
KANAUNINKAS JUOZAPAS MEŠKAUSKAS 
(1889-1957)

Gimė 1889.IV. 16 Panevėžyje. Mokėsi Mintaujos ir Panevėžio 
gimnazijose, kur buvo baustas už lietuvišką veiklą. 1909 m. įstojo į 
Žemaičių Kunigų Seminariją Kaune. 1913-1917 m. studijavo Petra
pilio Dvasinėje Akademijoje, kurią baigė Teologijos Magistro laips
niu. Kunigu buvo įšventintas 1914 m.

Iš Akademijos buvo paskirtas rusų IV Armijos kapelionu Ru
munijoje. Savo tipingai aukštaitiškomis būdo savybėmis ėmė reikštis 
kaip gabus jaunimo mokytojas, dvasios vadas ir draugas.

Revoliucijos įtakoj rusų armijai irstant ir atsiradus galimumui 
organizuotis tautiniams daliniams, jaunas akademikas buvo išrinktas
IV rusų Armijos lietuviškųjų dalinių Komiteto pirmininku, o pačiam 
revoliucijos įkaršty įvairių tautybių ir tikybų kareiviai išrinko jį 
Kareivių Tarybos nariu.

Rusų komunistams išformavus tautinius dalinius, kan. Meš
kauskas 1918 m. grįžo į Lietuvą ir tapo čia besikuriančios jau lais
vos Lietuvos kariuomenės kapelionu. Panevėžyje jis globojo ir lai
mino savanoriais kariuomenėn stojančius studentus, gimnazistus ir 
kaimo artojus.

Nuo 1919 m. buvo Kunigų Seminarijos Kaune Liturgikos ir 
Asketinės Teologijos profesorius ir ilgametis jos Dvasios Tėvas. Ir 
čia jį surasdavo plaukiantieji iš visų kraštų kariuomenėn savanoriai
O klierikams jis buvo tyros tėvynės meilės ir kilnaus patriotizmo 
įkvėpėjas ir ugdytojas.

Kan. Meškauskas buvo akcijos žmogus. Jo veikla reiškėsi visuo
meniniame gyvenime bei plačiais asmeniniais ryšiais ypač su jauni
mu. Jis dažnas visokių studentų, ypač Ateitininkų, sambūrių sve
čias, Kęstučio Korporacijos garbės narys ir dvasios vadas.

Jis ir politikos veikėjas — Lietuvių Krikščionių Demokratų 
Partijos Centro Komiteto narys Lietuvoje ir paskiau tremtyje. Pas 
ji dažnai susirinkdavo pasitarimams krikščioniškojo bloko lyderiai. 
Tremty jis buvo Leono XIII Fondo valdybos pirmininku.

1940-1944 m. belševikų ir nacių okupacijų metu jis buvo vienas 
iš ypatingai aktyvių rezistencinio judėjimo šulų.
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Nuo 1944 m. prasidėjęs politinio tremtinio gyvenimas Vokieti
joje, o vėliau Jungtinėse Amerikos Valstybėse buvo ypač skaudus 
šiam didžiam lietuviui. Iš Vokietijos Kempteno atsikėlęs į Niujorką 
JAV, jis jautėsi ir buvo čia lyg svetimas, gyvendamas ir dirbdamas 
tarp svetimųjų. Mirė 1957 m. lapkričio mėn. 30 d., palaidotas Šv. 
Jono kapinėse Brooklyne, N. Y.
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