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Mečislovas Jurevičius gimė 1927 m. spalio 29 d. Šiaulių apskr. Mimaičių 
kaimo ūkininkų šeimoje. 

1944 m. įstojo į Lietuvos partizanų gretas. Priklausė Kęstučio partizanų 
apygardai. 1945 m. legalizavosi ir 1948 m. buvo pašauktas į sovietinę ka-
riuomenę. Nebaigus tarnybos, 1950 m. gegužės mėn. buvo suimtas ir kartu 
su dar dviem lietuviais apkaltintas antisovietine propaganda: pasisakymais 
prieš žemės ūkio kolektyvizaciją Lietuvoje, gandų apie greitą SSRS–JAV karą 
skleidimu ir kt. Nuteistas 25 m. lagerio. Tačiau po Stalino mirties bausmė 
sumažinta ir 1956 m. M. Jurevičius buvo paleistas. Į Lietuvą grįžo 1958 m. 
Dirbo „Elnio“ kombinate, Šiaulių statybos treste, o 1965 m. įsidarbino dažy-
toju Lietuvos aklųjų draugijos Šiaulių gamybinio mokymo kombinate. 

Į disidentinę veiklą M. Jurevičius įsitraukė 1972 m., kartu su Kaziu Al-
minu pradėdamas platinti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“. Priklau-
sė ir Eucharistijos bičiulių būreliui, kurio veikla buvo pasklidusi po visą 
Lietuvą. Eucharistijos bičiuliai ne tik studijavo religinę literatūrą, meldėsi, 
bet domėjosi ir krašto istorija, tautinių tradicijų išlaikymu, platino religinę 
literatūrą. Tai jiems, Eucharistijos bičiuliams – M. Jurevičiui ir Stanislovui 
Čilinskui, kilo mintis nunešti kryžių į Kryžių kalną. Norinčių atsirado apie 
dvidešimt. 1973 m. gegužės 19-osios naktį jie su kunigo Jono Babono pa-
šventintu 50 kg sveriančiu kryžiumi patraukė Kryžių kalno link. Paryčiui 
kryžius buvo pastatytas. Deja, išstovėjęs vos kelias valandas, saugumiečių 
buvo nuverstas. Kai kuriuos kryžiaus nešėjus saugumas suėmė, tarp jų ir 
M. Jurevičių, tačiau palaikę naktį ir ištardę paleido. 

1975 m. pradžioje M. Jurevičius buvo atleistas iš darbo. Oficialiai – „už 
pravaikštas“, nes atsisakė dirbti katalikams privalomų religinių švenčių 
dienomis ir prašė kombinato administracijos leidimo atidirbti šeštadie-
niais arba atostogų metu. Atleistas iš darbo M. Jurevičius kreipėsi į Šiaulių 
miesto liaudies teismą, bet ieškinys buvo atmestas. Nepadėjo nei Lietuvos 
SSR Aukščiausiasis teismas, nei Lietuvos ir SSRS prokuratūros, nei skundai 
aukščiausiai LSSR ir SSRS vadovybei. Vengdamas persekiojimo „už veltė-
džiavimą“ 1977 m. pradėjo dirbti Žarėnų-Latvelių bažnyčios zakristijonu.

M. Jurevičius kartu su Eucharistijos bičiuliais dalyvavo ne vieno disi-
dento teisme, pasirašė daugelį dokumentų dėl tikinčiųjų teisių pažeidinė-
jimo, platino pogrindžio leidinius. 1975 m. pabaigoje jis bandė patekti į 
Lietuvos SSR Aukščiausiąjį teismą, kur vyko Sergejaus Kovaliovo teismas, 
tačiau prie teismo rūmų buvo sulaikytas ir nuvežtas į KGB apklausti. Dėl 
savo veiklos ne kartą buvo tardomas, jo bute atliekamos kratos. 1980 m. 
vasario mėn. buvo sulaikytas Šiaulių autobusų stotyje. Kratos metu paimti 
Lietuvos Helsinkio grupės (LHG), į kurią įstojo 1979 m., dokumentai dėl 
areštų Lietuvoje, pareiškimas dėl įvykių Afganistane ir kt. Krata buvo atlik-
ta ir namuose. Rasta ir paimta nuotraukų, Eucharistijos bičiulių knygutės, 
kita pogrindyje dauginta literatūra.

1979 m. vasarą M. Jurevičius pasirašė „1945-ių pabaltijiečių memo-
randumą“. Kaip LHG narys pasirašė protestus dėl Antano Terlecko, Juliaus 
Sasnausko, Tatjanos Velikanovos, Vytauto Skuodžio, Gintauto Iešmanto ir 
Povilo Pečeliūno suėmimo, akademiko Andrejaus Sacharovo ištrėmimo 
į Gorkį, dėl vokiečių diskriminavimo Lietuvoje ir kt. žmogaus teisių pa-
žeidimų. 1979 m. M. Jurevičius parėmė Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų 
komiteto dokumentą Nr. 12 apie vaikų teisių pažeidimus LSSR, adresuotą 
UNESCO organizacijai. 1981 m. vasario mėn. su kitais Helsinkio grupės 
nariais pasirašė protestą, adresuotą LSSR prokurorui, dėl Petro Cidziko už-
darymo psichiatrinėje ligoninėje. Taip pat pasirašė ir daugelį kitų protestų, 
pareiškimų, dokumentų. 

1981 m. M. Jurevičius buvo suimtas ir nuteistas antrą kartą – šį kartą 3 
metams pataisos darbų. Kratos metu iš jo buvo paimta apie 50 nuotraukų 
su tikinčiųjų eisenų vaizdais, prieškario ir karo metų spaudos komplektų 
ir kt. Apkaltintas už tai, kad 1979 m. liepos 27 d. organizavo ir vadovavo 
procesijai iš Meškuičių į Kryžių kalną (dalyvavo apie 500 žmonių), 1979 m. 
rugpjūčio 26 d. organizavo maldininkų eiseną iš Tytuvėnų į Šiluvą (dalyva-
vo apie 1000 žmonių), 1980 m. rugpjūčio 24 d. dalyvavo tikinčiųjų procesi-
joje iš Tytuvėnų į Šiluvą. Motyvuota tuo, kad minėtos eisenos buvo nelega-
lios, „trukdė eismui“ ir buvo pažeista „viešoji tvarka“.

1984 m. M. Jurevičius iš įkalinimo vietos paleistas. Grįžęs toliau daly-
vavo neginkluotame pasipriešinime, platino pogrindžio leidinius. 1989 m. 
įstojo į Lietuvos krikščionių demokratų partiją. 

Lageriai palaužė M. Jurevičiaus sveikatą. Mirė sulaukęs 72 metų 1999 m. 
lapkričio 13 d. Palaidotas Šiaulių Ginkūnų kapinėse.

M. Jurevičius buvo gavęs ypatingą apaštališkąjį palaiminimą iš popiežių 
Jono XXIII (1975 m.) ir Jono Pauliaus II (1990 m.). Lietuvos Respublikos 
Prezidento 1999 m. vasario 1 d. dekretu už nuopelnus Lietuvai apdovano-
tas Vyčio Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino 
Komandoro kryžius).

LGGRTC informacija

Grupė Lietuvos disidentų, 
susirinkusių palaikyti teisiamą 
kovotoją dėl žmogaus teisių 
Romualdą Ragaišį. Trečias iš kairės – 
M. Jurevičius. Vilnius, 1979 m. lapkri-
čio 19 d. Iš Genocido aukų muziejaus

Lietuvių ir rusų disidentai S. Kovalio-
vo, žymaus kovotojo dėl žmogaus tei-
sių ir demokratijos Sovietų Sąjungoje, 
teismo dieną. Devintas iš kairės – 
M. Jurevičius, vienuoliktas – 
A. Sacharovas. Vilnius, 1975 m. 
Iš Genocido aukų muziejaus

Ką tik iš lagerio paleistas M. Jurevičius (dešinėje) su bendražy-
giu Vytautu Vaičiūnu. 1984 m. Iš Genocido aukų muziejaus

Iš lagerio paleistas M. Jurevičius meldžiasi Kryžių 
kalne. 1984 m. Iš Genocido aukų muziejaus

Kun. Algirdas Mocius neša kryžių į Kryžių kalną. M. Jurevičius pažymėtas rodykle. Šiaulių r., 
1979 m. liepos 22 d. Iš Genocido aukų muziejaus
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