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Ipinanganak si Kasamang Romulo Oliveros sa isang pamilya ng mayamang magsasaka sa Buhi, Camarines 

Sur noong 1950. Nagtapos siya doon ng elementarya bilang class valedictorian. Napansin ng isang pari 

ang kanyang angking sipag at kagandahang-loob at tinulungan siyang makapasok ng hayskul sa Ateneo 

de Naga, kung saan nagtapos siyang may mataas na karangalan. 

  Gawa ng kahirapan, kinailangang magtrabaho ni Romulo upang makapasok sa kolehiyo. Namasukan 

siya sa electrical department ng Colgate-Palmolive habang kumukuha ng kursong Commerce sa 

University of the East. Doon na siya unang naugnayan ng kilusan at naorganisa sa Kabataang Makabayan 

(KM). Aktibo siyang kumilos sa KM kung saan humawak siya ng mahahalagang tungkulin. 

  Noong 1972, nang ideklara ang Martial Law, imbes na matakot ay ipinagpatuloy niya ang paggampan sa 

mga rebolusyonaryong gawain, naging kasapi siya ng Partido Komunista ng Pilipinas. Itinalaga siya sa 

isang organong pandistrito sa Maynila bilang organisador sa mga manggagawa at komunidad. 

  Mula noon hanggang sa kahuli-hulihan, nag-alay si Ka Mario ng kanyang lakas at panahon bilang isa sa 

pinakamahuhusay na kadre ng rebolusyonaryong kilusan sa buong bansa. 

  Bilang huwarang kadre at lider, maraming mahahalagang gawaing Pampartido ang ginampanan ni Ka 

Mario. Noong dekada Sitenta, gumampan siya ng malaking papel sa pagsulong ng kilusan sa rehiyong 

Bikol hanggang sa pagbubuo ng regular na komiteng panrehiyon.  

  Noong 1974, naging kasapi siya ng Bicol Technical and Liaison Staff, na may tungkuling kumontak at 

makipag-ugnayan sa mga kasama sa Timog Luzon at sa ibang bahagi ng bansa. Sa huling bahagi ng taong 

ito, isang serye ng pag-aresto ang dumurog sa grupong kinapapalooban ni Ka Mario, ngunit nagsikap 

siyang umugnay muli sa mga kasama at nagpatuloy sa pagkilos sa puting purok. 

  Noong 1975, naging kasapi siya ng bagong-tatag na  Ad Hoc Urban Committee sa Bikol. Pagkaraan ng 

isang taon, isa siya sa mga naging unang kasapi ng Ad Hoc Regional Committee at mula noon ay buong-

panahon nang itinalaga sa paggampan ng gawain sa kanayunan.  

  Noong 1977, itinalaga siya sa gawaing instruksyon, na nagluwal ng balangkas ng bersyon ng Bikol ng 

Saligang Kursong Pampartido (SKP).  

   Noong 1978, itinalaga siya sa isang komiteng purok kung saan kanyang pinangunahan ang pagsusulong 

ng kumprehensibong gawaing panteritoryo sa patnubay ng dokumentong Ang Mahigpit Nating 

Tungkulin (MNT). 

  Noong 1979, binuo ang isang Pansamantalang Komiteng Rehiyon sa Bikol (PKR-BK). Isinagawa rin ang 

unang bats ng pag-aaral sa BKP, na pinangunahan mismo ni Ka Mario katuwang ang nasa Pambansang 

Kawanihan sa Instruksyon. Naging kalihim siya ng Komiteng Subdistrito ng isang erya sa Camarines Sur. 



  Pagdating ng dekada Otsenta, nasa unahan si Ka Mario ng pag-unlad ng rebolusyonaryong kilusan sa 

rehiyon at pag-alalay dito sa gitna ng paglihis.  

  Noong 1981, dumalo si Ka Mario bilang delegado sa Unang Panrehiyong Kumperensya at nahalal siyang 

kagawad ng Komiteng Tagapagpaganap ng Komiteng Rehiyon (KT-KR). Sa mga panahon ding ito, 

nagsimulang sumikad ang kumprehensibong gawaing masa sa rehiyon. 

  Matatag na nanindigan si Ka Mario maging sa gitna ng matinding adbenturismong mi litar, papalalang 

paglihis sa ideolohiya, pulitika at organisasyon, pagbagsak ng baseng masa at iba pang kahirapang 

ibinunga ng sitwasyon. Hinarap niya ang kagyat na mga problemang pang-organisasyon sa abot ng 

kanyang makakaya. 

  Pagkatapos ng ilang panahon, naging kagawad siya ng kalihiman ng KR. Isa sa mga tungkulin niya ang 

pangangasiwa sa gawaing urban. Sa pamamagitan ng kanyang mahusay na paggabay, lagi’t laging 

naibabangon at muling napapasigla ang kilusang masa sa lungsod tuwing pinapabagsak ito ng pasistang 

kaaway. 

  Pinangunahan ni Ka Mario ang paglulunsad ng Ikalawang Panrehiyong Kumperensya noong 1986. 

Matingkad sa alaala ng mga kasama ang madamdaming pagbubukas niya noon ng kumperensya. Hindi 

niya natapos ang kanyang pambungad na mensahe dahil naging napaka-emosyonal niya. Labis niyang 

ikinagalak ang naging bunga ng lahat ng paghahanda para sa kumperensya kaya’t napaiyak siya. Siya ang 

ibinotong kalihim ng Komiteng Rehiyon ng lahat ng delegado sa kumperensya. Linagom dito ang huling 

limang taon ng rebolusyonaryong gawain sa rehiyon. 

  Ang mga taong 1987 at 1988 ang pinakamabigat para kay Ka Mario kung ang pagharap sa mga 

pinakamalalang epekto ng mga pagkakamali sa Partido ang pag-uusapan. Hindi niya maitago ang 

kanyang galit sa mga maling aktitud ng mga kasama tulad ng pag-inom at paglabag sa disiplina. 

Linabanan niya ang ganitong mga gawi at ipinokus na lamang niya ang kanyang sarili sa pag-aaral ng iba’t 

ibang aspeto ng rebolusyonaryong gawain sa rehiyon upang mapangibabawan ang masamang epektong 

dulot ng mga paglihis.  

  Pinangunahan niya ang maraming pagsasanay at pag-aaral tulad ng Freddie Gacosta Paaralang 

Pangkadre (FGPK) at ng paglalagom ng gawaing masa at rebolusyong agraryo, at iba pang mahahalagang 

proyektong mapagpasya sa konsolidasyon ng Partido sa rehiyon. 

  Tiniyak niyang hindi lumaki ang pinsala sa kilusang masa sa urban pagkatapos isalbeyds ng militar ang 

ilang mga lider nito noong 1989. 

  Bilang kalihim ng KR, pinangunahan ni Ka Mario ang Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto noong 

1992. Nang dumating ang mga dokumento ng Pagwawasto, hindi siya nagdalawang-isip sa pagyakap ng 

kampanyang pag-aaral para sa pagpawi ng mga kamalian at muling pagbubuo ng kilusan.  

  Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral at pagsasadokumento ng anumang magpapaunlad sa alinmang aspeto  



ng rebolusyonaryong gawain, laluna ang gawaing masa. Ang pagsusulat ng Gabay sa Gawaing Masa 

(GGM) ang isa sa mga kongkretong ambag ni Ka Mario sa mapagpasyang pagbawi ng baseng masa ng 

buong kilusan sa rehiyon.  

  Personal niya ring diniinan ang kahalagahan ng Tatlong Antas na Kursong Pampartido. Dagdag pa, 

pinamunuan niya rin ang pagsusulat ng borador ng 12-taong Paglalagom ng Rehiyon, na naging susi sa 

paglulubos ng kilusang pagwawasto sa Bikol. 

  Sa kanyang mahusay na pamumuno, lahatang panig na umabante ang rebolusyonaryong gawain sa 

Bikol hanggang sa ganap na naitayo ang mga Komiteng Prubinsya. 

  Malalim ang pagkakaugat ng naging kontribusyon ni Ka Mario sa kilusang rebolusyonaryo sa rehiyon. 

Ayon sa isang kasama, inaani pa natin hanggang ngayon ang binhing kanyang ipinunla. Kahit wala na 

siya, naibahagi niya sa mga kasama ang malalim niyang pagsapol sa batayang mga prinsipyo at sa 

partikular na sitwasyon ng rehiyon. Mahusay niyang naitakda  ang  direksyon para sa lahatang-panig at 

sustinidong pagsulong ng kilusan sa Bikol. 

  Para sa mga kasamang nakakakilala kay Ka Mario, siya ay tahimik ngunit malalim na tao, 

mapagkumbaba at payak, ngunit matalino at matatag. Mahinahon at sa pinakasimpleng paraan niya 

ipinapahayag ang kanyang opinyon sa maraming pagkakataong nahaharap siya sa ibang pagtingin ng 

ilang kasama. Binibigyan niya ng pagkakataon ang ibang kasama upang ipahayag ang kanilang 

damdamin. Tahimik siyang nakikinig sa lahat.  

  Kung ang pasya ng kolektibo ay taliwas sa kanyang sariling pagtingin, ipinapailalim niya rito ang 

kanyang sarili bilang pagrespeto sa prinsipyo ng demokratikong sentralismo at kolektibong pamumuno. 

Dahil sa kanyang malalim na pagkaunawa sa mga batayang prinsipyo ng Marxismo-Leninismo-Maoismo, 

ang kanyang pagtingin ay kadalasang napapatunayang tama. Matatag siyang  naninindigan sa kanyang 

opinyon ngunit maingat niya itong ipinapaliwanag upang ipaunawa sa iba ang kawastuhan nito. 

  Pinaunlad ni Ka Mario ang kanyang mahusay na pagkaunawa ng teorya sa pamamagi tan ng  maraming 

oras ng pagbabasa at pag-aaral. Matalas niyang nailalapat ang mga kaalamang ito sa praktika, at 

isinasagawa ito nang may mahusay na pag-aanalisa, pagbubuod at pagpapahayag nito sa 

pinakasimpleng paraan. Ang kanyang di-matatawarang kakayahan sa pagsusulat ay nakatulong sa 

pagbubuo ng mahahalagang dokumento at pasya sa rebolusyonaryong gawain sa Bikol.  

  Siya rin ang nanguna sa malawakang paggamit ng kompyuter sa rehiyon. Pinag-aralan niya ang 

paggamit nito at laging handang ibahagi sa iba ang kanyang kaalaman sa modernong teknolohiya para sa 

ikasusulong ng rebolusyon.  

  Wala siyang trabahong inatrasan, maging pisikal. Hindi siya nag-alangang tumulong sa pagkuha ng 

kahoy, pag-igib ng tubig, pagluluto o paghuhugas ng pinggan. 

  Maging sa gitna ng krisis, hindi kailanman lumayo sa rebolusyon si Ka Mario. Nanatiling matatag ang 

kanyang paninindigan sa rebolusyon sa harap ng sakripisyo at kahirapang kaakibat ng kanyang mga 

responsibilidad.  



  Nang punahin ang kanyang kakulangan sa integrasyon sa ibang kasama, nagsikap  siyang paunlarin ang 

kanyang relasyon sa kanila. Kahit na maaari naman niyang gawing dahilan ang kanyang likas na pagiging 

tahimik, nagpursige siyang ituwid ang kanyang pagkukulang. Ngunit marami rin namang ibang kasamang 

may pagtinging madali siyang lapitan at madaling makasundo kahit sa personal na antas. Ang kanyang 

paggabay sa usapin sa pulitika at maging sa mga personal na usapin ay naging bahagi na ng buhay ng 

maraming kasama.  

  Kahanga-hanga ang kanyang lubos na pagpapahalaga sa kapakanan ng mga kasama. May isang 

pagkakataong binigyan niya ng tsinelas ang isang kasamang nangangailangan nito. Pagkuwa’y napansin 

na lamang ng kasama na nakayapak na lang si Ka Mario. 

  Walang bahid ng pagmamalaki si Ka Mario. Minsan ay nakituloy sila sa isang baryong hindi pa gaanong  

naaabot ng kilusan. Bagamat pagod at gutom, hindi nagreklamo o nanghingi ng pagkain si Ka Mario. 

Tumulong na lamang siya sa pagtatanim ng palay. Gawa ng init at gutom, nahimatay ang kasama. Hindi 

siya nalimutan ng mga tao doon at ang kwentong ito ang naging tuntungan ng mga kasama upang 

mapaunlad ang kilusan sa erya. 

  Bukod sa pagiging ulirang rebolusyonaryo, hindi rin nakaligtaan ni Ka Mario ang pagtataguyod ng isang 

rebolusyonaryong pamilya. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa at mga anak. Mayroong mga 

nakatakdang pagbisita ang kanyang pamilya sa kanayunan upang hindi niya maiwan ang  mahahalagang 

gawain. 

  Nang magkasakit ang isa niyang anak, ginugol niya ang kanyang bakasyon sa isang pampublikong 

ospital. Hindi siya humingi ng tulong pinansyal sa organisasyon, bagkus ay pumila na lamang sa charity 

ward. Noong kinailangan nang operahan ang bata ay saka lamang siya humingi ng tulong sa 

organisasyon, dahil na rin sa pamimilit ng ibang malalapit na kasama. Patuloy niyang sinubaybayan ang 

kalagayan ng anak niyang ito. Palagi rin siyang mayroong litrato ng lahat ng kanyang mga anak sa loob ng 

pitaka. 

  May pagmamahal din si Ka Mario para sa sining, musika at kultura. Ang kanyang paghanga sa 

magagandang mga obra ay nakatago sa kanyang simple at di-makasariling buhay kaya’t kaunti lamang 

ang nakakaalam nito. Gustung-gusto niya ang mga klasikal na musika, klasikal na mga nobela, mga nililok 

na obra at magagandang pelikula. Taglay niya ang pagpapahalaga sa pagpapataas ng masining na 

pamantayan habang mulat na ikinukumbina ang pampulitikang pamantayan sa sining at panitikan. 

Mayroon din siyang naisulat na mga tula. 

  Ang mga kasama ng henerasyong ito at ng mga susunod pang henerasyon ay makakakuha ng di-

matutumbasang mga aral mula sa buhay at pagkilos ni Ka Mario. Ang kanyang halimbawa at paggabay 

ay malalim nang nakaugat sa puso ng maraming rebolusyonaryong masigasig na nagpapatuloy ng 

pakikibakang pinaglaban ni Ka Mario at ng lahat ng rebolusyonaryong martir.  

  Maaaring patayin ng kaaway ang pinakamahuhusay sa atin, ngunit sa puso ng rebolusyon, mananatili 

silang buhay magpakailanman. 



  Matalinghaga ang inspirasyong iniwan ni Ka Mario upang sikapin nating maging tunay na mga 

proletaryado, sa pag-alay ng ating husay sa masa at sa rebolusyon, hanggang sa huling hininga.  

- - - 

Nakilala rin siya ng mga kasama at masa bilang Ka Pekto, Ka Ipe, o Ka Edel. Nagbuwis ng buhay si Ka 

Mario, kasabay ang apat pang kasama, sa isang depensibang labanan noong Hunyo 7, 2000 sa Camarines 

Norte. Sinikap pa sana niyang maitakas ang mahahalagang dokumento at kagamitan ng Partido, ngunit 

hinagip siya ng mga punglo mula sa blocking force ng pasistang kaaway. 


