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VANDA   KASAUSKIENE

REPRESINIU |STAIGU MEDZIAGA APIE LIETUVOS MOKSLEIVIU
ANTISOVIETINE RAI§KA 1952-1953 METAIS

1953 in. gruodzio 15-17 d. ivykusiame Lietuvos KP CK VIII plenume buvo ap-
tartas mokyklu darbas; ypa6 buvo akcentuojamas jos ideologinis poveikis visuome-
nei.  Prane5ima apie mokyklinio jaunimo idejini-politini auklejima skaite  Lietuvos
SSR MT pirmininko pavaduotojas Kaays Preik§as. JisL, kaip ir kiti atsakingi Lietu-
vos sovietines administracijos, partines orgvanizacijos bei mokslo istaigu pareigtinai
( Stasys Pupeikis, Vladas Niunka, Juozas Ziugzda etc. ), pabreze, kad ,,ne visi mo-
kytojai vadovaujasi ypatingai  svarbiu  tarybines  pedagogikos  principu - ne  tik su-
teikti moksleiviams mokslo Zinias, bet ir formuoti ju materialistine pasaul6Zinra",
kad „dalies mokytoju pamokose i§ry§keja apoliti§kumo, objektyvizmo, formalizmo,
prisiskaiteli5kumo elementai", kad  „kai kurie istorijos mokytojai,  nu§viesdami lie-
tuviu tautos istorinio ir kulttirinio palikimo klausimus,  idealizuoja feodalizmo lai-
kus ir burzuazini-nacionalistini XIX amz.  pabaigos ir XX amz.  pradzios jud6jima
Lietuvoje", kad „atskiri mokytojai i§kraipo istorinius Lietuvos darbo Zmoniu kovos
pries socialin? ir nacionaline priespauda faktus",  kad  „nedemaskuoja burzuaziniu
nacionalistiniu meginimu klastoti Lietuvos istorija, nepakankamai parodo lietuviu
ir rusu tautu draugystes istorines §aknis".

Griezta  ,,socializmo"  Lietuvoje diegeju ir saugotoju i§sakyta kritika mokytoju
atzvilgiu akivaizdziai parode, kad respublikos mokyklu isijungimas  1949 in.  i ben-
dra SSRS §vietimo sistema nepajeg6 panaikinti nepriklausomyb6s metais i§ugdytu
mokyklos  darbo  principu  ir  tradiciju.  Diduma  mokytoju,  imanomais  ir  neimano-
mais bndais apeidami oficialius partiniu organu ir ivietimo istaigu nurodymus, be
politikavimo moke moksleivius,  skiepijo meil? gimtajam kra§tui,  i5tikimybe nepa-
kei6iamoms gyvenimo vertybems - laisvei, teisingumui, dorai. Del sovietines peda-
gogikos mokymo standartu nesilaikymo mokytojai nuolatos buvo kilnojami i5 vie-

1  K . P r c i k L5 a s, D6l mokyklinio jaunimo id6jinio-politinio auklejimo, Komzt»j..``f¢LT,1953,  Nr.12,

p.13.
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nos mokyklos i kita. Partiniai pareigtinai vietose kritikavo Svietimo ministerija, kad
toji nepatenkinamai parenka mokytojus, kad „neatsizvelgia i ju politines ir dalyki-
nes savybes".  Ta6iau ir pa6ioje ministerijoje bol§eviki§kai buvo  ,,perkratomi kad-
rai". Stai nuo 1948 iki 1953 in. pabaigos, kaip nurodoma Pupeikio kalboje, pasaky-
toje §iame plenume, ministerijoje ir rajonu 5vietimo skyriuose pasikeit6 237 asme-
nys, t. y. visas ministerijos aparatas per tuos metus pasikeite daugiau negu 2 kartus,
o rajonu ivietimo skyriu vedeju ir inspektoriu sudetis -daugiau kaip 5 kartus2.

Taigi  Lietuvos mokyklose  §e§tojo  de§imtme6io  pradzioje,  suktlrus vadinamati
socializma, tebeskraide prie§inimosi svetimvy.u valdziai, kovos uZ Lietuvos laisve ir
nepriklausomybe dvasia. Siems §nkiams realizuoti mokyklose atsirasdavo mokslei-
viu ivairiu antisovietiniu organizaciju. Netgi moksleiviu romantizmas, nestandarti§-
kas laisvalaikio suvokimas buvo neigiamai vertinamas ir trikdoma ju savirai§ka.

Cia publikuojama neskelbta archyvin6 medziaga -Lietuvos SSR vidaus reikalu
ministro Kazimiero Liaudzio kalba, pasakyta §iame plenume itikinamai atskleidzia
§iurk5tu komunistu partijos ir valdzios instituciju ki5imasi i §vietimo reikalus, mo-
kyklu veiklos ideologizavima bei dalies mokyklu ir moksleiviu prie§i§ka nusistatyma
esamam politiniam rezimui Lietuvoje.

Ministras savo kalboje buvo atviras ir savikriti5kas. Tai daryti vert6 politin6 So-
vietu Satungos ir respublikos situacija. Mat po Josifo Stalino mirties (1953 in. kovo
3 d.) Lietuvos KP CK V plenume (1953 in. birzelio 11-13 d.), svarstant pretenden-
to i diktatoriaus vieta Laurentijaus Berijos parengtos padymos pagrindu SSKP Pre-
zidiumo (1953 in. geguzes 26 d.) priimta nutarima „ Lietuvos TSR klausimai" buvo
pripazinta,  kad  respublikos  saugumo  organu  darbo  kritika yra  teisinga.  Todel  ir
Liaudis savo kalboje pateik6 pla6ia to laikotarpio moksleiviu politines savirai§kos
panorama. Apibendrinantys duomenys ir atskiru moksleiviu antisovietin6s veiklos
faktai yra idomns ir svarbtis ne tik naujausivy.u laiky tyrinetojams, bet ir pla6iajai vi-
suomenei.

Sutrumpintos vietos padymetos lauztiniais skliaustais.

Lietuvos SSR vidaus reikalu ministro Kazimiero Liaudzio kalba,
pasakyta Lietuvos KP CK VIII plenume, ivykusiame

1953 in. gruodzio 15-17 d.

Draugai! Neabejojame, kad respublikos partine organizacija pasieke dymiu lai-
mejimu liaudies §vietimo srityje. I§siplete mokyklu tinklas, smarkiai padidejo moks-
leiviu  skai6ius.  Pakilo  destytoju*  idejinis-teorinis  lygis,  gilesnes  ir  tvirtesn6s  tapo

2 Svietimo ministro S. Pupeikio kalba, pasakyta LKP CK VIII plenume, L!.cfwvas vj.sz/omc#G`T ong"-

#l.zciclj.# ¢nchyv¢.T ( toliau -LyoL4 ), f.1771, ap.131, b. 215,I. 70.
* Cia ir toliau tekste turima galvoje mokytojai.
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moksleiviu Zinios. I§augo partines, komjaunimo ir pionieriu organizacijos mokyklo-
se. Mokytojai aktyviau isijunge i id6jini-politini moksleiviu auklejima.

Lietuvos TSR del nuolatines TSKP CK Satungos vyriausybes ir broli§ku respubli-
ku paramos pokario metais pasieke dymius laimejimus liaudies dkio vystyme. Pramo-
nes ir Zem6s tikio augimas, lydimas ,darbo Zmoniu kultdros ir materialines gerov6s ki-
limo, toliau padeda gerinti besimokan6io jaunimo idejini-politini auklejima.

Ta6iau kartu su laim6jimais mes turime esminius trnkumus ir klaidas besimo-
kan6io  jaunimo  idejinio-politinio  auklejimo  darbe.  Apie  tai  Cia,  plenume,  reikia
kalb6ti visu balsu.

AI manau, kad Lietuvos KP CK biuras, LKP CK mokyklu skyrius nepakanka-
mai skyre demesio sistemingam darbui keliant besimokan6io jaunimo idejini-politi-
ni lygi, neived6 reikiamos kontroles uZ savu nutarimu vykdyma ir nepareikalavo i§
Ministru Tarybos, Lietuvos LKJS CK, Svietimo ministerijos, partijos miestu ir rajo-
nu komitetu pilnos atsakomybes uZ §i svarbu ideologinio darbo bara.

Burfuaziniai nacionalistai ir sumu§tu nacionalistiniu ginkluotu bandu* liku6iai va-
deivos bando atlikti, o kai kur atlieka aktyvu prie§i§ka darba ideologiniame fronte be-
simokan6io jaunimo auklejimo srityje, jie bando, o kai kur ir sukuria i§ besimokan6io
jaunimo antitarybines organizacijas ir grupes, kuriu tikslas - teroristiniu ir diversiniu
aktu vykdymas, antitarybiniu lapeliu platinimas ir kitas ardomasis darbas.

Pogrindin6s organizacijos ir grup6s, sukurtos nacionalistu i§ besimokan6io jau-
nimo, kelia sau uzdavini plesti nacionalistine itaka kuo didesniam moksleiviu skai-
6iui, atpl6§ti jaunima nuo tarybinio mokyklos poveikio, o taip pat bauginimo ir pro-
pagandos keliu, platinant antitarybinius lapelius, neleisti, kad jaunimas stotu i kom-
jaunima ir pionieriu organizacijas, itraukti ji i aktyvia kova pries tarybu valdzia.

Kartu su nacionalistu vykdomu ideologiniu jaunimo ir gyventoju itaigojimu di-
deli ir ivairiapusi§ka darba §ia kryptimi atlieka reakcine kataliku dvasininkijos dalis
ir visokios sektanti5kos organizacijos.

Visa tai kartu pa6mus daro neigiama poveiki tarn tikros jaunimo dalies politi-
nei pasaulezinrai, del to atskiri moksleiviai, studentai ir destytojai atsiduria burzua-
ziniu nacionalistu itakoje, jiems kai kada pasiseka i§ tos aplinkos sukurti antitarybi-
nes grupes ir organizacijas.

Burzuaziniai nacionalistai antitarybiniu grupiu ir organizaciju ktirime, siekdami
i savo puse patraukti jaunima, sumaniai panaudoja tarn tikros jaunimo dalies politi-
ni atsilikima, religinius isitikinimus, jaunuoliu ir merginu menka gyvenimo patyri-
ma, stengiasi pakurstyti ker§to jausmus uZ giminiu represavima, o kai kuriais atve-
jais panaudoti jaunuoli§ka romantizma, prisidengiant skambiais Zodziais apie kova
uZ „laisva Lietuva".

* Cia ir toliau tckste turima galvoje partizanu btiriai, partizanai.
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Po  tokio  nacionalistinio  veikimo  ir  priklausomai  nuo  rezultatu  verbuojama
dirbti pogrindyje dviem btldais: savanori§kai ir prievartos keliu, grasinant susidoro-
jimu, jeigu btitu atsisakoma dalyvauti antitarybineje veikloje.

Respublikos VRM organu operatyvin6s veiklos praktika parodo, kad naciona-
listin6s organizacijos ir grupes dazniausiai atsiranda tose mokymo istaigose, kuriose
nepatenkinamai  dirba komjaunimo  ir pionieriu organizacijos,  silpnas  darbas  tarp
mokiniu ir mokytoju, skiepijant jiems komunistin6s morales, tarybinio patriotizmo,
tautu draugystes, meiles didziajai rusu tautai jausmus.

1952 in. pabaigoje vienoje i5 Vilkijos rajono viduriniu mokyklu buvo i§ai§kinta
nacionalistine organizacija, ikurta tos mokyklos mokytojo zilai6io.                       .

Zilaitis  tardymo  metu  papasakojo,  kad jis  buvo  susijes  su  nacionalistiniu  po-
grindziu  dar  nuo  vokie6iu-fa§istu  okupacijos  laiku  ir,  nusprend?s  prad6ti  aktyvia
kova pries tarybu valdzia, kad nusleptu tikruosius tikslus, pradzioje istojo i komjau-
nima, po to i TSKP, aktyviai dalyvavo visuomenin6je veikloje.

Kartu Zilaitis tyre vyresniu klasiu moksleivius, su jais dirbo individualu antita-
rybini darba, o po to juos verbavo i organizacija. Organizacijos dalyviai pagal Zilai-
6io uzduoti rage ir platino tarp mokiniu antitarybinius lapelius, kolektyviai klaus6si
„Amerikos balso" radijo laidu.

Pagrindinis organizacijos uzdavinys, kaip parode  Zilaitis, buvo kadru paruo§i-
mas ginkluotam sukilimui karo atveju pries tarybu valdzia. Tardymo metu i§ai5k6jo,
kad ilgas nacionalistines organizacijos egzistavimas buvo galimas d6l atskiru d6sty-
toju ir moksleiviu budrumo stokos.

Kai  kurie  §ios  organizacijos  dalyviu  antitarybines  veiklos  pasirei§kimo  faktai
buvo Zinomi mokytojams ir moksleiviams komjaunuoliams, vienok jie tarn neteike
reik§m6s ir neprane§6 apie juos nei partiniams, nei valdzios organams.

Vienos ginkluotos bandos vadeiva, veik?s Moletu rajone, bandes sukurti nacio-
nalistin? grupe, atkreipe d6mesi i IX-os klases mokini Bar6i, kuris susitikimuose su
banditais  i§rei§k6  antitarybine  nuomon?.  Po  atitinkamo  nacionalistinio  poveikio
Bar6iui banditai pradejo pavesti ivairias smulkias uzduotis, palaipsniui itraukiant i
aktyvesni antitarybini darba. Isitikin?, kad Bardys yra ju rankose, banditai dave jam
uzduoti sukurti nacionalistine grup? mokykloje.

I  §ia  grup?  Bar6ys  uiverbavo  jam  savo  antitarybin6mis  pazitiromis  Zinomus
moksleivius Vy§niauska ir Matie§iu.

Banditai ne tik palaik6 ry5i su Bar6io grupe, bet ir vadovavo jos praktinei veik-
lai, atskirai imant, jie grupei perdav6 ra§omata ma§inele, su kuria Bardys, Vy§niaus-
kas ir Matie§ius spausdino antitarybinius lapelius, o po to juos platino mokykloje ir
rajone. Grupes dalyviai §iais lapeliais kviete jaunima nestoti i komjaunima, §meize
tarybine  tikrov?,  kviete  sabotuoti  partiniu  ir tarybiniu  organu priemones,  skleid6
provokacinius gandus.

Siekdami plesti nacionalistine itaka tarp mokytoju, §ie lapeliai buvo perduoda-
mi Liuimei, Civiliui, Pivorui ir kitiems mokytojams.
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Vy§niauskas ir Matie§ius buvo are§tuoti, o Bar6ys i§6jo i banda. Bddamas ban-
doje, Bar6ys nusprend6 aktyvizuoti nacionalistine grup? mokykloje ir, remdamasis
mokytoju, gavusiu i§ jo antitarybinius lapelius, parama, itrauke i aktyvia nacionalis-
tine veikla destytojus Liuime, Civili, Pivoriu ir keleta mokiniu.

Po moksleiviu are§to i§ai§kejo, kad apie organizacijos veikla buvo  informuota
keletas  mokytoju,  vykdomojo  komiteto  ma§inink6  Matie§itit6,  apylink6s  tarybos
pirmininkas Zukauskas ir kiti asmenys, kurie §iame reikale parode politine trumpa-
regyst? ir Ziopluma.

Ukmerg6s rajone buvo i§ai§kinta antitarybin6 jaunimo grup6, pavadinta „Lietu-
vos  patriotai".  Jos vadovais buvo  Burokas,  Milinskas, TSKP narys,  ir Auk5tuolis,
VLRIS narys.

Nustatyta, kad vidurines mokyklos moksleiviai Burokas ir Milinskas del silpno
auklejamojo  darbo  ir  uzklasiniu  renginiu  nebuvimo  pradejo  rengti  kolektyvinius
Amerikos  balso"  radijo  laidu klausymus,  o  po  to vede  antitarybinius  pokalbius,

kuriu poveikyje organizavosi nacionalistine grupe.
Sios  grupes  dalyviai  pavoge  ra§omaja  ma5inele,  pradejo  spausdinti  ir platinti

antitarybinius lapelius mieste ir mokykloje.
Nelegaliose sueigose buvo priimtos ra§ytines dalyviu priesaikos ir nubrezti gru-

pes uzdaviniai: isigyti ginklu ir ruo§tis ginkluotam i§stojimui pries tarybu valdzia ka-
ro atveju, vykdyti teroristinius aktus pries komjaunimo,  partini ir tarybini aktyva,
uzmegzti ry§ius su bandomis.

S16pdamas  tikruosius  tikslus,  organizacijos  narys  Milinskas  istojo  i  komjauni-
ma,  o po  to,  isitikin?s,  kad juo pasitikima,  partijos  rajono  komitetui  tarpininkau-
jant,  isidarbino  Gelvonu MTS laikra§6io korespondentu  ir savo  i§vykas po rajona
panaudojo tarn, kad skleistu antitarybinius lapelius tarp kaimo gyventoju.

Tuo metu mokykloje pagyv6jo komjaunimo darbas, pradejo augti komjaunimo
organizacija, todel antitarybine grupe i§plete lapeliu, nukreiptu pries komjaunima,
leidima ir platinima, siekdama tuo sutrukdyti jaunimo stojima i VLKJS. Dali 5iu la-
peliu paem6 mokiniai ir d6stytojai, ta6iau del to joks aukl6jamasis darbas mokyklo-
je nebuvo dirbamas.

Antitarybiniu lapeliu su banditi§kais grasinimais rezultatas buvo tas, kad mokslei-
viai atsisake stoti i komjaunima, motyvuodami banditu su jais susidorojimo baime.

Panevezio 2-oje vidurin6je mokykloje buvo i§ai§kinta antitarybine grupe, pava-
dinta ,,Atzalyno" vardu, bet grup6s nariai nebuvo are§tuoti.  Grupei priklause trys
IX-os klas6s moksleiviai.

Sios grupes dalyviai pogrindines organizacijos vardu ranka ra§6 antitarybinius
lapelius, kuriuos platino Panev6Zio mieste  ir tarp mokyklos moksleiviu.  Be  to, jie
kdre antitarybinius lai§kus, kuriuos siunt6 Vilniaus ir Kauno moksleiviams.

Tardymo metu grupes vadov6 Zavadskyte parod6:
„1950  metu  pabaigoje  a5  kartu  su  Dilkaite  ir  Mi§kinyte  perskaityto  romano

Jaunoji gvardija" itakoje panorome pamegdzioti romano herojus ir tuo tikslu nu-
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sprendeme ikurti jaunimo antitarybine grupe, pavadinta „Atzalynu". Jos tikslas: ko-
voti pries tarybu santvarka. Antitarybines grupes dalyviai slapyvardziais pasirinko
romano „Jaunoji gvardija" heroju vardus.

Tekstai lapeliams sudaryti buvo imami is tarybiniu rasytoju romanu ,,Kaip grti-
dinosi plienas"  ir  ,,Jaunoji gvardija",  kuriuose  atitinkamos vietos buvo  kei6iamos
antitarybiniais i§sirei§kimais ir frazemis".

Pagrindines  priezastys  antitarybinei  grupei  atsirasti  buvo:  Panevezio  rajono
partijos, komjaunimo organu neuztikrinimas deramo politinio  aukl6jamojo  darbo
tarp moksleiviu ir mokytoju sudeties uzterstumas, del to turintys didel? aukl6jama-
ja reik§me romanai ,,Jaunoji gvardija"  ir „Kaip grddinosi plienas" buvo panaudoti
antitarybiniams tikslams.

Vilniaus miesto 1-oje ir 2-oje vidurin6se mokyklose iki §. in.* spalio men. egzis-
tavo jaunimo nacionalistine grupe, pasivadinusi „Trys". Tai rei§kia trispalv? burzu-
azin?  veliava.  Grupei  priklause  daugiausia  VIII-uju  klasiu  moksleiviai,  tarpe  ju
R. Eidrigevi6ius,  gim.  1939  in.,  A.  Banevi6ius,  gim.  1939  in.,  R.  Povil6nas,  gim.
1940 in. ir kt.

Grup6s dalyviai reng6 nelegalias sueigas Gedimino kalne, tur6jo slapyvardzius.
Profilaktiniu priemoniu vykdymo metu, siekiant grupes pakrikdymo, buvo pa-

kviesti  pasikalbeti  moksleiviai Novaitis  ir  Banevi6ius,  kuriuos  i  ta  grup?  steng6si
itraukti jos vadovas Eidrigevi6ius.  Novaitis ir Banevi6ius papasakojo apie tai, kad
grupes dalyviai rengia sueigas, ra§tu vienas kitam prane§a apie kokiu tai uzduo6iu
ivykdyma.

Apklaustas  §iuo  klausimu  pats  Eidrigevi6ius  papasakojo,  kad  apie  grupes
„Trys" egzistavima jis suzinojo i§ savo sesers Jolantos Eidrigevi6itites, kuri jam pa-
sitil6 istoti i grup?  del kolektyviniu  susirinkimu.  Eidrigevi6ius,  be  to,  papasakojo,
kad  grupei  priklause  VIII-uju  klasiu  moksleiviai,  kai  kurie  i5 ju  turejo  slapyvar-
dzius. Apie grupes egzistavima jos dalyviai susitare niekam nepasakoti.

1§ pokalbio su Eidrigevi6iumi buvo padaryta i§vada, kad grup6s sudarymo ini-
ciatoriumi buvo 2-os vidurines mokyklos VIII-os klases moksleiv6  Radvilaite.  Pa-
kviesta  pokalbiui  Radvilait6  papasakojo  apie  §ioje  mokykloje  grup6s,  pavadintos
Laisv6s  Ziburys"  („Ogoniok  svobodi")  egzistavima,  kuri  buvo  sudaryta  i§  §e5iu

moksleiviu, sekant knygos „Timtiras ir jo komanda" pavyzdziu. Grupe turejo tiksla
pad6ti  maziau  pasiturintiems  mokiniams  ir  panaikinti  egzistuojan6ia  nesantaika
tarp VIII-utu klasiu moksleiviu. Kita grup6s dalyve Jolanta Eidrigevi6idt6 prane§e
analogi§kus duomenis ir, be to, papasakojo, kad grupes sueigos vykdavo Gedimino
kalne, kiekvienas dalyvis tur6jo pseudonima ir kad jie susitare apie grup6s egzista-
vima niekam nesakyti.

*  1953 metu.
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Pokalbyje su vienu i§ 2-os vidurines mokyklos VIII-os klases moksleiviu buvo
gauti duomenys apie §ioje mokykloje grup6s, pavadintos „Ple§iku bdrys"  („Otriad
piratov"),  egzistavima,  kuriai  vadovavo  VIII-os  klas6s  moksleivis  A.  Budis,  gim.
1939 in. Grupei priklaus6 iki 8 asmenu.

Btidinga   atdym6ti,   kad   1-os  vidurin6s   mokyklos   direktorius   Ryba6iauskas,
TSKP narys, Zinojo apie grupes egzistavima dar  1953 in. pavasari ir, nepaisant to,
nesieme priemoniu jai pakrikdyti ir politiniam aukl6jamajam darbui pagerinti.

Kai kuriuose rajonuose kataliku dvasininkija bando veikti jaunimo  antitarybi-
nip pazitiru formavima, atskirais atvejais palaikant religi§kai nusiteikusiu tevu.

Sirvintu  rajono  Se§uoliu  miestelio  bazny6ios  klebonas  kunigas  Kalinauskas
1952 metu pabaigoje i§ Se§uoliu vidurines mokyklos moksleiviu sukdre klerikalin?
organizacija „Angelai6iai", kurios dalyviai buvo antitarybi§kai auklejami, kvie6iami
nestoti i komjaunima ir pionierius. I „Angelai6iu" organizacija Kalinauskas itrauke
pionier? Kolesnikaite, su kuria kunigas Kalinauskas atejo pas mokyklos komjauni-
mo organizacijos sekretore Maslinskiene ir pra§e ja pa§alinti Kolesnikait? i§ pionie-
rip organizacijos, nes ji neva reikalinga qavrbui bazny6ioje.

Del  kunigo  Kalinausko  itakos  dalis  Se§uoliu  septynmet6s  mokyklos*  mokiniu
sistemingai lanko bazny6ia, religiniu §ven6iu metu neateina i pamokas, mokykloje
uzfiksuota keletas atveju religiniu dainu ir maldu platinimo tarp moksleiviu.

Tarn, kad besimokanti jaunima pritrauktu prie bazny6ios, kunigas Kalinauskas
§ia kryptim individualiai dirbo su ju tevais, o taip pat i§ sakyklos jaunima kviet6 prie
bazny6ios.

1952 in. pabaigoje Rietavo rajono VRM skyrius i§ai5kino jaunimo antitarybine
grupve, kuri vadinosi ,,Lietuviu kovotoju satungos uZ laisv? pagalbininkai".

Sios grupes vadovas -Belskis Petras, s. Povilo, gim.  1935 in., Laukuvos viduri-
nes mokyklos X klases moksleivis, gyveno kunigo Kalinkos bute, i kuri rinkdavosi
vietines inteligentijos dalis ir, dalyvaujant Belskiui, klausydavosi amerikieti§ku radi-
jo laidu i§ uzsienio, vesdavo antitarybinius pokalbius, kurie pad6jo aktyvizuoti anti-
tarybine Belskio ir jo grup6s veikla.

1953 in. Iapkri6io 22 d. Ramygalos rajono Vadokliu miestelio nepilnoje viduri-
neje mokykloje buvo organizuotas meno saviveiklos vakaras. Pries prasidedant va-
karui i kasa kreipesi vienas bazny6ios tarnautojas ir nupirko 20 bilietu. Su tais bilie-
tais  i  vakara  atvyko  Vadokliu  parapijos  kunigas  Balei§is**  ir  bazny6ios  choras.
Moksleiviu vaidinimo pertraukos metu bazny6ios choras dainavo religines dainas.

Mokyklos direktorius Zimonaitis s6dejo kartu su kunigu §iame vakare. Mokyk-
1os partines ir komjaunimo organizaciju nera.

*  Anks6iau buvo ra§oma Se5uoliu vidurin6 mokykla.

** LKP Ramygalos rajono komiteto sekretoriaus pasisakyme nur6doma Balai§is.
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Druskininku rajono Merkines miestelyje gyvena Merkines parapijos bazny6ios
tarybos pirmininkas Kaays Pogazelskas. Jis turi savo nama ir dali buto i5nuomoja
Merkines  vidurin6s  mokyklos  moksleiviams.  Pogazelskas  1947  in.  palaike  ry§i  su
ginkluotos bandos dalyviais. Jo buta lanko Merkines bazny6ios kunigas Vytautas Si-
doras ir vargonininkas Masalskas.

1947 in. jo bute gyveno moksleiviai Novickas ir kiti, kurie  dalyvavo  Merkines
klubo susprogdinimo organizavime. Dabartiniu metu pas Pogazelska gyvena Mer-
kines  vidurin6s  mokyklos  moksleivis,  d6l  to  Pogazelskio  buta  lanko  i§tisas  bdrys
Merkin6s mokyklos moksleiviu.

Ar galima negalvoti,  kad pas §i buto  i5nuomotoja vel  susirenka  antitarybi5kai
nusiteike asmenys?

Kataliku  dvasininkai  savo  reakcineje veikloje  tarp jaunimo  pla6iai  panaudojo
bazny6ios aktyva, kuris susideda i§ buvusiu vienuoliu, ivairiu religiniu organizaciju
ir „broliju".

1952 metu pabaigoje vienuol6 Ruzgaityt6 Skuodo rajono Mos6dzio vidurineje mo-
kykloje i]rir6 religin?-sektanti§ka grupe, kuri pradiioje vadinosi „Bedarbiais", o v6liai
„Snieguole". Grupei priklause V-VI klasiu moksleiviai, kuriu amzius - 10-13 metu.

Visi grupes dalyviai turejo slapyvardzius, rinkosi i nelegalias sueigas Ruzgaites
bute. Ji, prisidengusi maldu mokymu, moksleivius nuteikin6jo antitarybi§kai.

Su grupes dalyviais ir ju t6vais LLKJS Skuodo rajono komitetas ir rajono §vieti-
mo skyrius atliko profilaktini darba.

1953 metu vasara vienuole Domic6le Buivydait6 RIaipedos rajono Gargzdu mieste-
lio kunigo Siniuso nurodymu i]thre bnrelius, kuriuose ji vaikus moke katekizmo.

Analogi§ka darba kunigu nurodymu dirbo vienuoles Kaune, Kretingoje ir kitur.
Svarbia reik§me auklejant vyresniu klasiu besimokanti jaunima turi internatai.

Veikian6iuose  internatuose  komjaunuoliai  ir  pedagogai  mazai  dirba  aukl6jamar.i
darba. Kai kuriuose internatuose moksleiviai palikti patys sau. Bet dar blogiau ten,
kur n6ra internatu. Kataliku dvasininkai stengiasi paimti i savo rankas vaikus, kurie
neturi kur gyventi.  Kunigai per bazny6ios komiteta,  ,,davatkas"  ( §venteivas ), vie-
nuoles, o kai kada ir savo bute suranda pastoge vaikams, o paskui tuos vaikus pa-
jungia savo demoralizuojan6iai itakai.

Mano pozitiriu, intemato organizavimas ir darbas jame mdsu salygose jgyja politin?
reiREme, ir mes privalome padaryti viska, kad kiekviename miestelyje, kuriame yra vidu-
rine mokykla, bntinai btitu intematas ir jame dirbamas politinis aukl6jamasis darbas.

Vilniuje,  RIaip6doje,  Silut6je,  Naujojoje Vilnioje,  Kaune,  5iauliuose  ir kitose
vietose ilga laika egzistuoja nelegali antitarybine sekta „penkiasde5imtininkai".

Sios sektos skelbejai, prisideng? savo sektanti§ky apeigu atlikimu, organizuotai
savo pasek6ju butuose rengia nelegalias religines sektanti§kas sueigas, kuriose at-
kakliai veda antitarybin? agitacija, platina reakcine sektanti§ka literatdra, prie§pas-
tato  savo  sektanti§kus  isitikinimus  tarybin6s  visuomenes  komunistines  moral6s
principams, itaigoja ir itraukia i sekta naujus narius, daugiausia jaunima.
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Siekdami i  sektanti§kas  religines  sueigas pritraukti jaunima,  skelb6jai  organi-
zuoja sektanti§ku himnu, religiniu dainu ir deklamacijos mokyma,  taip pat rengia
teatrines inscenizacijas.

Pavyzdziui,  1953  in.  Iapkri6io  7-os vakara,  Spalio  socialistin6s  revoliucijos  26
metiniu §ventes diena, vieno i§ §ios sektos propaguotojo bute buvo suorganizuota
nelegali sektantu sueiga, kurioje dalyvavo daug jaunimo.

Sektos jaunimas, skelb6javms vadovaujant, inscenizavo antitarybinio turinio pje-
s?, pastatyme dalyvavo dalis Siauliu 8-os vidurines mokyklos XI-os klas6s ir vakari-
n6s mokyklos V-os klases mokiniu.

Kai kurie ,,penkiasde§imtininkv" sektos skelbejai §itaip apibndina bdtinuma i§-
laikyti jaunima sektoje ir itraukti i ja naujus narius:

„Mes dziaugiames, kad mtisu jaunimas tvirtas ir mes visomis i§galemis siekiame,
kad tarybine itaka neveiktu mtisu jaunimo ir dar labiau ji stiprintum evangeliniu mo-
kymu. Ateis laukiamas laikas, §tai tada _mums ir bus reikalingas mdsu jaunimas".

Vienas i§ skelbeju tiesiai pasake:
„Mes rengiame atskirus pa5nekesius su jaunimu, o ypa6 §iuo metu, kada esame

apsupti ateizmo".                                                                                 v
Pana§ns veiksmai ir pamokslai nuodija mtisu jaunima. Stai del to btitina atlikti

dideli idejini-auklejamaji darba tarp visu jaunimo sluoksniu, ypa6 tarp evangelistu,
kad atitrauktum §i jaunima nuo ju skelbeju.

Per  1953  metu  tre6iati ketvirti buvo patraukta baudziamon  atsakomyben  446
nepilname6iai,  is ju 265  asmenys buvo  are§tuoti.  1§ bendro  skai6iaus  asmenu,  pa-
trauktu baudziamon atsakomyben,  17% sudaro moksleiviai. Dalis mokyklinio jau-
nimo patraukta baudziamon atsakomyben uZ valstybes ir asmenin6s nuosavybes vo-
gima, ple§ikavima ir chuliganizma.

15 pokalbiu uZ nusikaltimus  sulaikytais  moksleiviais galima  daryti  i§vada,  kad
eil6je mokyklu auklejamasis darbas tarp moksleiviu dirbamas nepakankamai, n6ra
reikiamos drausmes, mazai organizuojama kultdriniu renginiu laisvu nuo pamoku
metu. Del §iu priezas6iu labiausiai nepastovi moksleiviu dalis, kuri nera mokyklos
ir tevu demesio centre, i§dykaudama ar del kitu priezas6iu ivykdo nusikaltimus.

1953  metu rugsejo  10 d.  pietu pertraukos metu  i§ kiosko Nr.  55  Vilniuje per
langa nezinomi nusikalteliai pavoge vyno-vaisvandeniu prekiu uZ 262 rublius`.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad §ia vagyste ivykde grupe Vilniaus 36-os ir 3-os
viduriniu mokyklu IV-V klases moksleiviu, kurioje buvo 5 asmenys.

Per §iu metu* 9 m6nesius milicijos organai sulaik6 513 beglobiu vaiku, tarp ju
119 asmenu, pabegusiu i§ vaiku namu,  8 -i§  amatu mokyklu ir  12 i§ Teisingumo
ministerijos vaiku priemimo punktu ir 1543 neprizitirimu asmenu, tarp kuriu 1050
moksleiviu.

<...>

*  1953 metu.
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Respublikos VRM organai atliko  dideli darba,  nukenksmindami nacionalistu
antitarybine veikla.

Nuo  1945 in. respublikos VRM organai likvidavo daugyb? pogrindzio centru,
kurie band6 vadovauti nacionalistiniam pogrindziui, o taip pat eile kitu vadovaujan-
6iu ir organizuojan5iu pogrindzio grandziu, nacionalistiniu organizaciju, kuriu daly-
viais eileje atveju buvo moksleiviai.

Ta6iau, savikriti§kai kalbant, reikia pripazinti, kad Lietuvos TSR saugumo or-
ganai dar nepakankamai dirba: laiku nei5ai§kina ir nenutraukia prie§i§kos naciona-
listinio pogrindzio veiklos tarp moksleiviu, o atskirais atvejais dargi padaro klaidas.

Pasitaike tokie atvejai, kai VRM darbuotojai, gav? prane5imus apie atskiru asmenu
antitarybin? veikla arba apie pasiruo§ima sukurti organizacija laiku, neuzkirto kelio prie-
§i§kai veiklai jos ufuomazgoje, d6l to atsirado galimybe §ioms grupems issiplesti.

Prie VRM organg klaidu taip pat galima priskirti jaunimo, patekusio i burzua-
ziniu nacionalistu itaka, nereikalingus are5tus ir nepakankama visuomenes ijungi-
ma profilaktin6ms priemonems vykdyti, klausimu, susijusiu su antitarybiniu organi-
zaciju mokykloje atskleidimu, svarstyma.

Antitarybiniu organizaciju ir grupiu i5ai5kinime mes neskiriame reikiamo  de-
mesio ju i§takoms atskleisti, neprisikasame iki §aknu, nesugebame ivardinti prie§i§-
ka veikla skatinan6iu salygu.  D6l to padarome rimtas klaidas, kurios salygoja tai,
kad antitarybines formuotes keleta kartu atsiranda toje pa6ioje vietoje.

Nepakankamai panaudojame profilaktika mtisu i§ai§kinamoms antitarybinems
organizacijoms ir grupems.

Respublikos Vidaus reikalu ministerija ir jos organai vietose imsis visu priemo-
niu, kad ateityje nepasitaikytu burfuaziniu nacionalistiniu i§puoliu mokyklose.

Man?s nepatenkina §vietimo ministro drg. Pupeikio pasisakymas*. Jis savo kalbo-
je i§vardino ministerijos darbo trikumus. Be abejones, §ie trikumai labai rimti, bet
kod61 tokie trnkumai buvo ministerijos darbe, kas juos gimdo, kokiu priemoniu minis-
terija emesi ir numato imtis jiems pa§alinti, apie tai drg. Pupeikis nieko nepasake.

0 a§ manau, kad btitina LKP CK plenume pareikalauti i§ Svietimo ministerijos
ir asmeni§kai i§ ministro drg. Pupeikio pakeisti vadovavimo ministerijai del moks-
leiviu idejinio politinio auklejimo stiliu. Bntina, kad kiekvienas ministerijos darbuo-
tojas ir jos periferiniai organai jaustu, kad jiems partija patikejo viena i§ reik§min-
giausiu baru - augan6iosios kartos komunistini auklejima. Pareikalauti i§ Ministry
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LW04 f. 1771, ap. 131, b. 215,1. 79-93. Originalas rusu k. Ma§inra5tis.

* Jam buvo suteiktas Zodis kalb6ti plenumc pries K. Liaudzio pasisakyma.
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