiai 
dienų į Maskvą, ruošiamos rudenį teatrinės dekados proga, pagilinti savo 
aktoriaus žinias. Tai ir visi mano nuopelnai bolševikų labui. Argi to 
užtenka kandidatui į Liaudies Seimą? Gal už artistinius nuopelnus, gal 
už pavardę, kurią žmonės skaito teatro skelbimuose ir recenzijose ? 

Tokiomis mintimis apsunkęs ir beveik išvargęs nebegalėjau ilgai 
kankintis, — atvažiavau į Kauną išsiaiškinti, kodėl aš turiu būti Liaudies 
Seimo kandidatas. 

Sutikęs Kaune vieną kitą pažįstamą, ėmiau pasakoti savo bėdas ir 
vargus, ėmiau guostis, už ką mane verčia eiti į Liaudies Seimą, kuo aš 
nusikaltau, ramus teatralas, amžinai pasiryžęs nebūti jokiu partiniu, ne-
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sikišti į jokią politiką. Pagaliau nuėjau guostis į patį komunistų parti-
jos centro komitetą. Komitete radau keletą pareigūnų, jų tarpe keletą 
žydų, kurie, atrodė, buvo aukšti vadovai. Apie mano teiravimąsi ir pa-
geidavimus nenorėjo nė kalbėti, bet tuojau pasiūlė važiuoti į Šiaulių apy-
gardą kalbėti mitinguose. Nuo šito pasiūlymo griežtai atsisakiau, mo-
tyvuodamas, kad be suflerio ir scenoje negaliu žodžio išritenti. Bet mano 
valdovai irgi spyrėsi stebėdamiesi, kaip aš negalįs pakalbėti į mases, į 
liaudį. Galiausiai, vis dėlto patikėję mano argumentais, kad aš joks kal-
bėtojas, paskyrė mane į komunistų suorganizuotą Agitpropo brigadą, kur 
dirbau, kaip aktorius, profesionalas, važiuodamas su aktorių grupe po 
provinciją ir skaitydamas įvairių poetų kūrinius. 

Tuo metu gatvėse žygiavo raudonarmiečiai, riedėjo tankai, ore ūžė 
lėktuvai. Visa tai sudarė tokią nuotaiką, kad viską sprendžia jėga ir 
Maskvos valia. O pažįstami ir svetimi jau atvirai šnekėjo, kad Liaudies 
Seimas būsiąs tik uždanga, farsas jėgos įvykiams uždengti. 

Tuo būdu 1940 m. liepos 21 dieną aš pakeičiau sceną į parterį, pasi-
dariau žiūrovu viso to, kas dėjosi scenoje. O scenoje Liaudies Seimo pre-
zidiumas statė mus prieš iš anksto suorganizuotus ir suplanuotus įvyku-
sius faktus: be svarstymų, be ginčų statė balsavimui įstatymą po įstaty-
mo, nutarimą po nutarimo. 

Mano giliu įsitikinimu, balsavimas ar ne balsavimas mano ar kitų 
atstovų, nebūtų turėjęs jokios įtakos to meto įvykių eigoje. Be to, buvo 
komunistų partijos sudarytas toks ūmus balsavimas, jog net ir susiorien-
tuoti kur, kaip veda toki nutarimai nebuvo galima. Taip pat mums gerai 
buvo žinoma, koks smurtas būtų buvęs pavartotas prieš tuos, kurie būtų 
išdrįsę nebalsuoti. Visoje Liaudies Seimo procedūroje buvo sudarytos 
tokios sąlygos, tokia atmosfera, kurioje bet koks protestas nebuvo įma-
nomas. 

Tur būt, ne be tikslo ir pati Liaudies Seimo sudėtis buvo sudaryta 
tokia, kuri tetiko tik dekorumo sudarymui, o ne šiokiam ar tokiam rim-
tesniam darbui. 

Daugumas atstovų buvo darbininkai, ūkininkai, žmonės mažai raš-
tingi, iš antros pusės, vos keletas inteligentų, kurie su politika nieko ben-
dro neturėjo ir turėti nenorėjo, o buvo išstatyti prievarta, kaip ir aš. 

Baigdamas, turiu pažymėti, kad Liaudies Seimo rinkimai įvyko po 
tankų, įgulų ir enkavedistų priedanga. Jeigu jau likimas panoro pasukti 
mūsų tautos istorijos ratą kita linkme, man rodos, turėjo būti priešingai: 
pirmiau tauta turėjo pareikšti savo valią ir nubalsuoti, o tik paskiau at-
vykti ją globoti ir saugoti ginklu, jeigu to reikėtų. 

Aš turiu kategoriškai pareikšti, kad niekad nebūčiau sutikęs būti 
Liaudies Seimo atstovu, jei ne smurtas ir klasta, kurių pagalba buvo pa-
naikinta mūsų tėvynės Lietuvos nepriklausomybė ir taip suniekintos pa-
čios elementariškiausios žmogaus ir piliečio teisės. 



L I A U D I E S S E I M O N U T A R I M A I — 
KLASTOS IR SMURTO REZULTATAS 

R O M U A L D A S J U K N E V I Č I U S 

Buv. Liaudies Seimo narys 

m. liepos mėn., atvažiavęs į Vilnių Dramos Teatro steigimo 
reikalais, buvau nustebintas, išvydęs ant tvorų išklijuotuose renkamų į 
Liaudies Seimą kandidatų sąrašuose (tarp kitko, lenkų kalba) savo pavar-
dę ir vardą su tokiais duomenimis: „Juchniewicz Romuald, chłop, 54 lat" 
„Nevykęs sutapimas" — pamaniau. Bet po kelių dienų, kai vėl grįžau ; 
Kauną, man pranešė, kad esu ieškomas telefonais iš Vilniaus ir prašo-
mas suteikti apie save biografinių žinių ir fotografiją. Pateikiau tas ži-
nias „Eltai" su prašymu persiųsti jas į Vilnių, tikėdamasis, kad tos žinios 
išsklaidys nesusipratimą (nes, pirmiausia, ėjau tuomet vos 34-sius metus 
ir niekad žemės nedirbau). 

Tačiau jau po kelių dienų dar daugiau teko nustebti, kai vienam 
Kauno dienraščių Vilniaus apygardoje išstatytų į Liaudies Seimą kandi-
datų tarpe pastebėjau savo nuotrauką ir mano suteiktas žinias. (A pro-
pos, niekas manęs apie sutikimą būti renkamu į Liaudies Seimą niekad 
prieš tai neklausė). Bet, matyti, ir mano suteiktos biografinės žinios ne-
patenkino tų, kurie norėjo mane įpiršti liaudžiai būti jos atstovu. Tad ne 
kiek nenustebau, kai išgirdau, kad viename priešrinkiminės kampanijos 
mitinge (apie tai man pasakojo keletas jame dalyvavusių asmenų), Vil-
niaus mieste, vienas agitatorių prikergtinai skelbdavo susirinkusiai mi-
niai, kad Juknevičius Romualdas — tai „ilgametis ir nenuilstamas kovo-
tojas už liaudį, jis yra šaltkalvis, ilgus metus išsėdėjęs įvairiuose kalėji-
muose už politinę veiklą". Tikrai, koks gi galėčiau pasirodyti liaudžiai. 
tinkamas atstovas, neturįs visų tų man primetamų „nuopelnų" (niekad 
kalėjime už nieką nesu sėdėjęs, chłopu ir šaltkalviu nebuvęs). 

Kuo gi via dėlto galėjau įtikti ir pasirodyti patikimu tiems, kurie 
mane išstatė kandidatu? Argi tik tai, kad jau nuo gimnazijos laikų, do-
mėdamasis teatru ir nuolat stengdamasis pagilinti savo žinias toje sri-
tyje, aš, kaip daugelis mano teatralų draugų, sekiau tą teatralinę litera-
tūrą, kuri pasirodydavo rusų kalba (nes toji buvo man prieinamiausia) 
ir vėliau, baigęs vaidybos mokyklą prie Kauno Valst. Teatro ir susilikvida-
vus vos tik du sezonu begyvavusiam „Jaunųjų Teatrui", 1934 metais 
prof. V. Krėvės-Mickevičiaus ir ministerio Jurgio Baltrušaičio padeda-
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mas, išvykau į Maskvą, kad pasitobulinčiau režisūriniam darbe tokiuose 
teatruose, kurie buvo įsteigti ir vadovaujami jau iki bolševikinės Rusi-
jos žinomų teatro autoritetų: Stanislavskio, Vachtangovo, Mejerholdo ir 
kitų. Išgyvenęs Maskvoje du teatro sezonus (1934/35 ir 1935/36 metų) do-
mėjausi tik tuo, kas darėsi teatruose, bet, savaime aišku, negalėjau ne-
pastebėti ir viso bolševikinio „rojaus" ir kaip tame „rojuje" žmonės gy-
vena. Visų tų įspūdžių rezultate priėjau išvadą, kurią grįžęs iš Maskvos 
ne vienam esu pareiškęs, kad, norint pagydyti kai kuriuos mūsų Lietuvoje 
komunizmo santvarkos gerbėjus, reikėtų juos pasiųsti į Maskvą ir bent 
vienerius metus ten neišvažiuojamai palaikyti, kad patyrę ant savo kailio 
tos jų adoruojamos santvarkos „malonumus", jie amžiams atsisakytų 
nuo jos garbinimo. 

Ir štai likimo karti šypsena: būdamas Liaudies Seimo atstovu turė-
jau balsuoti už prijungimą Lietuvos prie SSSR. Argi tai galėjau pada-
ryti ir padariau laisva valia? Dariau tai, kaip ir daugelis tų ,,atstovų", 
visiškai nesiorientuojančių politikoje gaivalų, priverstų visus daromus 
tame „Liaudies Seime", o vėliau Aukščiausioje Taryboje nutarimus pri-
iminėti „vienbalsiai", nes galėjau numatyti, kad kiekvienas prieštaravi-
mas tame forume būtų nustelbtas, o prieštaraujantis — žinomomis NKVD 
priemonėmis likviduotas. 

Visi tie Liaudies Seimo, o vėliau LTSR Aukščiausios Tarybos posė-
džiai buvo iš anksto SSSR pasiuntinybėje tiksliai surežisuoti. Taip, pa-
vyzdžiui, prieš pat pirmąjį Liaudies Seimo posėdį į SSSR pasiuntinybę 
buvau iškviestas ir aš, kur man buvo pareikšta, kad tos sesijos 3-me po-
sėdyje man teks įnešti pasiūlymą dėl Seimo posėdžių reglamento. Man 
buvo padiktuota, kokią posėdžių tvarką (posėdžiavimo laiką ir aprėžtą 
kalbėjimo laiką diskusijų metu) aš turiu siūlyti. Aiškiai man buvo iš-
dėstyta, kada ir po kurių kalbėtojų ir po kokių pirmininko žodžių aš tu-
rėsiąs pasikelti iš vietos ir „paprašyti balso", kad įneščiau šį pasiūlymą. 
Visos tos direktyvos pasiuntinybės tarnautojų buvo išskaitytos iš rusų 
kalba mašinėle surašyto lapelio. (Jame, tarp kitko, mirgėjo pavardės ir 
kitų atstovų, kurie esą „norėsią" ateinančiame posėdyje pasisakyti). Tokį 
lapelį stropiai sekdamas (jaii pastebėjau posėdžių metu) kiekvienas pir-
mininkaujantis ir vedė visą susirinkimą ir, jei pasitaikydavo, kad koks 
nenumatytas tame lapelyje atstovas prašė balso, kad pasisakytų kalba-
muoju klausimu, tai jam mokėta išvengti duoti balsą, o buvo paieškomas 
tas, kurio pavardė tam „režisūros lape" figūravo ir kuris, reikia manyti, 
buvo tiksliai „apšviestas", kaip ir ką turįs kalbėti. 

Tad lengva suprasti, kad tokiame „liaudies atstovų" susirinkime 
jokiu būdu neįmanoma laisvai pareikšti nei savo, nei juo labiau Lietuvos 
liaudies ar lietuvių tautos valios. Liaudies Seimo rinkimai ir jo nutari-
mai — klastos ir okupacijos smurto rezultatas. 



LIAUDIES SEIMAS - LIETUVIŲ 
TAUTOS VALIOS UZURPATORIUS 

S T A S Ė V A I N E I K I E N Ė 

Buv. Liaudies Seimo narys 

N orėčiau pateikti žiupsnelį atsiminimų, kaip aš patekau į vadina-
mąjį Liaudies Seimą ir kaip jame buvau bejėgė, kaip ir visas Liaudies 
Seimas buvo be jokios galios. 

Liaudies Seimas toks buvo negirdėtas smurto padaras, jog nė kiek 
nebuvo paisoma ne tik rinkėjų, bet ir renkamųjų valios. 

Pradžia tokia. Palangoje vietinės komunistų partijos sekretorė Šiu-
relienė vieną vėlų vakarą atplustėjo pasveikinti manęs, nes esanti kan-
didatė į Liaudies Seimą; ji ką tik grįžusi iš Kretingoje įvykusio komu-
nistų partinio susirinkimo, kuris parinkęs kandidatus, ir mano kandi-
datūra vienbalsiai buvusi priimta. 

Jaučiau, kad jos sveikinimas nebuvo nuoširdus, nes ji nelaikė manęs 
savo luomo žmogumi. Aš nustebusi paklausiau: 

— Bet juk manęs niekas neklausė, ar aš sutinku būti kandidate ir 
ar sugebėsiu atstovauti? 

— Tai ne jūsų dalykas, partija žino, ką daro. — ji man autoritetin-
gai atrėžė. 

Vadinasi, buvome išstatyti aštuoni kandidatai nuo Telšių apygardos, 
ir visi aštuoni turėjome būti išrinkti. Viskas buvo vykdoma labai sku-
botai. Bematant buvo išlipyti su kandidatų atvaizdais plakatai; mano 
atvaizdo nebuvo, nes aš jo. kam reikėjo, nepasiunčiau. Prasidėjo triukš-
minga agitacija. 

Mūsų apygardos pirmasis kandidatas, tuometinis vidaus reikalų mi-
nisteris M. Gedvilas, važinėjo po apygardą su prakalbomis. Atvažiavęs į 
Palangą, aplankė mane. Aš ir mano vasarotojas M. Untulis neiškentė-
me ministerio nepaklausę. 

— Iš ko piliečiai galės rinktis atstovus, jei visi aštuoni kandidatai 
turi būti išrinkti? Būtumėte išstatę bent šešiolika, tai būtų buvę iš ko 
pasirinkti... 

M. Gedvilas į tai atsakė: 
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— Labai paprastai. Mes palengvinsime rinkėjams, išstatydami ge-
riausius kandidatus, kad piliečiams nereikėtų laužyti sau galvų, už kurį 
geriau balsuoti. 

— Tokiu būdu verčiau juos visus pasiųsti į Seimą be rinkimų, be ne-
reikalingo laiko gaišinimo ir be išlaidų, — pajuokavo M. Untulis. 

— Taip negalima. Reikia, kad pasisakytų tauta. 
Taip pat be mano atsiklausimo ir sutikimo, buvau paskirta Palan-

gos rinkiminės komisijos pirmininke. Net grasinami negerovėmis už ne-
dalyvavimą rinkimuose, žmonės nenoriai ėjo balsuoti, daugelis įmesda-
mi į urną karikatūrų, šūkių, šiaip popieriaus lapelių ir laikraščių iš-
karpų. .. 

Į Liaudies Seimo posėdį buvau iššaukta telegrama. Apie Seimo už-
davinius ir tikslus nieko nežinojau. Tačiau kompartijos sekretorė žydė 
Šiurelienė išlydėjo mane, palinkėdama, kad sugrįžčiau su tryliktąja So-
vietų Sąjungos respublika — Lietuva. 

Aš tiktai per Seimo posėdį sužinojau apie parengtą nutarimą Lie-
tuvą įjungti į Sovietų Sąjungą; nė vienas Liaudies Seimo narys negalėjo 
pasisakyti prieš tokį nutarimą. 

Kituose posėdžiuose priimti įstatymai taip pat iš anksto komunistų 
partijos buvo paruošti ir Seimo „vienbalsiai" priimti. Seimas negavo 
svarstyti ir spręsti opiuosius krašto reikalus; viską nutardavo ir vyk-
dydavo komunistų partija. 

Kai buvo paskelbta ūkininkams nepakeliama privaloma grūdų pri-
statymo valstybei prievolė, kai tos prievolės nepajėgiančius atlikti ūki-
ninkus pradėta suiminėti ir teisti, aš kreipiausi tuo reikalu į Lietuvos 
komunistų partijos centro komitetą. Tas man patarė kalbėti su iš 
Maskvos tam reikalu atsiųstu atstovu. Prašiau atstovą, kad nesielgtų 
taip grobuoniškai ir nealintų krašto nepakeliamomis ūkininkams prievo-
lėmis. Tačiau atstovas be ilgų kalbų atrėžė, kad taip esą draugas Stali-
nas su Molotovu pasirašę, ir taip turi būti vykdoma. 

— Kur tuomet pažadai — sukurti čia geresnį gyvenimą, kad jau pa-
čioje pradžioje stumiate žmones į skurdą? 

Kelios rūsčios pastabos, kad aš mėginanti užtarti buožes ir pana-
šiai, nutraukė mano su tuo Maskvos agentu pasikalbėjimą. 

Be Seimo žinios buvo išleistas įsakymas konfiskuoti visus bankuo-
se indėlius, išmokant indėlininkams tiktai po 1.000 rublių. Pasipylė nu-
siskundimai darbo žmonių ir net tarnaičių, per ilgus metus susitaupiusių 
po keletą tūkstančių. Kaip Seimo narys, kreipiausi rinkėjų vardu į fi-
nansų komisarą. Komisaro pavaduotojas rusas labai nustebo išgirdęs, 
kad mūsų tarnaitės galėjusios susitaupyti tūkstančius. 

— Taip, galėjo ir todėl prašau bent jų neskriausti, — atsakiau. Aiš-
ku, ir ši mano pastanga kaip ir eilė kitų, nuėjo niekais. Būdama Liau-
dies Seimo narys ir sena moteriškė, nesibijojau kalbėti su bolševikų pa-
reigūnais ir ieškoti teisybės. Bet veltui. 
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Ne tiktai nepartinių Seimo atstovų, bet ir kai kurių senų partijos 
narių nusivylimas buvo labai didelis. Bet kas buvo daryti, jei viskas 
buvo iš anksto suplanuota ir vykdoma, mūsų visai neatsiklausiant ir ne-
klausant. 

Kai kas man patarė įstoti į komunistų partiją, kad mano balsas bū-
tų svaresnis, kad galėčiau laisvai įeiti į partijos centro komitetą ir jame 
bent kurį klausimą iškelti. Į partiją manęs nepriėmė, —- pasirodo buvau 
parašiusi antibolševikišką knygą. Ta knyga jau Lietuvos laikais buvo 
atiduota išleisti, bet tada rado ją esant bolševikišką, o dabar — prie-
šingai. Teko numoti į viską ranka, nes pasijutau visiškai bejėgė bent 
kuo savo kraštui ir jo žmonėms padėti. 

Vertindama Liaudies Seimą, turiu pasakyti, kad jis buvo ne kas 
kita, kaip tik lietuvių tautos valios uzurpatorius. 



MUMS L I E K A T I K P R I T A R T I . . . 
V . B I R Ž I E T I S 

Buv. Liaudies Seimo narys 

m. liepos 6 d. vėlai vakare mane pakvietė prie telefono. Priė-
jęs patyriau, kad skambina iš komunistų partijos centro komiteto. Kaž-
kas iš centro komiteto mane prašė kitą dieną atvykti į Karolio Požėlos 
rūmus (buv. „Pažangos" rūmai, Kaune, Laisvės al. Nr. 29). Tuo metu 
dar nežinojau, kas yra tas centro komitetas. Bet kadangi buvau primyg-
tinai prašomas, o be to, ir pačiam dar buvo įdomu patirti, kas čia darosi, 
tai nuvykti sutikau. 

Kitą dieną nuvykęs į sakytą vietą, patyriau, kad esu paskirtas į 4 
pėst. L. K. Mindaugo pulką politiniu vadovu. 

Ar aš sutinku būti politiniu vadovu, niekas manęs neklausė. Taip 
pat nežinojau, kodėl aš paskirtas šioms pareigoms. Teiraujantis man 
buvo pasakyta, kad tai reikšmės neturi, o jei esu pakviestas, tai ir turiu 
pradėti darbą. Tai buvo pareikšta tokiu būdu, kad bet kuris prieštara-
vimas, atrodė, nebegalėjo turėti prasmės. 

Į 4-ą pėst. pulką Panevėžyje išvykau prislėgtas, tačiau ir su viltimi, 
kad gal pavyks ką nors gera padaryti. 

Panevėžyje pagyvenęs maždaug savaitę, kartą susitikau vieną pra-
džios mokyklos laikų pažįstamą. Jis visai nelauktai mane pasveikino su 
kandidatūra į Liaudies Seimą. Kad esu išstatytas kandidatu, nieko neži-
nojau. Todėl paprašiau savo pažįstamąjį niekų nekalbėti. Tačiau jis tai 
visu rimtumu patvirtino, pastebėdamas, jog apie mano kandidatavimą 
yra paskelbta jau ir spaudoje. 

Aš Liaudies Seimo kandidatas? Kas mane išstatė? Kodėl niekas 
neatsiklausė manęs, ar aš sutinku? Visa tai maišėsi galvoje. Netverda-
mas apmaudu, ėmiau priekaištauti tam mano pažįstamajam ir visiems. 
Tačiau į tai jis tik vieną teatsakė: — Ne nuo mūsų tai priklauso, išstatė 
Kaunas". — 

Vėliau ir pats įsitikinau, kad iš tikrųjų viskas ne nuo manęs parėjo 
ir pareina... 

Kadangi buvo išstatyta į Liaudies Seimą lygiai tiek kandidatų, kiek 
turėjo būti atstovų, tai išrinkimo klausimas jau savaime išsisprendžia. 
Kartu su kitais kandidatais tapau Liaudies Seimo atstovu savaime, ne-
žiūrint visos rinkimų komedijos. 

1940 
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Pačiu rinkimų metu buvau Panevėžyje. Tuomet tebeėjau dar 4-o 
pėst. pulko politinio vadovo pareigas. Tuo būdu man teko rūpintis rin-
kimų reikalais šioje kariuomenės dalyje. 

Prieš pat rinkimus kariuomenės politinis skyrius įsakė, kad visi ka-
riai turi balsuoti. Tuo tikslu buvo įsakyta išleisti areštuotus karius iš 
areštinių, o esančius sargybose — paleisti balsuoti, pakeičiant juos jau 
balsavusiais. Kariai balsuoti buvo vedami rikiuotėje, neklausiant, ar jie 
to nori ar ne. 

Ta proga kelis kartus buvau užėjęs į rinkimų būstines pasidairyti. Į 
akis man krito daugybė primėtytų ant grindų balsavimo lapelių. Pasi-
domėjau jais. Paaiškėjo, kad tai buvo balsavimo lapeliai su atspaus-
dinta juose kandidato į Liaudies Seimą Iciko Dembo (žydo) pavarde. 

Kiek galima buvo pastebėti, balsuojantieji balsavimo pareigą atli-
kinėjo labai sunkiai, prislėgtai. Atrodė, kad jie puikiai suprato, kad visa 
tai tik komedija. 

Aš, taip savotiškai išrinktas į Liaudies Seimą, galvojau, kad ši insti-
tucija dirbs rimtai. Aš maniau, kad Liaudies Seimas bus minimum toks, 
koks buvęs, t. y., kad bus sudarytos komisijos spręsti valstybiniams rei-
kalams, kad tos komisijos posėdžiaus, pagrindinai svarstys visus reika-
lus ir t.t. Tačiau smarkiai apsirikau. 

Jau pirmame Liaudies Seimo posėdyje paaiškėjo, kad jis neturi jo-
kios kompetencijos. 

Pirmasis Liaudies Seimo posėdis įvyko Valstybės Teatre. Be atsto-
vų, į posėdį prisirinko dar apie 700 žmonių, kurie buvo išsklaidyti tarp 
atstovų. Buvo pradėtas darbas. Buvo pradėti pateikti Seimui pasiūly-
mai. Visi pasiūlymai nuostabiai greitai buvo priimami — be jokių 
svarstymų. 

Man pasidarė neaišku, kuriuo būdu viskas čia taip sklandžiai vyks-
ta — kas iškelia tuos projektus, kas juos nagrinėja. Kieno gi tad valią 
turime atstovauti mes, atstovai, jei mums neduodama nė prasižioti? Tik 
vėliau supratau, kad visus pasiūlymus ir projektus pagamina komunistų 
partija, o mums lieka nediskutuojant tik pritarti. Nepritarti nebuvo ga-
lima, nes jau visame krašte buvo prasidėjęs teroras. 

Taip aš ir prasėdėjau Liaudies Seime visą sesiją, negaudamas progos 
iškelti visuomenės valią, nors ir buvau jos „atstovas". 

Vėlesni Liaudies Seimo posėdžiai vyko Teisingumo rūmuose. Šiuose 
posėdžiuose pašaliniai asmenys jau ne taip gausiai dalyvavo. Pastebė-
tina, kad šiuose posėdžiuose niekas ir tokio triukšmo nekėlė, kaip pir-
mame. 

Tik įėjus į Teisingumo rūmus, prieš pakylant laiptais į posėdžių salę, 
stovėjo stalas, apkrautas bolševikine spauda. Atstovai, besirenką į po-
sėdžius, čia gaudavo laikraščių ir užrašams popieriaus. 
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Paprastai, atstovai laikraščius skaitydavo posėdžių metu. Kaip 
charakteringą šiuo požiūriu momentą, atsimenu vieną paskutinės Liau-
dies Seimo sesijos posėdį. 

Tame posėdyje pranešimą darė finansų liaudies komisaras J. Vaiš-
noras apie respublikos biudžetą. Posėdis atrodė ne posėdis, o tikra laik-
raščių skaitykla. Pasisukau į dešinę — atstovai skaitė. Žvilgterėjau į 
kairę — atstovai taip pat skaitė. Atsigręžiau atgal — visi ir čia skaitė. 
Skaitė laikraščius net prezidiumo nariai, neišskiriant paties pirmininko, 
o taip pat ir komunistų partijos centro komiteto sekretoriaus. 

Kad ir kažin kaip J. Vaišnoras stengėsi keiti balsą, bedarydamas pa-
čios komunistų partijos aprobuotą pranešimą, laikraščių skaitymo idili-
jos nesuardė. Taip tai liaudies atstovai „domėjosi" net tokiais dalykais, 
kaip valstybės biudžetas. 

Pagaliau, buvo atėjusi paskutinė posėdžių diena. Buvo baigiamas 
paskutinis posėdis, o kartu ir sesija. Visi atstovai pakilo dumti suglau-
dę ausis pro duris. Nebuvo tos nuotaikos, kurią kėlė pirmame posėdyje 
„publika" — žydai ir komjaunuoliai. Buvo pamirštas sugiedoti net ir 
internacionalas. 

Pirmoji ir paskutinioji sesija buvo didžiausias skirtumas. Jei pir-
mame posėdyje „publika" šėlo betriukšmaudama, nors tik paminėjus Sta-
lino vardą, tai paskutiniuosiuose mažai kas plojo, net ir pasiūlius pa-
reikšti šiam viso pasaulio „mokytojui" pagarbą. Tai buvo jau nebe ma-
dos dalykas. 

Apskritai, turiu pasakyti, kad Liaudies Seimas — komedija. Ta ko-
medija buvo įvykdyta, vartojant prieš rinkėjus ir renkamuosius fizinį ir 
moralinį terorą, kokio ligi to laiko Lietuva niekados nebuvo išgyvenusi. 
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gų. Maždaug savaitę prieš Liaudies Seimo rinkimus policija tėvams pra-
nešė, kad mano kandidatūra išstatyta į Liaudies Seimą. Nustebau ir pa-
sipiktinau, kad kažkas taip pasielgė, manęs visiškai nesiklausiant. Pra-
dėjau domėtis priešrinkimine agitacija. Tik tada susipažinau su Vievio 
apylinkės komunistų partijos veikėjais. Šitie veikėjai iš pat pradžios 
beveik viešai reiškė nepasitenkinimą mano kandidatūros išstatymu. Aš 
jais irgi pasibiaurėjau ir iš pirmos dienos pradėjau neapkęsti dėl jų kvai-
los priešrinkiminės propagandos. Tėvas pirmiausia atkreipė mano dė-
mesį, jog šitie komunistai, vietos komunistų partijos sekretorius Šnir-
macheris ir jo padėjėjai, kursto svetimtaučius prieš lietuvius. Žymią 
dalį tų svetimtaučių sudarė Kauno — Vilniaus autostrados darbininkai. 
Jie, padedami komunistų partijos atstovų, ėmė niekinti visa, kas tik lie-
tuviška. 

Netrukus išvykau į Kauną pasiteirauti, kas mane išstatė kandidate 
į Liaudies Seimą. Maniau savo kandidatūrą atsiimti. Bendradarbių pa-
tarta nuėjau pas žymaus komunistų veikėjo Jacovskio žmoną. Ji man 
tuojau pareiškė, kad aš neturiu galimybės atšaukti savo kandidatūros, 
nes tai gali turėti liūdnų pasėkų. Pradėjau jai aiškintis, kad aš iki šiol 
nedalyvavau politiniam gyvenime ir neturiu jokio supratimo apie poli-
tiką, be to, sakau, man nepatinka pati priešrinkiminė propaganda ir aš 
nenoriu būti Seimo atstove. Ji man pabrėžė, kad aš vis tiek būsiu de-
putatė, nes tokia komunistų partijos valia. Tuo būdu prieš savo valią 
tapau Liaudies Seimo atstove. 

Pirmasis Liaudies Seimo posėdis įvyko Valstybės Teatre. Atėjus į 
parterį, užėmiau savo vietą ir susipažinau su arčiau sėdinčiais atstovais. 
Atstovai tarp savęs kalbėjo, kad mes būsime verčiami balsuoti už Lie-
tuvos prijungimą prie Sovietų Sąjungos. Daugumas spėliojo, kokiomis 
sąlygomis įvyks tas prijungimas. Ėmėme aiškintis savo teises ir pa-
reigas. Tada man pasidarė aišku, kad Liaudies Seimo nariai jokių tei-
sių neturi, bet privalo aklai klausyti komunistų partijos nurodymų. Vie-
nintelė mūsų teisė, tai ta, kad galėjome nemokamai važinėti traukiniu... 

p . M I L A N Č I Ū T Ė 

Buv. Liaudies Seimo narys 

1940 
m. birželio mėnesį išvažiavau savo gimtinėn Vievin atosto-
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Posėdžio metu kalbėjo Liaudies vyriausybės nariai ir kai kurie Sei-
mo atstovai, kuriuos iš anksto buvo parinkusi ir jiems kalbas parašiusi 
Sovietų Atstovybė ir komunistų partija. Visi jie niekino Nepriklauso-
mos Lietuvos gyvenimą ir išsijuosę gyrė Sovietų Sąjungą. Kai atėjo 
momentas balsuoti už Lietuvos prijungimą prie Sovietų Sąjungos, tai 
rankas kėlė ne tik Liaudies Seimo nariai, bet ir visiškai pašaliniai asme-
nys, kurie į posėdį buvo atėję kaip žiūrovai. 

Po balsavimo aš sužinojau, kad daugumai Liaudies Seimo narių So-
vietų Sąjungos atstovybė nedviprasmiškai grasino sankcijomis, jeigu 
jie nebalsuos už Lietuvos prijungimą prie SSSR, arba prieš tokį balsa-
vimą protestuos. Ir tatai man pareiškė keliolika nepartinių atstovų. 
Jeigu, girdi, nebūtume balsavę taip, kaip reikalavo SSSR atstovybė, bū-
tume skaudžiai nukentėję ne tik mes ir mūsų šeimos, bet ir visa Lietu-
vos inteligentija. Tuo būdu, ir statant kandidatus į Liaudies Seimą, ir 
tą Seimą renkant ir balsuojant už Lietuvos prijungimą prie SSSR, visur 
reiškėsi tik jėga, smurtas, grasinimai. 

Po Liaudies Seimo posėdžio 1940 m. liepos 21 d. vakare „Metropo-
lio" viešbutyje atstovams buvo aiškinama, kad mes turime išsiskirstyti po 
visą kraštą ir organizuoti džiaugsmo mitingus. Tuose mitinguose turin-
čios būti skaitomos iš anksto komunistų partijos suredaguotos rezoliuci-
jos ir jos siunčiamos į Maskvą, vis tiek ar kas toms rezoliucijoms pri-
taria ar ne. 

Pasibaigus Liaudies Seimo sesijai, bandžiau tokius susirinkimus or-
ganizuoti Vievyje ir Ząsliuose, tačiau šito darbo greitai atsisakiau, nes 
pajutau žmonių neapykantą prieš visa, kas tik yra bolševikiška. Vėliau 
teko ginti Vievio ir Žąslių apylinkių žmones nuo vietinių komunistų už-
puldinėjimų ir nuo nuolatinio persekiojimo. 

Kitose Liaudies Seimo, vėliau — Aukščiausiosios Tarybos sesijose 
galutinai įsitikinau, kad Seimo nariai yra tik lėlės komunistų partijos 
rankose. Jie turi kalbėti taip, kaip nori komunistų partija ir balsuoti 
už tai, ką iš anksto paruošia ir pasiūlo SSSR atstovybė arba Maskva. 

Tatai pamačiusi ir įsitikinusi, kad aš neatstovauju Lietuvos liau-
dies, o esu tik smulkus įrankis komunistų norams vykdyti, nuėjau į Tei-
singumo Liaudies Komisariatą ir į komunistų partijos centro komitetą 
prašyti, kad mane iš Liaudies Seimo atstovo pareigų atleistų. Verkiau 
su ašaromis ir prašiau, aiškindama, kad komunistų partija iš manęs ne-
turi ir neturės naudos, nes aš iš pat pradžių ėmiau prieštarauti partijos 
žmonių veiksmams. Visi mane įtikinėjo, kad pasitraukti negalima ir aš 
atstove noriu — nenoriu, bet turiu likti. Pagaliau, jei jaučiu nuovargį 
ir esu nusivylusi esančia padėtimi tai yra mano nesveikatos požymiai; 
girdi, reikia man ilgesnį laiką pailsėti ir pasigydyti. Juo toliau, juo 
tvirčiau įsitikinau, kad Lietuvos liaudis apsisprendė ir ėmė baisiai ne-
apkęsti komunistų partijos veikėjų. 



NEGIRDĖTAS SMURTAS 
SOCIALIZMO VARDU 

J U R G I S G L U Š A U S K A S 

Buv. socialinio aprūpinimo ir miškų pramonės liaudies komisaras 

Per 22 nepriklausomo gyvenimo metus Lietuvos respublika padarė 
didžiulę pažangą. Prisikėlusi iš griuvėsių, ilgus amžius svetimųjų slo-
pinta ir persekiota, Lietuva ėmėsi su nepaprasta energija kuriamojo 
darbo. Sustiprėjo ir pasidarė vyraujančiu vidutinis žemės ūkis. Mūsų 
pramonė, nors ir jauna, tačiau neatsiliko nuo bendro gyvenimo lygio. 
Ypatingai išbujojo kooperacija: „Maistas", „Pienocentras", „Lietūkis" 
ir kt. Šios ekonominės organizacijos turėjo lemiamos reikšmės visam 
mūsų respublikos ekonominiam gyvenimui. 

Prasidėjęs 1939 m. rugsėjo 1 dieną milžiniškas karas, nors pradžioje 
tiesiogiai mus ir nepalietė, tačiau juo toliau, juo labiau pradėjo mus 
kliudyti. Tų pat metų spalių 10 dieną, SSSR vyriausybei reikalaujant, 
mūsų respublikos teritorijoje įsteigiamos raudonosios armijos bazės. 
Nors ir įvyko tokios neutralios valstybės teritorijos integralumo pažei-
dimas, bet vis dėlto Lietuva dar buvo laisva ir nepriklausoma. Tačiau 
visiems jau buvo aišku, kad rusų karinės bazės yra tik pirmosios kregž-
dės, po kurių seks jų pulkai. Ilgai laukti neteko. SSSR vyriausybė pra-
dėjo ieškoti priežasčių okupuoti visą mūsų respubliką, o taip pat kitų 
Pabaltijo kraštų teritoriją. Negalėdama jų rasti, ji griebėsi nešvarios 
provokacijos, išgalvojusi istorijas apie raudonosios armijos karių taria-
mus dingimus bei areštavimus. Visiems buvo aišku, kad audra artėja. 
Ir toji audra prasidėjo 1940 metų birželio 14 d. vėlų vakarą SSSR įteiktu 
Lietuvai ultimatumu. 

Nuo 1940 metų birželio 15 dienos Lietuvos istorija pasuka kita kryp-
timi. Mano šio rašinio tikslas, kiek galint, objektyviau padaryti rusų -
bolševikų viešpatavimo Lietuvoje apžvalgą. 

Pirmoji bolševikinė Lietuvos vyriausybė ir komisarai 

1940 metų birželio 15 dieną raudonoji armija peržengė Lietuvos 
sieną ir keliomis kryptimis žygiavo mūsų valstybės vidun. Tuo pat 
metu Respublikos Prezidentas Antanas Smetona su savo artimųjų bū-
reliu paliko Lietuvos teritoriją ir išvyko į užsienį. 
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Tuoj pat sudaryta naujoji vyriausybė su Justinu Paleckiu prieky, 
kuris buvo ministeris pirmininkas ir kartu ėjo Respublikos Prezidento 
pareigas, Ministerio pirmininko pareigas faktiškai ėjo pirmininko pava-
duotojas prof. V. Krėvė-Mickevičius. 

Kyla klausimas, kodėl naujoji vyriausybė buvo pavesta sudaryti 
Justui Paleckiui? 

Norint į šį klausimą atsakyti, reikia suprasti susidariusias aplinky-
bes. Įžengus raudonajai armijai į Lietuvą, faktinuoju Lietuvos valdy-
toju tapo SSSR atstovybė Kaune su iš Maskvos atsiųstuoju SSSR už-
sienių reikalų liaudies komisaro pavaduotoju G. Dekanozovu priekyje. 

Be jo žinios ir sutikimo negalėjo būti paskirtas nė vienas ministe-
ris, o vėliau — komisaras, J. Paleckio kandidatūra iškilo dėl kelių prie-
žasčių. Pirma, aplankęs Sovietų Sąjungą, J. Paleckis savo knygoje 
„SSSR mūsų akimis" gana palankiai aprašė savo patirtus įspūdžius. 
Antra, 1940 m. spalių 10 dieną, Vilniaus grąžinimo proga, J. Paleckis 
demonstratyviai išstojo prieš tuometinę Lietuvos vyriausybę, kaltinda-
mas ją pernelyg menkai įvertinant SSSR gerą valią, kuri atidavė mums 
mūsų sostinę. Trečia, jo demonstratyvus išstojimas Valstybės Teatre 
Lenkijos įteikto Lietuvai ultimatumo dienomis. Pagaliau, J. Paleckis 
jau kurį laiką turėjo glaudesnių ryšių su Mopro ir kitomis griežtai kai-
riosiomis nelegaliomis organizacijomis. Visa tai atkreipė SSSR atsto-
vybės dėmesį, todėl, kai tik buvo reikalingas kandidatas sudaryti vy-
riausybę, iškilo J. Paleckio figūra. 

M. Gedvilo kandidatūra į vidaus reikalų ministerius iškilo dėl dviejų 
priežasčių. Nuo 1934 metų jis vadovavo Telšiuose suorganizuotai slap-
tai kairiųjų kuopelei. Ta kuopelė, jungusi visą Telšių apylinkės kaires-
niąją visuomenę,, savo branduolyje, buvo gerokai komunistinė, nors ilgą 
laiką jokių ryšių su komunistų partijos centro komitetu neturėjo. Tik 
prieš kelis mėnesius, iki 1940 m. birželio 15 dienos, tie ryšiai buvo su-
daryti. 

Kiti ministeriai buvo daugiau ar mažiau žinomi asmens. 
Šia proga pasakytina, kad Ministerių Kabinete jau buvo du žydai: 

sveikatos ministeris L. Koganas ir pramonės ministeris Ch. Alperavičius. 
Sudarytasis Ministerių Kabinetas buvo tik laikinis, pereinamasis. 

Po jo turėjo sekti Liaudies Komisarų Taryba, tikrasis valstybės vykdo-
masis organas. 

1940 metų rugpiūčio 25 dieną Liaudies Seimas, pasivadinęs LTSR 
Aukščiausiąja Taryba, patvirtino pirmąją Liaudies Komisarų Tarybą, 
kurios priekyje atsistojo buvęs vidaus reikalų ministeris Mečius Gedvilas. 
Atsižvelgiant į didelį lietuvių tautos nepasitenkinimą dėl buvusių žydų 
ministerių, komisarais buvo paskirti vien lietuviai, tik vietinės pramonės 
liaudies komisaro pavaduotoju liko tas pats Ch. Alperavičius. 

Liaudies komisarais buvo paskirti: Komisarų Tarybos pirmininko 
pavaduotojais — St. Bražiškis ir P. Glovackis, kuris kartu buvo ir Vals-
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tybinės Plano Komisijos pirmininku, vietinės pramonės liaudies komi-
saru — M. Šumauskas, žemės ūkio liaudies komisaru — agr. M. Mickis, 
finansų liaudies komisaru — J. Vaišnora, prekybos liaudies komisaru 
— M. Gregorauskas, vidaus reikalų liaudies komisaru — A. Guzevičius, 
teisingumo liaudies komisaru — R. Pakarklis, sveikatos apsaugos liau-
dies komisaru — gyr. V. Girdzijauskas, komunalinio ūkio liaudies komi-
saru — V. Knyva, socialinio aprūpinimo liaudies komisaru — J. Glu-
šauskas, valstybės kontrolės liaudies komisaru — L. Adomauskas, mais-
to pramonės liaudies komisaru — J. Laurinaitis, švietimo liaudies komi-
saru — A. Venclova ir darbo liaudies komisaru — M. Junča-Kučinskas. 

Retas iš komisarų buvo komunistų partijos narys. Vėliau, suor-
ganizavus naujus komisariatus, buvo padaryta naujų paskyrimų. Iš Vi-
daus Reikalų Liaudies Komisariato, išskyrus valstybės saugumo reika-
lus, buvo paskirtas valstybės saugumo liaudies komisaru mjr. Gladkovas, 
prisidengęs rusiška pavarde žydas; miškų pramonės liaudies komisaru 
paskirtas buvęs socialinio aprūpinimo liaudies komisaras J. Glušauskas; 
mėsos ir pieno pramonės liaudies komisaru paskirtas žydas E. Belevi-
čius, o socialinio aprūpinimo liaudies komisaru paskirtas buvęs pirminin-
ko pavaduotojas St. Bražiškis, kurio vieton paskirtas atvykęs iš Mask-
vos surusėjęs lietuvis J. Mikėnas. 

SSSR atstovybės vaidmuo 

Pačioje įvykių eigos pradžioje viską lėmė G. Dekanozovas. Su jo 
žinia ir pritarimu sudaryta Liaudies vyriausybė, jis dirigavo tolimesnei 
įvykių eigai. Vėliau, G. Dekanozovui atlikus savo misiją, pilnateisiu 
Maskvos atstovu Lietuvoje liko buvęs SSSR atstovas Kaune N. G. Poz-
dniakovas. Be jo žinios ir sutikimo negalėjo būti paskirtas nė vienas 
aukštas pareigūnas. 

Tiek Liaudies Vyriausybė, tiek ir Liaudies Komisarų Taryba buvo 
sudaryta SSSR atstovybėje. Sudarant Liaudies Komisarų Tarybą, kiek-
vienas numatytasis kandidatas turėjo asmeniškai nuvykti į SSSR atsto-
vybę ir ten parašyti rusų kalba savo autobiografiją, dargi nepasakant, 
kuriam tikslui tai reikalinga. Kandidatus turėjo patikrinti Maskva. Ir 
toliau SSSR atstovas N. G. Pozdniakovas lėmė visus Liaudies Komisarų 
Tarybos ir komunistų partijos centro komiteto nutarimus ir veiklą. 

Pavyzdžiui, 1940 metų rugsėjo mėnesį, Liaudies Komisarų Taryba 
svarstė klausimą, kokių priemonių reikia imtis užkirsti kelią masiniam 
pramoninių prekių pirkimui, nes kai kurių prekių jau pradėjo trūkti. 
Komisarų Taryba, apsvarsčiusi šį klausimą, priėjo išvados, kad pramo-
ninėms prekėms pirkti reikia įvesti kortelių sistemą, kitaip pritruks pa-
čių reikalingiausių prekių, nes pirkimas buvo nenormalus: pirko visi, 
kam reikėjo ar kam nereikėjo. Lietuvos interesų atžvilgiu tai atrodė 
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visai suprantama, nes kitos išeities nebuvo. Nutarimas buvo priimtas 
ir kortelės pradėtos ruošti. Tačiau jau kitą dieną, 'N. G. Pozdniakovo 
reikalavimu, buvo sušauktas ekstra posėdis svarstyti tą patį klausi-
mą. Pozdniakovas pranešė, kad politiniais motyvais kortelių įvedimas 
jokiu būdu negalimas ir kad nutarimą reikia atmainyti. Nutarimas bu-
vo pakeistas. 

Vėliau N. G. Pozdniakovas retai dalyvaudavo Liaudies Komisarų 
Tarybos posėdžiuose, bet užtat komunistų partijos centro komiteto po-
sėdžiai be jo niekados neapsieidavo. Kiekvienas svarbesnis nutarimas 
turėjo būti N. G. Pozdniakovo sankcionuotas. 

Komisaru pavaduotojai ir rusų plūdimas 

Dar 1940 metų liepos — rugpiūčio mėnesiais sąmoningai buvo sklei-
džiami gandai, esą pats Stalinas pasakęs atsakingiems Lietuvos parei-
gūnams, kad į Lietuvos respubliką rusai nebus siunčiami. Esą, buvo 
duotas uždavinys įvykdyti socializmą savo — lietuvių — jėgomis. Ta-
čiau kaip kiekviename reikale, taip ir čia tikrovė pasirodė kitokia. 

1940 metų rudenį vienas po kito buvo pradėti skirti komisarų pa-
vaduotojai rusai. Pradžioje ne prie visų komisarų pavaduotojai rusai 
buvo paskirti, tačiau jau 1941 m. vasario mėnesį pavaduotojus turėjo 
visi komisarai. Kas buvo tie pavaduotojai? 

Komisarų pavaduotojais buvo skiriami daugiausia aukštesnieji ru-
sai valdininkai. Jie turėjo aiškų uždavinį: visa, kas ne rusiška ir ne 
pagal rusišką kurpalį padaryta, likviduoti ir visose įstaigose bei įmo-
nėse įvesti lygiai tokią pat tvarką, kokia yra SSSR. 

Atvykę, rusai pavaduotojai savo misiją vykdė labai uoliai. Visiš-
kai nesigilindami ir neatsižvelgdami į vietines sąlygas, esamąją darbo 
organizaciją ir darbo metodus, jie tučtuojau ėmėsi griauti mūsų įstaigas 
ir organizuoti naujas, pagal SSSR pavyzdį. Kadangi mūsų įstaigų darbo 
organizacija, nors ir ne be trūkumų, buvo jau gana gerai sutvarkyta, 
padėta daug pastangų darbui tobulinti ir prastinti, tai naujų įstaigų, 
suorganizuotų pagal SSSR pavyzdį, organizacija ir darbo metodai pasi-
rodė daug blogesni, negu mūsų. Tačiau tai neturėjo jokios reikšmės. 

Pavyzdžiui, mūsų miškų urėdijose normaliai dirbo 6—7 tarnauto-
jai. Su tokiu personalu urėdijos įstengdavo atlikti visus reikalingus 
darbus: miškų eksploataciją, atželdinimą ir t. t. Reorganizavus miškų 
urėdijas į sovietiškos sistemos miškų ūkius (leschozus), kiekviename to-
kiame leschoze turėjo būti 18—20 tarnautojų. 

Negana to, mūsų miškų urėdijos žymiai geriau ir sparčiau atlikdavo 
darbus, negu leschozai. (Švenčionių ir Druskininkų leschozus gavome 
iš Gudijos respublikos jau suorganizuotus). Jau suorganizuotieji les-
chozai atželdinimo planus įvykdė: vienas — 14'%, o antras 40%, o mūsų 
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miškų urėdijos su tokiu mažu administracijos personalu tuos darbus 
įvykdė vidutiniškai 80—150%. 

Komunistų partijos centro komitetas, skirdamas rusus liaudies ko-
misarų pavaduotojais, turėjo dar ir kitą, daug svarbesnį tikslą. Jau 
po kelių mėnesių sovietų valdžios įvedimo paaiškėjo bolševikams, kad 
nė vienu, arba bent didele dauguma, lietuvių negalima pasitikėti, nes 
lietuviai, paskirti komisarais, stengiasi dirbti savarankiškai, žiūrėdami 
tik savo respublikos reikalų. Pačiuose komisariatuose NKVD neturėjo 
pakankamai patikimų agentų. Todėl reikėjo pastatyti savus žmones. 
Tos neviešos pareigos ir buvo pavestos jau išbandytiems rusams komu-
nistams, skiriant juos pavaduotojais. 

Rusai pavaduotojai tučtuojau imdavosi iniciatyvos sugriauti mūsų 
įstaigas ir organizuoti naujas. Reorganizuojant įstaigas, būdavo gera 
proga nusikratyti „nepatikimais" tarnautojais. Negana to, komisarai 
lietuviai pamažu buvo nustumiami į antraeilę vietą, paliekant jiems tik 
oficialiąją atsakomybę, bet neduodant teisės savarankiškai tvarkytis ir 
savarankiškai skirti pareigūnus. 

Kiekvienas pavaduotojas rusas už savo pečių turėjo partijos centro 
komitetą ir NKVD. Tiedu organai sistemingai buvo informuojami apie 
tai, kas dedasi komisariate, ir konkrečiai, ką daro komisaras. 

Paskyrus rusus pavaduotojais, šie savo keliu būriais pradėjo traukti 
iš Maskvos kitus, žemesnius tarnautojus, atleisdinėdami lietuvius. Tai 
buvo motyvuojama tuo, esą lietuviai nemoka pagal planą dirbti. Todėl, 
esą, būtinai reikalingi specialistai, kurių taip gausu Maskvoje. Is tik-
rųjų gi, lietuviai tarnautojai sugebėjo dirbti daug geriau, negu atvykė-
liai rusai, kurie nežinojo nei vietos sąlygų, nei galėjo prilygti mūsų tar-
nautojams savo išsimokslinimu. 

Juo toliau, juo rusų valdininkų gausėjo. Visuose apskričių komu-
nistų partijos komitetuose ir vykdomuosiuose komitetuose buvo paskirti 
pavaduotojais rusai su tokia pat misija, kaip ir komisarų pavaduotojai. 
Rusų kalba pasidarė vienintelė įstaigų kalba. Lietuvių kalbos daug kur 
negalima buvo vartoti; nei susirinkimuose, nei viešuose išstojimuose, jei-
gu juose dalyvaudavo rusai. 

Lietuvių tautinimo reikalai ir rusinimo politika 

„Tautinė forma ir socialistinis turinys" — komunistų šūkis, tūks-
tančius kartų pakartotas Lenino, Stalino ir kitų. Iš čia išeina, kad kiek-
viena sąjunginė respublika turėtų būti visiškai laisva ugdyti savo tau-
tinę kultūrą, laikytis savo papročių. Svarbu tik, kad jos turinys būtų 
socialistinis. Šiuo šūkiu rusai komunistai ypatingai švaistosi užsieniuose 
ir, reikia pasakyti, kad turi nemažą pasisekimą. Savo viduje, kur kiek-
viena respublika savo kailiu patyrė „tautinę formą", savaime aišku, tas 
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šūkis jokio pasisekimo neturi. To šūkio tikrąją prasmę savo kailiu mes 
taip pat patyrėme. 

Pirmiausia, rusų kalba, nustumdama į šalį lietuvių kalbą, įsigalėjo 
komunistų partijos centro komitete, po to Liaudies Komisarų Taryboje 
ir, pagaliau, visose įstaigose: komisariatuose, trestuose ir t. t. 

Partijos centro komiteto posėdžiuose, kaip jau sakyta, visada da-
lyvaudavo N. G. Pozdniakovas, o vėliau, atsiuntus į centro komitetą, 
kaip ir į kitas įstaigas, rusų tarnautojų atsakingoms pareigoms, — šie 
pastarieji. Liaudies Komisarų Tarybos posėdžiuose pačioje pradžioje 
buvo vartojama tik lietuvių kalba. Retkarčiais, dalyvaujant N. G. Poz-
dniakovui, ir rusų kalba, tačiau nebūtinai. Vėliau gi, paskyrus komi-
sarų pavaduotojus rusus, o taip pat privisus rusų Liaudies Komisarų Ta-
ryboje įvairių sekcijų vedėjais, pirmininko pavaduotojais ir t. t., Liau-
dies Komisarų Tarybos posėdžiuose buvo vartojama vien tik rusų kalba. 
Lygiai ta pati istorija Aukščiausios Tarybos prezidiume. 

Tuo būdu pačiose aukščiausiose Lietuvos įstaigose lietuvių kalba 
jau buvo galutinai išstumta. Savo tarpe tarnautojai kalbėdavosi lietu-
viškai, bet, gausėjant tarnautojų rusų, neišvengiamai lietuvių kalba tu-
rėjo užleisti vietą rusų kalbai. Tas pats ir kitose įstaigose bei įmonėse. 

Ypatingai aktyviai rusinimo politika pasireiškė švietimo srityje. 
Visose mokyklose įvesta rusų kalba, kaip pagrindinė. Tas, kas išdrįso 
užstoti bei ginti lietuvių kalbos reikalus, buvo apšaukiamas šovinistu, 
kontrrevoliucionierium. Pagaliau, lietuvių kalba buvo tiek sudarkyta, 
kad gėda buvo perskaityti iškabą, vitriną ar pan., pvz., „Pramprek" ir 
kt. Geresnės lietuvių mokyklos atimtos ir pavestos rusų vaikams, o 
lietuvių mokiniai sugrūsti į menkutes būstines. Pavyzdžiui, Telšių mies-
to savivaldybės moderni mokykla, kurioje galėjo normaliai mokytis apie 
200 mokinių, buvo paimta rusų vaikams, kurių iš viso buvo tik 17, 
kiekvienoje klasėje po 1—2 mokinius, o 200 lietuvių mokinių dirbo 3—4 
pamainomis menkose būstinėse. Lygiai tas pats buvo padaryta Kaune, 
Vilniuje ir kitur. 

1941 metų kovo mėnesį parašiau Liaudies Komisarų Tarybos pir-
mininkui M. Gedvilui laišką, kuriame, tarp kitko, išdėsčiau ir aukščiau 
paminėtą reikalą. Pirmininkas M. Gedvilas pažadėjo padaryti žygių, kad 
mokykla būtų grąžinta, tačiau iš to nieko neišėjo. 

Brovimasis rusų į visas viešojo pobūdžio įstaigas ir aktyvi rusini-
mo politika, tiesioginė ir netiesioginė, mūsų mokslo įstaigose turėjo vieną 
tikslą: surusinti lietuvius. 

Šia proga turiu pažymėti, kad netrukus turėjo būti pašalinta mūsų 
abėcėlė ir įvesta rusų abėcėlė, kaip žymiai „kultūringesnė", kuri labiau 
padėtų „broliškoms" tautoms suartėti, žodžiu, kas nepavyko carui, vyk-
džiusiam savo rusinimo politiką brutalia jėga, tą turėjo atlikti rusai — 
komunistai, prisidengę socializmo mokslu, klasta, apgaule ir veidmai-
nyste. 
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NKVD vaidmuo ir reikšmė 

Komunistinė Rusijos vyriausybė, kad galėtų nuslopinti bet kokius 
nepasitenkinimo pasireiškimus, kurių Lietuvoje buvo ir yra labai daug, 
ėmėsi griežtų priemonių. Tam reikalui ir buvo organizuotas Vidaus 
Reikalų Liaudies Komisariatas, kurio funkcijos buvo ne tik tvarkyti 
valstybės vidaus reikalus, bet pirmiausia griežtai kovoti su komunizmo 
priešais ir visais nepatenkintais elementais. Vidaus Reikalų Liaudies 
Komisariatas (Narodnyj Komisariat Vnutrennych Diel — sutrumpintai 
NKVD) organizavo specialią kariuomenę, nepaprastai išplėtė šnipų tink-
lą ir visą eilę specialių priverčiamojo darbo stovyklų (Solovkuose, gar-
siųjų kanalų kasimas ir t. t.). Pamažu šis komisariatas suėmė į savo 
rankas visą valdžią. Lenkas Dzeržinskis, žydas Jahuda (prisidengęs Ja-
godos slapyvardžiu), žydas Berija — štai tie asmens, prieš kuriuos dreba 
Rusijos valstiečiai ir darbininkai. Nuo jų priklausė ir priklauso tūks-
tančių ir milijonų žmonių likimas. 

Teisė, įstatymai, konstitucija Sovietų Sąjungoj neegzistuoja. NKVD 
yra viskas. Enkavedistas gali išmesti bet ką iš buto, gali areštuoti ir 
ištremti, gali nužudyti, žodžiu, gali daryti, ką tik nori. Ir visa tai pri-
sidengiama šūkiu: kova su kontrrevoliucija. 

Kai prieš keletą metų buvo svarstoma tiek daug triukšmo sukėlusi 
„visų demokratiškiausia" Stalino konstitucija, garantuojanti Rusijos 
gyventojams visokias laisves, tai čia taip pat ne be NKVD sugalvota. 
Naivūs piliečiai, patikėję „korespondencijos paslaptim", kartais kiek at-
viriau pareikšdavo savo nuomonę draugams, pažįstamiems ar giminėms. 
NKVD su tokiais jau mokėdavo apsidirbti. 

NKVD yra valstybė valstybėje. Prieš ją dreba visi komisarai, visi 
partijos nariai, visi valstiečiai ir darbininkai. Atsimenant, kas stovi 
NKVD priekyje, darosi aišku, kas valdo Rusiją. 

Raudonajai armijai okupavus Lietuvą, NKVD ne iš karto į čia atsi-
bastė. Vidaus Reikalų Ministerija dar vykdė tas pačias funkcijas, kaip 
ir iki 1940 metų birželio 15 dienos. Didesnieji areštai pasireiškė liepos 
mėnesį. Buvęs ministeris pirmininkas A. Merkys ir užsienių reikalų mi-
nisteris J. Urbšys ištremti vidaus reikalų ministerio M. Gedvilo įsa-
kymu. 

1940 metų rudenį atvyko į Lietuvą tikrieji enkavedistai. Nuo šio 
momento pradedamas ruošti planas sunaikinti visą lietuvių tautą, kaip 
kontrrevoliucinį elementą, kaip atvirą žaizdą SSSR tautų šeimoje. Kas 
iššaukė tokius planus? 

Atvykę rusai pamatė, kad Lietuvoje, kaip ir kitose Pabaltijo vals-
tybėse, gyvenimas yra daug geresnis, kultūra aukštesnė, piliečiai turį 
nepalyginti daugiau laisvės ir teisių, negu SSSR. Jiems iš karto buvo 
aišku, kad tokių piliečių pavergti nepavyks, kad lietuvis amžiais kovos 
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už laisvę ir niekados nesutiks būti beteisiu vergu. Juo labiau nesutiks 
paaukoti savo tėvynę. 

Lietuvių atsparumas prieš bolševikų užgaidas reiškėsi visur ir vi-
sais būdais. 1941 m. pavasarį Lietuvos komunistų partija ir Liaudies 
Komisarų Taryba paskelbė įsakymą apie grūdų privalomą pristatymą. 
Duoklės buvo tokios didelės, kad jų įvykdyti jokiu būdu nebuvo galima. 
Be to, dar neapykanta bolševizmui; visa tai padarė, kad Lietuvoje kilo 
masinis, nors tylus, bet labai kietas boikotas. 

Apie tai oficialiai buvo painformuota Maskva (Lietuvos TSR Vals-
tybės Saugumo Liaudies Komisariato specialus pranešimas 1941.V.10 
Nr 1/933). Maskvoje įsitikinta, kad lietuvių pasipriešinimą galima pa-
laužti tik sunaikinus pačią tautą. Dėl to Visasąjunginis Valstybės Sau-
gumo Liaudies Komisariatas 1941.V.31 d. įsakymu Nr. 9174 štai ką pa-
vedė Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos vals. saugumo liaudies 
komisarui mjr. Gladkovui: „Susipažinęs su Jūsų 1941.V.10. specialiu pra-
nešimu Nr. 1/933 apie antisovietinius pasireiškimus iš buvusių tautinin-
kų, šaulių, policininkų ir kulokų pusės, ryšium su pravedimu priemonių 
privalomo pristatymo grūdų valstybei, SSSR valstybės saugumo liaudies 
komisaras drg. Merkulov įsakė: „Antisovietiškai nusistačiusius asmenis, 
vedančius aktyvią kontrrevoliucinę agitaciją, paruošti ištrėmimui į toli-
mas SSSR vietas". 

Taigi, ir mūsų tautos likimą nulėmė NKVD (vėliau reorganizuotas 
į du komisariatus: vidaus reikalų ir valstybės saugumo). 

Dar tenka pažymėti santykius tarp komisariatų ir NKVD. Visose 
kultūringose pasaulio valstybėse ministerija ir prieky jos stovįs minis-
teris yra aukščiausias vykdomasis organas ir savo kompetencijos ribose 
gali ruošti ir ruošia įvairius projektus, tobulinti senus darbo metodus 
ir įgyvendinti naujus sumanymus. Projektas svarstomas ministerių 
kabinete, po to jis eina į įstatymdavystės instanciją — seimą, parlamen-
tą, senatą ir t. t. Ministeris turi teisę turėti savo atskirą nuomonę, ginti 
savo tėzes, o su siūlomomis nesutikti, žodžiu, ministeris yra savaimingas, 
laisvas asmuo, kuris gali būti ministerių, gali ir nebūti — atsistatydinti. 

Visai kitaip yra Sovietų Sąjungoje. Visų pirma, jeigu jau kas pa-
teko aukštesniuoju pareigūnu, tai jis savo noru atsisakyti negali, nes 
toks atsisakymas reikštų kontrrevoliuciją, ir likimas tokio asmens jau 
išspręstas. Lygiai tas pats su komisarais. Jie atsisakyti negali. Par-
tija ir NKVD juos gali tik pašalinti ir sunaikinti. Taip, pavyzdžiui, buvo 
pašalintas iš pareigų žemės ūkio liaudies komisaras agr. M. Mickis. Pa-
šalinimas paruoštas biauriais šmeižtais spaudoje ir susirinkimuose. Jis 
buvo kaltinamas devyniomis galybėmis nusižengimų „partijos linijai". 
Tikroji priežastis buvo ta, kad jis neišmetė iš komisariato žemės ūkio 
specialistų, kurie, partijos nuomone, varė kontrrevoliucinį darbą. Tarp 
kitko, jį kaltino, esą jis paskyręs naujakuriams po 5 rublius paskolos, 
nors paskolas skirstė Žemės Bankas, o ne žemės ūkio komisaras. Pa-
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šalinant M. Mickį, ta pačia proga buvo pašalinta didelė dalis Žemės Ūkio 
Liaudies Komisariato tarnautojų — žemės ūkio specialistų. Be to, agr. 
M. Mickis delsė su kolchozų organizavimu Lietuvoje, o Lietuvos komu-
nistų partija, kaip tik norėjo skubinti kolchozų kūrimą visoje mūsų res-
publikoje. 

Liaudies komisarai niekada nebuvo informuojami apie NKVD su-
manymus ir planus. Tai įstaiga, kuri veikia savarankiškai, visiškai slap-
tai. Pavyzdžiui, nors nutarimas apie lietuvių išvežimą į Rusijos gilumą 
buvo priimtas, tačiau nė vienas komisaras, išskyrus pirmininką M. Ged-
vilą ir NKVD komisarą mjr. Gladkovą, nežinojo, kada tas išvežimas pra-
sidės. Tik birželio 14 dienos vakare, kai tūkstančiai lietuvių jau buvo 
uždaryti į vagonus, komunistų partijos Vilniaus miesto komitetas su-
kvietė ten esančius liaudies komisarus, kuriuos centro komiteto sekre-
torius rusas P. Baltruško painformavo, esą išvežama į kitas sąjungines 
respublikas buvę kapitalistai, spekuliantai, dvarininkai, chuliganai, va-
gys, prostitutės ir t. t., žodžiu, deklasuotas arba aiškiai kontrrevoliucinis 
elementas. Kaune reziduoją komisarai panašiai buvo painformuoti 
Liaudies Komisarų Taryboje. Visi išvežtieji ten būsią aprūpinti nau-
dingu darbu ir jiems sudarytos geros gyvenimo sąlygos. 

Dar vienas faktas, liudijąs, kokiais voratinkliais apipinamas kiek-
vienas aukštesnis pareigūnas Sovietų Sąjungoje. NKVD iš kiekvieno 
aukštesnio pareigūno paima po 10 parašų nerašytame popieriuje. Tą 
patį NKVD darė ir Lietuvoje. Esant reikalui, tokiame popieriaus lape 
galima rašyti pasirašiusiojo vardu bet kokį dokumentą: apie valstybės 
išdavimą, kontrrevoliuciją, atentatų ruošimą ir pan. Tuo būdu NKVD 
kiekvieną pareigūną laiko savo naguose. Nepatiko kuo nors toks parei-
gūnas NKVD ar partijai, tuoj pat jo vardu klastojamas dokumentas, 
perduodamas atitinkamiems teismo organams, kurie, turėdami jau aiškų 
dokumentą su kaltinamojo parašu, žino, kokią skirti bausmę. Tuo būdu 
sunaikinamas nepageidaujamas asmuo, o visuomenei įrodoma, kad jis 
tikrai veikė prieš SSSR interesus ir saugumą. Nei užsienio žurnalistai, 
nei visuomenė nežino, kokiu būdu gimsta kontrrevoliuciniai planai, po to 
garsūs „prisipažinimai" ir sušaudymas. 

Slaptieji politiniai užkulisiai 

Lietuvos komunistų partijos vadovaują asmens, A. Sniečkus, K. 
Preikšas ir kiti, pačioje pradžioje buvo žymiai savarankiškesni ir neretai 
atsižvelgdavo viešųjų krašto interesų. Pavyzdžiui, 1940 metų liepos mėn. 
buv. „Pažangos" b-vės rūmuose buvo surengtas komunistų partijos kai 
kurių narių posėdis. Posėdžiui vadovavo centro komiteto sekretorius 
K. Preikšas. Posėdyje dalyvavo N. G. Pozdniakovas, M. Gedvilas, tuo-
metinis Kauno apskr. viršininkas J. Glušauskas ir du žydai. Dienotvar-
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kėje buvo vienas iš svarbiausių klausimų — priemonės išlaikyti tvarką 
veikiančių įstatymų ribose. Savo pranešime K. Preikšas nurodė, kad 
po 1940 m. birželio 15 d. viešoji tvarka visoje respublikoje smarkiai su-
svyravo. Tamsus elementas — įvairūs chuliganai, prisisegę raudonas 
žvaigždes, terorizuoja ramius gyventojus, kelia triukšmą ir pan. Kal-
bamame posėdyje buvo aiškiai pasakyta, kad įstatymai turi būti visu 
griežtumu saugomi ir kad apskričių viršininkai turi imtis priemonių 
chuliganizmui ir savavaliavimams užkirsti kelią. Nors toks nutarimas 
praktiškai turėjo daug naudos, tačiau patys viršininkai nelabai buvo tikri, 
kad, sudraudus kokį nors chuliganą ar žyduką, nebus imtasi prieš juos 
pačius atitinkamų priemonių. Bet šis faktas rodo, kad kai kurie par-
tijos asmenys, pradžioje, bent teoriškai, samprotavo teisingai, nes tvar-
kos išlaikymas buvo pagrindas naujos valdžios autoritetui. 

1940 metų rugpiūčio 25 dieną Liaudies Seimo nepaprastoje sesijoje 
padarė pranešimą komunistų partijos centro komiteto sekretorius A. 
Sniečkus. Tame posėdyje dalyvavo tik Seimo nariai ir naujai paskir-
tieji komisarai. Bendrais bruožais A. Sniečkus stengėsi nurodyti arti-
miausius darbo planus. 

Be kita ko, jis aiškiai užfiksavo, kad valstybinių bei kitokių įstaigų 
ir įmonių tarnautojai neturi būti be atodairos šalinami iš darbo. Kad 
likviduojant kai kurias įstaigas, tarnautojus reikia priimti į kitas, naujai 
įsteigtas. Kurį laiką taip buvo ir daroma. Pavyzdžiui, likvidavus Už-
sienių Reikalų Ministeriją, tarnautojų sąrašai išdalinti visiems komisa-
riatams, kurie dalį tarnautojų priėmė tarnybon. 

Kalbamame posėdyje Liaudies Seimo atstovų buvo iškelta masė nei-
giamų faktų tiek provincijoje, tiek ir centre. Visų buvo skundžiamasi 
tvarkos stoka. Vėliau teko girdėti, kad už tą Liaudies Seimo uždarą 
posėdį ir jame pasakytas kalbas daug jo dalyvių turėjo rimtų nemalo-
numų iš Maskvos. 

Būdinga pažymėti, kad visuose partijos posėdžiuose kiekviena pro-
ga būdavo pasisakoma ta prasme, kad visus senus specialistus reikia 
išnaudoti, paimti, ką iš jų galima paimti, o vėliau, „prisiauginus" naujų 
žmonių, juos išmesti. Į šį dalyką ypatingai kreipsiu skaitytojo dėmesį. 
Juk 90% visų tarnautojų yra proto darbininkai, neturį jokio kito paja-
mų šaltinio, kaip tik darbą. Vis dėlto jų laukė žiaurus likimas — ne-
darbas ir badas. Štai jums ir Stalino konstitucija, garantuojanti kiek-
vienam piliečiui darbą, štai jums ir bedarbių nebuvimas, štai jums ir 
rūpestis žmogum. 

Visuose Lietuvos komunistų partijos posėdžiuose bei suvažiavimuo-
se kiekvienas partijos narys versdavo kalnus šiukšlių ant kitų, tai dėl 
plano neįvykdymo, tai dėl blogo darbo, tai dėl apsileidimo ir dėl aibės 
kitų negerovių. Tai buvo daroma „kritikos" ir „savikritikos" pagrindais. 
Tačiau nė vienas iš jų neišdrįsdavo pasisakyti iš esmės, paieškoti tikrojo 
kaltininko, kuris sėdi partijos centro komitete. Partijos viešpačiai ne-
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liečiami. Po visų tokių išsikoliojimų būdavo priimamos suktos ilgiau-
sios rezoliucijos, kurios iš anksto jau paruoštos centro komitete ir ku-
rios niekados suvažiavimų nekeičiamos.- Toks tai buvo „centralizuotas 
demokratizmas" partijos viduje. 

Liaudies Komisarų Tarybos posėdžiai, iki rusų „specialistų" antplū-
džio, buvo vedami lietuvių kalba. Dėl kiekvieno įstatymo projekto pa-
sisakydavo atskiri komisarai, patys projektai dažnai būdavo perdirba-
mi ir pakeičiami arba net atidedami kitam posėdžiui. Paskyrus rusus 
komisarų pavaduotojais, posėdžiai pakeitė savo veidą. Pirmiausia pra-
dėta vartoti rusų kalbą. Lietuvių kalba išguita. Be to, posėdžiai gavo 
grynai demagoginį pobūdį: daug kalbėti, bet nieko nepasakyti, ir koliotis 
„kritikos bei savikritikos pagrindais". Visi nutarimai jau būdavo pa-
ruošti arba Maskvoje arba Lietuvos komunistų partijos centro komitete, 
kurių pakeisti nei papildyti negalima. Posėdžiai tapo tik formalumu be 
jokio turinio. 

1941 metų žiemą atvyko iš Maskvos politinio biuro narys Andrie-
jev'as. Ta proga buvo sušauktas bendras Lietuvos komunistų partijos 
ir Liaudies Komisarų Tarybos posėdis, kuriame išklausyti atskirų ko-
misarų pranešimai dėl plano vykdymo. Po pranešimų buvo konstatuota, 
kad nuveikta labai mažai, kad nėra tinkamo politinio vadovavimo. Po 
jo apsilankymo kaip tik prasidėjo rusų „specialistų" antplūdis į Lietu-
vą, kurie turėjo tapti mokytojais ir padėti „pavyti" toli nužengusias ki-
tas broliškas respublikas. 

Būdingi administravimo ir ekonominio gyvenimo reiškiniai 

XVIII Komunistų Partijos konferencijoje, įvykusioje Maskvoje 
1941 m. G. Malenkov'as*) padarė platų pranešimą, kuriame apstu me-
džiagos pažinti SSSR tikrą ūkinę padėtį. Vienas iš nepaprastai būdingų 
pavyzdžių buvo nurodytas toks: 

„Vidurinio Uralo vario liedinimo fabrikas Sverdlovsko srityje 1940 
metais pardavė „Aprūpinimo spalvotais metalais" kontorai vandentiekio 
armatūros už 100.000 rublių. Bet čia išėjo toks kurjozas. Tuo metu, 
kai direktorius armatūrą pardavinėjo, vadinamasis atsakingasis šito fab-
riko vykdytojas ieškojo įvairių rūšių medžiagų ir įrengimo tam fabrikui. 
Beieškodamas, jis užėjo į „Aprūpinimo spalvotais metalais" sandėlį ir ten 
pamatė vandentiekio armatūrą, kuri jam pasirodė tinkama. Nežinoda-
mas, kad šita armatūra ką tik buvo parduota iš jų fabriko, atsakingasis 
vykdytojas ją pirko ir atvežė į fabriką, sumokėjęs 111.000 rublių". 

Šis pavyzdys taip pat apibūdina visą Sovietų ekonominį bei admi-
nistracinį gyvenimą ir darbą. 

*) Visasąjunginės Plano Komisijos pirmininkas. 
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Visi žinome, kad planas yra pagrindas kiekvienam pastatui. Be 
plano nestatomas net menkas namelis, o ką bekalbėti apie kūrybą vals-
tybiniu mastu. 

Tačiau niekur pasauly tiek daug neplanuojama, kiek Sovietų Są-
jungoje, ir niekur pasauly nėra tokio chaoso, kaip Sovietų Sąjungoje. 
Planavimas Sovietų Sąjungoje virtęs pajuokos objektu. Kodėl taip 
įvyko? 

Tai įvyko dėl to, kad planams paruošti ir vykdyti nėra žmonių. Iš 
savo patyrimo gerai žinome, kokiu būdu ir kokie tarnautojai būdavo 
skiriami į tokias vietas, kuriose reikalingi aukštų kvalifikacijų specia-
listai: ekonomistai, inžinieriai ir t. t. 

Pavyzdžiui, finansų skyriaus viršininku skiriamas buvęs batsiuvis, 
avalynės fabriko direktorium — buvęs grioviakasis ir t. t. Kiekvienas iš 
tų žmonių savo profesijoje yra aukso žmogus, visiems reikalingas ir visų 
vertinamas specialistas. Tačiau kad mažamokslis batsiuvis, kuris meis-
triškai pasiuva batus, sugebėtų tvarkyti finansų reikalus, o grioviakasis 
— valdyti avalynės fabriką — tuo netikime ir niekur pasauly taip nėra. 
Tie asmens galėtų vadovauti tik baigę atitinkamą mokslą. 

Perkėlę planus pas save, pamatysime, kad, valdant komunistams, 
kuone visų fabrikų direktoriais buvo paskirti mažamoksliai tų fabrikų 
darbininkai. Už jų gi pečių stovėjo žydai, buvę tų fabrikų savininkai 
(lietuviai savininkai niekur nebuvo įleidžiami nė pro fabriko vartus). 
Faktiškai viską tvarkė tie „technikiniai vedėjai" žydai, už kurių stovėjo 
dar žydai buhalteriai, planuotojai, tiekėjai. Štai kokie buvo planų vyk-
dytojai. 

O kas gi buvo planuotojai? 
Pirmasis Lietuvos respublikos planas buvo svarstomas Liaudies 

Komisarų Tarybos 1940 metų rudenį. Respublikos planui paruošti bu-
vo duotos kelios dienos. Svarstant planą, buvo daug ginčytasi, daug 
kalbėta, svarstyta. Po to planą koregavo Valstybinė Plano Komisija, 
kurią žydai ne per daug buvo apsėdę. Paruoštas planas lėktuvu nuga-
bentas į Maskvą. 

Bet po kelių savaičių buvo gautas įsakymas ruošti kitą planą. Liko 
ne visai aišku, dėl ko pirmasis planas buvo netinkamas. Ir vėl naujam 
planui paruošti duotos kelios dienos. Po to sekė trečiasis planas. O 
kiek dar mažų planelių komisariatuose, trestuose ir atskirose įmonėse. 
Kiekvienas dirbo pagal savo planą: Plano Komisija turėjo savo planą, 
komisariatas — savo, trestas — vėl savo, o fabrikai bei įmonės dirbo 
vėl pagal savąjį. Be to, Visasąjunginė Plano Komisija vienokį planą at-
siuntė Lietuvos Valstybinei Plano Komisijai, kitokį — komisariatams 
per visasąjunginius liaudies komisariatus. Žodžiu, planuose niekas ne-
susigaudė, dėl to darbas vyko be jokio plano, aklai. Negana to, kasdien 
būdavo gaunami vis nauji pranešimai tai iš Valstybinės Plano Komisi-
jos, tai iš visų visasąjunginių komisariatų, kuriais papildomi planai. 
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Mūsų įstaigos, patyrusios, koks likimas laukia kiekvieno plano, nau-
jus planus ruošdavo „iš lubų": kokie skaitmens ateidavo į galvą plano 
skyriaus specialistams, tokius ir rašydavo, iš anksto žinodami, kad tie 
jų planai jokio tikslo nepasieks ir kad nereikalingas darbas rimtai ruošti. 

Čia glūdi priežastis, dėl ko Sovietų planai virto pajuokos objektu. 
Miškų Pramonės liaudies Komisariatas turėjo suplukdyti vandens 

keliais apie 1 milijoną m3 miško medžiagos. Tuo reikalu buvo įsteigta 
net speciali plukdymo kontora, kurios viršininku paskirtas žydas S. 
Marvianskis. Kadangi toje kontoroje dirbo nemaža lietuvių specialistų 
miškininkų bei plukdymo žinovų, tai tiek miško medžiagos suplukdyti 
buvo galima be didelio vargo. Kiekvienas iš mūsų plukdymą supranta-
me labai paprastai: rąstai surišti į sielius, 2—3 plukdytojų reguliuojami, 
upės srove leidžiami žemyn, o jei tenka plukdyti per ežerus (ežerų ra-
jonuose, iš kurių teka upės), tai tokius sielius tenka vilkti specialiais 
vilkikais. Komisariatas su plukdymo kontora taip ir planavo darbą 
vykdyti. Tačiau čia įsikišo Narkomrečflot SSSR (Upių Laivyno Liau-
dies Komisariatas). Pasirėmęs plukdymo įstatymo atitinkamu paragra-
fu, Narkomrečflotas pareikalavo, kad sieliai upėmis būtų velkami vilki-
kais, esą taip yra visoje Sovietų Sąjungoje. Lietuvių įstaigos gal ir 
būtų sutikusios su tuo reikalavimu: tegul Narkomrečflotas velka, sielius 
vilkikais, jeigu neturi ką veikti, tačiau toks suvilkimas Miškų Komisa-
riatui turėjo kaštuoti apie 5 milijonus rublių, vadinasi 1 ktm. miško me-
džiagos vien tik dėl suvilkimo pabrangsta 5 rublius. Pradėta įrodinėti, 
kad Lietuvos upėmis vilkti sielius nėra jokios prasmės, kad sieliai patys 
plaukia. Dėl greitumo buvo įrodyta, kad jei tuo pat laiku iš žemupio 
išeis vilkikas į aukštupį, ir sielis iš aukštupio bus paleistas žemyn, tai 
kol vilkikas pasieks aukštupį ir nuvilks sielį, sielis jau bus pasiekęs 
tikslą — bus vietoje. Buvo statomas klausimas, kuriam tikslui turi būti 
išmesti 5 milijonai rublių? Juo labiau, kad vilkikai veikia importuotu 
kuru. Plukdymas Volgos, Obės ir kitomis didelėmis upėmis, turinčiomis 
mažą greitį, visai kitoks, negu mažomis srauniomis upėmis, todėl įsta-
tymas pas mus netaikytinas. 

Nors buvo spiriamasi ir įrodinėjama, tačiau Narkomrečflotas nesu-
tiko paleisti sielių laisvai, esą tas trukdys upių laivininkystei, nors Lie-
tuva jau 20 metų plukdė sielius ir laivininkystei netrukdė. Vėliau pa-
aiškėjo ir priežastis: Narkomrečflotas norėjo uždirbti 5 milijonus rublių 
ir daugiau nieko, o tuos pinigus turėjo sumokėti miško medžiagos pir-
kėjai — vartotojai: darbininkai ir tarnautojai. 

Pirmas klausimas atvykusio eiti pareigas socialinio aprūpinimo liau-
dies komisaro pavaduotojo Bobrov'o buvo toks: kiek pas jus, komisa-
riate, yra sabotažininkų? Tai buvo klausimas, į kurį sunku iš karto at-
sakyti, nes iki pavaduotojo atvykimo apie kokį nors sabotažą vargu ar 
kas galvojo, juo labiau kalbėjo, o dar mažiau sabotavo. Tiesą sakant, 



Socialinio Aprūpinimo komisariate vargu iš viso ar galimas bet koks 
sabotažas. Bet jau toks klausimas buvo būdingas atvykusiems „tary-
biniams piliečiams", kurių galvose tik ir knibžda sabotažininkai. 

Raudonoji armija ir jos savavaliavimo padariniai 

Apie raudonąją armiją lietuviai labai daug girdėjo dar prieš 1940 
metų birželio 15 dieną. Kiekviena proga bolševikai stengdavosi pa-
demonstruoti raudonosios armijos galią: paradai, manevrai, įvairūs už-
siėmimai turėjo įtikinti likusįjį pasaulį, o juo labiau nuskurusį rusų pi-
lietį, kad raudonoji armija nenugalima, kad ji pranašesnė, negu kitos 
„buržuazinės" armijos. Po 1939 metų spalių 10 dienos įvykio iš dalies 
pamatėme tą armiją savo akimis, tačiau labai ribotai. Pagaliau pažino-
me ją po 1940 metų birželio 15 d. 

Mums iš karto paaiškėjo, kad raudonosios armijos kultūrinis lygis 
nepaprastai žemas, o Vidaus Reikalų Liaudies Komisariato armija, su-
rinkta iš žmonių, neturinčių jokių žmogaus jausmų. 

Ypatingai ryškus raudonosios armijos bruožas — negerbimas vals-
tybės bei visuomenės turto. Tai būdinga visiems Sovietų Sąjungos pi-
liečiams. 

Pirmieji raudonarmiečių „kultūrą" pažino miškininkai, aplankę tas 
miškų vietas, kur stovėjo raudonosios armijos daliniai. Čia jie pamatė 
baisiausią vaizdą: medžiai apipiaustyti, žievė visaip nulupta, jauni me-
deliai nukapoti maždaug metro aukštyje. Kad sudarytų sau pavėsį arba 
„pasislėptų" nuo žmonių akių, raudonarmiečiai negailestingai iškirsdavo 
ištisus plotus jaunų eglaičių ir jomis užsimaskuodavo. Prireikus berži-
nės šluotos, nukertamas didžiulis beržas, nuskabomos nuo jo viršūnės 
kelios šakelės, o pats medis paliekamas trūnyti, žodžiu, šiurpas paėmė 
mūsų miškininkus, pamačiusius padarytas miškuose „nenugalimosios" 
išdaigas. 'Nieko nepadėjo kreipimasis į aukštesniąją armijos vadovybę. 

Tačiau miškas buvo ne išimtis, kur raudonosios armijos kultūra pa-
sireiškė. Užimtuose tiek miestuose, tiek dvaruose raudonarmiečiai veikė 
ne prasčiau. Taip, pavyzdžiui, Žarėnų dvare raudonarmiečiai išpiaustė 
naujame kluone gegnes, sijas, aplupinėjo sienas, ir naujas pastatas su-
griuvo. Biržuvėnų dvare, Luokės valsč., išlupinėtos iš visų durų ran-
kenos, spynos, ir išlupinėtos nekultūringai, išplėšiant su darų dalimis. 
Išlupinėtas dalis raudonarmiečiai pardavinėjo vietos gyventojams. Pa-
našiai buvo elgiamasi visuose jų užimamuose pastatuose. Apie kokią 
nors švarą netenka nė kalbėti. Lygiai kaip nešvariai buvo užlaikomi 
privatūs raudonarmiečių butai, taip buvo ir kariuomenės dalyse. Karo 
vadovybė nesiėmė jokių priemonių savavaliavimams sudrausti. 

Pradėjus plaukti iš visų Lietuvos vietų miškų administracijos pra-
nešimams apie savavališką miško kirtimą, Miškų Pramonės Liaudies 
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Komisariatas susirūpino užkirsti tam kelią. Tuo reikalu daryti žygiai. 
Norėta kartu su Pribovo atstovais Liaudies Komisarų Taryboje apsvars-
tyti padėtį ir imtis atitinkamų priemonių. Tačiau per pusantro mėnesio 
nepavyko sušaukti net posėdžio. Miško naikinimas ėjo toliau. 

Kai vienos miškų urėdijos urėdas kreipėsi į vietos įgulos vadovybę, 
prašydamas padaryti žygių, kad raudonarmiečiai savavališkai nenaikintų 
miško, tai karininkas, į kurį kreiptasi, pažadėjo padaryti tam galą ir 
dar pridūrė: „Tarybų Sąjungoje miškai didelėj pagarboj". Tačiau jau 
kitą dieną raudonarmiečiai naikino esantį „pagarboj" mišką su dviguba 
energija. 

Čia dar tenka paminėti ir „teisėtą" Lietuvos miškų naikinimą. Rau-
donosios armijos vadovybė norėjo turėti Lietuvoje nepaprastai daug 
šaudymui vietų ir kaip tik tas vietas vis rasdavo miškuose. Per Ko-
misarų Tarybą ji pateikdavo reikalavimų perduoti raudonosios armijos 
daliniams atskirus miškų plotus. Tokių plotų paimta labai daug įvai-
riose Lietuvos vietose. Miškas tose vietose iš dalies buvo naikinamas, 
kertamas, iš dalies sugadinamas kulkų bei sviedinių. Nepatenkinti to-
kių reikalavimų nebuvo galima, nes Maskva buvo davusi įsakymą visus 
raudonosios armijos reikalavimus tenkinti per kelias dienas. 

Savotiškas miškų naikinimas vyko Lietuvos — Vokietijos pasienyje. 
Miškai ten buvo kertami, paliekant maždaug pusantro metro kelmus, esą, 
tai bus priešo tankams kliūtys... 

Apytikriais duomenimis, raudonoji armija daugiau ar mažiau su-
naikino apie 150.000 ha Lietuvos miškų. Vokietijos pasienio rajonai liko 
kuone visiškai be miško. 

Bolševikinė propaganda, žadėjimai ir tikrovė 

Bolševikų viešpatavimo Lietuvoje laikotarpį drąsiai galima apibū-
dinti kaip mitingų laikotarpį. Mitingus ruošti bolševikai buvo dideli spe-
cialistai ir organizatoriai. Tas pats su pažadais. Pasiklausius pažadų, 
atrodo, kad gyvename aukso laikus, kokių niekados nebuvo ir nebus. 
Paanalizavę bent apgraibomis, rasime milžiniško skirtumo tarp pažadų ir 
tikrovės. 

Stalino konstitucija garantuoja kiekvienam piliečiui aprūpinimą dar-
bu. Mitinge apie tai garsiai šaukiama. Tikrovėje tūkstančiai tarnautojų 
išmetami į gatvę, neduodant jiems jokio pragyvenimo šaltinio, dargi da-
vus griežtą įsakymą atleistųjų tarnautojų į darbą nepriimti (įvykis su 
Vid. Reikalų Ministerijos tarnautojais, kurių vienu kartu atleista apie 
10.000 žmonių). Tas pats ir kitose įstaigose, tas pats su darbininkais. 

Stalino konstitucija garantuoja kiekvienam piliečiui korespondenci-
jos ir susižinojimo laisvę. Taip šaukiama mitinge. Tikrovėje visoj Lie-
tuvos teritorijoje įsteigiami juodieji kabinetai, per kuriuos turi pereiti 
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visa korespondencija. Jos žymi dalis konfiskuojama ir perduodama 
NKVD, kuri tokiam pasinaudojusiam konstitucijos garantijomis piliečiui 
paruošia atskirą bylą — ištremti į Sibirą ar kitas SSSR vietas arba nu-
kankinti čia pat, kalėjime ar stovykloje. 

Stalino konstitucija garantuoja aprūpinimą senatvėje. Taip šaukia-
ma mitinge. Tikrovėje gi visiems Lietuvos pensininkams nutraukiamas 
pensijų mokėjimas, o darbininkai, kurie iki 1940 metų birželio 15 d. nu-
traukė dėl senatvės ar ligos darbą, jokių pensijų negauna, o jei kuris ir 
turi teisės gauti, tai pensijos dydis — 11 rublių, o geresniuoju atveju — 
22 rubliai. Tik išimtinais atvejais, komunistams ir ypatingai nusipelniu-
siems piliečiams, skiriama pensija iki 150 rublių per mėnesį. Atsimenant 
Sovietų Sąjungoje maisto kainas (duonos kg — 1 rub., sviesto kg nuo 
25 ligi 60 rb.), darosi aišku, kaip aprūpintas Sovietų Sąjungoje darbo 
žmogus. 

Stalino konstitucija garantuoja piliečiams asmens ir turto neliečia-
mybę, išskiriant išnaudojamą nuosavybę, kuri nacionalizuojama valsty-
bės labui. Taip šaukiama mitinge. Tikrovėje gi, dešimtys tūkstančių 
Lietuvos piliečių 1941 m. birželio 14—15 d. d. suimami, jų turtas konfis-
kuojamas, ir išvežami į „broliškas" respublikas. Po to turėjo sekti šimtai 
tūkstančių kitų, kurių turtų laukė tas pats likimas. 

Stalino konstitucija garantuoja kiekvienam piliečiui nemokamą 
mokslą visose mokyklose. Tačiau tuoj pat įvedamas mokestis kuone vi-
sose mokyklose Sovietų Sąjungoje, o mūsų respublikoje, kaip išimtį, mo-
kestį įvedė tik „buožių" ir kitų „buržujų" vaikams. Kitais metais, pilie-
čiams tapus „turtingesniais" (taip buvo motyvuotas nutarimas, įvedant 
mokestį už mokslą visoje Sovietų Sąjungoje), mokestis turėjo būti ima-
mas iš visų moksleivių, darant išimtis, savaime suprantama, atskiroms 
piliečių kategorijoms (NKVD pareigūnų vaikams, komunistų partijos na-
rių vaikams ir pan.). 

Stalino konstitucija garantuoja, kad nė vienas pilietis negali būti 
suimtas be prokuroro sutikimo. Birželio 14—15 d. d. suimta dešimtys 
tūkstančių nežinia su kieno sutikimu, kieno įsakymu ir už ką. 

Tokios garantijos, tokia propaganda ir tokia tikrovė. 
Mitingai ruošiami kiekviena proga. Pakeltos prekėms kainos, ta 

pačia proga pakeliant, kad ir nežymiai, darbininkams ir tarnautojams 
atlyginimą, norint užtuošuoti susidariusį neigiamą įspūdį, ruošiami mitin-
gai padėkai pareikšti. Valstiečiai apkrauti nepakeliamomis pyliavomis — 
taip pat mitingai laimingųjų piliečių, gyvenančių po Stalino konstitucijos 
saule, pareikšti padėkai didžiajam mokytojui ir tėvui Stalinui. 

Ir t.t, ir t. t. 
Atskirai tenka pakalbėti dėl stachanoviečių tempų ir soclenktynių, o 

taip pat dėl įvairių įvairiausių minėjimų. 
Faktas, kad nacionalizavus pramonę, produkcija kiekybiniu, o ypa-

tingai kokybiniu atžvilgiu smarkiai krito. Jeigu kiekybę dar galima buvo 
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išlyginti didesniais darbininkų skaičiais, tai kokybė taip ir liko smukusi. 
Šias negeroves norėta išlyginti, išvystant stachanoviškus tempus ir tar-
pusaves darbo lenktynes, pavadintas socialistinėmis lenktynėmis. Ir vie-
na ir kita priemone stengtasi pagreitinti gamybos tempus tiek pramonėje, 
tiek žemės ūkyje. Išvystyta milžiniška propaganda. Spauda užpildyta 
vien tik soclenktynių ir stachanoviškų tempų aprašymais. Jeigu pramo-
nėje dar kiek ir turėjo ta propaganda įtakos, tai žemės ūkyje mūsų vals-
tiečių ji buvo sutikta su pašaipa. Sakysime, agitacija varoma už tai, kad 
kiek galima greičiau atliktų sėjos planą. Šypsodamiesi valstiečiai, tary-
tum, tyčia sabotuoja ragintojus ir tiek. O reikalas labai paprastas: jei 
žemė dar neišdžiūvusi ir sėti negalima, tai jokios soclenktynės nei stacha-
noviški tempai nieko padėti negali. Nes, išbėrus sėklą į peršlapią žemę, 
derlius taip pat bus „stachanoviškas". 

Šios nesąmonės iliustracijai duosime porą Prano Eidukaičio (buvusio 
Liaudies Seimo, o vėliau LTSR Aukščiausios Tarybos nario) pranešimų, 
rašytų LTSR Aukščiausios Tarybos prezidiumui. Pr. Eidukaitis buvo 
Gražiškių vis., Suvalkijos, ūkininkas. Pirmas pranešimas, rašytas 
1941. Ш. 14. 

„Čia noriu kalbėti apie šio pavasario sėją. ir agitaciją kaslink sėjos. Jau ne-
kartą Lietuvos ūkininkus nustebino Lietuvos tarybų valdžios poelgiai, bet dabar dar 
labiau juos nustebino, kad šį pavasarį esąs reikalas užsėti laukus. Per laikraščius 
ir tam tikri agitatoriai mitinguose kalte kala, kad reikia sėti, net daugiau užsėti, 
negu reikia, nes dabar esanti ne bent kokia, bet tarybų valdžia. Nieko arba labai 
mažai išmanąs apie žemės ūkį agitatorius, nuduodamas esąs nepaprastas žinovas, 
visa gerkle šaukia: — Turite žinoti, kad šiais metais artėja pavasaris ir jau turite, 
privalote užsėti laukus; tiek ir tiek pasėti miežių, avižų, linų, žirnių, vikių; tiek ir 
tiek pasodinti bulvių, runkelių ir kitų daržovių; reikia gerai žemę išdirbti, patręšti 
gyvulių mėšlu ir dirbtinėmis trąšomis. Galų gale grūmodamas pridūrė: — Jeigu 
jūs, ūkininkai — buožės, to nepadarysit, tai žinokit, kad būsit laikomi kontrrevo-
liucionieriais, liaudies priešais, išdavikais ir kaip tokius... 

Dabar įsivaizduokime, kaip gali ūkininkui atrodyti tokios kalbelės laikraščiuose 
parašytos ir agitatorių pasakytos. Klausimas, ar reikalinga bet kokia agitacija? 
Panašios agitacijos ūkininkus tik erzina. Lietuvos ūkininkas ir tąsyk sėjo laukus, 
kada už sėjimą smogė jam per žandus; negalėdamas sėti dieną, sėjo naktį; neturėjo 
arimo, sėjo ant neartos žemės ir t. t. Gaila, kad mes iš proto kraustomės. Kad 
šiemet žemė duotų rekordiškai gerą derlių, reikia ne agitacijos, o duoti sąlygų. Rei-
kia ūkininką paklausti: ar jis turi atitinkamai stiprių gyvulių; ar turi kuo sėti; 
ar turi pinigų trąšoms nusipirkti; ar įstengs įsitaisyti — susitaisyti ūkio padargus: 
žagres ir kita; ar pakankamai turi darbo rankų ir kitų tam reikalui priemonių. 
Viso to neturinčius, reikia gelbėti. Toliau, reikia žiūrėti, kad tas darbas ūkininkui 
apsimokėtų, kad jis nebūtų žemiau savikainės. Jeigu visos tos sąlygos bus duotos, 
tai be jokios abejonės puikiausia bus apsėta. Šalin kvaila agitacija! Žemės kur-
mius ji tik erzina, o tuos agitatorius pavaryti žemės dirbti, nes iš to bus daug 
daugiau naudos". 

Antras pranešimas, rašytas 1941. III. 25. 
„Čia noriu šiek tiek pabrėžti mūsų krašto ūkininkų vargus ir rūpesčius. Dau-

giausia ūkininkams rūpi, kaip bus iššerti gyvulėliai, nes pašaras visai baigiasi. Kaip 
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bus su sėja, daugumui sėklos pritruks. Kiek valdžia sėklomis gelbsti, tai tos pa-
gelbos neužteks nė naujakuriams. Beveik visų arkliai labai sublogę, nes nėra kuo 
gerai pašerti. Trūksta mūsų krašte kalvių, geležies, anglies, trūksta darbo rankų, 
nes vokiečiams išvykus, smarkiai padaugėjo laukų ir smarkiai sumažėjo darbo ran-
kų, vežimų, arklių, kalvių ir kitų amatininkų. Jau antri metai mūsų kraštas ne-
gauna padarginio medžio; nėra kas ir nėra kuo pataisyti vežimų ir kitką. Tai ne 
viskas. Dabar keliolikos kilometru pasieninėje zonoje, visu Vokietijos pasieniu 
verda sunkus darbas, nes visi valstiečiai, kas tik turi arklius ir vežimą, diena die-
non veža akmenis, medžius į paskirtas vietas. Tas darbas truksiąs porą mėnesių. 
Lūžta vežimai, kamuojasi kuinai ir jeigu padėtis nepasikeis, tai su pavasario sėja 
išeis liūdnai. Čia nieko nepadės nė smarkiausios agitacijos, nė bolševikiški grasi-
nimai ar pažadai. Mūsų krašte (Vilkaviškio apskrities pasienis) gavusieji žemės 
taip pat kebliai jaučiasi. Daugumas neturi nei arklio, nei karvės, nei padargų, nei 
sėklos, nei medžio trobelkai pasistatyti. Daugumas skundžiasi man pačiam, be galo 
skundžiasi; girdi, pradėk gyventi be niekur nieko; paskolos gauta labai mažai; to-
kiame brangume ką benupirksi. Daugumas miško medžiagos visai negavo; kiti gavę 
labai mažai; yra tokių, kurie pakenčiamą kiekį gavo; yra ir tokių, kurie net per-
daug gavo, pavyzdžiui, vienas mano kaimynas gavęs 128 kietmeterius, sako —- ne-
žinau, ką ir bedaryti, tik vieną arkliuką ir tam pašarą kalėdoju. Tiesa, kad ūkinin-
kai per vykdomuosius komitetus prievartaujami suvežti naujakuriams medžius, bet 
nelaimė, kaip sakiau, ūkininkai labai užimti medžiagos vežimu apsigynimo reikalui, 
ir žinoma, tas pirmoje vietoje. Naujakuriai, tur būt, ir liks, kaip koją įkirtę; dau-
gumas jų tikisi gausią išėjusių vokiečių ūkius, bet tai klausimas. Jau ne viena 
motina ateina pas mane ir sako: — kodėl jūs tokie bepročiai, niekšai, kad vienom 
daugiavaikėm motinom duodat premijas, o kitom visai nieko; ana tik 7 vaikus už-
augino ir gauna puikią premiją, o aš turiu 9, kita 10 ir nieko negaunu; kodėl aš 
negaliu gauti? ar mano vaikai šunies, ar aš ne vargau; jeigu reiks mūsų tėvynę 
ginti, tai mano 4, 5, 6 (ir daugiau) vaikai gins, dės savo galvas; kodėl mus taip 
užgavo, paniekino; kad duoti, tai visom duoti, o kad ne, tai nė vienai — skundėsi 
motinos. Joks paaiškinimas nieko negelbsti". 

Ypatingai mėgstama buvo girtis, kad žeme aprūpinta apie 70.000 beže-
mių ir mažažemių. Tačiau apie tai, kad apie 6.000 gavusių žemę spėjo 
nuo jos jau atsisakyti, buvo tylima. 

Lygiai taip pat buvo nepaprastai giriamasi, kad tarybų valdžia nacio-
nalizavo visus didesniuosius namus bei fabrikus. Kiekvienam tačiau aiš-
ku, kaip nepaprastai lengva atimti gatavą pastatą: pakanka išleisti įsta-
tymą ir išvaryti savininką. Visai kitas reikalas namą ar fabriką pa-
statyti. 

Paruošus pirmąjį Lietuvos respublikos supramoninimo ir milžiniškos 
statybos planą, tuoj pat skaičiai buvo panaudoti propagandai. Tačiau kai 
Maskva tą planą apkarpė ir iš jo liko tik šešėliai, tada propaganda tylėjo. 

Tai tokia buvo propaganda, tokios Stalino konstitucijos garantijos ir 
tokia liūdna tikrovė. 

Areštas ir masinis teroras 

1940 metų liepos 7 d. valstybės saugumo departamento direktorius 
A. Sniečkus patvirtino pirmąjį planą apie likvidaciją priešvalstybinio ele-
mento, atseit, žmonių, kurių lojalumu naujai tvarkai galima buvo abejoti. 
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Į šią kategoriją įėjo visas buvusių dešiniųjų ir kairiųjų partijų vadovau-
jąs sąstatas. Areštai įvykdyti naktį į liepos 12 dieną. Tai buvo pirmas 
masinis lietuvių areštavimas. Būdinga pastebėti, kad į priešvalstybinio 
elemento apimtį žydai, net ir didžiausi kapitalistai ir išnaudotojai, ne-
patenka. 

Reikia pasakyti, kad ypatingos reikšmės turėjo masinis gyventojų 
teroras. Visoki šarlatanai ir žydukai, prisikabinėję raudonų kaklaraiš-
čių, pradėjo terorizuoti ramius gyventojus, daryti butuose kratas ir pan. 
Nei policija, nei kiti atsakingi pareigūnai nežinojo, kas daryti, o iš komu-
nistų partijos vadovybės jokio nurodymo nebuvo duodama. Vėliau nepa-
prastai daug įvairaus tamsaus elemento sulindo į komunistines organiza-
cijas, kurių kiekvieno nario žodis buvo šventas. 

Būdinga tai, kad pritarią komunistams lietuviai, pradžioje palankiai 
sutikę tvarkos pakeitimą ir patys aktyviai dalyvavę, kuriant naująją vy-
riausybę ir naująją sistemą, pamatę, kurlink visa tai rieda, vėliau jokiu 
būdu nestojo nei į komunistų partiją, nei į kitas komunistines organizaci-
jas. Partijos posėdžiuose buvo konstatuojama ir skundžiamasi, kad par-
tinėse organizacijose lietuvių yra labai mažai ir kad niekas neturi noro 
stoti. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto partinėje organizacijoje lietuviai su-
darė vos apie 2—3%, visi kiti buvo rusai, lenkai ir žydai. Netenka nė 
kalbėti, kad ir tie patys būtų atsisakę iš narių tarpo, tačiau aiškiai kiek-
vienas žinojo, kad po to visi jie bus tučtuojau likviduoti. Šį faktą patvir-
tina ir vidaus reikalų liaudies komisaro A. Guzevičiaus įsakymas Nr. 0054 
(5 str. punktas „g" ) . 

Nepaprastas terorizavimas vyko kaimo gyventojų — ūkininkų. Kiek-
vienas nususęs žydukas ar chuliganėlis turėjo pilną teisę varyti valstietį 
į pastotis nežinia nei kur nei ko. Pavyzdžiui, vienas jų, ūkininkui įsako 
važiuoti parvežti bulves iš už 30 kilometrų pačiu darbymečio laiku. Ūki-
ninkas nuvažiuoja, bet grįžta tuščiomis. Pasirodo, ten nesama jokių 
bulvių. 

Reikia pasakyti, kad bolševikiški pareigūnai, ypatingai sėdį partijos 
komitetuose, visiškai neatsižvelgė nei į darbymečio laiką, nei į kitas prie-
žastis, dėl kurių tiek ūkininkui, tiek ir visam kraštui daromi didžiausi 
nuostoliai — masinis varymas pastočių buvo taisyklė. Ūkininkai ypatin-
gai daug vargo turėjo su miško medžiagos išvežimu naujakuriams, kurie 
patys, dėl suprantamų priežasčių, nesiėmė jokios iniciatyvos kurti sody-
bas. Nuvažiuoja, pavyzdžiui, pastotis prie valsčiaus vykdomojo komiteto, 
išlaukia visą dieną, o vakare grįžta namo, nieko nenuvežusi, nes naujaku-
ris nemalonėjo ateiti ir vykti kartu į mišką nurodyti, kur jo medžiaga. 
Tokie reiškiniai vyko masiškai. 

Nė vienas ūkininkas ar tarnautojas nežinojo savo rytojaus. Tarnau-
tojui buvo aišku, kad jis laikomas tik tol, kol atsiras kitas, geriau mokąs 
prisitaikyti naujoms sąlygoms arba įtikti partijai. Visi žinojo, kad į lie-
tuvių inteligentiją bolševikai — rusai žiūrėjo su labai dideliu nepasitikė-
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jimu. Į visus buvo žiūrima tik kaip į sabotažininkus, kenkėjus, kontrrevo-
liucionierius, kurių reikia iščiulpti visas jėgas ir paskui išmesti. Tokia 
padėtis nepaprastai terorizavo visą lietuvių inteligentiją. 

Dar labiau buvo terorizuojami ūkininkai. Paskelbus įstatymą apie 
privačios nuosavybės panaikinimą ir visos žemės ir žemės turtų priklau-
symą valstybei, visi valstiečiai buvo galutinai demoralizuoti, neteko bet 
kokios kuriamos energijos, niekuo nesirūpino, nieko netvarkė. Gyveno 
tik ta diena. Bolševikų — žydų šeimininkavimas po ūkininkų aruodus 
rodė, kad ūkininko darbo vaisiai nė kiek nevertinami, kad partija ir vy-
riausybė ūkiu nė kiek nesirūpina. Demagogiškas triukšmas apie sėjos 
planą, soclenktynes ir panašios nesąmonės tiek įkyrėjo visiems ūkinin-
kams, kad daugelis ūkininkų davė pareiškimus atsisakydami nuo žemės. 
Tiesiog ironija, kad taip prie savos žemės prisirišęs valstietis prašo vy-
riausybę paimti dalį jo žemės, kad tik jis mažiau būtų terorizuojamas. 
Pradžioje vyriausybė tokius prašymus tenkindavo ir atiduodamą žemę 
paimdavo žemės fondan, tačiau vėliau jau netenkinu. Bijojo, matomai, 
kad neliks „buožių", o ką paskui bekoliosi. 

Tuo masiniu ir visuotiniu, fiziniu ir moraliniu teroru siekta palaužti 
lietuvių pasipriešinimą. Kadangi.rusams gerai buvo žinoma, kad didžiau-
sias pasipriešinimas galimas iš inteligentijos ir ūkininkų pusės, tai smar-
kiausi smūgiai ir buvo į juos nukreipti. 

Žydu įsigalėjimas 

Yra daug faktų, kad atėjus į Lietuvą raudonajai armijai, žydeliai iš-
sireikšdavo, jog dabar valdžia ne jūsų (lietuvių), bet mūsų (žydų). Ir 
tikrai, visose mūsų valstybinėse ir ūkio įstaigose žydai per labai trumpą 
laiką nepaprastai įsigalėjo ir išstūmė tikruosius krašto šeimininkus lietu-
vius. (Pramonės Liaudies Komisariate aukštesniųjų pareigūnų 70% buvo 
žydai — buvę pramonininkai — kapitalistai). 

Vos tik žydai pajuto, kad jų žodis paremtas durtuvu, tuojau suskato 
veržtis į įstaigas ir į viešąjį gyvenimą, stumti lauk tikrąjį šeimininką — 
lietuvį ir padėti atvykėliams rusams sunaikinti lietuvių tautą. Padedant 
rusams, kurie savo rėžtu jau buvo žydų pavergti (prisimintina, kad 
NKVD komisaras buvo žydas), žydai nepaprastai aktyviai prisidėjo prie 
visų antilietuviškų veiksmų. Jeigu paklaustume žydų, kodėl jie taip atsi-
dėkojo mums už vaišingumą ir nuoširdumą, kurį iš mūsų jie amžiais tu-
rėjo, tai vargiai gautume bent kiek patenkinantį atsakymą. Tai visai su-
prantama, nes jokiais konkrečiais motyvais to elgesio pateisinti negalima. 
Savaime suprantama, kad yra aukštesni tikslai ir aukštesni siekimai, pa-
diktuoti pasaulinės žydų vadovybės. Tie tikslai mums dabar paaiškėjo: 
pavergus pasaulį ekonomiškai, atėjo laikas jį visiškai pavergti ir padaryti 
savo tarnais. 
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Socializmo idėją žydai mokėjo pakinkyti saviems tikslams. Žydai vi-
suomet sugeba rasti sau padėjėjų nežydų ir savo veiklą užmaskuoti taip, 
kad ji atrodytų nieko bendra su žydų tikslais neturinti. Paskelbę socializ-
mą tarptautine, internacionaline idėja, žydai tuo pačiu atidarė kelius 
skverbtis į visas tautas ir naikinti jų tautinį atsparumą. Kiršindami tar-
pusavy tos pačios valstybės piliečius, žydai svetimomis rankomis silpnin-
davo tautos atsparumą ir, skelbdami kilniausias idėjas, siekė pagrobti į 
savo rankas valdžią. Tai yra galutinis tikslas. Šį tikslą pasiekę, žydai 
jau galėjo elgtis su visais „gojais" taip, kaip jiems buvo reikalinga. Dabar 
mes savo akimis jau pamatėme, kas padaryta Rusijoj ir kas buvo daroma 
Pabaltijo valstybėse. 

1941 metų balandžio mėnesio pradžioje pabandžiau likviduoti žydų 
įsigalėjimą Medžio Treste. Tas trestas perėjo Miškų Pramonės Liaudies 
Komisariatui iš Pramonės Liaudies Komisariato ir buvo nepaprastai ap-
sėstas žydų — buvusių miškų spekuliantų: Buršteinų, Kogano, Barono ir 
kitų. Motyvuodamas prieš partiją, kad tie žydai yra buvę didžiausi Lie-
tuvoje spekuliantai ir kad darbininkai dabar reiškia didžiausią nepasiten-
kinimą, jausdami tą patį poną, kaip ir pirmiau, bandžiau bent dalį žydų iš 
tarnybos atleisti. Visai buvau įsitikinęs, kad šis žygis man pavyks, nes 
visi motyvai buvo pakankamai tvirti. Tačiau netrukus turėjau įsitikinti, 
kad aš bejėgis su jais kovoti. Iš partijos buvo nurodyta, kad jie nepamai-
nomi specialistai, miškų žinovai, todėl, kad nekentėtų miškų reikalai, jų 
atleisti ,, nepatartina". Taip jie ir liko, apsėdę tą ir daugybę kitų įstaigų. 

Miškų Pramonės Liaudies Komisariate specialaus skyriaus viršinin-
kas buvo mažamokslis žydas Šmitas Iseris, anksčiau buvęs Medžio Treste 
kadrų skyriaus viršininku. Šis žydas visų įmonių vedėjais surinko bu-
vusius tų įmonių savininkus žydus, buhalteriais taip pat buvo žydai ir t. t. 
Negana to, jis darė nuolatinius pranešimus NKVD ir partijos centro ko-
mitetui apie visa tai, kas darės komisariate, ir, konkrečiai, ką galvoja ir 
daro komisaras. Raštai eidavo tik su jo parašu. Tuo būdu buvo įstaiga 
įstaigoje. Nors formaliai spec. skyriaus viršininkas be įstaigos viršinin-
ko žinios jokių raštų įstaigos vardu siųsti negalėjo, tačiau tai buvo tik 
formalumas. 

Medžio Treste specialaus skyriaus viršininku buvo žydė Sorė Beili-
sienė, pirmiau kurį laiką buvo to tresto ir kadrų skyriaus viršininku. 
Vėliau gi kadrų skyriaus viršininku buvo paskirtas lietuvis darbininkas 
Urbanavičius. Beilisienė buvo tokia įžūli, jog reikalaudavo, kad kadrų 
skyriaus viršininkas be jos sutikimo nepriimtų nei tarnautojo, nei su kan-
didatais pats vienas nesikalbėtų. Kada tas nesutiko, tai sugalvojo nepa-
prastas istorijas. Pradėjo skųsti Urbanavičių, kad jis Beilisienės draugei 
kažkada sakęfe, kad ji nevaikščiotų su Beilisiene, nes Beilisienė esanti 
žydė. Be to, perimdamas pareigas, esą, Urbanavičius pasakęs, kad jis 
išvalysiąs iš tresto žydus. Negana to, esą Urbanavičius pasakęs, kad iki 
bolševikų okupacijos Lietuvoje buvo geriau gyventi. Kai byla atsidūrė 
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komisariate, jos svarstymo metu komisaro pavaduotojas rusas Panoma-
rev'as ypatingą kontrrevoliuciją įžiūrėjo pasakyme, kad anksčiau buvę 
Lietuvoje geriau gyventi. Apie tai jis patarė Beilisienei tuojau pranešti 
NKVD. Kad tai ji padarė, nėra abejonės. Besvarstant bylą, paaiškėjo, 
kad visi Urbanavičiui iškelti kaltinimai yra nieko nepamatuoti, kad visa 
jo kaltė tik ta, jog jis nemokėjo nusilenkti Beilisienei ir nepripažino jos 
pirmavimo teisių, žodžiu, jis buvo tikras lietuvis darbininkas. Komisa-
riatas tuoj pat Urbanavičių iš kadrų skyriaus viršininko pareigų atleido, 
nes, ilgiau tose pareigose pabuvęs, galėjo būti NKVD likviduotas. 

Keletas šių pavyzdžių aiškiai rodo, kokią poziciją žydai buvo užėmę 
lietuvių atžvilgiu, tų lietuvių, kurie šimtmečius leido save žydams eks-
ploatuoti ir puikiai gyventi. Nėra motyvų, kuriais galima būtų tą žydų 
laikyseną pateisinti. 

Masiniai trėmimai, jų priežastys ir numatomas dydis 

Kartą klausydamas Kominterno radijo stoties transliaciją, išgirdau 
pranešimą, kad daug Ukrainos kolchozininkų — valstiečių padavė vyriau-
sybei prašymus perkelti juos į kai kuriuos Sibiro ir kitus Azijos rajonus. 
Esą, prašymai motyvuojami tuo, kad tuose rajonuose žemė nepaprastai 
derlinga, žmonių maža, daugelis ukrainiečių ir norį ten įkurti naujus kol-
chozus. 

Tai buvo prieš porą trejetą metų iki raudonosios armijos įžygiavimo 
į Lietuvą. 

Nei man, nei kitiems, klausiusiems to pranešimo, neatėjo į galvą min-
tis, koks likimas ištiko tuos vargšus ukrainiečius, kurie „padavė" prašy-
mus išvežti juos iš savos, visa ko pertekusios tėvynės į tolimas Sibiro 
tundras ar Azijos tyrlaukius. Tai mums visiems paaiškėjo tik tada, kai 
SSSR Liaudies Komisarų Tarybos pirmininkas V. M. Molotovas 1941 m. 
birželio 17 d. pranešė per radiją, esą daugelis lietuvių padavė prašymus 
išvežti juos į kitas Sovietų Sąjungos sritis. 

Atžygiavę į Lietuvą, Latviją ir Estiją raudonosios armijos daliniai 
nepaprastai nustebo, pamatę šių mažų valstybių turtingumą ir nepaly-
ginti geresnį, negu Sovietų Sąjungoje valstiečių, darbininkų ir inteligentų 
gyvenimą. Vargšai tarybų šalies piliečiai, kuriems nuo pat gimimo die-
nos buvo kalama, esą Sovietų Sąjungoje pats geriausias gyvenimas nekaip 
visame pasaulyje, kad kapitalistinėse šalyse darbo žmogus miršta badu, 
pamatė savo akimis, kad visa tai buvo melas, melas ir melas. Kaip tik 
atvirkščiai, Sovietų Sąjungoje darbo žmogus turi pačias blogiausias gy-
venimo sąlygas, negu bet kurioje kitoje valstybėje. Lyginti galima ne-
bent su kolonijų gyventojų gyvenimo sąlygomis. 

Prieš peržengiant okupuotųjų valstybių sienas, buvo suruošti visiems 
raudonosios armijos karininkams trumpalaikiai kursai, kuriuose partijos 
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vadovybės paskirti asmenys išdėstė, kaip laikytis okupuotuose kraštuose. 
Baigusieji kursus karininkai turėjo duoti nurodymų visiems raudonar-
miečiams. Štai kai kurie būdingesni pamokymai, ką atsakinėti vietos 
gyventojams. 

1. Į klausimą, koks gyvenimas Sovietų Sąjungoj, atsakinėti: — Pas 
mus visko yra (U nas vse est). 

2. Užimtuose kraštuose niekuo nesistebėti, bet žiūrėti kaip į maža-
vertį daiktelį, kartu pabrėžiant, kad Sovietų Sąjungoje tų pačių daiktų 
yra dešimteriopai geresnių. 

3. Valstiečiams pasakoti, kad kiekvienas kolchozininkas prie savo so-
dybos turi apelsinų medelių (nors daugelis tų pačių raudonarmiečių neži-
nojo, kad apelsinai gaminami ne fabrike). 

Ir panašiai. 
Tačiau... „ylos maiše nepaslėpsi". Jau pati raudonarmiečių išvaizda 

aiškiai bylojo, kokiose sąlygose jie augę ir gyvenę, o kai masės kolchozi-
ninkų atvyko prie priverstinų darbų, tai viskas jau buvo net perdaug 
aišku. Nors griežčiausiai buvo uždrausta pasakoti vietos gyventojams 
tiesą apie gyvenimą Sovietų Sąjungoje ir, konkrečiai, kolchozuose, tačiau 
iš to nieko neišėjo. Daugelis kolchozininkų, pamatę lašinius, neiškentę 
pasisakydavo, kad jie jau dvidešimt metų lašinių ne tik kad nevalgę, bet 
dažnas nė nežinojo, kas tai per daiktas. Atsirado ir tokių, kurie pieną 
manė esant kalkėmis nubaltintą vandenį. Tai atrodo anekdotiška, bet tai 
yra faktai. 

Sąjungos vyriausybė taip pat žinojo apie savo gyventojų materialinį 
ir kultūrinį lygį. Todėl jai buvo visiškai aišku, kad nė vienas užimtųjų 
valstybių pilietis niekados nesutiks su naująja tvarka ir naujomis gyve-
nimo sąlygomis, kad visi, pradedant inteligentija ir baigiant darbinin-
kais, vėliau ar anksčiau stos į griežtą kovą, gindami savo laisvę ir savo 
kultūrą. Nors visomis priemonėmis vengė iš karto padėtį naujose res-
publikose pabloginti, tačiau tai vyko neišvengiamai, savaime. Kasdien 
vis labiau aiškėjo, kad netrukus tikrai pavysime toli nužygiavusias „pe-
redovyje respubliki". 

Tokiose aplinkybėse „genialūs" Maskvos vadai nusprendė, kad tų 
visų respublikų gyventojus reikia likviduoti, išskirstant juos po plačią-
sias Sovietų Sąjungos erdves. 

Pasiruošimas išvežti buvo pradėtas Lietuvos TSR vidaus reikalų 
liaudies komisaro A. Guzevičiaus 1940 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 0054 
(žr. „Lietuvių Archyvo" I tomo 19—21 psl.). To nepaprasto įsakymo 
5 str. yra išvardinti visi asmens, kuriuos reikia „apdirbti ir likviduoti". 
Įsigilinę į to įsakymo esmę ir, konkrečiai, išnagrinėję 5 straipsnį, pama-
tysime, kad į „sąrašinę ataskaitą" turėjo pakliūti kuone kiekvienas Lie-
tuvos pilietis. Bent 80% visų lietuvių tikrai turėjo būti „apdirbti ir lik-
viduoti". 
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Toliau sekė instrukcija, paruošta jau Maskvoje, kurioje smulkiai iš-
dėstyta, kaip ta likvidacija turi būti įvykdyta. 

Tačiau Maskvos vyriausybė nenorėjo imtis atsakingumo už lietuvių 
likvidaciją. Dėl to ji pasiūlė Lietuvos Liaudies Komisarų Tarybai priimti 
nutarimą, kuriuo neva prašo Maskvos vyriausybę išvežti iš Lietuvos visą 
nepatikimą kontrrevoliucinį elementą. Pats nutarimas redaguotas taip, 
kad, juo pasiremiant, galima išvežti kelias dešimtis arba milijoną arba 
du milijonus žmonių. Pirmu etapu tačiau turėjo būti išvežta apie 700.000 
lietuvių (apie 30% visos tautos), tačiau tai buvo ne viskas. Toliau turėjo 
eiti kiti etapai. Iš vidaus reikalų liaudies komisaro įsakymo Nr. 0054 str. 
5 galima įsitikinti, kad turėjo būti išvežta ir sunaikinta ne mažiau kaip 
70—80% visos lietuvių tautos arba apie 1,5—2 milijonai žmonių. 

Tragiškai vyko priėmimas nutarimo apie ištrėmimą. Rusai čekistai 
pasiūlė J. Paleckiui, kaip Aukščiausios Tarybos Prezidiumo pirmininkui, 
pasirašyti kalbamą nutarimą. Kaip pasakoja arti buvę asmenys, J. Pa-
leckis svyravęs su pasirašymu. Du kartu, esą, apalpęs, tačiau nutarimą 
pasirašęs. Kai kurie komisarai nutarimo nepasirašė, bet tai nekliudė 
mirties sprendimą lietuvių tautai vykdyti. Ar priversti, ar laisva valia 
tą sprendimą pasirašė buvusieji LTSR vyriausybės nariai, ne tiek svarbu. 
Išvežimas būtų buvęs vis tiek vykdomas, net jeigu to nutarimo ir niekas 
nebūtų pasirašęs: jį buvo pasirašęs vyriausias Maskvos budelis — čekis-
tas, ir to pakako. 

Birželio 22 dieną prasidėjęs karas išgelbėjo lietuvių tautą nuo visiško 
sunaikinimo. 

Nusivylimas ir lietuvių akcija prieš bolševikus 

Buvo keletas priežasčių, dėl kurių lietuvius tuoj pat skaudžiai apvylė 
bolševikiškas režimas. 

Pirmiausia didelis žydų įsigalėjimas valdžios viršūnėse ir visose 
įstaigose. Pirmame Ministerių Kabinete jau buvo du žydai ministeriai. 
Pramonės Ministerija tapo žydų centru. Sveikatos ministeris dr. L. Ko-
ganas, važinėdamas po Lietuvą, atleidinėjo vietoje gydytojus lietuvius ir 
skirdavo jų vieton žydus. 

Liaudies Seimo rinkimų būdas galutinai pakirto pasitikėjimą naująja 
tvarka visos liaudies tarpe. Kandidatus išstatyti turėjo teisę tik komu-
nistų partijos centro komitetas, SSSR atstovybei diktuojant. Negana to. 
Kiekvienoje rinkimų apygardoje išstatyta tik tiek kandidatų, kiek reikia 
išrinkti, atseit, jokio pasirinkimo nėra. Milžiniška propaganda, kuri buvo 
varoma už išrinkimą tų kandidatų, visuomenei buvo nesuprantama, nes 
buvo aišku, kad visi išstatytieji kandidatai turės būti išrinkti. Reikia pa-
sakyti, kad Liaudies Seimo nariai neturėjo jokio balso, negalėjo pareikšti 
tikrosios lietuvių tautos valios. Jie buvo tik šachmatų figūros komunistų 
partijos rankose. 
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Nepaprastai dideli pažadai apie puikų gyvenimą, nuolatinis akių dū-
mimas didžiuliais laimėjimais, iš vienos pusės, ir liūdna tikrovė,.rodanti 
atvirkščius rezultatus, iš antros pusės, galutinai parbloškė bet kokį pa-
sitikėjimą bolševikų pažadais, planais ir programomis. Buvo rėkiama, 
kad mes riedame į laimingąjį rytojų, o atvykę iš „laimingo rytojaus" ša-
lies piliečiai aiškiai bylojo apie tai, kad jų šaly „laimingas rytojus" jau 
įgyvendintas: retas kuris turėjo baltinius, daugelis neturėjo nė suprati-
mo, iš kur gaunama balta mėsa" arba „baltas vanduo" (pienas). Toks 
pat laimingas rytojus laukė ir mūsų tėvynės. 

Daugelis aukštesniųjų pareigūnų buvo nuvykę į SSSR ir vietoje įsi-
tikino, ką bolševikai pasiekė per 23 metus. Lietuviai nestojo nariais į ko-
munistines organizacijas. Pradedant aukštais pareigūnais ir baigiant 
darbininkais, visi naująja tvarka pradėjo nusivilti ir ieškoti bet kokios 
išeities, kuri tose sąlygose buvo galima. 

Pirmiausia buvo stengiamasi kovoti su žydija. Kai kurios įstaigos, 
kur kadrų skyriaus viršininkais pateko lietuviai, žydų nepriiminėjo, su-
rasdami įvairiausius motyvus: tai nėra vietų, tai neatitinka specialybė ir 
pan. Pavyzdžiui, Socialinio Aprūpinimo Liaudies Komisariate iki 1941 m. 
balandžio 1 d. nebuvo nė vieno žydo tarnautojo, o apskričių skyriuose — 
tik vienas kitas „dėl veislės". Miškų Pramonės Liaudies Komisariate iš 
130 tarnautojų buvo daugiausia tik в žydai. Taip pat dėl „veislės". Tačiau 
kova labai sunki buvo, nes komunistų partijos centro komiteto kadrų 
skyriaus viršininkas buvo žydas Aizikas, jo klausė visi kadrai. 

Imtasi priemonių taip pat išsaugoti kiek galima ilgesnį laiką dar ne-
suardytas lietuvių įstaigas. Taip, pavyzdžiui, Miškų Pramonės Liaudies 
Komisariatas, Liaudies Komisarų Tarybos nutarimu, iki 1941 m. balan-
džio 15 dienos turėjo visas miškų urėdijas ir girininkijas perorganizuoti 
į „leschozus" (miškų ūkius). Be to, žymiai sumažinti tų įstaigų skaičių. 
Reorganizacija reiškė ne tik vardo ir ribų pakeitimą, bet visos mūsų miš-
kų administracijos likvidaciją, kuri būtų turėjusi milžiniškas neigiamas 
pasėkas Lietuvos miškininkystei. Kovota buvo tuo būdu, kad pasiųsti 
Liaudies Komisarų Tarybai projektai būdavo vis netinkami arba komi-
saras nesutikdavo su rusiškais projektais ir laikėsi savo nuomonės ir įro-
dinėjo, kad pirmaeilėse valstybėse miškų ūkis pastatytas dar aukščiau, 
negu pas mus, ir kad miškų administracija ne tik kad neturi būti maži-
nama, bet didinama. Tuo būdu projektui važinėjant iš vienos įstaigos į 
kitą ir begulint stalčiuose, atėjo birželio 22 diena. Dėl to mūsų miškų 
administracija mažai tenukentėjo: išvežta apie 7% miškininkų (Latvi-
joje — apie 60%, nes ten anksčiau viskas reorganizuota). 

Nusivylimas bolševikų valdymu Lietuvoje buvo visuotinis. Aš nesu 
patyręs nė vieno buvusio aukšto pareigūno, kuris nebūtų kažko laukęs, 
kad kartą ant visados baigtų tą chaosą ir atstatytų tvarką. 
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Naujieji lūkesčiai ir išeities ieškojimas 

Visi pamatėme žūstant tautą. Visą laiką, ypač artėjant pavasariui, 
buvo jaučiama, kad liaudis ruošiasi kovai. Tačiau negalima buvo daleisti, 
kad kova bus laimėta tik mūsų vienų jėgomis: per daug jau jėgos nely-
gios. Vilti žadino besiartinąs karas. Baimę kėlė tik tai, ar raudonoji 
armija ilgai galės laikytis prieš vokiečių armiją. Tuo atveju, jeigu kova 
ilgesnį laiką užtruktų Lietuvoje, mūsų tėvynė būtų visiškai nuteriota. 
Šiaip ar taip, tačiau tokio greito bėgimo vargiai kas tikėjosi, nors niekas, 
savaime suprantama, netikėjo raudonosios armijos nenugalimumu: per-
daug jau gerai buvo pažinta raudonosios armijos ir viso Sovietų ūkio or-
ganizacija. 


