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VANDA  KASAUSKIENE

1944-1946 METU DOKUMENTAI APIE LIETUVOS MOKYTOJU
IR MOKSLEIVIU ANTISOVIETINE ELGSENA

Lietuvos mokytojai,  patyre  represijas  ir tr6mimus per pirmaja  sovietu okupa-
cija,  nenuleid?  ranky  naciu  okupacijos  metais,  pasibaigus  Antrajam  pasauliniam
karui tik6josi kra§to nepriklausomybes.  Ta6iau  nuo pat pirmuju  antrosios sovieti!
okupacijos  dienu  prasid6j?s  kra§to  sovietizavimas  nutolino  Lietuvos  nepriklauso-
myb?.  Mokykla,  esant  tokioms  aplinkyb6ms,  tur6jo  tapti  totalitarinio  rezimo, va-
dinamu socializmo ktirimu, irankiu. Moksleivit} mokymas ir aukl6jimas imtas vers-
ti auk§tyn kojomis.  Prasid6jo nepriklausomyb6s metais puosel6tu vertybiu perkai-
nojimas.  Nuo  mazens  i vaiku  galvas  imtos  kalti  naujos  id6jos:  vietoje  meil6s  T6-

vynei Lietuvai -brukama meile pla6iajai T6vynei - Sovietu Sap.ungai, kovotojai
uZ Lietuvos laisv?  ir nepriklausomyb?  ivardijami banditais,  meile  savo kra§tui, jo
istorijai  vadinama  burzuaziniu  nacionalizmu.  Visa  tai  labai  Zeid6  mokytoju  ir
moksleiviu  tautinius  jausmus.

Jau pirmaisiais pokario, 1944-1945 mokslo metais, gimnazistus uzklupo mobi-
lizacija i Raudonar.a armija. Nor6dami jos iivengti, jaunuoliai klastojo asmens do-
kumentus. Ta6iau gimnazistu gudravimai daznai isai§k6davo. ir jie atsidurdavo nau-

joku 6mimo punktuose. Lietuvos jaunimas, netarnav?s rudiesiems okupantams -
naciams, nenor6jo tarnauti ir raudoniesiems okupantams -bol§evikams. Dalis gim-
nazistu, uZuot tarnav? svetimoje kariuomeneje, i§6jo i mi5kus. ,,Miskai pasipilde gim-
nazistais, -ra§o AItanina Garmut6 knygoje „IS6jo broliai", -kai juos pradejo imti
i rusu kariuomen?"1. Mokytoju ir moksleiviu prie§inimasi sovietu tvarkai i§kart paste-
bejo uoltis komunistu partijos ir komjaunimo darbuotojai. Jie 6m6 persekioti mokslei-

I   A.   GaLrmute.   156jo  broliai..  Dt>keimentin6s  apybraiztis,   Kz\unas,  L990,  p.  8].
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vius ir tikrinti ju politines nuostatas, nepaklusniuosius §alinti kaip „reakcionierius" i§
gimnaziju. Ta6iau ir §i prievarta neibaugino nei mokytoju, nei moksleiviu. Jie reme pa-
siprie3inino say.tidi. Gimnazijose ir progimnazijose partizanu iniciatyva buvo steigiamos
moksleiviu pogrindines organizacijos, kurioms vadovavo mokytojai ir patys moksleiviai.
Vien 1945 in. pirmajame pusmetyje NKGB institucijos i§ai§kino moksleiviu pogrindi-
nes grupes Prienu, Ukmerg6s, Kedainiu, Leipalingio ir kitose gimnazijose2.

Lietuvos mokytoju ir moksleiviu antisovietines nuotaikas bei ju elgsena pirmai-
siais  pokario  metais  akivaizdziai  atskleidzia  Cia  publikuojami  dokumentai,  kurie
saugomi Lietuvos valstyb6s centriniame archyve (toliau - LVCA), Lietuvos visuo-
menes organizaciju archyve (toliau - LVOA) ir buvusiame KGB - Lietuvos ypa-
tingajame archyve (toliau - IYA).

Praleidimai padym6ti lauztiniuose skliaustuose. Dokumentu kalba netaisyta.

1. Lietuvos KP(b) K6dainiu apskrities komiteto sekretoriaus V. Pletkaus ra§tas
Lietuvos KP(b)  CK sekretoriaus A.  Snie6kaus pad6j6jui M.  Moskvinui apie Kra-
kiu gimnazijos mokytoju politines nuotaikas3.

K6dainiai                                                                                       1944 in.  gruodzio 20 d.

LKP(b) CK sekretoriaus pad6j6jui Drg.  Moskvinui
1944.XII.20
Nr.  54

Del  susidariusios  padeties  Krakiu  vals6iaus  valst[ybineje]  gimnazijoj  i  ra§ta
Nr.  946*  prane§u.

Kad direktorius kol kas dar eina savo pareigas, jo pakeitimui parenkama kan-
didatdra. Del jo praeities ir darbo vokie6iu okupacijos metu atiduota ai§kint Sau-
gumo organams. Direktoriaus padejeju, kuri buvo vienuol6, pakeista nauju. Moky-
toja vienuole, kuri organizavo mokykloje maldos kalb6jima,  atleista i§ mokytojos
pareigu.  Mokiniai,  kurie  §meiz6  komjaunuolius, vienas pa§alintas  i§  mokyklos  ir
trims sumazintas elgesys. Mokin6s komjaunuoles grazintos atgal i mokykla ir §iuo
laiku nebesiskundzia.  Direktorius,  pasak komsorgo,  dabar jau  imasi  griez6iau  su
atstatymu padeties ir dabar padetis gimnazijoj pasitaise.

LKP(b) K6dainiu Apkomo sekretorius
Pletkus

2  LLKJS  CK  1945  in.  informacija  apie komjaunimo veikla,  LM04  f.  4421,  ap.  1,  b.  39,  I.  14.
*  Koks  §io  ra§to  turinys,  nepavyko  nustatyti.
3 Lietuvos  KP(b)  Kedainiu  apskrities  komiteto  sekretoriaus  V.  Pletkaus  ra§tas ...,  ma§inra§tis,

originalas,  LM04  f.  1771,  ap.  8,  b.  332,  I.  55.
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2.  Kauno miesto liaudies  ivietimo skyriaus  inspektoriaus A.  Endzino  1945  in.
balandzio men. ra§tas §vietimo ministrui J. Ziugzdai apie Utenos ir Zarasu apskri-
6iu 8imnaziju moksleiviu nuotaikas.4

Kaunas                                                                                          1945 in.  balandzio men.

§vietimo liaudies komisarui
drg.  Ziugzdai

Prane§imas
apie pad6ti Utenos bei Zarasu apskrityse

Siuo prane§u, kad komisaro pavaduotojos drg. Me§kauskien6s isakymu §.in. ba-
landzio 24-27 dienomis lankiausi Utenos bei Zarasu apskrityse, kur radau sekan-
Cia pad6ti:

Utenos apskr. §vietimo skyriaus ved6jo prane§imu, daugelis Utenos gimnazijos
mokiniu pateik6 suklastotas gimimo metrikas, pagal kurias jie buvo atleisti nuo ka-
rin6s prievoles. Susiradus metrikacijos knygas, Sis apgavimas paai§k6jo. Be to, pas
viena §ios gimnazijos mokini buvo surasta slaptai i§einan6io laikra5telio pundas. 1§-
ai§kinti Siam ivykiui §.in. balandzio men. gimnazija buvo apsupta, i§kr6sta ir suimta
12 mokiniu, 5 mokiniai po tardymo buvo paleisti, septyniems, pas kuriuos nustaty-
tos klastotos metrikos, pasidlyta stot kariuomenen arba ju reikala teksia perduoti

prokurattirai. Mokiniai sutiko stot kariuomen6n ir buvo i§vezti Vilniun, naujoku 6mi-
mo* punktan. Su6mimo protestan i5 Utenos bemiuku bei mergai6iu gimnaziju pasi-
§alino apie 30 mokiniu, taip, kad berniuky gimnazijos a§tuntoj klas6j teliko 3 mokiniai.

Neradus Utenoj karinio komisaro buvo sukviestas pos6dis i§ Utenos apskr. vyk-
domojo komiteto pirmininko drg. Pal§io, LKP(b) apskrities komiteto antro sekre-
toriaus**  ir 5vietimo skyriaus vedejo drg. Jesinevi6iaus, kur nutarta visiems moki-
niams nusiusti raginimus grizti mokyklon ir t?sti moksla.

Apskrity normalus ivietimo darbas neimanomas d6l gauju** * veiklos.1§ Anyk§6iu
vals6iaus mokyklu Utenon turejo pasitraukti §e§i mokytojai, i§ Aluntos 2. Debeikiu pro-

gimnazijos direktorius drg. Putrimas labai Ziauriai pakartas ir i§Zudyta visa jo 5eima.
Anyk§6iu gimnazijos 1 mokytojas ir 2 mokiniai nukauti valymo operacijoj miske. 1fys
5ios gimnazijos mokytojai suimti, kaip itariami turi ry5iu su partizanais. 3 Tauragnu

*  Turetu  btiti:  paskirstymo.
**  Tekste  pavard6  nenurodyta.
***  Turimi  galvoje  partizanai.
4 Kauno miesto liaudies L€vietimo skyriaus inspektoriaus E. Endzino 1945 in. balandzio men. ra§tas ...,

ma`5inra5tis,  originalas,  LWG4,  f.  R-762,  ap.  6,  b.  125,  I.  85.

354



progimnazijos mokiniai pasi§alino mi§kan. Susisiekimas su Mol6tu vals6iaus mokyklom
beveik neimanomas. Sios salygos be galo apsunkino mokyklos darba.

Tarp LKP(b) apskr. komiteto sekretoriaus, apskrities vykdomojo komiteto pir-
mininko ir Svietimo skyriaus ved6jo trtiksta glaudaus bendradarbiavimo. Taip ba-
landzio  men.  27-28  dienomis  pravestos  gim[nazijos],  progimnazijos  direktoriu,
centriniu mokyklu bei pirkiu-skaityklu vedeju konferencijos dalyviams nepardpintos
nakvyn6s bei maistas,  dienotvark6 i§ anksto neaptarta ir pana§iai.

Pazadeta ateity glaudiiau dirbti, tokiu btidu bendromis j6gomis btisiq nugal6ti
visi sunkumai.

Zarasu  apskritis.
Zarasu apskrities liaudies §vietino skyriaus ved6jas, i§kviestas i5 pamoky gimnazi-

joj, at6jo uniformuotas su ginklu prie dirzo. Ved6jas pats desto konstitucija. Jo prane-
5inu, kazin kas paleido Zarasuose ganda, kad esa po Utenos gimnazijos valymo, at-
ejusi Zarasu gimnazijai eile ir i§ jos visi mokiniai bnsia i§vezti. Tai esa ri§ama su Ber-
lyno pa6mimu. §ioms paskaloms patikeje i§ gimnazijos pasi§alino 50 mokiniu. Direk-
torius ir mokytojai tai nesutrukd6. §. in. balandzio 25 d. LKP(b) Zarasu apskrities ko-
miteto sekretorius drg. M6lynis asmeniskai praved6 gimnazijoje ai§kinamay.i darba, ku-
rio pasekm6je balandzio 27 d. apie 30 mokiniu grizo i mokykla. Trtiko dar 20 mokiniu.

Inspektorius A. Endzinas

3.  NKGB  Zarasu  apskrities vir§ininko  Grigorjevo  1945  in.  Iiepos  men.  ra§tas
SSRS NKVD-NKGB igaliotiniui Lietuvai I. Tka6enkai apie moksleiviu antisovie-
tine organizacija zarasuose5.

ZAIasa;i                                                                                                             Visi5kai slaptai
1945  liepos men.

SSRS NKVD-NKGB igaliotiniui
Lietuvai generolui leitenantui drg.  Tk a 6 e n k a i
Vilnius

S.  in.  Iiepos  7-13  buvo  likviduota  agenttirine byla  „Gimnazistai".  Pagal byla
are§tuoti 8 Zmon6s, tarp ju:

1. Juodvalkis Albertas, Mykolo s., gim.1914 in., kil?s ir gyvena Kalandi§kiu kin.,
Degu6iu vals5., Zarasu apskr. Lietuvos TSR, lietuvis, i§silavinimas 4 pradin6s mo-
kyklos klases, nepartinis, rikininkas;

5 NKGB Zarasu apskrities vir5ininko GrigoH.evo 1945 in. Iiepos men. ra.5tas ..., ma§inra§tis, originalas

rusu k.,  LH4,  f.  8,  ap.  10,  b.  26,  I.  127-130.
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2.  Juodvalkis  Jonas,  Jono  s.,  gim.  1926 in.  Cikagoje,  JAV,  lietuvis,  nepartinis,
Zarasu gimnazijos VI-os klas6s moksleivis;

3.  Rutulis  Vladas,  Jono  s.,  gim.  1927  in.,  kiles  ir gyvena  Zarasuose,  Lietuvos
TSR,  lietuvis,  nepartinis,  Zarasu  gimnazijos  VI-os  klases  moksleivis;

4.  Gaidys Leonas, Jono s., gim.  1920 in. Varni§kiu kin.,  Dusetu vals6.,  Zarasu
apskr., lietuvis, nepartinis,  1941 in. buvo kandidatu i VLKJS eiles,  1938-1939 in.
priklaus6  Skautu  jaunimo  organizacijai,  iki  aresto  dirbo  Zarasu  apskr.  Iiaudies
§vietimo  skyriaus  inspektoriumi;

5.  Ziemis Gediminas, Jono s.,  gim.  1927 in.  Salako kin.,  Salako vals6.,  Zarasu
apskr.,  lietuvis,  nepartinis,  Zarasu  gimnazijos  VII-os  klas6s  moksleivis;

6.  Budris  Algimantas Jonas,  Jaronimo  s.,  gim.  1928  in.  Vilemu  [k]m.,  Kauno
apskr. Lietuvos TSR, lietuvis, nepartinis, Zarasu gimnazijos VII-os klas6s mokslei-
vis;

7. Apuokas Jonas, Balio s.,  gim.  1928 in. Voversiu kin.,  Dusetu vals6.,  Zarasu
apskr. Lietuvos TSR, lietuvis, nepartinis, Zarasu gimnazijos VII-os klas6s moks-
leivis;

8. Juodvalkyt6 Lauryna, Jono d., gim.  1924 in. JAV, lietuv6, nepartin6, Zarasu
gimnazijos  VIII-os  klas6s  moksleiv6.

Agenttirinis  sekimas  ,,Gimnazistai"  buvo  pradetas  §.in.  Iiepos  m6nesi.
Agenttirinio sekimo metu buvo nustatyta, kad anks6iau iivardinti Zmon6s, bti-

dami  prie5i§kai  nusiteiky valdiiai, juos  supan6iu  Zmoniu  tarpe vede  antitarybin?
agitacija  ir  platino  nelegalia  antitarybine  literattira.

Tardymo  metu  nustatyta,  kad  patraukti  atsakomyb6n  yra  antitarybin6s  kari-
n6s  -  sukil6liu  organizacijos  ,,Lietuviu  tautos  partizanu  s".unga"  (,,LLPS")*
dalyviai.

Are§tuotas Juodvalkis Albertas §.in. Iiepos 24 d. tardymo metu parod6, kad jis
yra  antitarybin6s  organizacijos  ,,LLPS"  dalyvis.

„S.in.  vasario  pabaigoje  ar  kovo  pradiioje  (tikslios  datos  nepamenu)  Utenos
turguje sutikau savo pazistama Dtid6na Edvarda. Pokalbio metu Dtid6nas Edvar-
das  man papasakojo,  kad greitai turi baigtis karas tarp  Rusijos  ir Vokietijos,  bet
Anglija ir Amerika prad6s kara su Rusija.  I§vys rusu kariuomene i§ Vokietijos ir
Lietuvos".

Toliau  Dtidenas  parei§k6,  kad,  kai  prasid6s  Anglijos  ir  Amerikos  karas  su
Rusija, lietuviai  ,,partizanai" /t.y.  banditai/ prad6s kova pries bol§evikus ir, pade-
dant Anglijai ir Amerikai, i§vys juos i§ Lietuvos ir atkurs ,,nepriklausoma" Lietuvos
valstyb?.

*  Cia ir toliau tekste paliekamas organizacijos i§ rusu kalbos versto pavadinimo „Lietuvos liaudies

partizanu salunga"  (Sojuz litovskich narodnych partizan)  sutrumpinimas - LLPS.

356



Papasakojo, kad visi partizanai suvienyti i ,,Lietuviu tautos partizanu say.unga"
(„Sojuz  litovskich narodnych  partizan")  - LLPS,  kuri  ir  turi vadovauti  lietuviu
partizanu kovai su bol§evikais.

Dtid6nas Edvardas tuojau pat pasitil6 man stoti i §ia organizacija. AI sutikau.
Ddd6nas Edvardas dave man slapyvardi ,,Kolovin6", pasake ir savo slapyvardi

Pu§ies  kalnas",  rusi§kai  rei§kia  ,,Sosnovaja  gora".
Juodvalkis Albertas,  Mykolo s. taip pat parod6, kad jis i§ Dtid6no Edvardo i§

Utenos  pristatytus  i  Zarasus  gavo  nelegalius  antitarybinius  laikra§6ius  ,,Laisv6s
kelias"  (,,Svabodnaja  doroga"),  ,,Lietuvos  vienyb6s  say.ungos  laikra§tis"  (,,Gazeta
litovskovo  sojuza jedinstva").

„Ddd6nas  Edvardas  man  dave  uzduoti platinti  nelegalius  antitarybinius  laik-
ra§6ius, kuriuos jis - Dnd6nas man pristatys. Mes susitareme, kad Ddd6nas per-
duos ,,LLPS" organizacijos leidziamus laikra§6ius Utenos turguje, i kuri a§ periodi§-
kai turesju atvykti.

Dtid6nas Edvardas tuo kartu man dave nelegalaus antitarybinio laikra§6io „Lie-
tuvos vienybes say.ungos laikra§tis" viena numeri ir pasitile ji i§platinti tarp patikimu
Zmoniu".

Ir  toliau:
Nelegalius  antitarybinius  laikra§6ius,  kuriuos  gavau  i§  Dnd6no  Edvardo,  a§

atweziau i Zarasus ir daviau skaityti savo pusbroliui - Juodvalkiui Jonui, Jono s., -
Zarasu  gimnazijos  moksleiviui".

/1§  kaltinamojo  parodymu/  *

Tardytojo  taip  pat  nustatyta,  kad  visi  §ioje  byloje  are5tuoti  asmenys  gavo  ir
platino  tarp  gyventoju  karin6s  -  sukil6liu  organizacijos  ,,LLPS"  nelegaliai  lei-
dziamus  antitarybinius  laikra§6ius.

Are§tuotas  Juodvalkis  Jonas,  Jono  s.,  §.in.  16  ir 31  d.  tardymo  metu  parod6:
„Nelegalius  antitarybinius  laikra§6ius  a5  gavau  i§  savo  pusbrolio  Juodvalkio

Alberto.
...  Pirma  nelegalaus  laikra§6io  numeri  i§  Juodvalkio  a§  gavau  1945  in.  kovo

men.,  antra numeri - balandzio,  tre6ia -  1945  in.  geguz6s  men."
Ir  toliau:
...  Siuos  laikra§6ius,  sutikes  savo  drauga  Rutuli  Vlada,  daviau jam  skaityti".

Are§tuota Juodvalkyt6  Lauryna,  Jono  d.,  prisipazino,  kad gavo  ir platino  an-
titarybinius  laikra§6ius:

Atvaziuodamas i Zarasus Juodvalkis Albertas, Mykolo s., atvezdavo ir dave man
skaityti nelegalius laikra§6ius. Viso man Juodvalkis dave skaityti du numerius nelega-
laus laikra§6io. Tai buvo  1945 in. balandiio ir geguz6s men., datos neatsinenu".

* Kaip matyti i§ teksto, kabutemis i§skirtus Zodzius yra pasakes Albertas Juodvalkis tardymo metu.
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„Gautus laikra§6ius a§ daviau skaityti savo draugei Ziemytei Valei, kuri su ma-
nimi mok6si toje pa6ioje klaseje".

Tardyma vedame taip, kad i5ai§kintumeme organizacijos vadovyb?, nustatytume
ir konfiskuotume spaustuv?.

Tai  informuodami,  pra§ome  prane§ti  mums,  ar are§tuotuju  minima  „Lietuviu
tautos partizanu  sap.unga" yra ta pati  ,,Lietuvos partizanu  say.unga",  del kurios tu-
rime Jdsu  orientacija,  ar tai yra visi§kai kita organizacija.

NKGB Zarasu AS vir5ininkas Kapitonas Grigorjevas

4.  I§trauka i§ LKJS  CK sekretoriaus J.  Macevi6iaus  1945 in. ataskaitos VLKJS
CK apie respublikos moksleiviu nuotaikas6.

Vilnius
1946  in.

VLKJS   CK  ataskaita
apie Lietuvos LKJS  CK darba  1945 in.

<... >  Reikia pazymeti, kad antitarybineje veikloje, kuri vedama mokykloje, ne-
menka vaidmeni vaidina dvasininkai, buv? gimnaziju religijos d6stytojai, vadinamie-
ji kapelionai.

Pavyzdziui,  1945  in.  vasario  16  d.  Roki§kio  gimnazijos  mokiniai  ir  kai  kurie
mokytojai prisiseg6 burzuazines Lietuvos laiku trispalves v6liav6les. Matyt, ten yra
susiktirusi dar nei§ai§kinta nelegali organizacija. Tarn vadovauja kunigas Bujauskas

(buv?s gimnazijos kapelionas), kuris bazny6ioje pamaldu metu pasisako pries tary-
bu valdzia.

Roki5kio  apskrityje  keleta  kartu  buvo  i§leisti  antitarybiniai  lapeliai.  Mazeikiu
apskrities  Viek§niu  gimnazijos  mokytojas  Apolskis  ilga  laika  draud6  mokiniams
nesioti raudonas penkiakampes Zvaigzdutes ir dainuoti rusi§kas dainas.

Mazeikiu gimnazijos mokiniai pas kunigq  (buvusi gimnazijos kapeliona) lanko
religijos  pamokas.  Siose  pamokose jis  agituoja,  kad  mokiniai  nestotu  i  pionieriu
organizacija,  nes juos,  istojus  i ja, veztu i Rusija.  Jo  agitacija neliko be p6dsaky -
pastebimas  i§stojimas i§ pionieriu organizacijos.  Gimnazijoje i§ 20 pionieriu liko  15.

Pana§i-is faktai yra ir Alytaus apskrityje. 11 gimnazijos mokytoja Auksenyte ban-
ds atkalb6ti mokinius nuo stojimo i komjaunimo ir pionieriu organizacijas.

Raseinii! apskrities Betygalos gimnazijoje buvo leidziami antitarybiniai lapeliai.
§ios operacijos vykdytojus i§ai§kino komjaunimo organizacija.

6 LEIS CK sekretoriaus J. Macevi6iaus 1945 in. ataskaita VLKJS CK ..., ma`€inra5tis, originalas rusl|

k„  LWOL4.  f.  4421,  ap.  1,  b.  19,  I.  16-17.
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Ukmerg6s apskrityje mokytoju seminarijoje gyvavo religin6 organizacija „Gyva-
sis rozan6ius",  kuric| sudar6 moksleiviai ir vienas mokytojas.

Ne  vienintelis  atvejis,  kai  nacionalisti§kai  nusiteik?  mokytojai  savo  prie§i§kas
pazitiras perteikia moksleiviams destydami mokymo dalykus.

Roki§kio  gimnazijos  matematikos  mokytojas  pateike  mokiniams  matematikos
pavyzdziu, i§ kuriu turinio buvo ai§ku, kad lietuvis valstietis gyveno geriau preziden-
to Smetonos laikais, negu esant tarybu valdziai. Toje pa6ioje mokykloje literatdros
mokytoja penketais ivertino „ra§inius", kuriu turinys buvo kontrrevoliucinis, ir, prie-
§ingai, mazino pazymius mokiniams uZ tarybinio turinio ra§to darbus.

Kai kuriose gimnazijose nacionalistu itaka tokia stipri, kad moksleiviai, istoje i
komjaunima, bijo apie tai kalb6ti savo mokslo draugams.

Vasario men.  * LLKJS CK biuro pos6dyje buvo aptartas klausimas apie Seinu
apskrities mokyklu komisijos darba. Rimtas ir pagrindinis komjaunimo organizaciju
mokyklose trtikumas tas, kad jos silpnai dalyvavo pertvarkant mokykla. Principingai
ir atkakliai nepasisak6 pries nacionalistini moksleiviu pozitiri, tuo pa6iu metu ne-
pakankamai ijunge i masini politini darba atsidavusius sovietu valdziai moksleivius.

<...>
Lietuvos LKJS  CK I sekretorius J.  Macevi5ius

5. Lietuvos TSR §vietimo ministerijos inspektoriaus J. Urbie6io  1946 in.  spalio
1  d. prane§imas Svietimo ministerijos Pradiniu ir viduriniu mokyklu valdybos vir§i-
ninkui apie moksleiviu  §alinima i§ Lazdiju gimnazijos7.

Vilnius
1946  in.  spalio  1  d.

IJTSR Svietimo ministerijos Pradiniu
ir viduriniu mokyklu valdybos vir§ininkui

Urbie6io   Jono,
Pradiniu ir viduriniu mokyklu

valdybos inspektoriaus,

Prane§imas

1946  in.  rugs6jo  men.  nuo  26  dien/os/  ligi  tu  pat  metu  -  spaliu  men.  5  d.
buvau  komandiruotas  i Lazdijus ir i  Marijampole.  Uzdavinys buvo  i5tirti vietoje
Lazdiju gimnazijos mokiniu pa§alinimo priezastis ir i§ Lazdiju ir Marijampoles apskr.

*   1945  in.
7 Lietuvos  TSR  §vietimo  ministerijos  inspektoriaus  J.  Urbie6io  1946  in.  spalio  1  d.  prane§imas ...,

masinra§tis,  originalas,  LWG4,  f.  R-762,  ap.  6,  b.  216,  I.  108.
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liaudies   ivietimo  skyriu  parvezti  ,,Zinias"  apie  privalomojo  mokymo  istatymo
ivykdyma  ir  kt.

Ta6iau padymetiems uzdaviniams atlikti teko i§btiti komandiruoteje nuo rugsejo
26 d.  Iigi to pat men.  30 d.  imtinai.

Lazdiju gilrmazijos direktorius Stanulis Albinas,  1943 in.  i§klaus6 Teisiu fakul-
teta  Vilniuje,  bet  diplomo  neturi,  mokytojauja  treti  metai.  Gimnazijoje  n6ra  ne
vieno  mokytojo  su  auk§tuoju  mokslu.  1§  viso  gimnazijoje  19  mokytoju  ir  414
mokiniu.  AItuntoje  klaseje  §iuo  metu  25  mokiniai.

Patirta,  kad  buvo  sudaryta  komisija  mokiniams  i§  gimnazijos  pa§alinti  i§  §iu
asmenu:  1)  Lazdiju apskr. Iiaudies §vietimo skyriaus ved6jo Ku6insko Antano, 2)

gimnazijos  direktoriaus  Stanulio  Albino,  3)  apskrities  komjaunimo  sekretoriaus
Zauerio,  4)  VKP(b) - Lazdiju  apskrities komiteto  atstovo  Zubovo  ir 5) vietos
gimnazijos  komsorgo,  septintos  klas6s  mokinio,  Ridzausko  Juozo.  Mineta komi-
sija individualiai apklausinejo ir po to pa§alino 42 mokinius.  1§ pa§alintvy.u veliau
trys  buvo  atgal  priimti  i  gimnazija.  39  mokiniai  pa§alinti  i§  gimnazijos  visi§kai.
Direktorius Stanulis parei§ke, kad po apklausinejimo, jis gav?s i5 apskr.  komjau-
nimo  sekretoriaus  sara§a  42  mokiniu,  pradedant  nuo  tre5ios  klas6s,  ir  Zodziu
parei§kima,  kad per 24 valandas  sara§e padym6ti mokiniai privalo  btiti pa§alinti.
Direktorius  paskaite  mokiniams  §alinamvy.u  mokiniu  sara5a  ir  papra§e  apleisti
mokykla.  Man  paklausus  direktoriaus  apie  ta  mokiniu  kalt?,  jis  parei§ke,  kad
pa§alinti  mokiniai  mokyklos  drausmei  nenusizenge.

1§  VKP(b)  Lazdiju  apskrities  komiteto  sekretoriaus  Grigoriaus  Jurgio  buvo

patirta tas  pats,  kad pa§alinta i§  Lazdiju gimnazijos  42 mokiniai ir kad  trys  mo-
kiniai  buvo  pa§alinti  per klaida.  39  mokiniai  pa§alinti  kaip  reakcionieriai,  kurie
arba patys dalyvavo reakcionieri§kame darbe, arba ju t6vai ir broliai esa banditai
ar palaiko banditus ju banditiniame veikime.  Sekretorius Grigorius parei§ke, kad
komisija  pa§alinti  mokinius  buvo  sudaryta jo,  Grigoriaus,  pastangomis  kartu  su
kitais  Lazdiju  apskrities  partiniais  darbuotojais  ir kad pa§alintieji  mokiniai jokiu
btidu  negali  btiti  grazinti  i  gimnazija.

Dar,  be  to,  parei§ke  Grigorius,  kad tokiu pat bridu  ir d6l tu pat priezas6iu i§
Leipalingio gimnazijos pa§alinti 36 mokiniai. Pa§alintvy.u i§ Leipalingio gimnazijos
mokiniu  sara§o  nepavyko gauti.  Visu  pa§alintu  i§  gimnazijos mokiniu  kaltes  iro-
dymus esa galima bus gauti, jeigu bus reikalas, per ji, sekretoriu Grigoriu. Grigo-
rius  parei§ke,  kad  jis  pasielge  teisingai,  padedamas  organizuoti  tokia  komisija,
kuri valo  mokyklas  nuo  reakcionieriu.

11.  Aplankius  Marijampoles  apskrities liaudies §vietimo skyriu,  rasta, kad sky-
riaus ved6jas yra Vosylius Jonas. Min6tas ivietimo skyriaus ved6jas suteike reikia-
mas  Zinias  ir  idav6  jas  parvezti  §vietimo  ministerijon.  Btidamas  Marijampoleje,
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aplankiau pirma gimnazija,  kur direktorius RIrklys Jonas. Ten  dalyvavau VII-oje
klas6je rusu kalbos ir VIII-oje klas6je istorijos pamokose. Istorija VIII-oje klas6je
d6sto Naujokas Juozas, teisininkas. 1§ pamokos d6stymo buvo pasteb6ta, kad mo-

kytojas silpnokai pasirenges pamokai. Mokytojui i§§aukus mokini atsakyti pamoka
apie  Razina,  gavosi  toks  isptidis,  kad  Razinas  buvo  ,,visokiu  g6rybiu"  ple§ikas.
Atrode,  kad  mokiniai  mazai  susivokia  apie  tikra  Razino  veikima  ir jo  reik§m?
istorijoje.

Pradiniu ir Viduriniu Mokyklu Valdybos Inspektorius
Urbietis

Vilnius.  1946 in.  spalio men.  1  d.


