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Prakalba.

Pavažinėjęs po Europą, Pietinę ir Šiaurinę „Ameriką, įsiti-
kinau, kad gera yra platųjį pasaulį pamatyti, bet dar geriau
savo Tėvynę gerai pažinti. Todėl lankiau įvairius mūsų krašto
kampus, rinkau medžiagą ir ėmiau leisti Lietuvos miestų ir
miestelių monografijas.

Iš pradžių leidau miestelius atskirom knygelėm. Jų išėjo:
Vyžuonos, Taujėnai, Anykščiai. Dabar sumaniau leisti apskri-
čiais, abėcėlės tvarka. Pirmuoju tomu Alytaus apskritis; ant-
ruoju tomu eis Biržų apskritis ir t.t. Jei sveikata ir galimybės |
leis, aš tikiuos per desėtką metų išspausdinti visų mūsų apskri-
čių monografijas. Tasai darbas žymiai palengvėtų, jeigu visur
aš rasčiau tokį didelį susidomėjimą, pritarimą ir talką, kaip Aly-
taus apskrity. :

Lankydamas to apskrities valsčius ir parapijas, tarp kitko,
turėjau savo kelionių knygą, kurion valdininkai, visuomenės vei-
kėjai ir kiti žymesni žmonės padėjo ženklą ir parašą, kad iš
tikro buvau atsilankęs ir rinkau medžiagą. Čia pat prie parašo
dėjo štampus ir antspaudus. Tokiu būdu susidarė įdomus są-
siuvinis su viso apskrities štampų ir antspaudų, o taip pat ir žy-
mesnių žmonių parašų rinkiniu. 4

Paduodu kiek charakteringesnius kelis tokius parašus:

«Prašau ką nors įrašyti į mano knygą» —pasakė man va-
kar, paduodamas šį bruljoną, subirusios istorijos rinkėjas Aki-
ras-Biržys. Aš pažiūrėjau, pavarčiau... hm... Ką nors «sbla-
chowač na odczepnego» anot to «palioko»: linkiu, laiminu, žeg-
noju, sprandą trūk ... «perdaug sekla... perdaug paplokščia»—
anot Vitaldo. Aš knygą pavartęs, pažiūrėjęs, dribt ją ant stalo
ir, nieko nerašęs, nuėjau gult.

 



  

«Te knygą ir būtinai man ką nors įrašyk!» — sako vėl

man šiandien tas pats dėdė. «Nu, ničevo nepadielaješ!» saky-

davo mūsų buvusieji draugai-nedraugai.  Rašyt, tai rašyt...

bet ką? Nebent tai, kad aš tik atvykusį p. Akirą vos už durų
neišprašiau. Rado mane susinervinusį ir šventadienio darbu la-

bai užimtą, — tai viena. Antra — žinodamas Krikštonyse tik

vieną kunigą esant, «ant pirmo pričėtko» būtinai panoro iš-

klausti, ar aš «kunigas klebonas», ir man vietoj «jes» pasakius

— «nu, tai ką», jis savo asmenybę ne pasu, bet žodžiu, kaipo

«istorijos rinkėjas», užsirekomendavo. Aš padūkau. Mat, mane
kaž kodėl pastaraisiais laikais pradėjo Dzūkijoj istoriku laikyti.

Viduvasariais ir apyšvenčiais gimnazistai, studentai ir kt. atvyk-

dinėja istorijos reikalais pasiinformuoti. Nieko neparašo ir tik

man laiką gaišina. Taigi, kaip «istoriką» Poną Biržį aš jau tai-

kiausi atgal pro duris pasiųsti. Bet, jo laimei, jis pasigyrė bėsąs

radio Dėdė iš Pupų ir dar dėdiškai šnektelėjo. Tas mane su-

domino, — atlyžau. «Dėdę» pasilikau ir per dvejetą dienų «ap-

siuostėm» — susipažinom.

Brangus bendro darbo Drauguži! Šitokiu tempu maršuo-

damas istorijos nesurinksi — neparašysi. Turiu parašęs viso bu-

vusio Seinų «ujezdo» apskrities monografiją. Dirbau su viršum

10 metų ir dar nepilnai parašiau. Šitokiu tempu maršuodamas,

tai tik «fotografiškai» suspėsi pastebėti kai kuriuos istorinius

momentus, apčiuopti istorinius šaltinius, nustatyti, kame yra senų

dokumentų ir tuo sudominti istoriką, monografistą, kuris pajus,

kame gali rasti sau «maisto», — nuobodaus, bet rimto darbo,

Tačiau svarbu ir «momentus» spaudoje užfiksuoti. Svarbu įžy-

mesnius atvaizdus padaryti. Užtat laimingos kelionės per visą

Dzūkiją, per visą Alytaus apskritį! O paskui, galutinai žinias
grupuoti, surašyti, prašau pas mane viešnagėn savaitei, kitai.

Tada galėsi pasinaudoti mano darbu, kad Alytaus apskrities

monografija išeitų rimtesnė ir gilesnė.
Kadangi pastebėjau, kad čia renkama visokių štampų ir

antspaudų įspaudas, tad ir aš jų čia keletą pridėsiu.

Kun. J. Reitelaitis,
Krikštonių parap. klebonas.

  



   

1930;Vytauto Didžiojo metų liepos m. 30 d. Lietuvos mie-
stų ir miestelių monografijų redaktorius Petras Biržys-Akiras
buvo atsilankęs istorinės medžiagos rinkti.

Tam sunkiam darbui birutiečiai linki sėkmingų vaisių ir
laukia to įdomaus įstorinio veikalo pasirodant. Ypatingai mums,
kariškiams, svarbu bus pasisemti senovės lietuvių ir Didžiojo
Karo žinių. Praeities žygiai mus pamokys galimoms kovoms
už Lietuvos nepriklausomybę ir aprašytieji garbingi mūsų bočių
žygiai sustiprins mūsų dvasią.

Pulkininkas Plechavičius,
2-jo Ulonų D. L. K. Birutės pulko vadas

(Seka visų birutiečių karininkų parašai).

Gera yra svetimomis kalbomis šnekėti, bet gėda savos ge-
rai nemokėti. Naudinga svetimose šalyse lankytis, bet pareiga
savasis kraštas gerai pažinti. Lietuvos miestų ir miestelių mo-
nografijų redaktorius p. Petras Biržys (Akiras) savo veikalais
kaip tik padės mums geriau pažinti savąjį kraštą — Lietuvą.

Tad lai Aukščiausis suteikia ištvermės ir palaimos tame
kilniame sumanyme ir darbe.

Prel. V. Vaičiulis.
Jėznas 23 — VII — 30 m.

1930-Vytauto Didžiojo-metų liepos mėn. 15 d,
Šiandien į Raižių kaimą buvo atvykęs Lietuvos miestų ir

miestelių monografijų redaktorius p. Petras Biržys ir rinko me-
džiagą Alytaus apskrities monografijai.

Labai malonu priimti tokį svečią, kuris pirmasis Lietuvoje
ėmė interesuotis ir aprašinėti Lietuvos totorių praeitį ir gy-
venimą.

Savo praeitį gerai pažinę, labiau mylėsime Lietuvos že-
melę — maitintojėlę. Tuo tariame širdingą ačiū p. P. Biržiui ir
linkime laimingų pasėkų ir kelionės toliau.

A. Chaleckas,
Raižių Mahometonų Parapijos Imamas
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1930 Vytauto Didžiojo metai, birželio m. 18 d.

Linkiu Tau, kolega P. Biržy, nuodugniai išstudijuoti mūsų

Alytaus apskrities miestelius ir surinktą brangią istorinę me-

džiagą išspausdinti.
Tai bus brangus turtas Lietuvos studijozams.

Laimingai ir linksmai keliauk!

Kun. Fridrichas Barnelis,
Seirijų Evang. Reformatų bažnyčios klebonas.

1930 — Vytauto Didžiojo — metų birželio m. 26 d. ap-

lankė Merkinės miestelį p. Biržys-Akiras. Jo tikslas yra rinkti

istorinių žinių iš Lietuvos miestų ir miestelių. Linkime jam ge-

riausio pasisekimo svarbiajame darbe.

„Rabinas M. D. Štupelis.
Merkinė.

Malonu buvo Meteliuose mano bute susitikti ir kalbėti su

istoriškos medžiagos rinkimo reikalais atvykusiu p. Petru Biržiu.

Mūsų pažintis buvo dar įdomesnė, kada sužinojau, kad tas p.

Biržys pereitą žiemą buvo Kauno Radio Dėdė iš Pupų, labai

įdomias pasakas, juokus sakydavo ir gražiai pagrodavo su ar-

monika.

Laimingai keliauk Lietuvos istorijos perlų ieškodamas ir

juos susirinkęs atnešk į mokslo ir literatūros aukurą.

Dieve Tau padėk! 2

M. Abramavičius,
Metelių prad. mok. vedėjas

1930 — Vytauto Didžiojo — metų rugsėjo mėn. 18 d. pas
mane buvo atsilankęs Lietuvos miestų ir miestelių monografijų
redaktorius p: Biržys-Akiras.

Linkiu jam geriausio pasisekimo. šitame sunkiame darbe,

kuris įgalins mus geriau pažinti mūsų praeitį.

Senovės pažinimas sustiprins mūsų pasiryžimą kuo trum-

piausiu laiku surinkti Lietuvos žemes ir padaryti mūsų brangią

Tėvynę stiprią ir galiogą, kaip kad senovėj buvo.

Pulk. Vimeris,
Alytaus apskrities komendantas

  



 

Ponas Akire! Tamstai atsilankius aš buvau kiek nusiminusi,
nes jaučiau, kad mano, kaip ir kitų mokytojų, kuklios gyve-
nimo aplinkybės neleis suteikti Tamstai bent kiek pakenčia-
mesnių patogumų. Bet vėliau pastebėjau, kad Tamsta esate iš
tų žmonių, kurie ne tik moka kitus pajausti, bet ir patys prisi-
taiko prie gyvenimo aplinkybių.

Iš tikrųjų, ponas Akire, tik toki asmens, kaip Tamsta, gali
„būti tokių sunkių darbų nugalėtojais. Aš tikra, kad Tamsta savo
užbrėžtą darbą nuveiksi, o mes, pasinaudodami Tamstos darbo
vaisiais, geriau pažinsime Lietuvos miestus ir miestelius. Linkiu
Tamstai sveikatos, o pasiryžimas ir energija tebūnie Tamstai gin-
klai, su kuriais įeisite į kiekvieno susipratusio piliečio knygyną.

V. Kutienė,
Liškiavos pr. mok. vedėja

Liškiava, 1930 —VI—25.

Taip, kaip mažas šrubelis labai dažnai turi didelės reikš-
mės milžiniškiausiai mašinai, taip ir mažas įvykis, atskiro asmens
darbas, neretai turi didelės reikšmės net ir valstybių gyvenime.

Sitą tiesą matome iš daugybės istorijos faktų. Ypatingos
reikšmės tokie faktai gali turėti valstybių kūrimosi pradžioje —
pavyzdžiui, pas mus Lietuvoje 1918 — 1920 m.

P. Akiro-Biržio labai atsakingas, sunkus, energijos ir at-
sidavimo reikalingas darbas turi būti tinkamai įvertinamas, nes:

a) jis dirba istorinį darbą (jei neklystu, jis yra pirmas šioje
srity Lietuvoje), ir

b) fiksuoja, istorinius darbus—dalykus. Todėl tegaliu lin-
kėti šiam gerbiamam pionieriui sveikatos ir pasisekimo jo sun-
kiame darbe Tėvynės labui.

M. Bokšickis,
advokatas.

Prie šios progos norėčiau tarti už suteiktą medžiagą ir
talką nuoširdžiausią ačiū didžiai gerbiamam kun. Reitelaičiui,
šauliams, klebonams, valsčių valdybų darbuotojams ir visiems
tiems, kurie nors ir iš dalies prisidėjo prie šios knygos sura-
šymo ir išleidimo.

Akiras-Biržys.
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Pirmi žingsniai gražioj Dzūkijoj.

Sumanęs leisti Lietuvos miestų ir Įmiestelių 'mono-
gralijas apskritimis, abėcėlės tvarka, mačiau gyvą reikalą
ne tik parinkti tam tikslui medžiagos knygynuose ir archy-
vuose, bet ir vietoje, t.y. miesteliuos, dvaruos, kaimuos.

Pirmuoju uždaviniu man buvo dzūkų Alytaus apskri-
tis. 1918 metais, pačiam gaivaliniam chaose, kada kūrėsi

valstybė, kariuomenė, organizavos savivaldybės, dirbant
mokytojo darbą Alovėj, teko ir man iš dalies prisidėti
prie minėtų darbų, o tuo pačiu, bent kiek pažinti Dzūkų
šviesuomenę ir jųjų sostinę — Alytų. Zaibu praslinkęs
dešimtmetis kuone visai išdildė buvusias čia pažintis, at-

siminimus. Dabar iš naujo tenka susipažinti su tuo neap-
sakomai gražiu Lietuvos kraštu,—keleto žymių dailininkų,
poetų, rašytojų ir šiaip žymių vyrų tėviške.

Lietuvos šauliai šiandien yra užėmę kultūros ir vi-
suomenės darbe pirmaeilę poziciją, todėl važiuodamas Aly-
tun pirmučiausia turėjau susitarti su Rinktinės Vadu ka-
pitonu Petruškevičium. Jis, giliai įvertindamas spausdintą
žodį ir tuo labiau Lietuvos vietų aprašymus (panašios li-
teratūros lietuvių kalba beveik neturime), džiaugsmingai
sutiko žinią apie Alytaus monografijų leidimą ir pažadėjo
visomis išgalėmis tą darbą remti.

„21



Pripuolamai buvau sutikęs Kaune Apskrities Virši-
ninką p. Sabanavičių—ir jis pažadėjo paramos. Išreikš-
damas viešą padėką minėtiems asmenims už pažadėtą
talką, kur bus ji reikalinga, turiu vilties, kad ir visa Aly-
taus šviesuomenė, su kuria dar neturėjau progos susipa-
žinti, bet teks būtinai bendraut, irgi teiks reikalingos man
paramos. Ta parama daugiausia remsis, žinoma, istorinės
medžiagos teikimu.

Atvykęs Alytun ir apsistojęs jaukioj kpt. Petruške-
vičiaus pastogėj, nesuspėjau pasigėrėti gražiu gegužės
mėn. rytu, čia pat pro mus vingiuojančio, aukštais kran-
tais, skaniai kvepiančiomis pušimis, ąžuolais ir žaliais krū-
mokšniais pasipuošusiu Nemunu: gavau pasiūlymą pava-
žiuoti motociklu apskritin. Man to tik ir reikėjo. Juk
ir atvažiavau čia negi sėdėti ant Nemuno kranto ir klau-
syti, ką sako srauniai tekėdamas, čiurlendamas jo vanduo.
Motociklas su priekaba, — patogu joj sėdėti. Tik mūsų
talkininkui p. Vaitiekūnui «ant bagažninko» nepavydėtina.
Bet, kadangi jis toks kuklus žmogus, jam «gerai». Mūsų
tikslas nuvykti į Ryliškius, kur yra statoma bažnyčia ir
Lietuvos Nepriklausomybei paminėti paminklas. Tikslas
pasidarė įdomesnis, kada sužinojau, jog Ryliškiuose yra
kun. Žemaitis, buvęs mūsų I-mo pėst. pulko kapelionas
— mano geras pažįstamas. Pakeliui stabtelėjom Lyde-
kininkų kaime. Mane sužavėjo tos menkutės, samanotos
bakūžės, apsnigtos baltais vyšnių žiedų lapeliais. (Gale
kaimo mus pasitiko maži, kaip pipiriukai, vaikučiai, o jų
melsvos akutės klauste klausė: «A is kul jie? A kul jie
vaziuoja? ...»  Ramiais žingsniais, tyliai, nedrąsiai atėjo
pas mus keli kaimo vyrai. Kiekvieno rankoj «bankrutka»
— laikraščio popiery susuktas naminis tabakas. Dūmai
tokie kartūs... Susidomėjimas smarkiai plerpiančia ma-
šina iššaukė veiduose retai pasitaikančią šypseną. Siaip
jie gana malonūs vyrukai. Vienas iš jų nusiskundė, kad
vis dar negali išeiti į vienkiemius, tai matininko neprisi-
šaukia, tai tarpusavy galutinai nesusitaria. Iš viso minė-
tam kaime yra 8 atskiros sodybos. Kalnuoti jų laukai
tebeina rėžiais, o senos trobos prašyte prašosi į kultū-
ringesnius ir patogesnius ūkius — vienkiemius. Stabte-
lėjau Mečiaus Pociaus kieme. Prieš saulutę džiūsta šei-
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mininkės sūris, kvepia kmynai. Iš grįčios pro atviras
duris veržiasi oran toks savotiškas, niekur mieste neuž-
tinkamas malonus kvapas. Pakelėj, prie šimtametės klė-
telės durų prisegtas skelbimas, kad gretimam kaime atei-
nantį sekmadienį šaulių rengiamas vakarėlis. (Greta skel-
bimo Apskrities Viršininko privalomas įsakymas. Oi tu,
senute klėtele! kad tu galėtum kalbėt, prisėsčiau prie ta-
vęs, pasišnekėčiau. Tu man pasakytum, kokie buvo skel-
bimai ant tavo durų klijuojami, kai rusai knygas draudė,
kai vokiečiai paskutinį duonos kąsnį ėmė. Ir dar daug
ko įdomaus man praneštum, bet tu tyli, o man reikia to-
liau važiuot.  Perėjau kitam kaimo gale esantį kalnelį,
"kapelius; 4 akmeniniai kryžiai, vienas senas geležinis ir
25 mediniai įnešė tylų liūdesį širdin ir taip pat, kaip klė-
telė, nieko aiškaus nepasakė. Nei senų užrašų, nei metų
nesuradau.

Kokie tie dzūkai patriotai! Privažiuojam Junaraisčio
mišką, pakelėj ant stulpo skaitau iškabą: «Dzūkų Miškų
Urėdija .. .»

Matėme kaimą, - reikia pasižiūrėt ir dvaro. Na,
tai ir užsukom į Makniūnus pas p. Karolį Muiželį. Po-
nas šeimininkas ir erdvūs mediniai rūmai mus gana ma-
loniai sutiko. Iš pradžių su p. Muiželiu kalbėjom lietu-
viškai, bet, pastebėjęs, kad jam sunkoka išsireikšti, pasi-
sakiau mokąs rusiškai ir bent kiek lenkiškai. Sutarėme
kalbėti rusiškai.

Pasirodė, kad tasai dvaras buvo karališkas. Rusų
Imperatorius Povilas I jį dovanojo generolui Ferzenui už
pasižymėjimą kovoje su Kosciuška ties Matjevicais. (Ge-
nerolas Ferzenas kartu su Makniūnais gavęs 300 vergų,
baudžiauninkų. Dabartinio dvaro šeimininko prosenelis
Jonas Muiželis 1796 metais Makniūnus nupirkęs nuo gen.
Ferzeno (Muiželis—švedas, priėmęs rusų pilietybę). Prieš
karą čia buvo virš 2000 ha. Dabar dvaras išparceliuo-
tas ir paliko tik 150 ha. Darbininkų — 16 žm. Yra
traktorius, kuris naudojamas beveik tik dvaro darbams.
Siais metais pakviestas Fredoj (Kauno priemiesty) baigęs
aukštesniąją sodininkystės mokyklą specialistas sutvarkyti
sodną, užveisti sodnams skiepų. Sodne iš 700 vaisme-
džių užpraeitą žiemą iššalo 143.
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Jau ketvirti metai, kaip čia veikia pieninė. Kasmet
pieno gamyba auga ir, reikia tikėtis, dar augs. Vedėja
Liuda Mineikaitė, rokiškietė.

Teko susipažinti su malonios išvaizdos jaunikaičiu,
raitųjų šaulių būrio vadu, agronomu Matulioniu. Jis nuo-
lat čia gyvena ir yra apylinkės agronomu. Tai vasarą.
Žiemą veda ir tvarko „Ažai Rūmų žiemos ūkio moky-
klą. Pirmiau ta mokykla buvo Alovėj, bet ten nebuvo
geros patalpos ir todėl šiais metais ji perkelta į Makniū-
nus. Yra atskiram name išnuomota 13 kambarių. Gerai
įtaisyta mokyklos radio, knygynėlis, mokslo priemonės.
Priimami mokytis nejaunesni 17 metų amž. Pažymėtina,
kad pats geriausias mokinys buvo 42 metų vyras, 36 ha
ūkio savininkas. Iš viso šiais metais mokėsi 18 mokinių.

Apie tuos visus reikalus pasišnekėjęs p. Muiželis dar
parodė savo nemažą biblioteką, kurioje yra virš 2000
knygų, tarp kurių nemažas skaičius bibliografinės reteny-
bės, kaip: «Statut Litwski, Evang. reform.», kun. Dam-
brausko «Kazanie» ir kit.

Pasigėrėję minėtais senais leidiniais, p. Muiželienės
buvom pakviesti užkandžio. Viskas sveika, skanu. Iš
verandos gražus reginys, paukščių čiulbėjimas ir skrai-
dančių muselių bei vabalėlių zirzenimas sudarė tokią nuo-
taiką, kurios niekad negalėčiau mainyti ant kauniškių dulkių.

Ponai Muiželiai maloniai mus priėmė savo dvare.
Teko laikinai pamiršti, kad Lietuvos dvaruose sėdi mums

neprielankūs lenkai. Nors ir į mus kalbėjo p. šeimininkė
lenkiškai, o mes į ją lietuviškai, vis tik nesijautė priešin-
gumų.  Atbulai, buvo toks įspūdis, kad mums visiems
gera ir jauku po mėlynu Lietuvos dangum ir mes tą Lie-
tuvą maitintojėlę mylime ir gerbiame.

Minėtose vietose gan ilgai užtrukome ir todėl, ne-
pasiekę tikslo — neaplankę Ryliškių, buvome priversti
grįžt Alytun.
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Alytaus apylinkėse.

Vienas iš labiausiai išsimėčiusių, užimančių didelius
plotus miestų, tur būt, bus Alytus. Turėdamas 7500 gy-
ventojų, 29 gatves, jis užima apie 80 ha žemės ir yra
virš 7 kilometrų ilgumo. Nemunas skiria miestą į dvi,
vadinamas Vilniaus ir Suvalkų, dalis. Tas pavadinimas

paeina iš neperseniai prabėgusių rusų viešpatavimo laikų,
kada Nemunas buvo gubernijų siena. Tokiu būdu dalis
Alytaus priklausė prie vienos, dalis prie kitos gubernijos.

Alytaus vidumiestis mažai kuo skiriasi nuo kitų mie-
stų. Čia jaučiamas tas šabloniškas vienodumas: krautu-
vės, vieno kito banko skyrius, kepykla, autobusų stotis...

Bet jau patekus miesto kraštan, iš kurios pusės nepriei-
tum, stebina gamtos grožybė ir menkutės vargdienių lūš-
nelės, kurios, savo menkumu, tą gamtą puošia. Iš tų

menkų grįitelių tarytum auga į aukštybes vargų vargužių
sparnai ir maldauja Visagalį geresnės ateities.

Eidamas į suardytą geležinkelio Nemuno tiltą, užsu-
kau vienan tokian namelin. Man parūpo pamatyti tas
vargo peles, čia sau susisukusias gūžtą. Iš tikro, koki
maži reikalavimai iš to, taip didelio, gyvenimo, šitos pir-
kelės, mažučio, spygliuota viela aptverto darželio ir čia
gyvenančių žmonių. Keletas lysių daržovėms, keletas
vagų bulvių ir pakalnėj tyro vandens šaltinėlis, paverstas
į šulnelį, ilgam maitina tėvą, motiną ir net septynis vai-
kučius. Tiesa, ir Nemunas jų maitintojėlis: kad ne jis--
nepragyventų. Rytą vakarą tėvukas merkia vandenin il-
gus šniūrus žuvims gaudyti. Kiekvienas šniūras turi 5
kabliukus, ant kabliuko vijūnas (graužuva), ir tokiu būdu
pagaunami ūsočiai, cirtos, jazikai, vėgėlės, ešeriai ir kt.
Kai 17 minėtų šniūrų vakare pamerkia, tai rytą, jei ne
viename, tai kitame vis žuvies randa. Kartais būva bloga
diena, — žuvies nepasigauna. Bet būva laimikis, kada
keletą kilogramų žuvies parsineša, — pakanka ir sau ir
pardavimui. Tokiu būdu gyvena kuklus, kitų nepastebi-
mas, žuvininkas. Tai ir bus tas simpatingas vyras, Lie-
tuvos kariuomenės savanorio tėvas, Vladas Staniulis. Už
keliolikos žingsnių, rugiuos pasislėpęs, yra dar vienas,
sakyčiau, pats paskutinis Alytaus rytų namelis, minėto
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Staniulio tėvo, 80 metų senelio. Seną kelmą vakarienei

virti bedraskydamas, jis man papasakojo gerą savo gy-
venimo gabalą. Įdomiausia buvo pasiklausyti, kaip jis
dalyvavo 1863 metais lenkų sukilime. Jam tada buvę
17 metų ir jis gerai atsimenąs, kaip lenkai sukilėliai, jų
dalykams pablogėjus, slapstėsi apylinkės miškuose. Tų
didžiulių miškų dabar, sako, tik žymės—krūmokšniai liko.

Kartą, pačiame Alytuje, kad gi užklupę rusų pėsti-
ninkai lenkus! Bebėgančiam lenkui iškritęs «kuparėlis»,
pasipylę daiktai ir net pinigai: zlotai, skatikai. Ėmęs ir

 

Trobelė Dugnų gatvėje.

jisai su kitais berniokais rankioti pinigus. Tik šešis ska-
tikus susirinkęs. :

Prieinu prie suardyto tilto. Vienoj ir kitoj upės pu-
sėj milžiniški pylimai, tašytų akmenų mūras, o vandeny
pasilikęs iš akmenų sumūrytas, truputį apardytas, buvusio
tilto ramstis. Vienoj akmeninėj sienoj yra didelė, žemyn
šuliniu einanti skylė ir geležiniai laiptai. Taip ir negalė-
jau suprasti, kam ta skylė.

Užkopęs ant pylimo apsižvalgiau: aplinkui miškai, po
kojom Nemunas vingiuoja, viršuj tyliai plaukia lengvi de-
besėliai ir saulė vakaruos nulindo.
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Prie žydinčios kriaušės stovi maža trobelė. Pažinau,
kad tai buvo geležinkelio tilto sargo gyvenamas namelis.
Tilto nebėr ir sargas nebereikalingas. Vistiek gyvena dar
ir dabar čia senelis geležinkelietis: vieni du su bobele.
Jis eina prie geležinkelio darbų, o senutė tuntuoja apie

 
Alytaus pušynėlis. Vasarotojų mėgiamiausia poilsių vieta,

gričią, valgyt pagamina. Dėl to viduje pas juos švaru,
daug kambarinių gėlių. Senutė tokia nuoširdi, simpatiška
dzūkė. Palydėjo ji mane iki sukiužusios jų daržinėlės.
Maža daržinėlė, lentgaliais palopyta, kartimis paspirta.
Gale, ant kopėčių, tupėjo raina katytė, o ant telefono
vielos, rausvais sparnais, žalsvu gurkliu ir papilve—kėkštas.
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Va, sako rodydama daržinėlę senutė, koks mažas

mūsų turtas: čia viskas sutelpa. Kai vyras ateina iš tar-
nystės, pasiklojam čia ore ant suplakto pado javus, ir
abudu iškuliam, o jau aš išvėtau.  Rankomis ji padarė

artistišką gestą, rodydama, kaip vėto.
Raudančiais šimtamečiais beržais pasipuošusiu vieš-

keliu grįžau į miestą. Pavijo mane bėganti namo karvė.
Pakvipo šviežias pienas, žalia žolė, trumpai sakant, kar-
viškas kvapas. Paskui ją iš lėto cimbino priėdusios kar-
vės ir teliukai, o paskui jas kerdžius ir 2 piemenaitės.
Viena mergytė tokia mažutė...

— Ak tu, mažyte, ir tu jau gali ganyti?
— Taip, ponuli, atsakė už ją kerdžius. Cia, sako,

mano duktė, ir ji labai gerai gano. — Nesuspėjo senio-
kas ištart tuos žodžius, kad gi puls mažytė prie teliukų,
kaip ims juos šventinti botagu! Mat, ji pagirta norėjo
parodyti savo vikrumą. Na, ir parodė. Smagi dukrytė!

Su melsvu vakaro rūku ir su kaimiškai smagia nuo-
taika parėjau linksmas miestan.

 

  

Sugriautas gelsžinkelio tiltas ties Alytum.

18



Archeologiški paminklai Alytaus apskrity.

Jei prancūzų archeologai didžiuojasi savo krašto kalnų
urvais, kuriuose buvo atrasti senesnės akmens gadynės
bei paleolito kultūros liekanos, danai giriasi savo krašto
savotiškomis vėlesnės akmens gadynės bei neolito lieka-
nomis, t. v. kjokjemedingais, t. y. akmens gadynės žmo-
gaus virtuvių atmatomis, tai mes lygiai taip pat galime
didžiuotis ir pasigirti savotiškomis Alytaus apskrities ak-
mens gadynės kultūros liekanomis, dėl kurių mums pa-
vydi kitų kraštų mokslininkai, plačiai apie jas pastebė-
dami savo mokslo veikaluose.

Įdomus savo praeitimi ir tos praeities liekanomis
Alytaus apskritis, dainų ir pasakų — Dainavos krašto
centras. Daug čia sekama įvairių pasakų bei padavimų,
dainuojama dainų apie to krašto praeitį, bet nemažiau
yra čia ir kitų įvairių praeities liekanų, iš kurių tarpo
ypatingai pažymėtinos yra esančios Alytaus apskrity ak-
mens gadynės liekanos, kurios ir kreipia visų mokslininkų
dėmesį.

Mestas trumpas žvilgsnis į geografinę Alytaus apskri-
ties padėtį jau tuo pačiu kreipia archeologo dėmesį, kad
čia turi būti įdomių seniausių žmogaus kultūros liekanų.
Čia, trečiojo ledmečio laiku, kuomet visa Lietuva dar
buvo padengta storu ledų klodu, žemės paviršius jau
buvo laisvas nuo jų ir, kaip rodo daviniai, gamtos sąly-
gos leido gyventi žmogui, lygiai kaip ir dabar jis gyvena,
šalia ledynų ir Grenlandijos, ir Ugnies žemės salose, ir
kitose vietose. Be to, perkirstas didelėmis Nemuno ir
Merkio upėmis, Alytaus apskrities plotas visais laikais
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sudarydavo patogią įvairiems žmonių santykiams vietą, dėl
to čia ir liko daug įvairių žmogaus gyvenimo liekanų,—
įvairių archeologiškų paminklų.

Trečiojo ledmečio pabaiga, kuri, kaip spėjama, įvyko
prieš 10—12.000 metų, žmogaus kultūriniam gyvenime
pažymėtina atsiradimu naujos, taip vadinamos neolito ak-
mens gadynės kultūros, kuomet pradėjo gaminti didesnius
ginklus ir įvairius padargus iš įvairios rūšies akmenų ir
juos dailiai nulyginti. Tačiau ir tuo laiku dar labai pla-
čiai buvo vartojamas dirbimas įvairių smulkesnių titnagi-
nių padarų—strėloms galūnių, skaptukų, peiliukų ir kitų
spaudimo ir skaldymo įrankių.

Tuo laiku žmogus, gyvendamas šalia upių, nedidelėm
sodybom, mito dar vien tik iš medžioklės ir žvejybos,—
tiems reikalams ir gamindavo visus savo akmens įrankius.

Tą žmogaus gyvenimo kultūrinį laikotarpį tiksliai
mums pažymi charakteringos Alytaus apskr. akmens ga-
dynės liekanos, iš kurių ypatingai reikšmingos ir plačiai
žinomos akmens gadynės sodybų vietos paupiuose (Nie-
derlassung).

Dar 80-tais praėjusio šimtmečio metais lenkų mok-
slininkas Z. Glogeris, keliaudamas Nemunu, keletą jų pa-
stebėjo ties Nemunu, bet ypatingai daug jų pastebėta
praėjusio šimtmečio pabaigoj ir dabartinio šimtmečio pra-
džioj. V. Sukevičius, kuris nekartą aplankė tas vietas,
pastebėjo daug jų ir ties Nemunu, ir ties Merkiu, ir ties
jų intakais, ir kitose vietose. Vien tik pagal Merkį V.
Sukevičiaus aptiktos sekančios akmens gadynės sodybų
vietos: 1. Jurgiškiuose, Sarkuičiuose, ties Varėna prie
Gylio ežero ir Moliadugnių lauke, ties Bartelių, Merga-
šerių, Perlojaus, Kešbučių, Mardasavos, Paučių, Kastinių,
Merkinės, Maksimonių k. Yra jų ir kitose vietose, ku-
rių bendrai turiu sužymėjęs apie 30. Bet ir pastebėtų
užteks pažymėti gausumą šitų seniausių mūsų krašto pa-
minklų. Visi jie nepasižymi ypatingais palikimais. Tai
dažniausiai smėlynai, ant kurių, vėjui nupūtus viršutinį
smėlio sluoksnį, lieka įvairūs jau pažymėti smulkūs titna-
giniai skaldiniai, kaip sveiki, taip ir jų dalys, kurių vie-
tomis aptinkama labai daug, molinių indų šukės, arba tų
indų dalys.  Moliniai indai buvo lipdyti rankomis, storo-
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mis sienelėmis. Dažnai molis buvo maišomas su žvyriu
bei skaldytais akmenimis. Neretai aptinkamos šukės ir
su tipingais akmens gadynės tiesių, ilgesnių ir trumpesnių
brūkšnių bei taškų ornamentais. Kai kur vietomis smė-
lyno paviršiuje aptinkamos tamsios spalvos dėmės, dėl
buvimo čia anglių ir pelenų, — tai buvusiųjų gyvenimo
trobesių liekanos. Paprasti tai buvo trobesiai: negilus
3-4 metr. diametro, ar mažesnis, rūsis, kuris iš viršaus
buvo pridengtas kartimis, kurios buvo apdėtos velėnomis,

ar apteptos moliu.

Čia galima aptikti ir kai kurių žvėrių kaulų bei kai
kurių kaulinių padarų ar kitų žmogaus gyvenimo liekanų.
Dažnai tose sodybose aptinkami ir netvarkingai sumesti
į krūvas nedideli akmenys, tarpe kurių aptiksime ir indų
šukių ir degintų kaulų likučių, — tai buvusiųjų sodybos
gyventojų kapų liekanos.

Toks paprastas ir nežymus šių garsiųjų Alytaus apskr.
paminklų inventorius, kuris sugebėjo suįdominti daugelį
Europos mokslininkų. Nežiūrint to, kad jau daug me-
džiagos yra iš jų surinkta, jie yra pažinti, tačiau kaskart
jos dar vis naujos aptinkama.

Taip, paskutiniu laiku Perlojos mokytojas man at-
siuntė įdomų titnaginį piūklą apie 10 cm. ilgio, kuris,
matomai, buvo vartojamas kaulams piauti; tokio pavyz-
džio įrankių Sukevičiaus dar nebuvo pastebėta. Tankiai
aptinkami Alytaus apskr. ir šlifuoto akmens padarai, pav.
visiems gerai žinomi «Perkūno» kirvelio vardu. Aptin-
kama jų įvairaus dydžio, įvairios akmens rūšies ir pasky-
rimo. Tačiau vien tik trumpos pastabos apie tokių pa-
darų atradimo vietas neleidžia padaryti dėl jų platesnių
pastabų. Tačiau, reikia manyti, kad jų tarpe gali būti
aptikta labai įdomios ir savotiškos išvaizdos padarų, ku-
rie dar mokslui nėra visai žinomi.

Ilgus tūkstančius metų gyvendami. vietose, Alytaus
apskrities akmens gadynės sodybų gyventojai pagaliau
sulaukė ir naujų kultūrinio gyvenimo laikų. Nors šis kam-
pelis ir toli buvo nuo senoviško kultūrinio gyvenimo cen-
trų, bet įvairūs kultūriški užkariavimai pamažu pasiekdavo
ir šio kampelio gyventojus.
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Atėjus bronzos kultūros gadynei, kai kurie bronzi-
niai padarai pateko ir į Alytaus apskritį, pateko, tur būt,
prekybos keliu iš tolimos Skandinavijos, nes du atrasti
čia bronziniai padarai aptikti buvo ties Merkine ir yra
taip vd. Skandinavijos tipo. Europoje plačiai paplitus
II-IV šimtm. Romėnų kultūrai, ši kultūra irgi pasiekė
Alytaus apskr., deja, tik labai kukliai, nes iš jų kultūros
padarinių buvo rasta tik kelios varinės monetos Cižūnuose
(Daugų v.) ir Nemaniūnuose. Taip begyvendami ir pa-
mažu kultūriškai besivystydami, Alytaus apskr. gyventojai
pasiekė VII-IX šimtmečio ir pažymėjo tą ir vėlesnius lai-
kotarpius irgi daugeliu senoviškų paminklų. Sitų laikų
daugelis Europos tautų, pergyvenusios visus pirmykščio
kultūros kūrimo laikotarpius, jau gyveno istoriškais lai-
kais, buvo sudariusios savo valstybes. Tačiau dar daug

tautų nebuvo pasiekusios savo istoriško plėtojimosi metų
ir tyliai kaupė savo jėgas, kad anksčiau ar vėliau pradėtų
platų gyvenimą. Toki, dar istorijai nežinomi, buvo ir
Alytaus apskr. VII-IX a. meto gyventojai. Tačiau kas
jie buvo, ilgai spėlioti netenka. Tuo laiku čia jau gy-
veno lietuviai, kurie, kad dar ir patylomis, vystė savo
kultūrą, rengėsi plačiam istoriškam gyvenimui. Tas mūsų
tautos pastangas ryškiai pabrėžia ir VIL-—IX šimt. Aly-
taus apskr. archeologiškos liekanos, laidojimai ir pilkal-
niai.  Tipingais tų laikų kultūros laidojimais yra pilka-
piai, kurie skaitlingomis grupėmis yra išmėtyti daugelyje
Alytaus apskr. vietų, kaip antai ties Alytumi, Brakarais-
čių ir Bingelių, Merkinės, Perlojos, Nemaniūnų, Pešta-
vėnų dv., Jėzno v., Gudžių ir Kucevičių Nedzingės v.,
Alovės bžk., Pamusio dv., Varėnos v., tai vis įvairaus

dydžio pilkapiai. Be laidojimo apeigoms indų, neretai
sutinkame degintų ir nedegintų arklių kaulų, kartu su pa-
kinktų dalimis, o taip pat ir atbukinti piautuvai. Kai
kada aptinkama ir nedegintų žmogaus griaučių liekanos.
Aptinkami ir kiti pilkapiai beveik vieno dydžio, paplokšti,
su daugeliu laidojimo apeigoms skirtų indų, su labai gra-
žiais geležiniais ginklais ir įvairiais bronziniais bei sida-
briniais papuošimais.

Tipingi šios rūšies pilkapiai buvo kasinėti V. Šuke-
vičiaus ir prof. Volterio ties Pamusių dv. Varėnos v.
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Čia miškelyje, ties keliu iš Pamušės kaimo į Vėžaičių
kaimą, buvo aptikta apie 100 pilkapių. Visi jie paplokšti,
retai pasiekia 1 mtr. aukščio, aplinkui buvo apdėti vie-
na ar dviem eilėm akmenų. Daugumoj kasinėtų pilka-
pių buvo aptikti, dažniausiai vieno, degintų žmogaus griau-
čių liekanos, kurie, matomai, buvo deginami kartu su

įvairiais daiktais kitoje vietoje, o paskui deginimo lieka-
nos buvo atneštos tam tikram inde į šias savotiško lai-
dojimo būdo kapines, kur jos iš indo buvo išpilamos ant
žemės ir iš viršaus užpilamos žemėmis, kurios ir sudaro
pilkapį.

Įdomiu ir kartu tipingu Alytaus apskr. laidojimo
pilkapių inventorium yra taipgi dažnai aptinkami juose
geležiniai padarai, umbai bei skydų dangteliai, apskritos.
skrybėlės pavidalo, su ornamentuotais kraštais, ilgi kir-
viai, peiliai su įlenktu aštrumu, geležinės pailgos ylos ir
lyros pavidalo sagtys. Mažiau įdomūs yra bronziniai pa-
darai. Tokie geležiniai padarai, pažymintieji VII-IX šimt.
Alytaus apskr. ir bendrai Vilnijos kultūrinį laikotarpį, dėl
savo apdirbimo gražumo visų mokslininkų skaitomi labai
įdomūs ir vertingi. Nemažiau įdomūs yra ir kiti laidoji-
mai nedegintų lavonų užkastose žemėje duobėse (papra-
stai senkapiais vadinamose). Dauguma jų jau siekia
XIV-XVI šimtm. ir dėl jų kultūrinės priklausomybės, kad
jie priklauso lietuviams, nėra abejojimų.

Turtingas Alytaus apskr. ir kitais to pat laikotarpio
paminklais — piliakalniais. Būdamas ant prekybinio ke-
lio, su anksti išvystyta kultūra, Alytaus apskr. nuo seniai
patraukdavo priešus. Puldavo tą kraštą ir slavai, mozū-
rai, lenkai ir rusai, vėliau nekartą puldavo kryžiuočiai,
žygiuodami per Alytaus apskr.į Vilnių. Kad apgintų
savo kraštą, Alytaus gyventojai statydavo pilis ant tam
tikslui parengtų kalnų — piliakalnių. Tokių piliakalnių
Alytaus apskr. turiu jau pastebėjęs 40, tačiau, manau, šis
sąrašas dar toli gražu nėra pilnas, dar geras skaičius jų
lieka man nežinomas. Kai kurie tų piliakalnių yra minimi
ir istorijoje, kaip pavyzdžiui: Alytaus, Merkinės, Punios,
Birštono. Labai įdomūs yra Liškiavos mūrinės pilies griu-
vėsiai, kurios tikro vardo mums istorija nėra palikus.
Dauguma Alytaus apskr. piliakalnių, k. a., Obelytės (Me-
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telių v.), Merkinės, Potaronių, Lapelonių, Rumbonių,
Norkūnų, Aniškio (Ūdrijos v.) ir kit. pasižymi savo gra-
žiai užsilikusia išvaizda ir dabar patraukia lankytojų dė-
mesį ir stebina savo įrengimu, šlaitų statumu, pylimais ir
kitkuo, kurių per tiek šimtmečių neįveikė nei oras, nei
įvairios kitos nepalankios sąlygos ir jie iki mūsų dienų
lieka gražiais mūsų garsios praeities liudininkais.  Tiksles-
nių Alytaus apskr. piliakalnių tyrinėjimų nebuvo daroma;
atrandami ant jų pripuolami kai kurie kariško pobūdžio
daiktai neleidžia padaryti platesnių jiems pastabų.

Pastebėta Alytaus apskr. viena ir kita alkvietė ties
Nemaniūnais (Perkūno kalnas) ir Alytumi (Vienuolyno
kalnas). Be to, keliose vietose, ties Kovalkų, Ūdrijos v.
Kauružių, Nedzingės, Arčiūnų, Daugų, yra ilgi nežinomos
reikšmės žemės pylimai. Pažymėtini Alytaus apskr. ir
archeologiškos reikšmės akmenys, iš kurių garsusis ak-
muo ties Varėna laikomas stebuklingu ir, V. Sukevičiaus
nuomone, yra mengirų rūšies, vienlaikis dar akmens ga-
dynės sodybų, kuomet ir jų gyventojų buvo dar laikomas
pagarboje. Kitas tos rūšies akmuo yra ties Jočiūnais,
Nemaniūnų v., plačiai K. Mickevičiaus aprašytas pad.
«Užkeikta Merga». Bendrai, tiek pragarsėjusiems Varė-
nos, taip Jočiūnų akmenims, kaip ir kitiems mengirams,
teikiamas yra padavimas, kad jie yra suakmenėję žmo-
nės. Yra ir kitų pažymėtinų akmenų: taip ties Einara-
vičių km. prie kelio į Latackio kalną yra akmuo su iš-
kaltais. panašiais į Vyties Kryžiaus ženkl., ties Jokėnais
Varėnos v. yra akmuo su pėda, o kitas su saule ir kry-
žium. Nedzingės bažnyčios sienoje yra įmūrytas akmuo
su žalčiu, ar nelikęs dar nuo stabmeldybės laikų, kuo-
met tas gyvis buvo labai garbinamas.

Tai ir visi įžymesnieji Alytaus apskr. archeologiški
paminklai, kurių skaičius jau dabar yra gana didelis, ta-

„čiau nuodugnesni kiekvieno senovės palaiko stebėjimai
pažymės dar daug jų visai naujų, ir todėl senovės mylė-
tojams yra labai plati darbo dirva.

P. Tarasenka
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Alytaus miestas.

Prabėga laikas, keičiasi žmonės, vietovės; keičiasi ir-
miestų miestelių išvaizda ir padėtis. Pav., kad ir Alytus.
Vieną kitą šimtmetį atmetę matysime, kad visas miestelis:

„bažnyčia, turgavietė, teismas, visas judėjimas bus deši-
niam Nemuno šone, taip vadinamam Vilniaus Alytuje.
Kairiame Nemuno šone, arba Suvalkų Alytuje, buvo ant
kalnelio medinė koplytėlė, pinučiais kapeliai aptverti, ke-
lios šiaudinės bakužėlės ir panemunėj dvaras.

Dabar viskas atvirkščiai. Dabar visas judėjimas, tur-

gus, valdžios įstaigos, autobusų stotis ir kit. Suvalkų
daly, kurioj statomi mūriniai ir mediniai namai, —čia mie-

stas žymiai plečiasi. (Gi vilniškė dalis paliko tokia pat,
kaip ji pirmiau buvo, — jei nesumažėjo.

Žvilgterėkim į Alytaus praeitį. «Encyktopedja Po-
wszechna» XIX tom. pusl. 871 Alytų aprašo dviem at-
skirais straipsneliais. Kalbant apie prabėgusius laikus,
tenka ir man skirti miestą į Vilniaus ir Suvalkų dalis.
Rusų laikais Nemunas buvo Suvalkų ir Vilniaus gubernijų
siena. Nuo to ir pasiliko Alytaus skilimas ir atskiras pa-
vadinimas. Suvalkų daly veikė vieni įstatymai, — Na-
poleono kodekso pagrindais, o Vilniaus daly — rusų įsta-
tymai. Teismo įstaigoms dėl to buvo nemažai galvosūkio
ir keblumų.

Tad koks buvo senovėje Vilniaus Alytus. Lietuvos
kunigaikščio Algirdo laikais Alytuje buvusi medinė pilaitė,
kurią kryžiuočiai per užpuolimus sudeginę. Savo kroni-
kose jie mini tą pilaitę «Aliten» vardu. 1339 metų gar-
siam kryžiuočių žygy į Lietuvą, Vytauto su Jogaila ne-
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santaikos metu, tarp vokiečių ir anglų įvyko Alytuje su-
sirėmimas. Kryžiuočių maršalas buvo Engelhardas Rabe.
Išvykstant iš Alytaus į Lydą, šv. Jurgio vėliavą ėmė nešti
vokiečių riteris Ruprechtas Sekendorfas. Pribuvęs čia
anglų lordas Percy, Northumberlano kunigaikščio sūnus,
su savo riteriais, panoro tą vėliavą duoti nešti savo rite-

riu. Nuo žodžių prieita prie kruvinų susirėmimų. Tuo
būdu Alytaus žemė aplaistyta vokiečių ir anglų krauju.

Alytuje buvo Lietuvos kunigaikščių vasarnamiai ir
medžioklių centras.

1536 metais karalius Zigmantas Augustas Alytų su
visais kaimais ir dvarais atidavė Trakų vaivadai, Did.
Liet. kun. maršalkai Jonui Zabrzezinskiu. Tas pats ka-
ralius Alytų vėliau atidavė savo žmonai Barbei Radvilaitei.

Karaliaus Stanislovo Augusto laikais 1775 metais
Alytun buvo perkelti iš Trakų ir Merkinės teismai. Mie-
stas žymiai pakilo. Jam buvo duotos Magdeburgo teisės,
herbas. Herbas — trys lelijos.

1795 metais Nemunu ėjo prūsų — rusų siena. Aly-
tus turėjo miesto burmistrą iki 1870 metų. Nuo tų metų
Alytus, kaipo «posada», prikergtas prie valsčiaus ir ne-
tenka burmistro.

Vokiečiai, pravedę tarp Vilniaus ir Kalvarijos preky-
bos kelią, Alytuj įsteigė muitinę. Po antrojo lenkmečio,
1867 metais Alytaus ir Aniškio dvaras buvo atiduotas
rusų generolams majoratų teisėmis. Siuos dvaruos ėjo
baudžiavą kaimai: Luksnėnai, Kurnėnai, Daugirdėliai, Ka-
niūkai, Cižikai, Liuklingėnai, Varanauskai, Manciūnai, Bal-
kūnai, Sapaciškiai, Gudeliai, Sipulčiškės, Dirvonai. Jie
ėjo Aniškio dvaran. Tolaukis, Burbiškiai, Radziūnai, Li-
kiškiai did. ir mažieji, Užubaliai—visi ėjo Alytaus dvaran.

1866 metais iš buvusių valsčių: Likiškių, Luksnėnų
ir Radziūnų buvo įsteigtas Alytaus valsčius. Jam teko
šie sodžiai:

1) Alytaus miestas 969 margai Olita
2) Alytaus dvaras žė
3) Talokis, sodžius Slab. par. Antalaki
4) Bakšiai 5 Rumb. par. Bakszyszki
5) Burbiškiai „| Slab. par. Burbiszki
6) Vovos 2 T Wovy
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7) Vidgiris girin. sod. Widzgiry
8) Dovanota 46 margai Dowanota
9) Daugirdėliai 361, Dowgirdele

10) Zeidai 144 „ Zejdy
11) Kaniūkai 67274 Koniuchy
12) Likiškiai su Likiszki Wielkie
13) Likiškėliai 9634, „ Male
14) Miklusėnai — Miklusiany
15) Murgai — Morgi
16) Radziūnai 1093 „ Radziuny
17) Užubaliai 619 > Užubole
18) Tupikai 672 1 Jurgiszki wieš
19) Jurgiškis pal. Reiso 329 m. Jurgiszki
20) S „Kulviečio 113 m. „
21) 22 „Kazlausko 158,

Balkūnų valsčius:

1) Aniškis pal. 1000 m-gų  Oniszki
2) Kurnėnai i Kurniany
3) Luksnėnai 1060 „ Luksniany
4) Galaburdziškiai 48 „ Halaburdziszki

Toks kaimų į valsčius suskirstymas išliko iki 1915
m., t. y. iki Vokiečių okupacijos, — «amforšterių». Ma-
žas Kalvarijos apskrities miestelis «Posad Bielaja Olita»
rusų laikais maža ką reiškė.

Rusų valdžia maždaug 1890 m. sumanė, kaip žymų
strateginį punktą, Alytų padaryti trečiaeile tvirtove, su
tam tikra kariuomenės įgula. Tam reikalui Nemuno įlan-
koj, prie Alytaus, miške 1898 m. pastatė gražias mūro
kareivines ir Alytų plentais sujungė: su Kalvarija per
Simną, su Seinais per Seirijus ir su Daugais per Ne-
muną. Be to, pravedė nuo Varėnos per Alytų — Suval-
kus į Gardiną geležinkelį. Fortifikacijos darbas, plentų
pravedimas, fortų pylimų supylimas pasibaigė 1900 m.
Per tą laiką Alytus žymiai paaugo. Gyventojams buvo
geros progos užsidirbti. Kada įsikurdino rusų kariuome-
nės dalys ir kada ėmė vaikščiot traukiniai, Alytuje pre-
kyba ir šiaip viešasis gyvenimas ėmė virte virti.

Šalia katalikų bažnyčios atsirado žydų sinagoga, valsč.
raštinė, mokykla, didžiulė vaistinė, monopolis, lentpiūvė,
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daugybė krautuvių. Gyventojų skaičius ūmai išaugo iš
buv. 600 iki 2000 žm.

1909 m. Alytus degė. Nesuspėjo atsistatyti, štai
1911 m. apie Sekmines užsidegė lentpiūvė. Buvo dide-
lis vėjas. Ugnis persimetė į kitus miestelio namus. Už-
sidegė monopolis, vaistinė, krautuvės. Monopolio spiritas
padidino ugnį ir per kelias valandas iš miestelio liko pe-
lenai. Miestelio pakraščiuos liko viena kita trobelė, me-
dinė bažnyčia, klebonija. Klebono kluonas per Velykas
jau buvo sudegęs. Gyventojai liko be turto, be pasto-
gės. Bet ėmė vėl atsistatinėt — kiti net mūrinius namus.

Nepriklausomoj Lietuvoj Alytus susijungė vienan
bendran stiprian kūnan ir jau nebe pakraščio miestelis,
bet apskrities miestas, Dzūkijos centras, sostinė, kultūros
židinys. Didumu gali konkuruoti šiandien nebe su vienu
Lietuvos apskrities miestu: nuo vieno galo iki kito bus 6-7
kilometrai. Gyventojų 7500, iš jų 5000 lietuvių, 2300 žydų,
30 rusų, 20 vokiečių, 150 lenkų. Namų iš viso 839, iš-
skyrus priemiesčius. Iš jų mūrinių 55, vieno aukšto 31, dviejų
— 24, medinių 784 — vieno aukšto 677, dviejų — 7.

Gatvių iš viso yra 29: Vilniaus, 0,5 kil., akmenimis
grįsta; Juozapavičiaus prosp., 1 klm., grįstas; 1 pulko, 1
kilmt., pusė grįsta; Seirijų, 0,6 klm., grįsta; Simno, 0,7
klm., pusė grįsta; Nemuno, 0,2 klm., grįsta; Kauno, 0,8
klm., grįsta; Dugnų, 1 klm., dalis grįsta; Bažnyčios 0,3,
grįsta; Bažnyčios aikštė 0,1, grįsta; Stoties 0,3, dalis
grįsta; Tilto 0,4, grįsta; Malūno 0,2, negrįsta; Užuolankos
0,3, dalis grįstą; Rinkos 0,2, negrįsta; Rinkos aikštė
(turgavietė), išgrįsta; Kapų 0,1, negrįsta; Lauko 0,1, ne-
grįsta; Svietimo 0,3, negrįsta; Birutės 0,8, negrįsta; Mar-
gio prospektas 0,5, negrįstas; Aušros 0,5, negrįsta; Kel-
mynų 0,3, negrįsta; Vytauto prospektas 1 klm., negrįstas;
Jėzno 1 klm., dalis grįsta; Panemuninkėlių 0,3 klm., ne-
grįsta; Kalnų 0,4, negrįsta; Sinagogos 0,1, negrįsta; Mer-
kinės 0,7, negrįsta.

Įvairios krautuvės: lietuvių 39, žydų 139; mėsinės:
lietuvių 3, žydų 10; valgyklos: lietuvių 5, žydų 2; vieš-
bučiai: lietuvių 1, žydų 6; pirtys: savivaldybių 1, žydų 2;
skerdyklos: savivald. 1, žydų 1; vaistinės: savivald, 1,
lietuvių 2; kinomatografai: žydų 2; bankai: Lietuvos Ban-
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kas, Lietuvos Ūkio Bankas, Alytaus I žydų liaud. ban-
kas, Alytaus II žydų liaud. bankas, Taupmenų ir paskolų
kasa, lietuvių, savitarpio kredito draugija, žydų; benzino
ir tepalų sandėliai: Amerikos «Dapolin» 1, Anglų «The
Shell Co» 1; benzino ir tepalų parduotuvės: Amerikos
«Dapolin» 1, Anglų «The Shell Co» 1; malūnai ir lent-
piūvės gariniai: žydų Beiralo, Seirijų g-vė, Hopenšteino
ir Jankelevičiaus, Jezno g-vė; malūnai gariniai: žydų
Maršako, Kauno g-vė, Adelsono ir Raiskio, Simno plen-
tas, Sviatlerio, vokiečio Kestingo, Juozapavičiaus g.; ūkio
mašinų dirbtuvė žydų Cvilingų, I pulko g.; elektros sto-
tis Kopelio Sulmano ir kitų, Tilto g.; spaustuvės žydų:
Bokšickio ir Vilenskio, Nemuno g., Sluckio, I pulko g.;
karštuvai ir valiušas ž. Epšteino, Rinkos aikštė; karštu-
vai ž. Sandlerio, Užuolankos g; limonado dirbtuvės:
žydų Guros, Vilniaus g., Narulianskio, Vilniaus g; sal-
dainių dirbtuvė: ž. Paktorio, Vilniaus g.; šaltkalvių dirb-
tuvės: liet. Sadzevičienės, Seirijų g., liet. Pasiauros, Sei-
rijų g., liet. Denkevičiaus, Seirijų g.; kalvės: lietuvių 1,
žydų 3; skardos dirbtuvės: žydų Segalio, Rinkos g., To-
kerio, Vilniaus g.; medaus dirbtuvė ž. 1; paminklų dirb-
tuvės: liet. Sadzevičienės, Seirijų g. 1; karstų dirbtuvės:
ž. Mincerio, I pulko g., liet. Šeštoko, Kauno g., Linke-
vičiaus, Dugnų g.; aliejaus ir pakasto dirbtuvė, Rinkos
aikštė, žydų brolių Kurliančikų; stalių dirbtuvė liet. Ba-
liukevičiaus, Margio prosp. Autobusų visame apskrity 37,
gruzavikų 21, lengvųjų automobilių 14.

Per patį miestą teka gražusis Nemunas ir išsivin-
giuodamas daro S raidę. Miestą iš pietų ir rytų apsupa
gražus miškas, pušynas. Čia ir geležinkelio stotis.

Miestą tvarko trys nuolatiniai darbininkai: burmistras,
sekretorius ir jo padėjėjas. Ketvirtas, iždininkas, forma-
liai nėra nuolatinis miesto valdybos darbininkas, bet fak-
tinai jam tenka visą laiką dirbti Miesto Valdyboj.

1929 m. biudžetas siekė 101,985 litų. Pajamos: ne-
kilnojamo turto mokestis ?8,380 litų, tai 27,80/0 visų
pajamų. | šią sumą įeina ir specialinis mokestis gatvėms
grįsti bei pastočių išlaikymo sumos. Mokestis nuo pre-
kybos ir pramonės 15,755 litų, butų mokestis 15,000 litų,
rinkliavos 8,700 litų pajamos iš miesto įmonių 1,000,
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išlaid. grąžinimas ir pašalpos 850 litų, įvairios įplaukos
1,300 litų.

Alytus rusų laikais turėjęs du privalumu: bent kiek
pradžiūvus, dulkių debesys, kad už keleto žingsnių ne-
matydavai žmogaus, o liūtims užėjus, buvęs neišbrenda-
mas purvynas. Dabartinėj Vilniaus gatvėj, sako, prigėręs
arklys. Ir tai pačiam miesto centre! Strateginiai sumeti-
mai, karas privertė rusus atkreipti dėmesį ir į Alytų.
Buvo išgrįsta Vilniaus gatvė, pastatytas per Nemuną til-
tas. Pirmiau buvo keltas ir pantoninis tiltas.

Nepriklausomoj Lietuvoj Alytus, patekęs jeruzaliečių
ir šlėktelių valdžion, negreit pakilo iš merdėjimo, nes
stipresni Lietuvos darbininkai nuėjo ne miestų, bet val-

stybės kurti. Siandien jau miestas atbudo, auga, tvar-
kosi ir, reikia tikėtis, gan greit pasieks aukšto kultūros ir
gerovės laipsnio.

Nuo senų laikų 1 pėst. pulko gatvėj buvęs neišbren-
damas klanas, dabar užpiltas, sutvarkytas; gatvė išlyginta
ir grindžiama. Jos grindimui asignuota net 60,000 litų.
Gražiai sutvarkytas mažas skverelis pakalnėje, kur ski-
riasi Kauno ir Vilniaus gatvės. Skverelis apsodintas me-
deliais, aptvertas cementiniais stulpeliais, vidury pasodin-

tas Vilniaus medis. Taip pat išgrįsta aikštelė, kur ski-
riasi Vilniaus, 1 pėst. pulko ir Seirijų gatvės. Išgrįsta
visa stoties gatvė. Per 1927 —1928 m. iš viso padaryta
5000 ketv. metrų grindimo. Visose svarbesnėse gatvėse
padaryti cementiniai šaligatviai.

Kaip tik ėmė kraustytis, arba, geriau sakant, kaip
vokiečiai pakėlė sparnus kraustytis iš Alytaus, vietos gy-
ventojai —miesčionys sukruto organizuoti miesto valdybą.

Pirmas posėdis tuo reikalu įvyko 1918 metais gruo-
džio m.1 d. (Alytaus miesto valdybos byla «Knyga nuta-
rimų Alytaus Miesto Tarybos 1918—1920 m.»). Prieš
tai buvo surašinėjami miesto gyventojai tautybėmis. Buvo
susidarius Surašinėjimo Komisija. Zydai tos komisijos ne-
pripažino ir jie patys sudarė žydų sąrašą. Kas liečia
krikščionių surašinėjimą, jis buvo, rodos, pravestas labai
šališkai. Mat, 1918 metų gale lenkiškas gaivalas Lietu-
voje, o kartu ir Alytuje, buvo labai įsigalėjęs ir visas
pastangas dėjo, kad tik daugiau lietuvių suklaidintų, kad
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tik daugiau patrauktų Varšuvos link. Tad ir Alytuje
buvo atsiradę savanorių pasidarbuoti Lenkijos naudai. Jie
prisiplakė prie virš minėtos Surašinėjimo Komisijos, ir to-
kiu būdu pasidarė sąrašas: Vilniauspusėj buvo: lietuvių
111 žm., lenkų —557žm.; Suvalkų pusėj: lietuvių 674 žm.,
lenkų 673. Žydų buvo maždaug tiek, kiek lietuvių.
Tada susirinkimas ir nutarė išrinkti miesto valdybą iš 15
asmenų, po 5 nuo lietuvių, žydų, lenkų.

Kandidatais buvo
parinkti: 1) nuo lietu-
vių: Andrius Mankaus-
kas, kun. Baltrušaitis,
mokytojas Slavėnas,
Damijonas Vosčikas,
Juozas Stanaitis, kun.
Paulavičius, Alfonsas
Zubrys, Stasys Gudy-
nas, Bronius Buškevi-

„čius, Ant.  Janulevi-
čius, Jonas Kizalavi-
čius, Stasys Bakša,
Jonas Krivickas, Julius
Dambrauskas ir Jurgis
Stanevičius;

2) nuo lenkų: Fe-
liks Kasperovič, Konst.
Aleksandrovič, Kaz.
Baliukevič, Konst. Ber-

natovič, Ant. Burnei- Senas, nebeveikiantis vandens malū-
ko, Ant. Saulynas, Jo- nas Suvalk. Alytaus dvaravietėj.
zet Kaminski, Jan Vai-
zinski, Leon Sventnicki, Jozef Kazlovski, Kaz. Janovski,
V. Grynevič, Dominik Guber, Jan Kobzen, Kaz. Krzyzevski;

3) žydų: Lidskis, Miševičius, Ovsėjus Chazanavičius,
Abramavičius, Evelsonas, Alufas, Diskantas, Berko Cha-
zanovičius, Levinsonas, Rekachas, Sakinas, Beiralis, Be-
renšteinas, Bokšickas ir Voblinskis.

Miesto valdybon 1918 m. gruodžio 2 d. buvo išrinkti
šie asmenys: mokytojas Slavėnas, kun. Baltrušaitis, Sta-
naitis, Mankauskas, Bakša, Saulynas, Bernatavičius, Ba-
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liukevičius, Janauskis, Aleksandravičius, Bakšickas, Bei-
ralis, Rekachas, Abramavičius ir Sakinas.

Sekančią dieną, 1918 m. gruodžio 3 d., «miesto at-
stovų» susirinkimas svarstė ir nutarė oficiališka Miesto.
Valdybos kalba pripažinti lietuvių kalbą. Dėlei to lenkai
pakėlė didžiulį skandalą. Jiems nusileista ir pradėta var-
toti rusų kalba.

Nuo 1918 metų gruodžio mėn. 4 d. iki 1919 m.
sausio mėn. 12 d. posėdžių protokolai rašomi rusų kalba,
o 1919 m. kovo 20 d. vienas buvo parašytas net lenkų
kalba. Tačiau lietuviai laiku susigriebė ir neleido len-
kams kištis į Lietuvos reikalus. Žydai taip pat nepalaikė
lenkų ir, tuo būdu, buvo vėl grąžinta lietuvybė.

Nuo 1919 m. gegužės m. 6 d. miestą ėmė valdyti
miesto burmistras.

Pirmas burmistras p. K. Balukevičius. Jis išbuvo iki
1921 m. VII-19 d. Po jo buvo: Antanas Saulynas 1921
-VII-19 d. iki 1922 m. X-20 d.; Kopelis Šulmanas iki
1922m.-XII-10 d.; K. Balukevičius iki 1925 m.-Il-1 d. ir
dabartinisEduardas Neverauskas nuo 1925 m.-Il-1 d.

Alytaus dvaras, arba, kaip jį rusai buvo praminę,
«Kliuč-Lelianski», buvo dešiniame Nemuno krante. Va-
karuose Nemunas buvo to dvaro lauko siena. Užnemuny,
t. y. kairiame Nemuno šone, buvo kitas dvaras, irgi Aly-
tus, priklausantis «Carstvie Polskoi». Šiam dvarui pri-
klausė visas Vilniaus pusės Alytus, per kurį ėjo didelis
kelias - traktas iš Kauno į Gardiną; Požmuniki, Jurkance,
Tokurance, vienk. Karkliniški ir Stanuniški, km. Gočiški,
Zemoitele, Gerviany, Skreiciany, vienkm. Uliški, km.
Leliancy,  Domantancy, vienk. Viežiški, Terpinė, km.
Zidance.

Vilniaus pusėj, arba anų laikų Alytaus miestely, gy-
veno 63 šeimynos krikščionių ir 54 žydų.

Leliancy km. priklausė dvarui 12 ūkininkų; "is
tonių 38, Kalesnykų 13, Žemaitėlių 5, Židonių 8, Ger-
vėnų 10, Budos 7, Panemunykų 4, Tokurancų 22, Lat-
vėnų 23, Jurkonių 5, Ziglionių 14, Skraičionių 19, Jočiš-
kių 4, viensėd. Vėžiškiai 2, vienk. I Uliškių 6, II Uliškių
I, ir III  Uliškių 4, vienk. Terpinė 3, Karveliniškiai 4,
vienk. Stapūniškiai 2, vienk. Naujasodo 2.
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Dvarui priklausė 1 miestelis (Alytaus), 14 kaimų, 9
«BbICeJIKOB» ir 5 fermos; pilnoj dvaro nuosavybėj buvo
118 kiemų, pusininkų 72 kiemai, daržininkų 23, «bobilių»
(t. y. tokie, kurie ateidavo iš kitų privat. dvarų; jie
neturėjo teisės turėti daugiau žemės, negu trioba — dar-
bininkas) — tokių šeimynų dvarui priklausė 35.

Pašaliečių žmonių «/ĮBOpOBb MOJHBIXB» 31, pusininkų
6, daržininkų 56 ir šiaip dar vyrų 251.

Zmonių, priklausančių dvarui, turtas: gyvulių žemei
dirbti 742, galvijų 510, smulkių gyvulių 1554.

Suvalkų pusėj, kur da-
bar yra medinė bažnyčia,
prieš 1795 metus stovėjo
medinė koplytėlė ir aplink
ją kapai. Koplytėlė sto-
vėjusi toj vietoj, kur dabar
priešbažnytinė aikštelė.—
rinkutė, prieš didžiąsias da-
bartinio šventoriaus duris,

ir buvusi medinė, aštuo-
niakampė, šv. Onos vardo.
1810 metų bažnyčios inven-
toriuje yra pažymėta, kad
koplytėlė sena, griūvanti,
palaikoma ramsčiais, šiau-
dais dengta, ant stogo ap-
vali, gontais dengta, pa-
svirus kopula, o ant jos
pasviręs geležinis kryžius.
Koplytėlė buvusi tada 102 auksinų vertės. Kada ir kieno
ji statyta, nėra žinių. Ilgą laiką buvo vilniškės Alytaus
parapijos filija. 1797 m. balandžio mėn. marijonas kuni-
gas Teofilis Pietaris tampa pirmuoju naujai įsteigtos Aly-
taus parapijos klebonu.

Klebonas ima rašyti metrikus, vadina save admini-
stratorium. Jis klebonavo čia iki 1804 metų.

1825 metais prie kun. Dubrovskio buvo sustatytas
bažnyčios inventorius, iš kurio matyt, kad bažnyčia me-
dinė, griūvanti, šiaudais dengta; kun. Dubrovskio rūpes-
Čiu pastatyta medinė varpinė; klebonijos turtas siekia
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3,500 auksinų; kapai, kartu ir šventorius, pinučiais ap-
tverti; klebonas žemės nė kiek, net daržams, neturi.

Kunigas Audrijonas 1838 m. bažn. inventoriuje pats
apie save rašo: — Esu lenkas, Nervyžiaus šv. Benedikto
vienuolyno vienuolis, įšventintas 1816 metais, algą Aly-
tuje gaunu 40 auks. į metus, maitinuosi tuo, ką žmonės
atneša.

1827 metais Likiškių kaime ūkininko Jurgio Levicko
kažkodėl paliko tuščia 37 margų žemės sodyba. Levic-
kas baudžiavos nėjo, tik mokėjo činšą. Dvaro nuomi-
ninkui leidžiant, klebonas ėmė valdyti tą žemę, mokė-
damas dvarui činšą. 1866 m. rusų valdžia, konfiskuo-
dama bažnyčių turtus, atėmė iš klebono minėtam kaime
30 margų, o 7 vis tik paliko.  Atimtą žemę išdalino 10
žmonių po 3 margus. Ketvertui metų praslinkus ir liku-
sius 7 margus valdžia atėmė, nes jie buvo ne fundušavi,
o činšiniai. i

1868 m. atvyko klebonu kun. Matas Kasiulevičius
iš Tupikų kaimo, Naumiesčio valsčiaus. 1873 m. vys- |
kupo atsilankymo dokumente yra to klebono apie save
keletas žodžių parašyta:

«... Mokiausi Seinų dvas. seminarijoj, įšventintas
vyskupo Strašinskio; pamokslus sakau lietuviškai, kai
kada lenkiškai. Parapijonai lietuviai, lenkiškai maža kas
moka ir supranta; algos iš valdžios gaunu 300 rublių...»

Nuo 1876 m. klebonu buvo kun. Sebastinas Bane-
vičius. Tai buvo darbštus kunigas, rinko iš parapijiečių
aukas, taisė bažnyčią, triobas, ūkį. Jis užvedė «Aukso
Knygą», kurion įrašinėjo pavardes aukojusių ką nors baž-
nyčiai. 1887 m. liepos m. 3 d. 72 metų senelis kun.
Banevičius mirė. Jo vieton atvyko Metelių vikaras kun.
Mikas Migauskas, marijampolietis, gimęs 1853 metais,
mokėsi Marijampolės gimnazijoj ir Seinų dvasiškoj semi-
narijoj, įšventintas 1882 m.

1905 m. bažnyčia, išstovėjus 75 metus, pailginta ir
visa apkalta lentomis. Taip pat aptvertas akmenine tvora
šventorius. 2

1907 m. buvo įsteigtas «Žiburio» dr-jos skyrius,
įrengtas iš 200 knygų knygynėlis. Per dvejis metus po
to susitvėrė ir Blaivybės dr-jos skyrius. Kun. Mikolaitis
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1908 m. įsteigė pirmą lietuvių krautuvę. Pirmiau Aly-
tuje buvo vien žydų krautuvės. Zydai labai supyko ir
griežė dantį atkeršyti kunigams. Tais pačiais metais prieš
pat Velykas visos klebonijos trobos nuėjo pelenais. Buvo
įtarimas, kad žydai padegė, bet nepastvėręs už rankos
negali tvirtinti arba traukti atsakomybėn.

Klebonų eilė:

1) Kun. Teofilis Peteris 1797 —1804 m.
2) „ Antanas Koreva 1804—1810 ;,
3) „ Ambrazas Songaila 1810—1812 „
4) „| llarijus Majevskis 1812— 1820 „
5) „Nikodemas Dubrovskis 1820—1825 ;,
6) „Stepas Salkauskas 1825—1827 „
7) „Pranas Glovackis 1827—1828 „
8) „Ignas Klincinskas 1828—1829 „
9) „ „Andrius Cechanavičius 1829—1868 ,,

10) „Jurgis Didinskas 1868— j
11) „Matas Kasciulevičius 1868—1876 ,,
12) „Sabas Banevičius 1876 —1887 „
13) „Mikas Migauskas 1889—1919 „
14) „Pranas Baltrušaitis 1919 — i“

Vikarai:

1886—90 m. Pranas Adomaitis; 1890—94 Juozas
Liorenta; 1894—97 Vincas Dargis; 1897—98 Antanas
Tulaba; 1898— 1900 Valentinas Antanavičius; 1900 — 06
Antanas Astrauskas; 1906—07 Antanas Balinskas; 1907—
1911 Juozas Mikolaitis. Kun. Mikolaičiu mirus, 1911—
1914 kun. Juozas Dičpinigaitis; 1914—16 m. Juozas Ju-
laitis; 1916—17 Juozas Luckus ir 1917—18 Pranas Garmus.
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a3)81 ak aaa BS 2
ieoO
Zz ||B|E|S|$.B|E|ž |š)G 8

1797, 6, 42, 18|1838| 21) 107 | 62 |;879| 34 137 | 85
1798, 17, 49. 44 |1839|38| 45 | 69 |1880| 27, 119| 79
1799 7, 60 | 57 [1840 20 *ž| 76 |1881| 28, 128 | 104
1800, 12 61 | 79|1841| 14, £ž| 78|1882| 42, 138 | 136
1801, 12, 72) 49 [1842| 16, Žž, 81 |1883|35| 141 | 64
1802, 18| 72 47|1843,32 ž;| 56 |1884 38) 118 | 49
1803| 7| 77) 51 |1844|33| £53| 56 [1885 43) 143 | 71
1804, 15; 81 | 56 |1845, 9,“ * | 104 |1886| 37 144| 118
1805, 16, 71 | 58 |1846, 17, 85| 119 |188731 146 | 101
1806, — | 29 | — |1847, 32, 99 | 80 |1888 30 136 | 78
1807, —| 55, — |1848| 26| 109| 65 |1889| 40| 132 | 115
1808, — | —|— [1849 36| 106 | 71 [1890 32, 176 | 110
1809, —| —|— |1850, 23, 112 | 83 |1891| 22142| 159
1810, 9, 55 33 |1851| 26, 137 | 72 |1892| 29 161 | 115
1811, 4, 92 | 9i |1852, 26, 99 | 265 |1893| 32 177 | 107
1812, 5, 76, 55 |[1853, 18, 98 | 103 |1894| 46187 |107
1813, 21, 33 104| 1854, 28 100 | 84 |1895 31) 156 | 126
1814, 5, 90 14|1855| 26, 99 | 95 |1896| 30) 174 | 114
1815, 5| 68) 211856) 17, 101 | 68 |1897, 29, 185 | 114
1816, 6, 64 26|1857, 32, 115 | 72 |1898| 41, 216| 106
1817, 16, 86 31 |1858| 37, 123 | 53 [1899 35, 203 | 125
1818! 8, 71 29|1859 25 142 | 55 |1900' 19) 188| 114
1819, 12, 88 | 30|1860, 15, 154| 72 [1901, 21, 170| 159
1820, 7, 84 | 2v|1861, 23, 145 | 72 | 1902, 20, 166| 148
1821, 17| 77 | 28|1862| 32| 169 | 102 |1903| 28, 171 | 97
1822, 16, 71 | 84 |1863, 32, 159 | 96 |1904| 25| 166 | 92
1823, 13, 99| 65 11864 34, 183 | 115 11905, 27, 153| 107
1824 18, 77 45 [1865 26, 177 | 06 |1906| 36, 168| 109
1825, 12, 91 | 25 |1866| 22, 137 | 69 | 1907, 23, 170| 92
1826, 26 | 83| 31 |1867, 15, 155 | 80 [1908| 21, 153 | 97
1827, 12, 86 | 68 |1868| 16, 93 | 151 |1909, 24, 161| 112
1828, 18, 99 | 78 1869 16, 103 | 151 | 1910, 25| 122| 101
1829, 22, 103 | 62 |1870| 16, 117 |, 87 |1011| 28, 154 | 88
1830, 17, 83| 78|1871| 24| 88| 53 |1912, 22, 151 | 97
1831, 17, 98, 50|1872, -6, 150| Ti |1913, 23, 147| 109
1832, 32, 88 | 82 1873 30, 109 | 76 [1914 8, 131 | 121
1833, 14, 88 89 |1874, 20, 132 | 83 |1915, 10, 100| 104
1834| 25 | 110 | 71 |1875, 22| 122, 89 [1916 7, 53 | 40
1835, 24 | 105 | 75 |1876, 21, 143 | 50 |1917, —| 42 57
1836, 23| 107 | 74 (1877, 22, 110| 93
1837, 16: 86! 68 |1878, 29: 130| 73
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«Vilniškio» Alytaus bažnyčia.

Vilniaus pusės Alytaus parapija įsteigta 1524 metais
Alytaus valdovo Jono Zabrzezinskio. Jis buvo lenkas.
Pastatė medinę bažnytėlę toj pačioj vietoj, kur stovi
dabartinė bažnyčia. Bent tiek pasižymėjo, kad reikalavo
vikaro, mokančio lietuvių kalbos. Medinei bažnyčiai su-
degus, kun. Kaminsko rūpesčiu, parapijiečių lėšomis 1818
metais buvo pastatyta iš akmenų ir plytų mūro bažnyčia,
22 mtr. ilgio, 11 mtr. pločio. Šiais 1930 Vytauto Di-
džiojo metais iš altoriaus galo ji žymiai pailginta, atre-
montuota. Bažnyčios archyvas yra dingęs. Kunigų eilės
negalima susekti. Yra tiek tik žinoma, kad 1890 m.
klebonu buvo kun. Bižeika, po jo Sabanavičius Anta-
nas, Stasauskas Kostas ir nuo 1910 metų Kostas Pau-
lauskas,
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Įgulos bažnyčia.

Dabartinė Alytaus Įgulos bažnyčia prieš karą buvo
rusų cerkvė, statyta prieš 40 metų, vardu «Pakrovskaja».
Įdomu, kad ir šventikas buvo ta pačia pavarde — Pa-
krovski.

Bažnyčios ilgis 33 metrai, plotis 16!/> mtr.; titulas
— šv. Kazimiero. Prie tos bažnyčios mūriniam 4 kam-
barių name, kur gyvendavo rusų popas, dabar nuolat
gyvena kunigas — tos įgulos karo kapelionas. Pirmas
kapelionas buvo kun. Garmus (dabar Amerikoj), po jo:
Križanauskas, Sadūnas, Vaičiulis, Vaišnoras, Gudonis,
Žemaitis, Normantas ir dabartinis Antanas Bliūdžius.

Aukštesnioji Miškų Mokykla.

1927 metais vilniškėj daly, Saratavo kareivinėse,
įsteigta aukštesnioji miškų mokykla. Mokyklon priimami
vyrai nuo 18-25 m. amž., baigusieji nemažiau 6 klasių.
Kasmet įstoja po 40-50 mokinių. Prie mokyklos yra
įrengtas klausytojams bendrabutis, kur už butą, kurą ir
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šviesą reikia mokėti 100 litų
į metus. Valgis į mėnesį kiek-
vienam kaštuoja 50 litų.

Mokytojų personalą sudaro
4 etatiniai mokytojai ir, be to,
dar 5-6 laisvai samdomieji
mokytojai. Direktorius p. Ru-
kuiža yra baigęs Petrapily
miškų institutą. Kiti moky-
tojai irgi baigę aukštąjį mokslą.

Miškų mokykla turi savo
žinioj 17,500 ha žemės plotą.
Steigiamas muziejus.

Alytaus Žemesnioji
Žemės Ūkio Mokykla.

Alytaus Žemesnioji Žemės
Ūkio Mokykla įsteigta 1929
met. rugsėjo mėn. 15 d., kad
paruoštų kraštui sąmoningų
ūkininkų bei šeimininkių.
Siekdama savo tikslo, mo-
kykla teikia mokiniams teo-
retinių žinių, pratina dirbt vi-
sus darbus, kurie pasitaiko
žemės ūkyje. Prie mokyk-
los yra mergaičių skyrius,
kur mokoma namų ruošos
dalykų. 2

Mokykla yra Zemės Ūkio
Ministerijos žinioje. Laikinai
jai pavesta dviejų aukštų
mūrinis namas ulonų -pulko
kareivinėse. Mokinių prak-
tikai atlikti skiriamas Alytaus
dvaro centras 43 ha žemės.
Prie mokyklos įrengtas bend-
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rabutis ir valgykla. Į mokyklą priimami berniukai ir
mergaitės ne jaunesni 15 metų, baigę bent pradžios mo-
kyklos 4 skyrių kursą. Mokslas išeinamas per dvejus
metus.  Baigusiems mokyklą duodami pažymėjimai, kurie
duoda teisės stoti į aukštesniąją žemės ūkio mokyklą be
egzaminų. Siemet veikia tik pirmas kursas. Mokykloje
mokosi 32 mokiniai: 21 mergaitė ir 11 berniukų.  Mo-
kykla gali priimti iki 80 mokinių. Bendrabutyje gali ap-
gyvendinti iki 50 žmonių. Mokyklos vedėju yra inžinie-
rius — agronomas Alfonsas Našliūnas, baigęs Aukštąją
Žemės Ūkio Kultūros Mokyklą (Hochschule fūr Boden
kultur) Vienoje.

Mokiniai gyvenantieji prie mokyklos gauna butą,
kurą, šviesą lengvomis sąlygomis.

Valstybinė gimnazija.

Gimnazija ėmė veikti 1919 metais rugsėjo mėn.
pradžioje. Pirmon ir antron klasėn prisirinko 70 mokinių.
Pirmieji mokytojai buvo: Klimavičius, Butauskaitė, Slavė-
nas, Balynas, Gavelis ir kt. Tų pačių metų spalių mėn.
lenkai puolė Seinus ir uždarė ten «Ziburio» gimnaziją.
Dalis mokinių iš Seinų persikėlė Alytaus gimnazijon.
Lapkričio mėn. 1-mą dieną buvo atidaryta III-ji klasė.

Lėšos:
1920 m. gauta mokesčio:

už mokslą. . . . 20,400 auksinų.
w» ogžAmiNUS 2,94 =
iš Svietimo M-jos. . 69,864
„Apskrities Valdybos 35,900 +5
surinkta aūkų .------, 102 i

viso 129,842 auks.
Nuo 1925 metų gimnazija perėjo valdžios žinion.

Ėmė rūpintis, globoti ir prižiūrėti Svietimo Ministerija.

Direktoriai:
1) Kazys Klimavičius,
2) Juozas Jakštys,
3) Stasys Totorius,
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4) Jonas Zidenas,
5) Stepas Vaitkevičius.

Iš 400 mokinių dauguma lietuviai. Iš to skaičiaus
15 žydų, 10 totorių, 3 rusai. Mokinių miestelėnų vos
15"/0. Kiti ūkininkų vaikai.

Skautų — 132.
Ateitininkų — 90.
Saulių — 100.

Kiti nepriklauso prie jokių organizacijų.

Gimnazijos choras iš 80 asm., ved. mokytojas Na-
vickas.

Gimnazijos knygynas turi virš 1,500 knygų.

Mokinių judėjimas.
   
 

 

  

 

       

Kiek Mokinių Kiek
Mokslo klasių skaičius | Viso | Lyties Ū/o| išleista

sea pagrind. lygiagr.| bern. | merg. bern. merg.

1919/20 3 „ „ | „ 98 „» „ „
1920/21 4 i š 2 168 4 a i
1921/22 4 2 4 ė 231 5 4 2
1922/23 4 2 2 2 256 S 2 £
192524 153 |21|-83| 304 [12,-289/4 „|
1924/25 6 4 | 261| 105| 366 |T19/0—299/6| „ 2
1925/26| 7 | 4 | 201|113| 404 [1290-2891 „||,
716 Lala, 454
1927/28| 8 | 4 |308!:132| 440 [6990-3190] 15 | 7
1928/29 8 4 | 265, 159 | 424 > 3 21 4
1929/30 8 4 AAS 440 |639/0—379/0)| 27 8

Vidurinė žydų mokykla.

1919 m. buvo įsteigta Alytaus žydų vidurinė mo-
kykla. Vedėjas buvo pakviestas vokietis N. Sereševskis.
Pirmaisiais metais atidarytos tik dvi klasės. 1925 m.
vedėju buvo pakviestas Berzonas. Prie jo jau buvo 4
klasės ir mokinių skaičius siekė 70 asm.
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Teismas.

Alytaus I nuovados Taikos Teisėjo įstaiga veikia
nuo 1919 metų. Jai priklauso šie valsčiai: Jėznas, Butri-
monys, Stakliškės, Nemaniūnai, taip pat Alytaus miesto
dalis—apie 25,000 gyventojų. Kartais Taikos Teisėjas nu-
vyksta į Jėzną nagrinėti bylų. Į metus tokių sesijų būva
bent 6-8.

Teisėjai:
1) Nenortas,
2) Marčiulionis,
3) Sčensnulevičius,
4) Liukpetris,
5) dabartinis Kazys Remeza, baigęs Liet. Univer-

sitetą.

Nuo pat pradžios iki dabar sekretoriauja Kolyta.

Il-os nuovados Taikos Teisėjo įstaiga nuo pat vokie-
čių išsikraustymo dienos. Net ir bylos buvo priimtos
nuo vokiečių, bet, užėjus į Alytų bolševikams, jos žuvo.

Nuo 1927 metų teisėjas vyksta nagrinėti bylas į Sei-
rijus, Liškiavą, Metelius, Simną, Krokialaukį.

1919 m. bylų buvo 746
1929 m. lik 2,

Teisėjai: 1) Jonas Aleksa, 2) Vincas Kudirka, 3)
Antanas Zidžiūnas, 4) Julius Boguslavskis ir dabar Jonas
Katilius.

Merkinės nuovados Taikos Teisėjo įstaiga nuo 1923
metų sausio mėn. 15 d. Jai priklauso: Nemunaitis, Alovė,
Daugai, Nedzingė, Pivašiūnai, Merkinė ir Varėna. Taip
pat Suvalkų Alytaus dalis, — arti 40,000 gyv. Taikos
Teisėjas retkarčiais posėdžiauja Merkinėj ir Dauguos.

Teisėjai:

1) Leonas Vabalas,
2) dabar Juozas Vaičiulis, irgi baigęs Liet. Univer-

sitetą.

Sekretoriumi nuo pat įsteigimo dienos yra Leonar-
das Tekorius. 1929 m. bylų buvo 2,991.
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Abiem taikos teisėjam yra po vieną teismo tardy-
toją. Be to, dar Alytuje yra advokatų: Sčesnulevičius,
Bokšickas, Salanskis, Vilimas, Malinauskas.

Notaras I.

Šis notariatas įsteigtas 1919 metais vasario m. 15 d.
Anksčiau piliečius aprūpindavo Simno ar Seirijų notaras.

Alytaus notaras yra Marijampolės apygardos teismo
žinioje.

Iš surašytų aktų valstybės iždan įplaukė:
1920 m. 339 lit. 1927 m. 128,750 litų 26 ct.
1929 m. 116,885 lit. 67 cent.
Notaras Bronius Sakalauskas.

Notaras II.

Įsteigtas 1928 m. sausio | d. Notaras Mikas Ma-
kauskas.

Ligoninės.

«Sajuz gorodov» —Rusų Miestų Draugija karo metu
įsteigė Alytuje šiltine sergantiems ligoninę.  Užėję vo-
kiečiai rado toj ligoninėj gyd. Tartakovskį, kuris iki 1916
m. pabaigos tą ligoninę tvarkė.

1917 m. tą ligoninę, pavadintą «civilnyj lazareto,
perkėlė į kareivines ir paskyrė vedėją d-rą Stepanovą.
Prie jo veikė šie skyriai: vidurių ligų, moterų ligų, už-
krečiamųjų ir odos ligų, veneros ligų, chirurgijos skyrius.

1918 m. pabaigoj ligoninę valdė iš Rusijos grįžęs
d-ras Abraitis. Po jo iki šiam laikui ligoninės vedėjas
d-ras Jonavičius. Veneros skyrius 1925 metais žymiai
pertvarkytas, įrengta 50 lovų: 15 vyrams ir 35 moterims.
Vedėjas to skyriaus d-ras Stepanovas.

Bankai.
Lietuvos Banko Alytaus skyrius.

Skyrius įsteigtas 1923 m. gegužės mėn. 15 dieną.
Pirmiau buvo rusų «koznačeistvo».
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Balansas:
1924 m. 540, 684, 28 ct.

apyvarta 15, 695, 959 lit. 64 ct.
1929 m., 2, 564, 410 lit. 28 ct.

apyvarta 97, 206, 344 lit. 58 ct.

Direktoriai:

1) Juozas Stankevičius
2) dabar Kazys Čepas.

Lietuvos Ūkio Banko skyrius.

Skyrius įsteigtas 1921 m. Direktorius Gabrys Tom-
kevičius.

Žydų Liaudies Bankas.

Bankas įsteigtas 1920 metais. 1926 m. narių buvo
158; 1929 m. narių 141.

1929 m. balansas: 75, 714 lit. 78 cnt.

Užnemunio Lenkų Susišelpimo Bankas.

Šis bankelis įsteigtas 1927 m. Valdyboje dvarin.
Kremeris, Kareva ir Nedzingiškės Žilinskas.

Muito Kontrolė.

Nuo 1924 metų Alytuje Vilniaus pusėj veikia Lietu-
vos muito kontrolė.

Vedėjas:
1) Pranas Dambrauskas,
2) Antanas Jotkus,
3) dabar Stasys Naudžiūnas.
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Alytaus Žemės Ūkio Draugija.

Lietuva žemės ūkio šalis. Kiti sako, — visa mūs
gerovė pareina nuo to, kaip gerai bus sutvarkytas lie-
tuvių egzistavimo, gyvenimo šaltinis—ūkis. Aš sakyčiau,
visa žmogaus gerovė tai sielos ir širdies ramybė, tikro
žmoniškumo pajautimas. Būdamas alkanas ir to nejustum.
Tad ir pilvo patenkinimas svarbus dalykas. Dar mes
gyvenam tą gadynę, kada dauguma žmonių, o ir mūsų
lietuvių liaudis jaučiasi laimingi materialiai pasitenkinę.
Dar laukiame laikų, kada žmogus bus didingesnis, gar-
bingesnis, pirmas, kurs sielos kultūroj aukštai iškils, kurs
žmoniškumu, kaip švyturiu, švies aplinkiniams. Tuo tarpu
smagu žiūrėti į gražiai tvarkomą lietuvio, žemdirbio ūkį,
o dar smagiau—į šviesesnių lietuvių būrelį, pasiėmusį sau
tikslą koncentruoti ūkininkų reikalus. (Gana gi pagaliau
joti ant mūsų sprando svetimiesiems! Jau bent laisvoj,
nepriklausomoj šaly būkime patys šeimininkai.

Taigi, tokį būrelį radau Alytuje, pasivadinusį «Aly-
taus Žemės Ūkio Draugija». Ta draugija susiorganizavo
1923 m. Narių iš pradžių buvo tik 16 ir buvo ne pre-
kybinė, tik kultūrinė įstaiga. Nario mokestis buvo 10 litų
metams.  Draugijėlė gyvavo iki 1925 m. Per tuos porą
metų ji ieškojo kelių augti ir plėtotis. Ir kelią tikrai
rado. Prekyba, betarpinis ūkininkams patarnavimas, su-

pirkimas javų, pargabenimas ūkio įrankių, mineralinių
trąšų ir kt. — štai uždaviniai minėtos draugijos. Tad
nuo 1925 m. ji virto grynai prekybine įstaiga. Nario
įstojamasis mokestis buvo nustatytas 5 lit. ir nuolatinis
pajus 25 lit. Minėtais metais buvo virš 150 pajininkų.
Kasmet narių skaičius augo. Jau 1929 m. jų buvo 500,
o šiais 1930 Vytauto Didžiojo metais siekia 800 asmenų.

Alytaus mieste nuo 1919m. veikė Lietuvių Vartotojų
Bendrovės krautuvė. 1927 m. rugpiūčio mėn. 7 d. tą
krautuvę su aktyvu ir pasyvu perėmė Alytaus Žemės
Ūkio Draugija. Sako, buvusi menkutė krautuvėlė ir me-
tinė apyvarta buvus nežymi.

Teko atlankyti dabartinę Žemės Ūkio Draugijos
krautuvę. Metasi į akis griežta tvarka, švara ir tarnau-
tojų sumanumas. Prekių, kokių norite. Visos jos gra-
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žiai sudėliotos, šviežios, patalpa išnuomotam mediniam
name pakenčiama, erdvi. Yra sumanyta statyti Alytuje
draugijos mūrinį, dviejų aukštų namą, kurio apatiniam
aukšte bus krautuvė, o viršutiniam raštinė. Galima ti-kėtis, kad naujai įrengtoji krautuvė gaus visai europiškos
išvaizdos. Gana, mums nusibodo susmirdęs žydiškas
kromelis.

Zinoma, kad ir krautuvės sutvarkymas daug pareinanuo vedėjų sumanumo. Alytaus Žemės Ūkio Draugijoskrautuvės vedėju man prisistatydino Vincas Cibulskas,kėdainiškis. Simpatiškas. Jam ir akyse ir kaktoj įrašyta:«prekybininkas». Tokie žmonės, be abejojimo, gali tin-
kamai vesti biznį. Tai ir darbuokis, brangus lietuvi, savomylimų sermėgių naudai. O atlyginimas tau — pagar-bos žodis ir išlaikymas konkurencijos prieš nevisai ma-lonius tavo kaimynus žydelius, paėmusius Lietuvos biznį
į savo rankas.

Draugijos krautuvėj galima gauti tik smulkių prekių.
Zemės ūkio įrankių, mašinų, trąšų sandėlis šalia pašto rūmų,kur dabar ir draugijos raštinė.

Džiaugsmingai prisimenu atsilankymą draugijos rašti-
nėn. Ten radau buvusį mūsų I pėst. pulko karį Mo-
tiejų Krygerį. Jis tarnavo pas mane raitų žvalgų koman-
doj raštininku. Ach, turėjom gražių laikų. Vaiteliškis,
Kadrėnai, Ukmergė, — tai aukso laikai. Mano pilkas
mažutis «Sibiriukas», prijojus kaimą, skersas arcavoja, o
mano Krygeris su linksmaisiais žvalgais «Oi tu strazde,
strazdeli ...» linksmai traukia...

Dabar kiti laikai. Tu, Motiejau, ir aš jau civiliokai.
Tu sėdi raštinėj, vekselius tvarkai, o aš vekselius rašau,
juos protestuoju, istoriją rašau — mažai kas perka. Bėdos!

Kartą užbėgauį tą Žemės Ūkio Draugiją: mano
Krygeris sėdi atsilošęs, «Valenciją» rūko, per nuskustus
ūsus dūmus pučia ir sako: «Žinot, ponas Biržy, mes čia
ketinam jau muziejų atidaryt. ..»  Nemanykite, gerbia-
mieji skaitytojai, kad žemės ūkio muziejų. Lankydamas
Alytaus apskrities valsčius, kur radau kokį senovinį, mu-
ziejinį dalykėlį, ar seną knygą, paėmiau ir gabenau.Aly-
tun. Kur gi daugiau, kad ne pas savo seną draugą Mo-
tiejų? Tai ir susidarė keletas maišų visokių eksponatų
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ir bibliografinės retenybės knygų. O iš jų mano Kry-
gerėlis muziejų daro. O vienok viešą padėką už patalpą
ir p. Krygeriui ir Alytaus Žemės Ūkio Draugijai reikėtų
tarti.

Sako, kalnas su kalnu nesueina, — žmogus su žmo-
gum visuomet. (Gi žiūriu — mūsų uteniškis Kazys Sal-
tenis, tos draugijos direktorius. Sėdi, bra, pasipūtęs
savo kabinete už stalo ir veda visus draugijos reikalus.
Gerai veda. Bendrovė gyvuoja, auga. Interesantų, ypač
turgaus dienomis — pilna raštinė. Ir vis žemdirbiai.
Stambesni ir smulkesni ūkininkai. Visus reikia paten-
kinti, su visais pakalbėti. Malonus direktorius suma-
niai ir creitai viską atlieka.

ass

 

   
Akmuo Nemune (netoli Alytaus), žmonių vadi-

namas «Klebonu»,

Buhalteris p. Bronius Balkūnas skaitlinėmis ir by-

lomis apsivertęs. Ir jam sekasi tos atsakingos pareigos.

Dar ir pora raštininkų: Pranas Mazuronis ir Aleksandras
Drobnys bylose triūsia.

Dabar jau yra apskrity draugijos skyriai:
1) Simne, įsteigtas 1929 m. Vedėjas Alfonsas

Drobnys.
2) Seirijuose, įsteigtas 1929 m. Vedėjas Juozas

Supienis.
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3) Jėzne, įsteigtas 1930 m. Vedėjas Kazys Tarsevičius.
Organizuojami skyriai Butrimonyse, Dauguose ir Merkinėje.

Bendra 1929 m. apyvarta siekė 12.000.000 litų. Tais
metais parduota prekių už pustrečio milijono litų. Ir
1930 metų I pusm. turėjo įvairaus kapitalo apie 85.000
litų.

1929 m. vien krautuvės apyvarta siekė 120.000 litų.
Tokios stambios draugijos direktorium būti ne juo-

kai. Bet Saltenio sumanumui negali pasitaikyti kliū-
tis. Ilgiausių metų!

Dabartinė draugijos valdyba: Romas Adžgauskas,
pirmininkas. Nariai: Kazys Saltenis, Vaclovas Rėklaitis,
Mikas Vaškevičius ir Aleksandras Berčiūnas.

 

 

Alytaus geležinkelio stotis.
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Devyniolikta Alytaus šaulių rinktinė.

1929 m. spalių m. 22 d. sukako lygiai dešimt metų
nuo oficialios Alytaus šaulių rinktinės gyvavimo pradžios.
Patys pirmieji rinktinės žingsniai yra, kiek tai galima buvo
neturint gerai sutvarkytos istorinės medžiagos, vaizduo-
jami pirmojo rinktinės valdybos pirmininko dr. Jonavi-
čiaus atsiminimuose (žiūr. jo atsiminimus). Šaulių darbas
buvo varomas per fronto ir IV-to lauko štabus. Jie ne
vien paskubomis organizavo šaulius kovai su besiveržian-
čiu priešu, bet taip jau aktingai dalyvavo kovose su len-
kais. Daugiausia teko dalyvauti kautynėse Perlojos, Ak-
menės, Merkinės, Nedzingės, Ryliškių, Liškiavos ir kitiems
pafrontės būriams, pradžioje veikusiems kaipo partizanų
būriams. Jiems į pagalbą atvykdavo tolimesni ir net iš
kitų apskričių šaulių būriai. Tada Alytaus šauliai savo
krauju gausiai laistė Lietuvos žemę. Ne vienam priešo
kulipka amžinai užmerkė akis. Daug jų žuvo, net po
kelis iš vienos šeimos. (A. a. Grigai — tėvas ir sūnus).
Jauni, dar vos įžengę į gyvenimą moksleiviai (A. a. V.
Dovydaitis, Kauno būrio), subrendę vyrai ir jau pagy-
venę žmonės klojo galvas kovose su priešu. Ne tik ko-
vos lauke, bet ir dirbančius ramų kultūrinį darbą pakirs-
davo klastingo priešo ginklas (a. a. mok. Bloznelis).

Pasišventimas tuo laiku pas visus lietuvius, kaip sa-
vanorius, taip ir šaulius, buvo pakilęs aukščiausiai. Kiek-
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vienas laikė savo pareiga padėti besikuriančiai tėvynei,
vieni su ginklu rankose, kiti kultūros darbe. Dar šaulių
būriams nesusitvėrus veikė fronte partizanų būriai. Ypa-
tingai pasižymėjo Perlojos ir Ryliškių partizanai. Perlo-
jos partizanai, įkvėpiami kun. Petkelio, narsiai gynė savo
gimtojo krašto nederlingus smėlio laukus. Įsigeidę kaimą
paimti, lenkai ties juo buvo sutraukę daug kariuomenės,
daug kartų daugiau negu partizanų buvo, tačiau partizanų
nesutramdę, patys labai nukentėjo. Drąsiai galima sakyti,
kad ties Perloja lenkai nukentėjo ne mažiau, negu kad

1920 m. ties Sirvintais ir Giedraičiais.

 

Alytaus rinktinės būrių atstovų suvažiavimas, įvykęs 1928 m.
birželio 3 d. Alytuje. Vidury sėdi Šaulių Są-gos c-ro vald.
narys A. Žmuidzinavičius, kairėje p. Ivanauskienė, vietos karo

komendantas pulk. Vimeris.

Tuo laiku Saulių Sąjungos vadovybė irgi dalyvavo
tose kovose. Dabartinis mūsų sąjungos centro valdybos
pirmininkas dail. A. Žmuidzinavičius tais laikais ties Bo-
briškių kaimu buvo patekęs į lenkų nelaisvę, iš kur tik
po kiek laiko laimingai ištrūko.

1921 m. kovų periodas baigėsi. Prasidėjo rames-
nis vidaus organizavimosi darbas. Darbas taip pat be
galo sunkus. Pasibaigus kovoms, daugelis šaulių nurimo
ir manė, kad savo darbą atliko. Suburti juos į nuolati-
nius būrius, dirbti kultūros darbą sekėsi gal ne taip spar-
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čiai, kaip to norėtųsi. Tačiau, ypač pastaruoju laiku, jau
daug tuo atžvilgiu padaryta. Ramus kultūros rinktinės
darbas tačiau visą laiką, net ir dabar, yra pertraukiamas
atskirais nenurimstančių lenkų šūviais, nuo kurių žūva ne
vienas pasienio gyventojas šaulys.

1923 m. būrys savanorių šaulių, daugiausia pafron-
tės būrių, dalyvavo Klaipėdos krašto vadavime. Ten nuo
priešo granatos žuvo rinktinės instruktorius Pleškys Jonas.

Sunkų kryžiaus kelią teko pergyventi rinktinei, daug
aukų padėta, bet gal dar jų daugiau reikės padėti, kol
pasieksime galutinį tikslą — atvaduosime Vilnių. Tai   
Pirmas Alytaus rinktinės moterų šaulių (suvažiavimas 1928 m.
Vidury sėdi p. Ivanauskienė, Kauno šaulių moterų skyriaus pir-
mininkė, dešinėj — rinkt. vadas kap. Petruškevičius, kairėj

A. Zmuidzinavičius,

žino visi šauliai ir nuo to neatgrasins mūs lenkų bei jų
samdininkų niekšiški darbai. Pralietas brolių — šaulių
kraujas stiprina dar labiau pasiryžimą, dar labiau verčia
suglausti eiles, dar sparčiau dirbti

Pastaruoju laiku rinktinė žymiai išaugo, sustiprėjo.
Dešimties metų gyvavimo Šaulių Sąjungos šventėje Kaune
dalyvavo per 600 uniformuotų Alytaus rinktinės šaulių
vyrų ir moterų. 17 šaulių būrių įsigijo sau vėliavas, ku-
rias šventindami pasižadėjo dirbti tėvynės gerovei ir Vil-
niaus atvadavimui. Vilniaus vadavimo reikalu būriai ak-
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tingai dirba visą laiką. Karinis parengimas rinktinėje -ple-
čiasi.  Pereitais metais padaryta 8 vietose manevrai rink-
tinės viduje ir 3 manevrai su kaimyninėmis rinktinėmis.
Rinktinė turi savo laikinus namus, gautus iš K. A. M,,
kurių remontui įdėta apie 6000 litų rinktinės lėšų. Va-
rėnos ir Stakliškių šaulių būriai jau pradeda statytis nuo-
savus namus. Dažnai daromos ekskursijos, skrajojamieji
vaidinimai, sporto šventės, šaudymo rungtynės, paskaitos,
sanitarijos kursai ir t. t. ne vien šauliams, bet ir visuo-
menei. Įvairios tautos šventės, Vilniaus dienos ir kita
rinktinės ribose rengiama šaulių iniciatyva.

Moterys, kurios jau nuo pat rinktinės gyvavimo pra-
džios padeda šauliams, aprūpindamos juos rūbais ar maistu,
vėliau įstojo į būrius. Pastaruoju laiku vietomis susior-
ganizavo į atskirus skyrius prie šaulių būrių. |

Įsisteigus Alytuje aukštesniajai miškų mokyklai, į ku-
rią suvažiuoja iš visų Lietuvos kampų jaunuomenė, kilo
mintis sudaryti iš jos auklėtinių mokomąjį rinktinės būrį,
kuris būtų drausmės ir karinio pasiruošimo pavyzdžiu.
Siais metais to būrio buvo išleista pirma laida, ir tam
būry buvę šauliai, pasklidę po visą Lietuvą, galės vietose
stiprinti būrių veikimą.

Per visą rinktinės gyvavimo laiką jai vadovavo: IV-to
šaulių lauko ir fronto štabai nuo“ įsikūrimo iki 1921 m.
ir rinktinių (skyrių) vadai su valdybomis.

Nuo 1921 m. sausio 1 d. iki 1921 m. birželio 8 d.
skyriaus vadu buvo dabar ats. majoras Adomas Džiuvė,
nuo 1921 m. birželio 8 d. iki 1921 m. lapkričio 1 d.—
Feliksas Urnevičius, nuo 1921 m. lapkričio 1 d. iki 1922
m. gegužės 10 d. — Pranas Sileika, nuo 1922 m. gegužės
10 d. iki 1923 m. birželio 15 d. — Adolfas Venclauskas,
nuo 1923 m. birželio 15 d. iki 1926 m. sausio 1 d. Antanas
Zemaitis, nuo 1926 m. sausio 1 d. iki 1926 m. rugpiūčio
18 d. — kap. Pranas Pučekas, nuo 1926 m. rugpiūčio 18 d.
iki 1926 m. rugsėjo 1 d. vyr. ltn. Vaclovas Alksninis ir
nuo 1926 m. rugsėjo 1 d. rinktinei, kaip rinktinės vadas,
vadovauja kap. p. Antanas Petruškevičius.

1930 m. rugsėjo 22 d. įvykusiam rinktinės būrių at-
stovų suvažiavime išrinkta rinktinės valdyba ir kiti orga-
nai. | rinktinės valdybą įeina šauliai Rukuiža Antanas,
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Venclauskas Adolfas, Adžgauskas Romualdas, Krygeris
Jurgis ir šaulė Petruškevičienė Marija.

Į kontrolės komisiją išrinkti šauliai Rauktys Juozas,
Vittė ir Runta Vincas.

Į garbės teismą—šauliai: Aravičius Petras, Jonavičius
Simas ir Čaplikas Jurgis.

Rinktinės valdyba užsibrėžė platų šaulių organiza-
vimo ir darbo kelią. XIX rinktinės vadovybė.

Alytaus šaulių rinktinės kūrimasis.

1919 m. vasarą, išvykus iš Alytaus 1 pėstininkų pul-
kui grumtis su Lietuvos priešais, Alytus paliko su maža
ginkluota apsauga: komendantūros kuopa su trimis kari-
ninkais. Nuo Vilniaus gi pusės, išviję bolševikus, vis gi-
lyn į mūsų apskritį skverbėsi lenkai ir pamažėle prisiar-
tino ligi pat Alytaus. Kartais įvykdavo susišaudymų su
jų žvalgais Alytuje, Vilniaus pusėje. Kovai su besiver-
žiančiu priešu vietose buvo organizuojami kovos būriai,
kurių, kiek atmenu, susiorganizavo: Perlojoj, Meškučių
kaime (Nedzingės valsčiaus), Ryliškiuose (Nemunaičio
valsčiaus). Visų gyventojų nuotaika buvo pakilusi, giliai
patriotinė. Ne tik paminėtose vietose ėjo atkakli kova
su besiveržiančiu priešu. Beveik kiekvienam kaime ėjo
slapta, atkakli su pasišventimu kova. Kaip charakteringą,
prisiminsiu šitokį faktą: Gudakiemy (Merkinės valsčiaus)
buvo apsistojęs lenkų raitelių eskadronas. Eskadrono ar-
kliai ganėsi laukuose saugojami kareivių. Vieną gražią
naktį Gudakiemio jauni vyrukai susitarę pasiėmė apie tris-
dešimt lenkų arklių ir pristatė Alytaus komendantūrai.
Mūsų neturtingai tuo metu kariuomenei tai buvo didelis
karo grobis. Dėka lietuvių pasišventimui ir vieningai ko-
vai (partijų tuo metu dar nebuvo), lenkai, turėdami ke-
lis kart didesnes negu mūsų jėgas, slinko tik atsargiai ir
pamažu pirmyn, artindamiesi prie Alytaus. Paties gi Aly-
taus neišdrįso pulti.

Organizuoti kovos būrius, kelti nuotaiką pas gyven-
tojus teko tada negausingai Alytaus tuomėtinei inteli-
gentijai.
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Plėsdami veikimą, 1919 metų vasaros pabaigoje
Jonas Stankevičius (dabar Lietuvos banko Seinų skyriaus
direktorius), Juozas Zvirblis (dabar vaistinių revizorius),
Jonas Lapėnas (dabar «Maisto» direktorius), Juozas Bra-
žinskas (dabar Siaulių apygardos teismo valstybės gynėjas),
Pukelevičius (Vidaus Reikalų M-jos referentas), aš ir kiti,
kurių dabar gerai nebeprisimenu, nutarėm suorganizuoti
kuopelę, kuri organizuotų kovos kuopas apskrity ir pati
sudarytų kovos kuopą pačiam Alytuje. Alytaus komen-

 

Alytaus mokomasis šaulių būrys su rinktinės vald. pirm. ir būrio
garbės nariu A. Rukuiža vidury.

dantūra mūsų norus sutiko palankiai, suteikė mums šau-
tuvus ir paskyrė vieną karininką mokyti kariškojo meno.

Mūsų nepriklausomo gyvenimo pradžioje pas mus
visus, užimtus savo tiesioginėmis pareigomis, buvo maža
atliekamo laiko. Nuo darbo galėjome atsitraukti tik vėlų
vakarą. Tuomet susirinkdami visi kareivinėse, apie 15—20
žmonių, mokėmės valdyti šautuvus, rikiuotės. Susirinkus
pasigirsdavo jo komanda (gudas ir lietuviškai silpnai kal-
bėjo): «Riki-jok!» Pradėdavom mūsų pusantros — dviejų
valandų darbą. Nuvargimo, nusiminimo nebuvo nė šešėlio.
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Priešingai, pas visus nuotaika buvo kuo puikiausia, nežiū-
rint to, kad dažnai tekdavo naktimis puškuoti kelis kilo-
metrus per gilų sniegą. Tai buvo malonios mūsų poilsio
valandos. Daugumoje mes buvome vyrai arti trisdešim-
ties metų, Stankevičius tada buvo apie 40 m. vyras.

Išgirdę, kad su Vladu Putvinskiu priešaky Kaune
susitvėrė organizacija, pasivadinusi «Lietuvos šauliais» ir
turinti tuos pačius, kaip ir mes, tikslus, mes tuoj su ja
suėjome į glaudžius ryšius. Mūsų Alytaus būrys visos
Lietuvos šaulių būrių numeracijoje užėmė garbingą vietą
«L. S. S. 2 būrys».

1920 m. apvainikuotam laurais kovose su Lietuvos
priešais grįžus į Alytų pirmam Lietuvos pėstininkų pul-
kui, mūsų būrio įtemptos gyvenimo valandos praėjo. Visi
griebėmės tiesioginio savo darbo — kūrimo Lietuvos
valstybinio ir savivaldybinio aparato. Todėl ir skyriaus
darbas kiek apmirė. Po metų, kitų į šaulių darbą stojo.
jauni pasišvėntę vyrai, atgaivino mūsų būrį, sukūrė dau- |
gybę būrių apskrity ir padarė tai, kad dabar, švęsdami
savo dešimties metų įsikūrimo sukaktuves, turim nebe

pavienius, bet tūkstančius drausmingų, idėjinių ir pasiry-
žusių vyrų ir moterų šaulių. Tai jau didelė jėga mūsų
kovoje už didingą Nepriklausomą Lietuvą.

Dr. S. Janavičius,
Alytaus būrio vald. Pirm-kas.

1929 m. spalių mėn.

Akmenės šaulių būrio istorijos bruožai.

L:

Akmenės būriui kuriantis, anais sunkiais valstybės kū-
rimosi ir kovos laikais, nebuvo daroma beveik joki už-
rašai, tad tenka tik trumpa savąja atmintimi pasitikėti.
Mat, kovų laikais nebuvo manyta, kad kada nors rasis
reikalas ir noras užfiksuoti tuometinis šaulių gyvenimas
su gražiais ir prakilniais kovų vaizdais, o antra, bijotasi da-
ryti didesni užrašai: priešas čia pat, atsitikus nelaimei

galėjo tie užrašai patekti į jo rankas ir tada vietos jau-
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nuoliams, stojusiems šauliais, būtų visai bloga. Rašau
negalėdamas dargi nė su vienu tų laikų šauliu pasima-
tyti, pasikalbėti — atsiminus praplėsti.

Būrys išsirutuliojo iš nedidelio, dar nesuskubusio
pasižymėti, 1919 metų Jokėnų partizanų būrelio. Parti-
zano terminas dar nebuvo kaimo žmonių girdėtas. Šių
atsiminimų autorius su savo draugu partizanų obalsius į
Jokėnus parsivežė iš Marijampolės, kur 1919 metų rug-
piūčio mėn. pabaigoj buvo suruoštos milžiniškos mani-
festacijos prieš lenkus dėl Seinų užgrobimo. Ten ir buvo
šaukiama lietuvių jaunuomenė spiestis į partizanų būrelius
atremti grobuoniškus lenkų aro žygius. Šių manifestacijų
įelektrizuotas, su savo draugu M. Aldonim parvykau
lenkų okupuoton mano gimtinėn — Jokėnų kaiman. Par-
sivežėm didelį kiekį įvairios literatūros, atsišaukimų, la-
pelių, ją paskleidėme visoj apylinkėj ir abu karštai ėmė-
mės partizanų būrio organizavimo. Rodos, rugsėjo 1 dieną
padarėme susirinkimą artimame kaimui miškely. Dalyvavo
10—12 žmonių: aš su draugu, Matulevičius, Staknys,
draugo brolis ir kiti, kurių gerai neprisimenu. Čia susi-
rinkusiems išdėstėme, kas tai yra partizanai, kokie jų už-
daviniai ir t. t. Nutarta visiems pasirūpinti šautuvais (o
jų netrūko — nuo didž. karo jų buvo visur pilna) ir pri-
traukti į būrį daugiau patikimų žmonių. Artimos dienos
vakarą vėl susirinkome kaimo gale aptarti bėgamus rei-
kalus. Buvo didžiausias noras ką nors veikti, lenkams
kenkti. Nutarėme iškrėsti prošepanams šposą — su-
sprogdinti ar sudeginti geležinkelio tiltą per Merkio
upę. Bet kaip, kuo? Sprogstamosios medžiagos neturė-
jom. Be to, tiltas saugojamas stiprios sargybos. Nuta-
rėme siųsti delegatą Alytun ar Kaunan, kad pargabentų
sprogstamosios medžiagos ir gautų nurodymų. Delegatu,
rodos, buvo išrinktas A. Matulevičius. Ar jis buvo tuo
reikalu Alytuj — nežinau, nes po kiek laiko lenkai, kaip
žemiau matysime, mūsų planus suardė mane suimdami.

Lenkai, pastebėję apylinkėj daug įvairaus turinio la-
pelių, kurstančių prieš juos, per šnipus — išgamas su-
sekė tų lapelių platintojus. Taip pat jiems buvo pranešta,
kad Jokėnuose yra ginkluotų žmonių organizacija.

Gražią saulėtą rugsėjo 9 dieną važiavau į Matuizų
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(ir dabar lenkų okupuotas) kaimą partizanų organizavimo

reikalu. Važiuodamas savo sodžiaus gatve išgirdau, kad

paskui mane viesulo greitumu dunda vežimas. Važiavo

trys lauko žandarmerijos žandarai. Sustojo ties Aldonies

butu. Du žandaru puolė vidun, o trečiasis pastojo man

kelią. Cia lenkams ir paaiškėjo, kad esu tas pats, anot
jų, paukštis, kurio jie ir atvažiavo.

— Išlipk ir čia stok! — isteriškai sušuko žandaras.
Aldonui pasisekė iš lenkų nagų pasprukti ir nepastebė-
tas laimingai miškely pasislėpė.

Iš Aldonies namų grįžęs žandarų viršininkas, inteli-

gentiškas vyras (Lietuvos dvarininko sūnus, kaip vėliau

sužinojau), lenkiškai paklausė manęs: — «Tu mokytojas?»
— Taip, — lietuviškai atsakiau. Jis prabilo lietu-

viškai, liepdamas vestiį savo namus. Namuose prasi-

dėjo krata. Pasirinkęs momentą, griebiau kirvį ir jį, aš-

menimis, suvariau žandarų viršininko pečiuosna. To pa-

ties kirvio pentim antrajam žandaru smogiau į kaktą,

stvėriau jo šautuvą ir pasprukau į girią. Tėvai mane pa-

sekė.
Nuo tos dienos ir apmirė beužsimezgąs partizanų bū-

relis. Kaimo gyventojus užpuolė lenkai, be pasigailėjimo

mušė, kankino, grobė turtą.  Grasino visą kaimą sude-

ginti ir žmones iššaudyti, jei manęs nesurasią ir jiems ne-

išduosią. Tokiose sąlygose kiekvienam partizanui rūpėjo

tik gyvam išlikti, o jau kurtis, organizuotis nebuvo kada.

Mudu su draugu apsigyvenom laisvoj Lietuvoj. Gimtinė
ištisus metus vargo erelio naguose.

1920 m. rudenį, išvijus prošepanus iš mūsų krašto,

grįžome su dr. Aldonim ir ėmėmės šaulių būrį kurti. Pir-

mieji partizanai buvo pirmaisiais ir šauliais. Greitu laiku

būrys išaugo iki 70—80 vyrų. Per tris mėnesius būrys
neturėjo ramybės: be pasiruošimo, kariško apmokymo ir
be tinkamo vado (nebuvęs kariu turėjau būriui vadovauti)
dieną naktį reikėjo budėti — paskirtas baras laikyti. Cia
pridėsiu, kad būrys, dėl atsargumo, buvo pavadintas ne
Jokėnų, nors iš čia daugiausia šaulių buvo ir čia jojo vi-
sas štabas laikėsi, o Akmens koplyčios vietos vardu. Ka-
riuomenės, kaip žinoma, visiems barams užimti buvo per

maža. Ji suspiesta buvo ten, kur karštos kovos virė.
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Ramesniose vietose josios buvo mažai. Čia ją tekdavo
šauliams paremti. Mano būriui tekdavo laikyti baras tarp
Akmens koplyčios ir Puodžių kaimo. Iš abiejų pusių
būdavo kariuomenės dalys. Babriškių kaime, 6 klm. nuo
mūsų užimamų vietų, stovėjo Prienų ir kiti šaulių būriai.
Jie karštesniais momentais taip pat ir mus paremdavo,
persikeldami į Jokėnus.

Daugelio būrio kovų epizodų tarpe daugybės jų būtų
labai verti paminėti, tačiau be galo sunku visus atsiminti.
Paminėsiu tik vieną, kurį geriau prisimenu. Spalių 24 d.
gavau iš Puodžiuose stovėjusios kariuomenės dalies (rodos,
užtvaros) viršininko įsakymą sudeginti tiltą per Merkio
upę, kurį kadaise ruošėmės susprogdinti. Įsakymą pa-
sirašęs leitenantas Treigeris. Mes tat įvykdėm. Nuo tilto
lenkų sargyba buvo pašalinta ir tiltas sudegintas spalių
mėnesį naktį iš 24 į 25 d. Siame įsakyme buvome įspėti
būti atsargūs, nes lenkai žadėjo pulti Babriškių — Ne-
dzingų bare stovintį leit. Daukšį. Neužilgo, tiesa, puolė,
tačiau ne Daukšį, o, jei neklystu, Prienų šaulių būrį, sto-
vėjusį Babriškiuose. Čia buvo nukautas a. a. leit. A.
Matulaitis, sunkiai sužeistas karin. Šiaudys, o leit. Kuku-
tis su A. Žmuidzinavičium pateko į nelaisvę. Kelinton
dienon juodu, kas sau, grįžo į Jokėnus — paspruko iš
lenkų nelaisvės. Ponas Žmuidzinavičius visas, ligi pažastų,
šlapias, mat, per Merkį nebuvo laiko ieškoti tiltų ar lieptų
— brido apsirengęs, kad tik greičiau savuosius pasiektų.

Būrys žvalgybą atlikdavo gana tiksliai. Mat, jo su- |
dėty buvo keli šauliai iš lenkų užimto Smalnykų kaime-
lio. Jie parvykdavo namo ir gerai žvalgybą atlikę grįž-
davo būrin. Nors ir sunkių valandų būrys pergyveno,
bet aukų, dėkui Dievui, neturėjo. Kovų metu būrys maistą
gaudavo iš Alytaus intendantūros.

Aprimus kovoms su lenkais aš, savo tiesioginių pa-
reigų verčiamas, iš būrio pasitraukiau tolėliau ir nuo to
laiko būrio gyvenimas man nebežinomas.

Šaulys mokytojas V, Keršis.

60

    



 

II.

1920 metų rugsėjo mėn. pirmomis dienomis, suži-
noję, kad lenkai bolševikus sumušė ir mūsų kariuomenė,
lenkų spiriama, traukiasi, Akmenio apylinkės, ypač Jo-
kėnų kaimo, gyventojai nusiminė ir visi vieni kitus ragino
ką nors veikti, kad išvengtų lenkų okupacijos.

Aš su Vincu Keršiu, pajutę gyventojų karingumo
nuotaiką, pasiryžome suorganizuoti ginkluotą būrį ir, kiek
galėdami, padėti mūsų kariuomenei. Sautuvų ir šovinių žmo-
nės daug turėjo dar nuo didžiojo karo. Reikėjo tik
daryti žygius gauti leidimus ginklams laikyti ir juos var-
toti.

Rugsėjo 3 d. nujojau į 1-mo pėstininkų pulko štabą
Vilkininkų miestely prašyti ginklams laikyti leidimų. Pulko
Vadas Skorupskis sutiko išduoti leidimus penkiolikai žmo-
nių, buvusiems partizanams dar lenkų okupacijos laiku
1919 m. Man reikėjo pasirašyti tam tikrą pasižadėjimą
ir atsakyti už padarytus man pavestų ginkluotų žmonių dar-
bus. (Manau, tas pasižadėjimas ir duotų man leidimų
nuorašai ir dabar bus 1-mo pėst. pulko archyve). (Ga-
vus leidimus, mes, 10 žmonių, eidavom žvalgų pareigas,
o kiti rūpinomės organizacijos plėtimu, nes norinčių stoti
su ginklu prieš lenkus žmonių skaičius augo.

Spalių mėnesio pirmomis dienomis mūsų suorgani-
zuotas būrys, apie 60 žmonių, buvo įregistruotas IV-tam
šaulių lauko štabe Alytuje ir pavadintas Akmenio būriu.
Iš štabo buvome aprūpinti ginklais ir jiems leidimais. Tuo
laiku pas mus atvyko Gražiškių (Vilkaviškio apskr.) ir
Prienų šaulių būriai. Susidarė, kiek pamenu, apie 160
ginkluotų vyrų. Buvome užėmę barą: Maskauka, Akmuo,
Paakmenė, Karpiškės ir Kukliai. Mūsų baro štabas buvo
Jokėnų kaime. Stabą sudarė: Skrajojamo partizanų būrio
vadas F. Šemetas, Akmens šaulių būrio vadas V. Keršis
ir kurį laiką atkomandiruotas Generalinio Stabo informa-
cijų skyriaus karininkas J. Matulaitis. Maistu buvome
aprūpinami per IV-tą lauko štabą iš Alytaus intendan-
tūros. Slaptažodį, įsakymus ir kitus paliepimus gauda-
vom per kariuomenės užtvaros karininką Treiderį, stovė-
jusį Puodžių kaime.
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Spalių 10 ir 11 d. pavakarėmis lenkai apšaudė mūsų
sargybą Paakmenės kaime ir norėjo užimti buvusį per
Merkio upę tiltą, bet mes šautuvų, kulkosvaidžių ir bom-
basvaidžių ugnimi lenkus atmušėme ir 11 dienos vakare
tą tiltą sugriovėme, kad lenkai negalėtų pereiti. Spalių
16 d. mūsų būrio šauliai žvalgai Andrius Pūtys ir kiti
Čižiūnų kaime paėmė nelaisvėn tris lenkų kareivius rai-
telius, keturius arklius, du iš jų pabalnotus ir porinį ve-
žimą su cukrum, miltais ir kitais daiktais. Žmonės, arkliai
ir vežimai buvo perduoti IV-tan šaulių lauko štaban Aly-
tuje. Karininkui Treideriui įsakius, spalių mėn. iš 24 į 25
d. naktį išmušėme lenkų sargybą nuo Pamerkių geležin-
kelio tilto ir jį sudeginome. Spalių mėn. 28 d. apšau-
dėme lenkų raitelius, jojusius iš Oriškių kaimo į Molių
kaimą. Tame susišaudyme lenkai sunkiai sužeidė Auginą
Miliauską, kuris Alytaus įgulos ligoninėj mirė ir palai-
dotas Sarkiškių kapuose.

Lapkričio 22 d. karo veiksmai buvo sustabdyti ir
aš, kaip mokytojas, išvykau į man paskirtą mokyklą,
Keršis Vincas taip pat, o šauliai išsiskirstė į namus.

Baigiant reikia paminėti, kad 1920 m. mes šaulius
organizavome ne ateičiai, bet kaip būtiną ginkluotą jėgą
kritiškam momente. Tas mūsų darbas buvo dirbamas
paskubomis ir todėl jam nebuvo parūpinti tinkami pamatai.

Šaulys mokytojas M. Aldonis.
1929 m. spalių mėn. 10 d,

Pivašiūnų padangėje

Susiorganizavome 1919 m. pradžioje. Pradžią ir
kitus nurodymus mums davė atvažiavę iš Alytaus
du instruktoriai. Mūsų būrelis buvo nedidelis, vos per
dešimt žmonių. Tačiau lenkų okupuotam kampely ir tas
buvo gerai, tuo labiau, kad būriui užjaučiančių vietinių
žmonių buvo daug.

Ginklu kovoti buvo labai pavojinga, todėl daugiau-
sia gabenome literatūrą. Literatūrą platinome atsigabenę
vietoje ir siuntėme toliau, į lenkų okupuotus kampus. Dau-
giausia perduodavom Dusmenų partizanams. Visą laiką
vežti ir platinti literatūrą sekėsi gerai.  Atvežę visur
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Alytaus šaulių rinkt. vadas kap. A. Petruškevičius.

išmėtydavom, išdalindavom ir niekur nė šiukšt. Tas len-
kus labai erzino. Kelis kartus jau būtume pakliuvę va-
žiuodami su gerokais įvairios literatūros ryšuliais, bet
vis-tik ne šiaip, tai taip pavykdavo mums lenkus apgauti
ir pravažiuoti pro šalį arba pro pačius juos.

1919 gruodžio mėn. 24 d., kūčių vakarą, vežėme
lenkų pusėn Kalėdų «sveikinimus» (literatūrą).  Vežėme
iš Alytaus žvalgybos skyriaus. Važiavome šešiese. Kaip
Kalėdoms, nepagailėjo mums skyrius ir granatų, nes ga-
lėjo ir jų prireikti. Kaimą, kur stovėjo lenkų kompanija,
privažiavome apie 10 — 11 val. naktį. Žinojome, kad ties
tuo kaimu stovi lenkų sargyba. Važiuoti buvo pavojinga.
Dviese išėjome žvalgybon. Su likusiais rogėse susitarėme,
kad jei susitiksime su sargyba ir matysime, kad negalima
bus pravažiuoti, tai kalbėsime garsiai ir važiuoti reikės

kitu keliu, padarius 5 ar daugiau kilometrų kelio lanką.
Zvalgybon išeidami su Daminu B. pasiėmėm po dvi gra-
natas.  Nepriėję penkiolikos metrų prie pirmos kaimo
pirkios, pamatėm žengiant į kelią du apsiginklavusius
žmones. Tai ir buvo lenkų sargybiniai. Abu stipriai su-
-spaudėme rankomis esamas kišenėse granatas. Daminas
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po to pasakojo, kad jei vietoje granatos jo kišenėj būtų:
buvęs sūris, nors ir labiausiai sudžiovintas, tai vis tiek
būtų išsisunkęs skystimas. Vyras stiprus, kaip ąžuolas.
Mus sustabdė. Nuo mūsų rogių ligi tos vietos buvo
apie trys šimtai metrų. Laimė, kad mes tyliai susitarėme
ir buvo tamsu, todėl sargybiniai mūsų rogių ir pasilikusių
negalėjo pastebėti. Kalbėjomės ilgai ir garsiai, kad mūsų
likusieji pasinaudotų proga ir nuvažiuotų sutartu keliu.
Kalbėdamiesi abu su Daminu stovėjome rankas susikišę
į kišenes ir spaudėme granatas. Po kiek laiko numany-
dami, kad jau mūsiškiai bus nuvažiavę, viens į antrą su
Daminu pasižiūrėję, pasiprašėme sargybinių, kad mus pra-
leistų.

Laimingai praėję sargybas, nudrožėmįmano namus.
ia tamsumoje, kad nekiltų įtarimas, apsirengiau šventa-

dieniais drabužiais. Po to abu su Daminu išėjome į Piva-
šiūnų bažnyčią. Ten turėjo atvažiuoti mūsų «gurguolė».

Tačiau Pivašiūnuose mūsų «gurguolės» neradome.
Jau buvome nutarę eiti mūsų roges pasitikti, bet tuo laiku
pamatėme jas atvažiuojant.

Roges paslėpėm pas savo bendrininką, vieną Piva-
šiūnų gyventoją. Padavę arkliui ėst ir jį apdengę, pra-
dėjome kratyti rogių turtą — «sveikinimus». Atsišaukimų
pasiėmėm kiekvienas po kelias dešimtis. Išsiskirstę atsi-
šaukimus išmėtėme, prikamšėme jųį žmonių roges, išda-
linom į rankas.

Atlikę uždavinį, suėjome bažnyčion. Čia ramiai kam-
pelyje pasitarėm apie «gurguolės» kelionę. Po mišių
išėjome pasiklausyti, ką kalba žmonės ir kaip šėlsta lenkų
žandarai. Žmonės atsišaukimus su noru rinkos ir paskaitę
dėjosi į kišenes.

Mūsų atvežti atsišaukimai taip paplito, kad ne vie-
nas jų pakliuvo ir lenkui į rankas. Net turėjome, kaip
sako, «strioko», kad nepakliūtum už tokius darbus. Mums
nieko nekliuvo, o visai nekaltam, kuris, gal būt, visai
nematė nė to atsišaukimo. Tai Lačionių km. gyventojui
Laniauskui.

Papasakojau, kaip mes platinome literatūrą, dabar
papasakosiu, kaip apsidorojom su, anot lenkų, lauko (po-
lova) žandarmerija.
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1920 m. gegužės mėn., šeštadienio naktį, atvarė pas
mane du Dumsenų partizanai lenkų lauko žandarmerijos
žandarą ir prašė nuvaryti jį į Alytų, žvalgybos skyriun.
Kartu atnešė atimtą iš lenko telefono aparatą, gerą rutulį
vielos ir vokiečių sistemos šautuvą. Po šimts pypkių! O
tai vyrai buvo tie Dumsenų partizanai. Įsivaizduokit —
apie 12 ar daugiau kilometrų lenkų okupuotoj pusėj, o
jie suiminėja ginkluotus lenkus.

 
Alytaus moksleivių šaulių būrio valdyba 1929 m.

Per dieną lenką laikiau savo kluone uždaręs. Nu-
variau jį į Alytų naktį ir perdaviau mūsų žvalgybos sky-
riui. Taip pat pranešiau, kad pas mane yra dar pasi-
likę iš lenko paimti daiktai|ir pasižadėjau juos kitą sek-
madienį atvežti.

Dabar, vietoje mūsų dešimties vyrų, susidarė didelis
šaulių būrys. Visi laukiame, kad mus vėl pašauksį darbą.
Belaukdami tėvynės trimito, visi dirbame kultūrinį darbą.

Š A. Stražinckas.

3. Alyraus apskr. - 65
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Alytaus moksleivių šaulių būrys.

Alytaus moksleiviai kovų dėl nepriklausomybės me-
tais daugumoje dalyvavo pradžioje partizanų, vėliau ben-
druose šaulių būriuose. Atskiras Alytaus moksleivių
šaulių būrys įsisteigė 1925 metais. Kovo m. 14 d. būrio
steigiamajam susirinkime buvo išrinkta pirma būrio val-
dyba. Į ją įėjo: Pr. Žilinskas, Kaz. Muzikevičius ir Juoz.
Karlavičius.

 

Alytaus gimnazijos šaulių būrio dalis per karinio pasiruošimo
pamokas su savo intruktorium ats. ltn. Frickiu ir būrio vadu

Matulevičium (dešiniam sparne) 1929 metais,

1926 m. būrio valdyboj dirbo Išganaitis, Kriaučiūnas
ir Baublys, 1927 m. Kavaliauskas, J. Virbalis ir A. Iva-
nauskas, 1928 metais — J. Masionis, V. Zidžiūnas ir J.
Masaitis, vėliau — A. Urbonas, J. Matulevičius ir T.
Žilinskas. Dabar būrio valdyboje yra: V. Klenavičius,
B. Kančys ir V. Stasiukynas. Būrio vadais buvo: 1925
m. Bartkaitis, 1927 m. — Bražinskas Jonas, 1928 m. V.
Andriukaitis. Dabar būrio vadu yra J. Matulevičius.
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1927 m. gavęs iš vietos raitelių arklių, būrys sudarė rai-
telių skyrių.

1928 m. buvo suruošta 3-jų metų būrio gyvenimo
sukaktuvių šventė, kurios metu buvo narių priesaika ir
vėliavos šventinimas. Tais metais būrys labai sustiprėjo.
1929 m. birželio m. 14 ir 15 d. 44 būrio šauliai išlaikė
karinio paruošimo naujokų egzaminus. Vadovaujant bū-
rio vadui V. Andriukaičiui, būrys padarė didžiausią šuolį
karinėj srityj. Šaulių šventėj Kaune dalyvavo 60 unifor-
muotų būrio šaulių.

Šaulys Matulevičius.

Alytaus šaulės.

Alytaus apskrities lietuvaitės dzūkės pasižymi jau-
trumu tėvynės reikalams. 1919—20 m. įvairiais būdais,
nors ir neorganizuotai, dėjosi prie Lietuvos atstatymo
darbo. 1927 m. pradžioje Alytaus moterys pradėjo or-
ganizuotis į šaulių skyrius. Susidariusi moterų iniciatorių
grupė išleido atsišaukimą į Alytaus inteligentiją, ypač į
moteris, kviesdama į talką Saulių Sąjungos darbe. 1928
m. gegužės mėn. 22 dieną įvyko pirmas Alytaus šaulių
moterų susirinkimas. Susitvėrė skyrius. Į valdybą iš-
rinkta šaulės Venclauskienė, Saulynienė ir šį rašanti. Buvo
nutarta šaukti viso Alytaus apskrities šaulių moterų su-
važiavimą, ir jis įvyko tų pačių metų birželio m. 3 d. Iš
Kauno į suvažiavimą buvo atvykus šaulė H. Ivanauskienė.
Savo paskaita apie moteris šaules daug suteikė energijos
vos pradėtam darbe. Buvo išrinkta Alytaus rinktinės
moterų šaulių valdyba. Ją sudarė šaulės Vaičiulienė,
Butkevičienė ir Stankevičiūtė. Atstovauti moterų šaulių
reikalus Alytaus rinktinės valdyboje išrinkta šaulė Pet-
ruškevičienė. Nuo to laiko Alytaus šaulių moterų darbas
diena dienon vis labiau ėmė plėstis. Susitvėrė visa eilė
moterų skyrių prie šaulių būrių. Pirmaisiais iš jų buvo
— Alytaus gimnazijos, Raitininkų, Perlojos. Šaulių Są-
jungos 10-ties m. sukaktuvių šventėje Kaune Alytaus
moterų šaulių dalyvavo 152, iš jų 128 šaulių uniformoje,
o kitos 24 tautiškuose rūbuose. ;
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Š. m. rugsėjo m. 22 d. įvyko antras Alytaus šaulių

moterų suvažiavimas. Jame atstovių iš būrių dalyvavo

žymiai daugiau negu pernai. | naują valdybą išrinktos

Šlekytė, Venclauskienė ir Petruškevičienė. Dabar Aly-

taus šaulės atsidėjusios ruošiasi savo rinktinės šventėn.
Šalia organizacinio, Alytaus šaulės dirba ir kitą darbą.

Jų iniciatyva Alytuje buvo suruošta eilė higienos pa-

skaitų. Jas laikė daktarai pulkininkas Puodžiūnas ir šau-

lys Jonavičius. Taip pat ruošta baliai ir pasilinksmini-

mai, kurių pelnas paskirtas šaulių reikalams. Saulės mo-

terys prie šaulių namų Alytuje turi 2 teniso ir kroketo
aikšteles. Turi ir sporto įrankių.

Pradedant 1927 metais daugelis šaulių dalyvavo be-

veik visuose rinktinės šaulių manevruose. Sių metų

rugsėjo m. 29 d. manevruose jau puikiai veikė šaulių mo-

terų žvalgyba ir raudonasis kryžius.
M Petruškevičienė

Valio.

(Alytaus šaulių rinktinės dešimtmečiui).

1929 m. spalių m. 27 d. Tavo dešimtmetis, džiaugs-

mingas, brangus ir mielas dešimtmetis, kaip budriai ir

energingai dėl tėvynės laisvės. Jau dešimt metų Tau

šiandie sukako, kaip dirbi savo tėvų šalies garbei ir savo
gimtojo krašto naudai. Valio, Tau, valio!.. Tavo gar-
bingus žygius dėl tėvynės Nepriklausomybės, su savo

krašto grobikais — priešais neužmirš tėvynė, neužmirš ir
į savo istorijos lapus užrašys stambiomis raidėmis. (Garbė
Tau šiandie, garbė, kad garbingai sulaukei savo pirmo
dešimtmečio, kuriuo šiandie gėrisi ir džiaugiasi visa Lie-

tuva ir kiekvienas tėvynę mylintis sūnus, kuriam tik brangi
ir miela gimtojo krašto ateitis. Džiaukis šiandie iškil-
mingai švęsdama savo brangią šventę ir tegul Tavo gar-
bingi žygiai mums teikia ramumo ir paguodos skausmų

audrose ir audringuose verpetuose. Tegul Tavo garbingi
žygiai dėl tėvynės laisvės mūsų jaunose sielose ugdo
karštą tėvynės meilę ir tegul uždega mūsų širdis plieni-
nės valios drąsa, kad reikalui ištikus nesudrebėtų mūsų

68

  



ranka nuo žvangančių kalavijų, o drąsiai eitum į kovos
lauką savo tėvynės priešą pasitikti. Džiaukis šiandie lai-
mingai, džiaukis švęsdama savo pirmą dešimtmetį ir bu-
dėk, kaip budėjai ligi šiol nepriklausomybės sargyboj, kad
antrą dešimtmetį švenčiant, Gedimino kalną jau puoštų
mūsų trispalvė ir kad vargstantiems Vilnijos broliams ga-
lėtume širdingai suspausti jų pūslėtą ranką. Mes, visi
Tavo šauliai, sveikiname Tave ir siunčiam Tau širdin-
giausius linkėjimus, kad Tavo antro dešimtmečio žygiai
dar didesnę atneštų tėvynei naudą. Taip pat linkime*

 

Alytaus gimnazijos moksleivių moterų šaulių skyrius 1929 m.

Tau nenuilstamai dirbti savo gimtojo krašto gerovei, kaip
ir ligi šiai dienai kad dirbai. Ir trokštam, kad Tavo no-
rams ir Tavo siekiams prašvistų skaisti rytų saulutė. Mes
laukiam, kada pašauksi mus ir mes visi kaip vienas į
Tavo šauksmą pribūsim, kupini gimtojo krašto ir tėvynės
meilės, kurią išugdei mūsų jaunose sielose per savo pir-
mąjį dešimtmetį. Dar mūsų tėvynės kraštai nevisi laisvi,
dalis dar ir šiandie lenkų pavergti, todėl mes pasiruošę
ir kasdien laukiam, kada pašauksi mus mūsų pavergtų
brolių vaduoti. Mes laukiam, laukiam! Valio!..

Šaulys Pr. Daugininkaitis.
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Sveiki, šauliai alytiškiai, švęsdami savo
10-mečio jubiliejų!

1929 m. birželio mėnesį šventėme visos Š. Sąjungos
sukaktuves. Šventėme dešimtmetį nuo jos įsikūrimo, nuo
to, kaip šauliškumo sėkla nuostabia sąjungos kūrėjo ranka
buvo pasėta Kaune ir išdygo jaunais gražiais daigais. Tie
daigai, kaip parodė greita ateitis, buvo nepaprasti. Jie

“buvo paimti ir čia įsodinti iš tautos ateities aruodų. To-
dėl jie parodė stebuklus. Stebėtinai greitu laiku jie išsi-
plėtė po visą Lietuvą. Maža to. Nežiūrint persekiojimų,
įvairiausių kliūčių ir trukdymų, jie įsišaknijo tiek Lietuvos
žemėje, kad dešimčiai metų sukakus, pasirodė tikrąja tau-
tos galybe, kuria šalia kariuomenės remiasi Lietuvos
nepriklausomybė.

Dabar, spalių m. 27 d., įvyks Alytaus rinktinės 10
metų šventė. Si šventė, tai yra dešimtmetis nuo to, kaip
iš centro paleista banga pasiekė provinciją ir ten tvirtai
ir nepajudinamai įsikūrė. Alytaus ir kitų rinktinių ir būrių
įsikūrimas ir veikimas parodo, kad šaulių idėja yra gaivi,
kad ji tinka Lietuvos gyvenimui.

Saulių Sąjungos kūrėjas Vladas Putvinskis mėgdavo
sakyti nepaprastus, tiesiog neįtikėtinus dalykus. Pas jį,
tartum kokioj laboratorijoj, gimdavo milijonai naujų suma-
nymų ir idėjų, kurios visiems nekartą sukeldavo tiktai
lengvą šypseną. Kada prieš dešimtį metų Duonelaičio
gatvėje, nedideliame kambaryje, savo artimiems ir drau-
gams Jis pasakojo apie tada tik gimstančios Šaulių Są-
jungos ateitį, apie tai, kad ji turės savus rūmus ir šimtus

tūkstančių narių, tai kiti tik iš mandagumo jam pritarė.
Tokias kalbas jie laikė tuščiomis, neįvykdomomis fanta-
zijomis. Tačiau, kaip matome, tai nebuvo tuščios svajonės,
tai buvo realios, įvykdomos idėjos. Jis teisingai atspėjo
tautos ateitį, teisingai numatė ir mums nurodė tą kelią,
kuriuo eidami stiprinsime savo tautą ir žengsime šviesios,
gražios ateities link. Jau dabar dalis tų pranašavimų įvy-
ko. Žaibo greitumu išdygo ir dar tebedygsta šimtai šaulių
būrių, vienas po kito susiorganizavo šaulių skyriai arba
rinktinės. Ir štai jau švenčiame Alytaus rinktinės dešimties
metų sukaktuves.
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„Jei šaulių idėja gimė centre,
jei Saulių Sąjungos kūrimo inicia-
tyva irgi kilo iš centro, tai parti-
zanų judėjimas, sudaręs dirvą Sau-
lių Sąjungai, prasidėjo provincijoje.
vietos jėgomis. Kauno partizanų
būrys, vėliau davęs pradžią Šaulių
Sąjungai, buvo nebe pirmas. Tuo
metu jau buvo pasižymėję šiaurės
rytų partizanų būriai ir, kaip ma-
tome iš Alytaus rinktinės istorijos,
Alytaus partizanų veikimas taip
pat prasidėjęs daug anksčiau už
šaulių atsiradimą. Tuo būdu atė-
jusi iš centro šaulių būrių kūrimo
idėja jau rado veikusių partizanų
būrius, kuriems nesunku buvo

įskiepyti šauliškumo idėjos. Pati
aulių Sąjunga dar ilgą laiką pa-

trontėje neapsiėjo be partizanų
būrių ir šiedu vardai dar geroką
laiką buvo tariami vienas greta
kito:

Alytaus rinktinė mums ypač
brangi ir artima. Ji yra viena ge-
riausių rinktinių. Su ja surišta daug
kovų, brangių mums vardų. Čia Alytaus moterų šaulių or-
yra pagarsėję Perlojos, Ryliškio ganizatorė ponia M.Pet-
ir kiti būriai. Cia yra kapai žu- ruškevičienė.
vusiųjų ir jų tarpe turime tautos
kankinį šaulį Bloznelį. Bet ir dabar ir savo kariniu pa-
siruošimu, ir kultūros darbu Alytaus rinktinė yra toli nu-
žengusi priekin. Dešimtmečio šventės proga negalime čia
nepaminėti dabartinio ilgamečio rinktinės vado kap. Pet-
ruškevičiaus ir jo šeimos nuopelnų. Taip pat su džiaugs-
mu turime konstatuoti dalyvavimą rinktinės darbe gar-
singo ir seno Alytaus veikėjo dr. Janavičiaus, kuris sto-
vėjo prieky partizaniško ir šauliško darbo anais, nepri-
klausomybės kūrimosi metais.

Per Saulių Sąjungos dešimtmečio šventę, kada Pet-
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ro Vileišio aikštėje šaulių rinktinės viena po kitos žygia-

vo pro vyriausybės estradą, tai vos pasirodžius iš tolo

Alytaus rinktinės gausingoms vėliavoms, kažin kas užsie-

nių diplomatams pasakė, kad tai žygiuoja Lietuvos pa-

frontė. Dar kažkas pridūrė, kad štai kur demarkacijos

linija. Ir Alytaus rinktinė neapvylė žiūrovų. Tiek vyriau-

sybė, tiek sąjungos vadovybė su pasididžiavimu ją rodė

užsienio svečiams, nes ji ir gausingumu ir sutartinumu

skyrėsi iš kitų. Reikia tikėtis, kad per savo šventę Aly-

tuje dar labiau parodysite savo organizuotumą ir drausmę.

Jūsų sutartinos eilės dar kartą įrodys Lietuvos priešams,

kaip nelengva yra kėsintis į Lietuvos laisvę.

Tad, brangūs broliai šauliai alytiškiai, nuoširdžiausiai

sveikiname jus jūsų dešimtmečio proga ir jaučiame, kad

su mumis sveikina jus visi Lietuvos šauliai ir visa Lietu-

va. Linkėdami jums pasisekimo naujiems darbams ir žy-

giams, negalime nepaminėti, kad kaip per visos Sąjungos

šventę, taip ir per jūsų šventės iškilmes mums trūksta

To, kurs po šaulių skydu ilsisi šalia Kelmės, naujose ka-

pinėse. Tačiau Jo dvasia mato mūsų laimėjimus ir džiau-

giasi jais. O mes iš savo pusės dar kartą turime pasi-
ryžti neiškrypti iš nurodyto kelio*).

A Marcinkevičius.

Alytaus rinktinės šaulių kuopų ir būrių
vadų suvažiavimas

1930 m. birželio m. 9 d. suvažiavimas įvyko Alytuje,

rinktinei pavestų namų erdvioj salėj. Vadovavo rink-

tinės vadas kap. Petruškevičius. Užrašus darė I-os kuo-

pos vadas ats. leit. Brazdžionis. Buvo atvykęs ir vie-
tos komendantas pulk. leit. Vimeris, kuris turiningoj ir

gražioj kalboj nurodė, kas yra tikrasis šaulys ir kurie
jo uždaviniai.

Išklausęs pranešimų iš vietų, rinktinės vadas suteikė
daug nurodymų dėl karinio pasiruošimo programos. Vė-

liau ėjo ugniagesių šaulių organizavimo klausimas. Nu-
tarta neatidėliojamai būrių vadams imtis organizuoti

ugniagesių komandas, o kur jos yra — sustiprinti jų

4) Žiūr. „Trimitas“ 1929 m. 43 Nr.
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veikimą. Pasigėrėdami galime pažy-
mėti, kad pirmi Lietuvoj Alytuje šau-
lių rinktinėj š.m. birželio m. 9 d. prasi-
dėjo ugniagesių kursai. Klausytojai
daugiausiai šauliai. Kursus baigę, tai
ir bus tie pirmieji ugniagesybos pio-
nieriai valsčiuose, miesteliuose.

Joninių iškilmingas apvaikščioji-
mas nutarta visuose būriuose su gegu-
žynėms, sportuojant ir bendrai gražiai
pasilinksminant. Taip pat nutarta tin-
kamai minėti rugsėjo 8 d. Didžiojo
Vytauto apvainikavimo dieną.

Plačiai kalbėta apie  «Trimito»
10 metų sukaktuves, konkursą ir pla-
tinimą.  Charakteringa, kad rinktinė
tiems tik šauliams išduoda ginklą lai-
kyti leidimus, kurie užsiprenumeruoja
«Trimitą». Neskaitydamas savo žur-
nalo, koks tu, girdi, šaulys. Teisinga! ““ )

Pirmoji Alytaus apskr. šaulių mo- Alytaus jaunųjų šau-
„terų organizatorė, rinktinės valdybos lių organizatorius ir
narė šaulė Petruškevičienė ragino bū- Pirmas jų vadas An-: 2 kg „ tanas Petruškevičius.rių vadus priminti savo šaulėms ir
apskritai mergelėms, kad ruoštųsi prie parodos.

Po trumpos pertraukėlės alytiškių mažųjų šaulių or-
ganizatorius ir pirmasis jų vadas Antutis 7 metų Pet-
ruškevičius rimtai prašneko į suvažiavusius. Jis taip
kalbėjo:

«Gerbiamieji šauliaii Mes Alytuj susiorganizavom
mažieji šauliai. Turime savo vėliavą, darom manevrus,
mokomės gimnastikos .. .»

Čia jis, paprašytas pademonstruoti, labai gražiai pa-
rodė sakalų gimnastikos 3 numerius.

Jaunųjų šaulių atstovas prašė vadus suorganizuoti ir
būriuose mažųjų šaulių būrelius.

Stai ąžuolinė mūsų tautos atžala!
Visų akys nušvito, kai vadas pranešė, kad rinktinė

jau turi savo dūdų orkestrą iš 14 žmonių. Bus 18—20
grojikų.
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Prisiminta, kad Utenos, Zarasų, Vilkaviškio ir Pa-
nevėžio rinktinės švenčia 10 metų jubiliejų. Nutarta
pasiųsti joms sveikinimo telegramas.

Suvažiavimas, apsvarstęs dar keletą klausimų ir
sumanymų, sušukęs valio šaulių vadovybei, sugiedojęs
Tautos himną, baigėsi.

Minint būrius negalima nutylėti Varėnos būrio, va-
dovaujamo mokytojo Ryliškio, kuris tiek daug yra nu-
veikęs, kad net namus — lietuvių kultūros tvirtovę, ties
lenkų demark. linija stato; ir taip pat Alytaus mokomojo
šaulių būrio, kuris yra dešinioji rinktinės vado ranka vi-
suose atsitikimuose.

Ilgiausių metų dzūkams-alytiškiams šauliams!
1927 metais Alytaus šaulių rinktinė ėmė leisti laik-

raštį, vardu «Dainavos šaulys». Pirmas Nr., šapirogra-
fuotas, pasirodė 1927 m. sausio m. 31 d. Tų pačių metų
Velykų šventėms išėjo «Dainavos šaulys» jau spausdin-
tas, laikraščio formato, iliustruotas, 4 puslapių. Pirmam
puslapy tilpo pirmo šaulio Vlado Putvinskio atvaizdas,
šaulio Justino Vareikio atvaizdas, Rinktinės būrių vadų
suvažiavimas, «Sužeistas šaulių vadas»—-dailininko A.
Žmuidzinavičiaus paveikslo reprodukcija ir 1920 m. spa-
lių m. 7 d. Suvalkų sutarties dalyviai.

Antras Nr. išėjo gegužės mėn. 2 d., o trečias ir
paskutinis pasirodė tų pačių metų gegužės m. 25 d.

    



 

 
Lietuvos Kariuomenės Savanorių Sąjungos

Alytaus skyrius.

Pabaigę Lietuvos kryžiaus karus, apgynę tėvynę nuo
besiveržiančių priešų, Lietuvos kariuomenės kūrėjai —
savanoriai padėjo į šalį ginklą, nusivilko dulkėtą, kitas ir
kraujuotą, mundierių ir nuėjo pilko gyvenimo keliu.

Ramiai sau dirvą ardamas, nerimo ir keršto pilnas,
vis žvelgė numylėto Vilniaus pusėn, vis laukė savanoriui
įprasto karo trimito — žygin į Vilnių. Ne šiandien, tai
tytoj, ne jam, tai vaikams, o reiks lieti kraujas sosti-
nei atvaduoti, ir ją būtinai atvaduoti! Tai yra visos Lietu-
vos, visų lietuvių tikslas! Tai yra mūsų sielvartas, tai,
sakysiu, gyvybės klausimas! Nes be Vilniaus, be širdies,
kaip gi gyventi?!

Savanoriai sunkiose kovose už Lietuvos nepriklau-
somybę, laimėję garbės vainiką, gan greit visuomenės
buvo pamiršti. Prabėgo keletas metų, paskui ir visas de-
šimtmetis, daugelis pamiršo rinktinių tėvynės sūnų atlik-
tus didžius darbus, didžius žygius. Ir gal būtų niekas
apie juos nepasirūpinęs, kad ne tie, kurie kovoje jais pa-
sitikėjo, globojo, į mūšius vedė, pasisekimais ir laimėji-
mais džiūgavo. Vadai pasiilgo savo narsiųjų karių, jiems
parūpo žinoti, kaip gyvena, ką veikia, ar aprūpinti savanoriai.

*
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Jeigu neapsiriksiu, bene generolas Grigal.-Glovackis
važinėjo po apskritis šaukdamas savanorius į būrius, orga-
nizuodamas Lietuvos Kariuomenės Savanorių Sąjungą.

Tai minčiai pritarė Vyriausybė ir visi savanoriai.
Visuos apskričiuos ėmė steigtis Savanorių Sąjungos skyriai.

Alytaus apskritin tą gražią mintį atnešė pulk. Čaplikas.
Kaip matome, abu tos jau dabar aukštai iškilusios gar-
bingos organizacijos iniciatoriai ir pirmieji Argeniaatučia)
yra dzūkai — alytiškiai.

 

Alytaus savanorių valdyba 1928-9 m.

Reikia pažymėti, kad ir vietoje atsirado nemažai
veiklių savanorių, kurie labai daug pasidarbavo Sav. Są-
jungą įkurti.

Alytaus skyrius įsikūrė 1926 m. lapkričio mėn. 21 d.
per vietos savanorių suvažiavimą. Suvažiavime buvo
išrinkta skyriaus valdyba, kurion įėjo: 1) Vytas Misiūnas,
Andrius Karpuška, Antanas Virbickas, Mikas Saikūnas
ir Motiejus Krygeris.

1927 m. spalių mėn. 3 d. visuotinis suvažiavimas
Valdybą perrinko.  Naujon Valdybon įėjo: Vytas Statkus,
kap. Antanas Petruškevičius, kap. Alfonsas Baniulis, Vy-
tas Misiūnas ir Kazys Saltenis. Naujoji Valdyba, radus
priimtų karių vos 62, ėmėsi priemonių tą skaičių padi-
dinti. Alytiškių savanorių buvo daug. Tik juos reikėjo
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šūkterti į organizaciją. Gan greit jau susirado narių per
230. Tolyn tas skaičius augo.

1928 m. sausio m. 1 d. vien veikliųjų narių buvo
170. Iš viso buvo narių per 500.

Tos antrosios valdybos nemažas nuopelnas tai su-
organizavimas aukų lapais rinkliavos nepasiturinčių sava-
norių naudai. Surinkta 1137 litai. Tai buvo nemaža
paspirtis vienam kitam biednesniam savanoriui.

1928 m. gegužės m. 18 d. valdyba vėl pasikeitė.
Iki visuotinio suvažiavimo pirmininko pareigas ėjo kap.
Baniulis.

 

Savanorių suvažiavimas Alytuje 1922 m. kovo m. 22 d.

1928 m. visuotinis suvažiavimas į valdybą išrinko:
pulk. Puodžiūną, kap. Petruškevičių, vyr. leit. Vaičiulį ir
Saltenį.

1929 metais birželio mėn. 16 d. visuotinis suvažia-
vimas išrinko naują valdybą, kuri pagal balsų daugumą
šiaip pasiskirstė pareigomis: pirm. kap. Petruškevičius,
vicepirmininkas A. Cėsna, iždininkas Ardzijauskas, narys
vyr. leit. Marcinkevičius ir sekretorius Zdanavičius.

Iš viso Alytaus skyrius yra padaręs 6 suvažiavimus.
Vytauto Didžiojo 500 metų sukaktuvių nuo jo mi-

rimo dienos proga, pažymėti jubiliejinius metus, skyriaus
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valdyba atspausdino tam tikrus lapelius įklijuoti karių
kalendoriun. Tame lapely yra įrašyta savanorio vardas,
pavardė, skyriaus valdybos parašas ir antspaudas. Tai
yra labai gražus ženklas ir savanoriui brangus atminimas.

Per visą gyvavimo laiką nuo 1926 iki 1930 me ų
skyriaus valdybos buvo didžiausias uždavinys sutraukti
visus apskrities savanorius į savo organizaciją ir teikti
visokeriopos savo nariams pagalbos. Ir vienas ir kitas
uždavinys sėkmingai dirbti. Beveik neliko apskrity sa-
vanorių, neįsirašiusių į sąjungos skyrių. Kas dėl pagal-
bos, tai ji pasirodė savanoriams būtinai reikalinga, ir sky-
riaus valdyba pagal išgales ją teikė. Pirmiausia reikėjo
nemažai tarpininkauti savanoriams tarnybos, žemės gauti,
paliuosuoti nuo įvairių mokesčių, gauti pašalpos ir kt.

Lietuvos Savanorių įvyko Kaune 4 kongresai. Iš
. Alytaus dalyvavo juose nuo 7 13 atstovų.

1930 m. septintas iš eilės Alytaus savanorių suva-
žiavimas vienu balsu išrinko garbingai žuvusį kovoje su
bolševikais 1919 m. vasario m. 13 d. karin. Antaną Juo-
zapavičių savo skyriaus šefu. Be to, nutarė prašyti L. K.
S. S. centro valdybą leisti pavadinti Alytaus skyrių
išrinkto šefo vardu, t. y. «Lietuvos kariuomenės Sava-
norių Sąjungos karininko Juozapavičiaus Alytaus skyrius».

Alytaus pašto įstaigos telefonų stotis.

Stoties visos dalys yra pargabentos iš Amerikos ir
čia vietoj sumontuotos.

Stotis su centrine batarėja. Tai didelis patogumas
abonentams, nes norint kalbėti pakanka pakelti trūbelę
ir centralinėj užsidega lemputė ties tuo pė numeriu, ku-
ris ir pas abonentą.

Stotis susideda iš 4-rių atskirų is skyrių. I-mas
skyrius — centralinė. Nemaža patalpa, per vidurį pasta-
tyta visa eilė komutatorių, kurie yra dviejų rūšių: už-
miestiniam pasikalbėjimui ir vietiniam arba miesto. Prie
komutatorių nuolat budi telefoninkės Sidaravičiūtė Ma-
rytė, Kamskaitė Marytė, Račkauskienė Viktorija, Vičaitė
Natalija, kurios ir tvarko telefono pasikalbėjimus. II-ras
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skyrius, taip vadinamas krosas. Šis skyrius galima pa-
vadinti centralinės širdim. Cia požemiu ateina visi laidai,
kaip miesto, taip ir užmiestiniai.

Kiekviena laidų pora yra apsaugota atsargūnais ir
žaibolaidžiais.  Atsargūnų ir žaibolaidžių tikslas apsau-
goti aparatus nuo perstiprios elektros srovės, ar tai ji
būtų iš elektros tinklo ar oro elektra audros metu.

Visi prijungimai yra atlikta stačiuose rėmuose pagal
tam tikrą tvarką taip, kad esant reikalui surasti kokius
nors laidus, čia be didelio vargo galima tai padaryti, nors

 

 

 

Alytaus pašto rūmai.

tų laidų yra veikiančių apie 200(ir neveikiančių,“ kur
galima padaryti, įjungti—250.

Paskutiniuose rėmuose patalpinti 450 skaitytuvų.
Kiekvienam mieste esančiam abonentui šiuose rėmuose
atitinka po vieną skaitytuvą, kuris užregistruoja, kiek kartų
tas abonentas yra kalbėjęs. Skaitytuvų nauda ta, kad
telefoninkei nereikia užrašinėti į knygą kiekvieno abo-
nento pasikalbėjimas, taipogi ir įvairioms suktybėms už-

- kirstas kelias.
Toliau, pačiame kampe, ant staliuko stovi pastaty-

tas taip vadinamas bandymo prietaisas. Jo nauda yra
labai didelė. Sugedus kuriam nors telefonui, būtų sunku
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ieškoti, kame yra tas sugedimas, nes gali būti netvarkoj
linija: nutrūksta ar tarp savęs susipina Jaidai, susijungia
su žeme, arba gali būti kas nors sugedę savoje centra-
linėje; taigi šituo prietaisu ir galima susekti visi šie išvar-
dinti atsitikimai, kas yra labai svarbu, nes žinant, kur yra
sugedę ir kokios rūšies pats sugadinimas, jau daug pa-
lengvina jo atradimą ir greičiau galima sutvarkyti paga-
dintą vietą. Čia dar reikia pažymėti, kad abelnai tele-
tonijoj įvairūs gedimai nuolat pasitaiko, kaip linijoj, taip
ir centralinėj, nes čia užtenka, kad kuri nors dalelė jau
nebetvarkoj ir pasikalbėjimas nutrauktas, o tų įvairių kon-
taktų, perjungimų yra daugybė. Kiekvienas toks suge-
dimas stengiamasi kuo greičiausia pašalinti; tam tikslui.
pašte yra 2 monteriai ir | prižiūrėtojas, kurie ir prižiūri
visą technikinę dalį.

IlI-čias skyrius — motorinis. Čia jau tenka susi-
durti su aukštesnės įtampos srovėmis. Stovi du motor-
generatoriai, kurie miesto kintamąją srovę pakeičiaį nuo-
latinę ir žemesnės įtampos srovę, kuri tinka krovimui aku-
muliatorių centralinei batarėjai. Ant sienos pakabinta dė-
žutės pavidalo «polwechsler'is», kuris reikalingas iššaukti
abonentą arba užmiestinę įstaigą.

Toliau gale stovi taip vadinama «Rufmašina», kuri
tarnauja tam pačiam tikslui, kaip ir polwechsleris. Ji lei-
džiama į darbą tuomet, kai būna daug skambinimų, mat,
ji yra galingesnė. Visų šių prietaisų įjungimai bei per-
jungimai yra įtaisyti paskirstymo lentoj. Paskirstymo lenta
yra padaryta iš baltojo marmuro, kadangi jis yra geras
izoliatorius ir yra gražios išvaizdos.

Pryšakinėj lentos pusėj sustatyti ampermetrai, volt-
metrai, reostatų rankenos ir įvairaus dydžio ir tipo «rak-
tai», kurių pagalba galima srovę leisti ten, kur yra rei-
kalo. Dar yra srovės lygintojas mažiems akumuliatoriams
kraut.

IV skyrius — akumuliatorinis. Akumuliatorių yra
dvi atskiros batarėjos: viena didelė, iš kurios ima srovę
į centralinę visiems prietaisams ir antra maža batarėja,
skirta vien tik skaitytuvams.
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Kiekviena batarėja susideda iš dviejų atskirų grupių,
taip, kad kai viena grupė yra prikraunama (užtaisoma),
tai kitą visai nepriklausomai nuo pirmosios galima nau-
doti centralinei ir atvirkščiai — antrą kraunant naudo-
jama pirmoji.

Įrengė mechanikas Bertulis Viktoras 1930 m. Pri-
žiūrėtojas Ričkus Pranas, tauragiškis, baigęs 1926 m.
pašto kursus, praktikantas Skvarčinskas Jonas.

Alytaus paštas pradėjo organizuotis 1918 m. gruo-
džio m. 30 d., o veikti 1919 m.sausio m. 2 d.

Pabaigus organizacijos darbą, reikėjo susispausti, ko-
respondenciją slapstyti, nes 1919 m. vasario m. 13 d. Alytų
užėmė bolševikai, kurie keletą kartų užpuldinėjo ir kratė
paštą. Paštas tuo laiku telefonų neturėjo.

Telefonai buvo vokiečių rankose ir labai silpnai veikė,
o užėmus bolševikams Alytų, vokiečiai telefonus visai
suardė.

Po kelių dienų lietuvių ir vokiečių suvienytomis jė-
gomis bolševikus išvarė ir pirmiau savo suardytus tele-
fonus vokiečiai susitvarkė, neužleisdami lietuviams.

1919 m. liepos m. pradžioje, jau gerokai sustiprėjus
mūsų kariuomenei, vokiečiai pradėjo trauktis ir 9/VII
perdavė Pašto Žinybai suardytų telefonų liekanas, nes
geriausius sau išsigabeno.

Paštas buvo mažame pil. Jakučionio namelyje, iš kur
persikraustė į truputį didesnes telefonų stoties patalpas,
ūkininko Balsiukevičiaus, kur ir rusų laikais buvo pašto
«telegrafnoje otdelenije».

Dėka mazgui gero susisiekimo plentų, Nemuno ir
geležinkelių, kaip pats Alytaus miestas, taip ir pašto ope-
racijos kyla, didėja, —tos patalpos pasirodė permažos, 0
gauti kitur patogesnių nebuvo galima ir pašto įstaigos val-
dyba susirūpino savų namų statymu. 1924 m. per Žemės Re-
formą gauta iš Alytaus kelmyno kampinis sklypas, ant
kurio 1928 m. pradėta statyti nauji pašto rūmai.

Rūmų statymas užsitęsė apie 2 metus, bet pastatyti
moderniškai, su visais techniškais įrengimais: centraliniu
apšildymu, vandentiekiu ir kanalizacija.

Pašventinimo ceremonijos buvo. atliktos su didelėmis
iškilmėmis dalyvaujant dviem kunigam, vietos karo, civi-
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linės valdžios ir savivaldybės atstovams. Iš Kauno daug
aukštų svečių su Pašto Valdybos Direktorium A. Sruoga.

Po pašventinimo iškilmių paštas į savus rūmus per-
sikėlė 1930 Vytauto Didžiojo metais sausio m. 18 d.

Tais pat metais Pašto Vadovybė pasistengė taipogi
patobūlinti ir telefono susisiekimą, pastatydama naujuose
rūmuose naują centralinės batarėjos telefonų stotį 450
abonentų, numatydama padidinti abonentų skaičių iki ke-
lių tūkstančių. :

Telefono stoties bandymas ir priėmimas įvyko gegu-
žės m. 21 d. dalyvaujant Susisiekimo Ministerijos Inspek-
toriui p. inžinieriui Tomaševičiui,, Pašto Valdybos Vice-

 

direktoriui p. inžinieriui Sližiui. Technikos Tarnybos Vir- |
šininkui P. Dušinskui, Kauno Telefonų Stoties Viršinin-
kui inž. Birutavičiui, Valst. Kontrolės atstovui Teis. Eko-
nomistui P. Tomkui, Pašto Valdybos Medžiagos Skyriaus
Vedėjui Staniškiui, vietos pašto įstaigos Viršininkui P.
Stepui Vitei su stotį stačiusiu techniku Bertuliu ir kit.

Telefonų centralinė pasirodė tinkama, ir Alytaus vi-
suomenė džiaugiasi turėdama vieną iš pavyzdingiausių ir
gražiausių pašto įstaigų, kuri vedama seno paštininko P.
Stepo Vitės.

Alytaus ugniagesiai.

Prieš karą veikęs Alytaus ugniagesių būrys ilgam
buvo iškrikęs. Susigriebdavo vienas kitas energingesnis
asmuo tik gaisro metu. Praeina nelaimės, nurimsta ugnis,

ir žiūrėk vėl visi pamiršta tą, tiek aktualų, klausimą. Iš-
tisus 10 metų Alytuje ir visam apskrity ugniagesių rei-
kalas nebuvo pajudintas iš vietos.

Stai ir šitą, kaip ir daugelį visuomeninio ir kultūrinio
gyvenimo, spragą ėmėsi užpildyti šauliai. Alytaus šaulių
rinktinės vadas kap. Petruškevičius ėmė rūpintis ugnia-
gesių organizavimu. Pažymėtina, kad net Kaune ugnia-
gesių vadovybė kalba, kad imant dėmesin apskričius, tai

Alytaus šauliai pirmieji Lietuvoje ėmėsi patys savo ini-
ciatyva tvarkyti ugniagesybą.
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Kap. Petruškevičiui pavyko surasti tam darbui tin-

kamų bendradarbių. Iš valsčių buvo didelis pritarimas,
o šaulių būrių valdybos, susitariusios su savo rinktine,
ėmė organizuoti ugniagesių komandas. Rinktinė, matyti,
iš karto tą darbą pastatė didesniu mastu, t. y. pradėjo
organizuoti per šaulius ugniagesius visame apskrityje. Cia
šauliai paėmė į savo rankas iniciatyvą.

Prišokę prie to darbo gana karštai, radę, kaip ir
kiekvienam organizaciniam darbe, kliūvinių, bent kiek at-

Plento tiltas Alytuje.

šalo. Išskyrus Merkinės ir iš dalies Alytaus ugn. ko-
mandas, kitų veikimas buvo kiek apmiręs.

 Pamokyti skaudžios gaisro rykštės, šauliai ir visuo-
menė aiškiai ėmėsi suprasti ugniagesybos organizavimo
svarbumą. Prasidėjo dar ir Rinktinės vado kap. Petruš-
kevičiaus paraginimai. Paskutiniu metu vėl visame ap-
skrity sukrusta. Jau yra virš 10 ugn. komandų.  Sių metų
gale tikimasi suorganizuoti tokias komandas kiekviename
valsčiuje.

Vidaus Reikalų Ministerija, rimtai rūpindamasi Lietu-
vos ugniagesyba, pastebėjus didelį sumanumą tame darbe,
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kap. Petruškevičių 1930 m. paskyrė Alytaus apskr.

Brand-Direktorium. To apskrities valdyba džiaugsmingai

sutiko tą paskyrimą, o gal net ji pati tam paskyrimui

turėjo įtakos.
Ne vien šauliai, bet ir kariuomenė taip pat tuo rei-

kalu rūpinas.  Kariuomenėj yra ugniagesių komandos, iš

kurių grįžę namo atitarnavusieji būva sumaniais gaisri-

ninkais. Alytaus apskr. tokių buv. karių-gaisrininkų jau

sugrįžo virš 30. Tai eiliniai gaisrininkai. Vadus paruošti

š. m. kovo 31 d. iki balandžio 13 d. Kaune buvo ka-

riuomenės ugniagesių — vadų kursai. Iš Alytaus į kur-

sus buvo nuvykęs kap. Petruškevičius. Jis kursuose buvo

klausytojų seniūnas—viršila. Kursų vedėjas buvo maj.

Ružancovas.
Lietuvos ugniagesių didelis organizatorius maj. Ru-

žancovas nevieną kartą yra išsitaręs, kad alytiškiai per

kap. Petruškevičių galės ugniagesybą tinkamai suorgani-

Zuoti.
Tuo tarpu Alytuje yra: 1) miesto ugniagesių komanda,

susidedanti iš 58 žm., 2) geležinkeliečių k-da, 3) ulonų

pulko ir 4) šaulių Rinktinės mokomojo būrio komanda,

susid. iš 33 žm.
Š.m. birželio 9 d. iki 15 d. buvo suorganizuoti

apskrities komandų viršininkų ugniagesybos kursai, kur

būrių vadai bei komandų viršininkai galėjo smulkiau su-

sipažinti su tosios organizacijos uždaviniais.
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I pėst. Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Ge-
dimino pulkas.

Minėdami mūsų I pėst. pulką, turėtume atversti di-
džiulės, galingos ir laisvosios Lietuvos kariuomenės isto-
rijos lapus, Didžiųjų kunigaikščių Gedimino, Vytauto lai-
kus. Deja, mes tokios istorijos neturime.  Neturime net
ir vėlyvesnių laikų, kada lenkų kunigaikščiai Lietuvą valdė.
Br. Gembaževskis kiek apibūdina 1717-1831 m. laiko-
tarpio mūsų dalis. Pasirodo, kad XVIII šmt. pradžioj
Didžiosios Lietuvos Kunigaikšt. pėstininkuos buvoI pės-
tininkų pulkas. Jo šefu buvo Didysis Lietuvos Etmo-
nas. Pulko pavadinimai:

1) 1717 m. Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos Di-
džiojo Etmono infanterijos pulkas.

2) 1766 m. Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos Di-
džiojo Etmono pėstininkų regimentas.

3) 1776 m. Pirmas grenadierių D. L. K. Didžiojo
Etmono pulkas. :

4) 1794 m. pulkas kovėsi ties Vilnium. Šiais me-
tais jis buvo panaikintas ir Gardino nutarimu buvo vėl
naujai suformuotas.

5) 1812 m. Pirmas Lietuvos pėstininkų pulkas. Jo
vadu buvo Aleksandras Katkevičius.

6) 1831 m. gegužės mėn. 26 d. Beloviežo giriose,
sukilimo prieš rusus metu, buvo suorganizuotas pirmas
lietuvių pėstininkų pulkas.
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Per sukilimą pulkas kovėsi ties Žirminais, Kaunu ir

Renuva.
Po sukilimo pulko istorijos atmainų nebežinome.

1918 m. pradžioje atgimusioj laisvoj Lietuvoj pirmas

pėst. pulkas pradeda garbingą savo istoriją sostinėj

Vilniuje.
Lietuvos Valstybės Tarybos apsaugos komisijos įsa-

kymu, Vilniuje 1918 m. lapkričio mėn. 1 d. kar. Griga-

liūnas-Glovackis ėmė organizuoti I pėstininkų pulką. Pirma

kareivinė buvo Tarybos rūmų rūsy.  Nesuskubo pulkas

atlikti pirmųjų organizavimosi žingsnių Vilniuje, kaip gavo

įsakymą persikelti Alytun. Savanorių buvo prisirinkę

arti 300. Bet nei uniformos, nei ginklų, nei amunicijos,

nei pinigų, nei knygų, nei statutų. Viską reikėjo gauti,
pasigaminti.

Štai kaip aprašo anų laikų I p. pulko ūkio vedėjas,

dabart. pulkininkas Butnevičius, piniginę pulko padėtį,
išsikeliant iš Vilniaus į Alytų:

«Kaip tik tą pačią dieną, kada pulkas gavo įsakymą...

persikelti Alytun (rodos, tai buvo gruodžio mėn. 17 d.)

tiekimo viršininkas įsakė man visus pinigų apskaičiavi-

mus bei reikalavimus padaryti 300-ms žmonių, nes vo-
kiečiai neva yra leidę mums įkurti pirmoje eilėje tik

vieną kariuomenės batalioną iš nurodyto žmonių skaičiaus.

Smulkmenų nebeatmenu, bet rodos, kad ir pulko
vadas buvo gavęs įspėjimą dėl būsimo pirmo pulko nu-
matytos sudėties. Prasidėjo derybos, kuriose tiekimo
viršininkas nusileido ir pagaliau sutiko duoti visą parei-
kalautą pinigų sumą .. . 10,000 markių.

Šiuos pinigus išgaunant buvo toks įvykis: ... prieš
dienos darbo pabaigą nebuvo parašytas tuo reikalu įsa-
kymas ir iždininkas pinigų neišdavė. Nei įrodinėjimai,
kad pulkas turi įsakymą ryt dieną išvykti į Alytų ir kad

be pinigų to įsakymo negalės įvykdyti, nei pagaliau gra“ |
sinimas skųstis Krašto Apsaugos Ministeriui—niekas ne-
gelbėjo. Iždininkas, susidėjęs į portfelį popiergalius, iš-
ėjo, o mums liko viena išeitis: nešdintis Alytun su 200

 

markių, kurias turėjome pulko ižde. Taip ir buvo nu- |
tarta. Tik naktį, apie 1-mą valandą, netikėtai atėjo pa-
gelba. Į Jurgio prospektą 13 Nr., kame mes krovėm
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į dėžes tiekimo skyriaus pavakary išduotą mums mantą,
užėjo visai nelaukiamas svečias.

Tai buvo Krašto Apsaugos Ministerio adjutantas ka-
rininkas A. Juozapavičius. Sužinojęs, kad tik dėl for-
malumų išvažiuojame be pinigų, jis nutarė nakties metu
nuvykti pas iždininką, atsivesti jį į tiekimo skyrių ir pri-
versti duoti reikalingus pinigus. Nors Vilniuje veikė
karo stovio įstatymas ir nakties metu vaikščiojimas buvo
uždraustas, bet išvykom. Iždininką radome namie. Be

to, pasirodė, kad jis turėjo su savim ir 30,000 markių
pinigų. Karininkas Juozapavičius Krašto Apsaugos Mi-
nisterio vardu parašė paliepimą tuos pinigus duoti I-am
pulkui... Su pinigais grįžti buvo jau daug baisiau.
Žinojom, kad patekę į patrulių rankas juos pražudysime,
tad grįžome ant pirštų, revolverius paruošę, įsiklausydami
ir nardydami iš gatvės į gatvę...»

Pulko įsakymu 15 Nr. 4 rinkti savanorius Alytaus
apskrity buvo pasiųsti šie karininkai:

1) poručikas Sulga—Merkinės, Perlojaus valsč.,
2) 1 Tumas—Alovės, Nemunaičio ,
3) Aa Černiauskas—Daugų, Nedzingės valsč.
Be to, Daugų apylinkėje energingai dirbo ir rinko sa-

vanorius karininkas Skučas.
Įsakymu pulku 19 Nr. gruodžio mėn. 24 d. vėl

buvo siunčiami antru kart partijomis parsigabenti sava-
norius šie karininkai:

1) kapitonas Ladyga— Daugų valsč.,
2) poručikas Zemaitis—Punios ,,
3) s Tumas—Merkinės ,,
4) * Skimundris—Valkininkų valsč,
5) praporšč. Talevičius —Jėzno valsč.,
6) gyd. Janilionis— Alytaus valsč.

sAtsiškankimas .

Piliečiai! Kiekvienas iš Jūsų žinot, koks yra dabar
svarbus laikas mūsų Tėvynei, žinot, kad nepriklausomybė
mūsų Tėvynės dar tik ant popieriaus, žinot gerai svetimų
globą — lenkų, rusų ir vokiečių, žinot gerai, kad mūsų
globėjai rūpinas visokiais būdais mus nuskriausti ir dar-gi
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išrauti iš širdžių mūsų meilę brangios Lietuvos Tėvynės,
niekino viską kas buvo mūsų, taigi turime progą pasiliuo-
suoti iš vergijos pančių, stokim į darbą visi ir kiek ga-
lėdami prisidėkime darbu ir aukomis, atstatymui Lietuvos
Tėvynės. Pirmas mūsų uždavinys yra tvėrimas kariuo-
menės, nes be kariuomenės negali būti šalyje tvarkos ir
ramybės. Geras šalies pilietis nusimano reikalingumą ka-
riuomenės ir privalo padėti ją tverti. Kariuomenė palai-
kys tvarką šalyje, ramybę, kariuomenė apgins Tėvynę
nuo priešų.

Norėdami kuo greičiausiai matyti šalį nepriklausomą
ir jos piliečių savivaldą, turime tverti kariuomenę ir visi
geriausieji Lietuvos sūnūs testoja į kariuomenę.

Piliečiai! kariuomenė reik maitinti, o maisto neturime,
taigi kreipiamės į Jus, šalies gyventojai, prašydami vežti
maistą 1-mam lietuvių pėst. pulkui Alytuje; mokėsime
tiek, kiek ir kiti moka.

1-mo lietuvių pėstininkų pulko Vadas,
Pulkininkas Galvydis-Bykauskas».

Pirmosios kregždės.

Pačioj pradžioj pulko organizavimosi nebuvo jokių
etatų. Pulko vadas, gavęs paskyrimą, turėjo pasirinkti
sau reikalingą kadrą ir surašyti etatus. Pradžioj net ne-
buvo taip jau didelio reikalo ir turėti tuos etatus. Vadui
ir pulko karininkams daugiau rūpėjo pulko aprūpinimas,
ginklai, savanoriai. Gi etatai tai buvo lyg antraeilis klau-
simas.

Kiek vėliau, kai pulkas jau persikėlė į Alytų, susi-
laukė kelių šimtų savanorių, kai tuos savanorius, paskir-
tus kuopomis po 120 — 150 žm., šiek tiek apmokė,
tada tai jau buvo iškeltas ir pulko etatų klausimas.

1919 m. kovo mėn. 22 d., rašt. Nr. 17, Krašto Ap-
saugos Ministerijos Rikiuotės Skyriui buvo pasiųstas raš-
tas, kuriame pulko vadas karin. Ladyga patiekia pulko
etatų projektą ir prašo jį patvirtinti. Ar jisai tapo pa-
tvirtintas ar ne, nežinau. Projektas buvo toks:
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«Pulkas susideda iš 3-jų pėst. ir vieno kulkosvaidžio
bataliono, kulkosvaidžių batalionas susideda iš 3-jų ko-
mandų, komandoje 5 būriai, iš viso 10 kulkosvaidžių; dvi
raitų žvalgų komandos, po 100 žm. kiekv. Viena ko-
manda pėsčių žvalgų 120 žm. (jie ir grenadieriai). Inži-
nerijos kuopa, ryšių komanda, instruktorių mokykla, ūkio
kuopa, griežikų ir raštininkų komandos.»

Vilniuje, kai dar buvo pulko vadu kar. Glovackis,

jau susiorganizavo kulkosvaidžių kuopa, kuri net neturėjo
vardo. Tos kuopos viršininku buvo visi karininkai, pra-
dedant pulko vadu ir baigiant pora inteligentų (dabar lei-
tenantai: Čepauskas, Čenkus, Peleckas). Sakyčiau, čia
buvo savanorių būrelis, kurių tarpe atsirado «mechanikų»,
susibūrusių prie kulkosvaidžių, slapta nuo vokiečių gautų.
Karininkai, krūvoj gyvendami, irgi ateidavo panarstyti kul-
kosvaidžių. Tik vėliaus, prieš pat pulko perėmimą kar.
Galvydžiui —Bykauskui, buvo paskirtas tos komandos vir-
šininku kar. Povilaitis. Ta komanda per Kauną atvyko
į Alytų, kur jos vadu tapo kar. Svylas. Vėliaus persifor-
mavo į 1 kulkosvaidžių kuopą su vadu kar. Jacku. Prieš
atvykstant 1 kulk. kuopai į Alytų, kar. Musteikis jau su- |
organizavo Alytuj 1 kuopą. Dar atvykus savanoriams,
organizuojasi ir 2 kuopa, jos vadas kar. Žemaitis. Tos
trys kuopos: dvi pėstininkų ir viena kulkosvaidžių sudaro
I batalioną, jo vadas kar. Musteikis. (O savanoriai ėjo
būriais į pulką. Reikėjo jau organizuoti ir II batalionas.
Organizuojama 5 kuopa, jos vadas kar. Skorupskis, 6
kuopa — vadas kar. Saudzis, 2 kulk. kuopa — vadas
kar. Povilaitis. II bataliono vadas kar. Tamašauskas.

1919 m. sausio mėn. 13 d. pulke jau buvo 621 žmo-

gus, jų:
akyvaizdoj-- 4,2 7383 žm:
komandiruotėj . . . 226 »
šergakčii “1 5) +'š
atostogosė >. 1-1 k

Išviso - > 82 M

Jų skaičiuj 33 karininkai ir 3 karo valdininkai.
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Marijampolėje organizuojamas jau ir 3 batalionas, jo
vadas kar. Zukas. Tas batalionas veikė beveik savaran-
kiškai, gi netrukus virto atsargos batalionu, iš kurio vė-
liau susitvėrė 10 pėst. pulkas,

Raitų žvalgų komandos buvo net dvi. Viena orga-
nizavosi Alytuj, kurios viršininkas buvo kar. Kasakaitis,
antroji Marijampolėj, kurios viršininkas buvo kar. Jasiu-
kas. Paskum Marijampolės komanda susiliejo su Alytaus
ir tuo būdu pasidarė viena žvalgų komanda. Buvo or-
ganizuotair grenadierių komanda, bet netrukus buvo iš-
formuota. Karo vald. kapelmeisteris Gudavičius 1919
m. suorganizavo muzikantų komandą, ją sutvarkė ir ap-
mokė.

Augant ir didėjant pulkui susiorganizavo ir pulko
ūkio skyrius su ūkio kuopa; ūkio vedėju buvo kar. But-
kevičius.

Pulko štabą sudarė pulko vadas, jo pagelbininkas
ir štabo viršininkas.

* Štabo viršininkas buvo iš pradžių kar. Žadeikis, pas-
kum kar. Čaplikas. :

Prie pulko buvo priskirta 4-ji baterija, kurios vadu
buvo kar. Pečiulionis.

Štai pirmasai karininkų, priimtų į pulką, sąrašas. Įsto-
jimo datos nevisiškai tiksliai pažymėtos. Pav., karinin-
kas Glovackis įstojo ne lapkričio 10, bet 1 d., ir kari-
ninkas Genys ne lapkričio 29 d., bet 10 d.

IŠTRAUKA
iš įsakymo I-mam pėstininkų pulkui

1 Nr.

Rikiuotės skyrius
7 gruodžio 1918 metų (Vilnius)

28

Žemiau nurodytus apicerius ir valdininkus priimu
pulko tarnybon ir laikau juos pulko tarnautojais pagal
sekančio sąrašo:
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Nuo koki6 laiko

22 Laipsnis, vardas ir pavardė. paaijiukĄ 0
diena

1. Pulkininkas Jonas Galvydis —Bykauskas Lapkričio 10
2. Kapitonas Vincas Glovackis „ 2
3, Podpor. Pranas Černiauskas ,
4. Poruč. Antanas Zemaitis B ž
5. Podp. Jonas Beveinis k a
6. Prapor. Zenonas Gerulaitis | i
Ti £ Aleksandras Mikelėnas bi 2
8. Prapor. Antanas Povilaitis 5 2
9. St kap. Vladas Skorupskas Ė ž

10. St. kapit. Aleksandras Svilas i 12
11. Vald. — kvartirmeist. Simas Užga i Ė
12. Poruč. Tamošius Zivotkevičius i Ši
13. Vald. — ižd. Pranas Kvedaravičius $ 16
14. Poruč. Julijonas Čaplikas iš 20
15. Prapor. Povilas Dundulis 2 22
16. Šš Petras Gureckis o 25
Ka Pranas Gladutis a 27
18. St. kapit. Jonas Motėjunas—Valevičius ž 28
19. Poruč. Petras Genys. 7 29
20. Prapor. Silvestras Skimundris sš a
21. Poruč. Boleslovas Raugas 5 Š
22. Podpor. Vytautas Landsbergis 2 ž
23. Kap. Pranas Bizokas Šš 36
24. Prapor. Martynas Pundžys a 30
25. Poruč. Jonas Sutkus 2 »
26. Poruč. Juozas Tumas i a
27. Podpor. Liudvikas Butkevičius Š Ž
28. Poruč. Vincas Saudžys Gruodžio 2
29. Prapor. Antanas Pošiunas Žž Ž
30. Poruč. Bronislovas Bilminas s 2
31. St. kapit. Pranas Tamoševičius „a
32. Podpor. Juozas Stukas 5 25
33. Prapor. Jonas Kairiunas + 6

Pasirašė: 1-mo pėstininkų pulko Vadas

Pulkininkas Galvydis—Bykauskas.

P. S. Įsakymo kalba netaisyta.
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APSAUGOS
MINISTERIJA Wilna, den 1. 12. 1918.

N. 36
. Wilnius. s

Bescheinigung
Hiermit wird bescheinigt das Ober-Leutnant Tu-

mas vom Litauischen Kriegsministerium zur  Uber-
nahme der Pionir-Kasernen in Olita zur Unterbrin-
gung von 300 litauischen Rekruten, laut Mitteilung
Militūr Gouvernement Litauen Abt. I-a N 5755/18
vom 30. II. 1918. beauftragt und dorthin komman-
diert ist. —

: Chef des Stabes JKubilius
Antspaudas: Lietuvos Oberst

Apsaugos Ministerija. Adjutant Schneiderait
Leutnant

Pulko kovos Alytaus apskrity bus aprašytos toliau.
1919 m. vasario 13—14 d. palikęs Alytų, buvo privers-
tas pasitraukti.  Traukėsi dviem kryptim: Marijampolės
ir Kauno. Tuo metu 1 p. pulko 2 kuopa sėkmingai ko-
vėsi su bolševikais Jėzno laukuose.

Sugrįžęs Alytun pulkas nesuspėjo susiorganizuoti,
sustiprėti, išaugti, kaip jau gavo įsakymą 1919 m. gegu-
žės 13 d. vykti Ukmergės baran prieš bolševikus, kur
ėjo kovos Ukmergės — Utenos — Zarasų — Daugpilio
plento kryptimi. Ypač pulkas pasižymėjo Zarasų rajone.
Čia rugpiūčio mėn. 31 d. ir pasibaigė lietuvių grumty-
nės su Lietuvos priešais rusais, kuriuos narsioji Liet. ka-
riuomenė išvijo iš savo teritorijos. Nuo Dauguvos krantų
pulkas buvo perkeltas Kaunan — Šančiuos. 1919 m.
spalio 28 d. pulkas buvo perkeltas Baisogalon, kur už-
virė kova su bermontininkais. 1 ir 2 pėst. pulkų pa-
stangomis ir narsumu bermontininkai lapkričio mėn. 22 —
23 d. ties Radviliškiu buvo sumušti. Tada pulkas užėmė
barą ties Taurage, prie Mažosios Lietuvos sienos.

1920 m. sausio 14 d. 1 p. pulkui buvo lemta vėl
sugrįžti Alytun. Vienas batalionas saugojo barą nuo lenkų,
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1-mo pėst pulko vėliava.

o pulkas stovėjo ir, po visų didžiulių kovų, ilsėjos. Ilsė-
jos tik iki liepos mėnesio, kada prasidėjo pulko opera-
cijos prieš lenkus: Varėnos — Nočios — Rodunės —
Valkininkų — Rudiškių — Lentvario — Senų ir Nau-
jųjų Trakų — Padvariškių — Sumuliškių rajone.

1920 m. gruodžio mėn. 15 d. pulkas per Kaišedo-
rius perėjo Gelvonių rajonan. ia irgi saugojo Lietuvos
rytų sieną nuo lenkų, nors su jais ir buvo padarytos pa-
liaubos.

1923 m. gegužės mėn. 27 d. pulkas persikėlė Uk-
mergėn, kur ir dabar tebestovi.
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1919 m. lapkričio mėn. 30 d. pulkas už ypatingus
pasižymėjimus buvo pavadintas Pirmuoju Didžiojo Lietuvos
Kunigaikščio Gedimino pulku.

1926 m. geg. 28 d. pulkui buvo duota dovana —
2-jo laipsnio Vyties Kryžiaus Vėliava.

Pulko šventė — rugpiūčio mėn. 25 d. Už ypatin-
gus pasižymėjimus pulko 41 karininkas ir 214 kareivių
apdovanoti Vyties Kryžium; Gedimino ordenu apdova-
noti 5 karininkai; Savanorių medaliu apdovanoti 13 kari-
ninkų ir 4 kareiviai tebetarnaują pulke, o nepriklauso-
mybės medaliu 52 karininkai ir 1123 kareiviai. Pulke
buvo savanorių 46 karininkai ir 862 kareiviai. Nukauti ir
mirę nuo žaizdų 3 karininkai ir 62 kariai.

Pulko vadai:.

1) Generolas Grigaliūnas — Glovackis
2) Atsargos generolas Galvydis—Bykauskas,
3) 7 ži Ladyga
4) 2 Ramanauskas
5) Generalinio štabo pulkininkas V. Skorupskis
6) Pulk. leit. J. Skorulis
7) Ats. pulk. A. Paškevičius
8) Pulkininkas V. Šaudzis
9) Puikininkas P. Dundulis

10) Dabar pulkininkas M. Rėklaitis — alytiškis.

Smulkesnių žinių apie 1 p. pulką galima rasti mano
parašytoj to pulko istorijoj. Su ta istorija išėjo visa is-
torija.  Pulkan patekęs tik 1920 metų gale, radau pulko
istorijos reikalą nepajudintą. Paskirtas pulko Švietimo
Komisijos pirmininku, priėmęs Komisijos turtą ir bylas,
radau storoką liniuoto popieriaus knygą su parašu: «1 pėst.
pulko istorija.»  Atverčiau pirmuosius lapus, perverčiau
visą knygą ir nieko neradau parašyta, — tušti lapai.

Pasitaręs su pulko vadu pulkininku Skorupskiu, ėmiau
rankioti medžiagą, rašyti pulko istoriją. Pirmiausia išlei-
dau a. a. karininko Juozapavičiaus, mūsų pulko vado,
biografiją. Paskui atsidėjęs rinkau medžiagą pulko isto-
rijai.. Net pasiliuosavęs iš kariuomenės aukštąjį mokslą
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eiti, 1924 m. nuvykau Ukmergėn ir dar visą vasarą dir-
bau, kad surinkčiau istorijos medžiagą. Ir tai dar ne-
užteko. Darbo daug, nors pulkas gyvavo trumpą laiką.
nes dešimtmetis tai akimirksnis. Bet tautos atgimimo
metu pulkui teko garbės didžius žygius atlikti ir juos
smulkiai ir tiksliai surašyti reikia ne vienos dienos ir ne
vieno darbininko. Tad 1925 metais vėl pastojęs kariuo-
menėn, ypač būdamas «Kardo» redaktorium, ėmiau | p.
pulko istoriją papildyti. 1929 metais vasarą vėl buvau
nuvykęs Ukmergėn, visą vasarą dirbau papildydamas pulko
istoriją. Pagaliau jau ji buvo baigta ir pulkui ją įteikiau.
Būdamas Amerikoj skaitau laikrašty, kad istorijos nepara-
šiau... cha! ji parašyta! Girdėjau, atsargos Gen. št. pul-
kininkui Zaskevičiui įteikta parašyti dar mūšių įvertinimus.
Laukiu, gal gi ji bus atspausdinta.

A.a. karininkas Antanas Juozapavičius.

Karininkas Juozapavičius yra gimęs 1894 m. vasario
13 d. Švakštonių dvare, Vaškų valsčiaus, Biržų apskri-
ties. Jo tėvai buvo nuomininkai. Per kitų klastas pra-
radę savo sunkiai uždirbtą turtą, persikėlė gyventi Rygon.
Tėvas buvo Rygos miesto vežiku, neblogai uždirbdavo,
nors tas darbas buvo nepavydėtinas.  Suprasdami mokslo
naudą, tėvai leido savo vienturtį sūnelį į mokslus —gim-
nazijon. (Gal nebūtų leidę, jei ne lietuvis mokytojas
Buivydas, kuris pradžios mokykloj pastebėjo Antano
gabumus ir jo tėvams patarė būtinai leisti jį gimnazijon.
Antanas įstojo į Rygos «Aleksandrovskaja» gimnaziją,
tačiau baigti nebegalėjo, nes už lietuvybę ir neklausymą
rusų caro vyriausybės iš 6 kl. buvo iš gimnazijos išmes-
tas. Tada jis išvyko į Maksvą ir 1915 m. pradžioj stojo
į savanorių batalioną, kur ištarnavęs porą mėnesių, stojo
Maksvos praporščikų mokyklon. Mokyklą baigęs, pateko
57 pėst. atsargos pulkan Tveryje. Iš pulko buvo pasiųs-
tas Gatčinon kulkosvaidininkų mokyklon, ją baigęs vėl
grįžo savo pulkan ir buvo paskirtas į kulkosvaidžių kuopą.
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Pirmasis Lietuvos kariuomenės karininkas, žuvęs už
tėvynę 1919 m. kovo mėn. 13 d. ant Alytaus tilto,

a.a. Antanas Juozapavičius.

Būdamas pulke nerimo, — nerimo, kad jam reikia
dirbti tarp svetimųjų, rusų naudai, o jo brangi tėvynė
pelenais ir griuvėsiais paversta. Jo kilni siela veržte ver-
žėsi numylėton tėvynėn Lietuvon: dirbti savųjų tarpe,
dirbti Lietuvos naudai ir gerovei. Kol to negalima, jis
stengėsi būti arčiau tų žmonių, kurie siekiais ir idealais
artimi lietuviams, t. y. latvių tarpe.

Latvių batalionai buvo suorganizuoti. Kelis kartus
karin. Antanas prašėsi pulko vadą perkelti į latvių
batalionus. Vargais negalais, o visgi pateko į 6-tą
latvių Tukumo pulką. Su tuo pulku kovojo Rygos fronte
prieš vokiečius, buvo kartą kontuzytas.

1917 m. ėmė organizuotis rusų kariuomenėj tarnau-
jantieji lietuviai. Vienas aktingiausių organizatorių, kū-
tėjų lietuvių batalionų Rusijoj buvo a. a. kar. Juozapa-
vičius. Jis buvo vicepirmininku Valko miesto lietuvių
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karių vykdomojo komiteto; jis dalyvavo lietuvių karių
suvažiavimuose, renkamas į prezidiumus, renkamas dele-
gacijon tartis su rusų karo vyriausybe lietuvių dalių stei-
gimo reikalu; jis buvo Vitebsko lietuvių bataliono vadu.

Lietuvių dalis Rusijoj bolševikai išformavo.
1918 m. pradžioje kar. Juozapavičius vienas iš pir-

mųjų iš Rusijos kregždelių grįžta Lietuvon ir ne pas. tėvą,
seseris, kurių taip pasiilgo, paskubėjo, bet į Vilnių, kur
virte virė Lietuvos Valstybės organizacinis darbas. Kaip
karininkas jis įstojo savanoriu Lietuvos kariuomenėn, buvo

    

  

 

Karininko A. Juozapavičiaus mirtis.

paskirtas pirmojo Krašto Apsaugos Ministerio adjutantu,
o 1 pėst. pulkui persikėlus iš Vilniaus į Alytų, buvo to
pulko faktinuoju vadu.

1919 m. vasario 13 d., savo gimimo dieną, nuo
žiaurios bolševikų rankos — kulka pataikė į krūtinę, —
krito ant Alytaus tilto.

A. a. karin. Juozapavičius palaidotas Alytaus kapuos,
(Suvalkų pusėj) ant šventoriaus. 1 pėst. pulkas ant kapo
iš kariškų daiktų pastatė paminklą. Alytaus apskrities
savanoriai 1930 Vytauto Didžiojo metais kar. Juozapavi-
čių išrinko savo šefu ir nutarė ant tilto, kur jisai žuvo,

kur dabar yra tik metalinė lentelė, pastatyti to karžygio
biustą.

98

 



 
A.a. karininkui Antanui Juozapavičiui paminklas Alytuje

Suvalk. pusės bažnyčios šventoriuje.

Mirė Antanas. Bet gyvas paliko kiekvieno susipra-
tusio lietuvio, ypač kario, širdyje. Lyg ir numanydamas,
praregėdamas ateitį, jis išvykdamas iš Vilniaus pasakė ir
savo dienynan įrašė:

«Sudieu, Vilniau !.. Gal ir daug teks nukentėti,
daug ašarų ir kraujo pamatyti. — Gal tu į lietuvių par-
davikų nelaisvę pakliūsi ir vėl būsi prie ko nors priskir-
tas. Būk ramus! Neilgam! Išvaduos Tave Lietuvos sūnūs».
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Šiuo dokiiiedus karin. Juozapavičius|yra apdova-

notas Čekoslovakų karo ordenu:

Republika Československi
Vla da :

Republiky Československė |

podle vynosu ze dne 7. listopadu t91K7

vynosu Ministerstva Valky Republiky Československė 5
ze dne 8. listopadu 1918a navrhu ze dne s sa

18. ūnora 1926
udili pro memoria

Československy

Vėlėčav Križ

Kapitanu Litevskė "Armady |

Antanasu Juozapavičiusu

jako znak uznani zasluh o Republiku Československou, :
ziskanych ve valce. as

V Praze, dne 16. ūnora 1926.

Kapilės“Litevskė Armšdy | Ministr NarodniiObrany
Antanas Juozapavičius : PaenE p

Za pravost kopie s originalem:

(V.A.) ProJaroslav sija :

Nuorašas tikras:

Kapitonas (parašas neišskaitomas) |
adjutantas. S 



 

Lietuvos kariuomenės kovos Alytaus
apskrity.

Pirmas susirėmimas su vokiečiais.

„1919 m. vasario mėn. 8 dieną atvykę į I-mą lietu-
vių pulko štabą keletas miesto gyventojų, vėliau milici-
jos atstovas, pranešė, kad vokiečiai plėšia krautuves ir
gyventojus.  Pranešę prašė pagalbos. Karininkas Juoza-
pavičius, kaipo pulko vadas, įsakė į miestą išsiųst sustip-
rintus patrulius. Tą pačią dieną bevaikščiodami po miestą
patruliai vienoj krautuvėj išgirdo riksmą. Įėję į vidų rado
3 vokiečius, plėšiančius krautuvę. Vokiečiai, prispyrę
prie sienos savininką žydelį, durtuvus atstatę, reikalavo
krautuvės kasos — pinigų. Krautuvėje prekės išverstos,
išdraikytos. Vokiečių kišenės ir ančiai pilni krautuvėje
prisiplėštų įvairių prekių. Tai įvyko 12—13 val.

Patruliai, nieko nelaukę, suareštavę plėšikus, nuvarė
i pulko stovyklą, kur jie buvo, karininko Juozapavičiaus
įsakymu, sukišti į pulko daboklę.

Apie įvykį pulko vadas įsakė tuojau pranešti vokie-
čių brigados vadui ir prašyti atsiųsti priėmėjus nusikal-
tėliams pargabenti.

Iki vakaro iš vokiečių jokių žinių nebuvo. Areš-
tuotieji sėdėjo pulko daboklėje.
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Apie 18 val. vokiečiai su kulkosvaidžiais apsupo
«pijonerių» kareivines, kuriose formavosi pulko pirmasis
batalionas. 22

Bataliono vadui vokiečiai paskelbė ultimatumą—-
tučtuojau paleisti iš daboklės susodintuosius (3) vokiečius.
Nepaklausius visas batalionas būsiąs nuginkluotas ir išsklai-
dytas. 5

Bataliono vadasį vokiečių ultimatumą pareiškė, kad
3 vokiečiai plėšikai areštuoti pulko vado įsakymu, todėl
tiktai įsakymu gali būti jie paleisti, be to, ir pulko da-
boklė yra 2 bataliono rajone, «Saratovo» kareivinėse,

todėl vokiečių reikalavimų jis negalįs patenkinti.
Tada vokiečiai, palikę I batalioną, puolė antrąjį, kur

buvo karininkas Juozapavičius su savo štabu.
Nors po įvykių I bat. telefono ryšį vokiečiai per-

traukė, ir jau pulko štabas su I batalionu telefonu susi-
kalbėti negalėjo, tačiau karininkas Juozapavičius, gavęs
iš šalies pranešimą apie įvykįI batalione, tikėdamas, kad
tas pats gali pasikartoti pas jį, nusprendė sutikti vokie-.

čius ginkluota jėga. ;
Vokiečiai su 4 kulkosvaidžiais, geroku žmonių skai-

čiumi ir su 3 karininkais, perėję Nemuno tiltą, žygiavo
«Saratovo» kareivinių link; pasiekus pakrantę, ties ka-
reivinėmis buvo suplanuota pastatyti tinkamose vietose

kulkosvaidžiai, išsiskleisti į grandinę ir vykti «skelbti ul-

timatumą».
Vienas iš tų 3 vokiečių karininkų buvo medikas.

Jisai, kaip vėliau paaiškėjo, ir vedė visą puolimo akciją.
Neužilgo prieš tai karininkas Juozapavičius, nujaus-

damas, iš kur ateis «svečių», visam batalionui ir pava-

duotojų mokyklai (mokomoji kuopa) įsakė išsiskirstyti

taip, kad vokiečius lyg į maišą suvarytų. Saudant gi,
kad būtų kryžminė ugnis.

+ Ir iš tikro, vokiečiai, kiek prisiartinę prie kareivinių,
pasijuto netikėtai iš visų pusių apsupti. Ant jų durtuvų
pasirodė baltos nosinėlės — pasiduodame. Cia juos
kaip bematant nuginklavo. Atimta municija, ginklai, ar-

kliai.
Vokiečių karininkai pareikalavo nuvesti juos pas

pulko vadą.

102



Kai juos atvedė į pulko štabą, karininkas Juozapa-
: vičius, pamatęs 3 vokiečių karininkus, visiškai nesisvei-
kindamas su jais ir neprašydamas sėsti, rūsčiai, bet tak-
tiškai paklausė:

— Kogi Tamstos čionai į mūsų kareivines atvykot?
Klausė lietuviškai, nors galėjo kalbėti su jais ir vo-

kiškai.  Vertikas aiškino vokiečiams karininko Juozapa-
vičiaus kalbą.

Vokiečiai atsakė:
— Esame parlamentarai, pasiųsti vietos «Soldaten-

rato» išgauti areštuotų vokiečių. Vienkart protestuojame
prieš mūsų nuginklavimą: reikalaujame a) paleisti 3 areš-
tuotus vokiečius, b) sugrąžinti viską, kas atimta nugin-
kluojant ir c) sugrąžinti laisvę ir garbę.

Karininkas Juozapavičius jiems atsakė:
— Nuo kurio gi laiko, išauklėti vokiečių senomis

garbingomis tradicijomis, karininkai užmiršo, kad parla-
mentarai niekur niekad ginkluoti nesiveržia? Nejaugi
jaunai Lietuvos kariuomenei teks mokyti vokiečius par-
lamentarizmo dėsnių) Nejaugi vokiečių kariai, tuo la-
biau karininkai, juos užmiršo?

Kai dėl areštuotų vokiečių plėšikų, tai juos visuo-
met galėsit išgauti ir be ginkluotos intervencijos, pasiuntę
nors vieną karį su tinkamais įgaliojimais.

Įsidrąsinęs vokiečių karininkas (medikas) atsako, kad
jiems visai neįdomu, ką pulko vadas pranešęs jųjų va-
dovybei. Jie esą įgalioti vietos «Soldatenrato» 'ir reika-
lauja areštuotus paleisti.

Kar. Juozapavičius išbalęs, kaip drobė, su mėlyno-
mis lūpomis sušuko:

«Gana! Neužmirškite, kad esate Lietuvoje! Niekas
iš jūsų čia negali nuo manęs nieko reikalauti! Esate
suimti! Kadangi 3 areštuotų plėšikų neprašot paleisti, o
reikalaujat, — aš juos paleisiu tada, kai šitą laikysiu
reikalingu. Man jūs nebaisūs esate dabar, nebaisūs bū-
site ir ginkluoti. Tuojau įsakau sugrąžinti jums ginklus
ir viską, kas nuo jūsų yra atimta. Eikite, kur norit, ir
darykite, ką norit. Tačiau žinokite — pasikartojus toms
priemonėms apginti plėšikų «garbę», pasielgsiu su jumis
taip, kad ryt iki 12 val. jūs visi su savo «Soldatenratu»

103



  

atsidursite už Eitkūnų. Atminkite, — mes lietuviai, o

su mumis visa Lietuva!...  Pasikalbėjimas baigtas. Ad-

jutante! duok vokiečiams ginklus, ir tegul jie eina, kur
sau nori.»

Vokiečiai, kaip išplakti berniokai, pasipurtydami,

pasiraižydami išsidangino iš «Saratovo» kareivinių.
Vasario mėn. 9 dieną areštuotus vaduoti atvyko į

Alytų iš Kauno vokiečių karo delegacija su generolu

priešaky. Sita delegacija areštuotus vokiečius prašė pa-
leisti. Iš savo pusės jie pasižadėjo tinkamai nubausti 3

plėšikus, o taip pat tuos 3 karininkus, padariusius ne-
tvarką.

itas pirmasai lietuvių ginkluotas jėgų susirėmi-

mas su vokiečiais, lietuvių tautos atgimimo gadynėje,

buvo nežymus, nepastebėtas. Bet jisai yra didelis mo-

ralis laimėjimas, apgynęs lietuvių garbę, ilgus šimt-

mečius kryžiuočių mindžiotą.
Po to atsitikimo vokiečiai vaikščiojo po Alytų, kaip

žemę pardavę. Daugiau jų niekas nemėgino plėšti, sa-

vivaliauti. Laikėsi rimtai, kaip pridera kariui.

Labiausiai juos stebino sugrąžinimas atgal paimtų

nevykusiame puolime ginklų. Vokiečiai įsitikino, kad

lietuvių turima rimtų jėgų, nes kitaip būtų pasielgę su

nuginkluotais.
Šitas susirėmimas parodė (ir nustebino vokiečius),

kad lietuviai taip pat gali ir moka savo teises ir garbę

apginti, nors į tą pulką buvo susirinkę kaimų berneliai.

Kovos su bolševikais 1919 m. pradžioje.

Pirmos užtvaros.

Nesutikdami niekur pasipriešinimo bolševikai atsidūrė

netoli Alytaus.
Sausio pabaigoj jie jau buvo užėmę Varėnos st. ir

miestelį ir pasiekę Daugus.
Tai mažesnėmis, tai didesnėmis partijomis jie siunti-

nėjo Alytaus link savo žvalgus. Buvo girdėti nusiskun-

dimų iš Daugų apie plėšikavimą, rekvizicijas ir šiaip skriau-
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dimą vietinių gyventojų. Atvykę iš ten žmonės pas savo
sūnus, I pėst. pulko savanorius, pas jųjų viršininkus ir
pulko vadovybę su ašaromis prašydavo eiti apginti jų
gyvastį, laisvę, turtą. Bolševikai ypač žiauriai elgėsi, be
pasigailėjimo plėšė ir kankino tuos gyventojus, iš kurių
buvo išvykęs kas nors į Lietuvos kariuomenę.

Suraminti, padrąsinti savo tėvus ir namiškius, o taipgi
bent kiek nors moraliai paveikti į priešininkus, dalinai ir

atsargos dėlei buvo nuspręsta Daugų link iš Alytaus pa-
siųsti ir išstatyti užtvaras. Sausio m. 25 d. 14 val. pulko
2 kuopai su jos vadu kar. Žemaičiu buvo įsakyta užimti
Venciūnus (Wentzuny), Klaušiškius (Klauschizky) ir Do-
mantonius (Domantantzy).  Kulkosvaidžių kuopos vadui
duotas įsakymas (sausio m. 24 d.) paskirti vieną kari-
ninką su 1 kulkosvaidžiu ir 10 kareivių į užimamą barą
2 kuopos vado valdžion.

Klaušiškiuose apsistojo I būrys: 37 žm., vienas kul-
kosvaidis, du karininkai. Karininkas Dundulis, — šios
užtvaros viršininkas, karin. Povylaitis, — kulkosvaidi-
ninkas.

Domantonių kaime apsistojo 2 būrys: 30 žm., vie-
nas kulkosvaidis, užtvaros viršininkas kar. Šulga.

Venciūnų kaime apsistojo 3 ir 4 būrys, kartu su
savo kuopos vadu.

Sausio mėn. 22 dieną pulko vadas įsakė kar. Mus-
teikiui išžvalgyti Daugų apylinkes ir ištirti, kur ir kiek
yra bolševikų. Įsakyme buvo pažymėta, kad į Daugus
siunčiamas ir I pėst. pulko butininkas. |

Karininkas Musteikis su keliais karininkais ir 36 ka-
reiviais tą pačią dieną išvyko Daugų link. Pakeliui rusų
nesutiko. Dauguose sugavo du bolševikus, atvykusius į
miestelį pinigų keisti ir rūkalų ir maisto pirkti.

Jie pasakė, kad į bolševikų kariuomenę dar 1918
m. gruodžio mėn. 28 d. varu juos paėmė ir išvežėįDaug-
pilį. Čia paskyrė į Pskovo pulką, kuris stovėjęs Drujoj.
Drujoj rado minimo pulko 3 kuopą. | šitą kuopą juos
ir priskyrė. Geležinkeliu vežė iki Salų st. Iš čia pėsti
ėjo į Vilnių. Jų daiktus vežė vietiniai gyventojai pasto-
tėmis.
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Pasakojo, kad I p. Pskovo pulke yra 4 kuopos. Pa-
gal sąrašą kuopoje skaitoma 225 žm., gi akivaizdoje yra
ne daugiau 100 žmonių. Abu raudonarmiečiai tvirtino,
jog jie kariauti nenori, kad pulke yra viena ištikima kuopa,
kurią visuomet leidžia užpakaly grandinės; kas traukiasi

atgal ir neina į mūšį, tą kuopa šaudo. Tikslo eiti į mūšį
niekas niekados neaiškina.

Sausio m. 21 d. į Drują buvo atvykę 5 vokiečių
raitininkai. Ilgaijie kalbėjosi su komisaru. Po pasikal-
bėjimo vėl sau nujojo Alytaus link.

Švabiškių kaime stovi 15 vokiečių raitininkų su dviem
kulkosvaidžiais.  Poteronių stoty stovi vienas vokiečių
raitininkų eskadronas.

Vietos žmonių pranešimais ir patikrintomis žiniomis
Daugų apylinkėse yra per 200 bolševikų su 4 kulko-
svaidžiais. Varėnoje esąs bolševikų 5 pėst. pulkas su
1500 žm. Kalba, būk ir artilerijos esama.

Sausio m. 25 d. 18 val. du raiti bolševikai jojo nuo
Daugų į Klaušiškių k. Čia jau buvo išstatyta mūsų pir-
mos užtvaros ir sargyba. Pamatę bolševiką riktelėjo
«stok!».  Raiti drožė atgal į Daugus. Sargybiniai į juos
šovė keletą sykių, bet, matyti, nepataikė. Tą pačią dieną,
beveik tuo pat metu, kai raitininkai paspruko, į Venciūnų
k. (ant vieškelio Alytus — Daugai) atvyko kariška gur-
guolė su keliais bolševikais. Jie pamatę mūsų sargybą
pradėjo šaudyti. Į juos irgi mūsiškiai pradėjo poškinti.
Bematant bolševikai pabėgo.

Iš užtvarų, Daugų link, nuolat buvo siuntinėjama žval-
gyba. Žvalgyba nueidavo paliai Daugus, susišaudydavo
su bolševikais ir grįždavo vėl atgal į kuopą.

Sitos užtvaros sukėlė labai didelį entuziazmą Alytaus
padangėje; piliečiai pasidarė taip drąsūs ir linksmi, kad
bolševikai tą pastebėję išsigando. Jiems netgi į akis buvo
sakoma: «Palaukit, dabar tai jau jūs gausite į kailį. Nuo
Alytaus ateina keli pulkai pėsčių ir raitų lietuvių».

Ir pulko savanorių ūpas pakilo. Nekreipė dėmesio
nei į šaltį, nei į alkį, nei į nemokėjimą tinkamai ginklus
vartoti. Visi linksmi džiaugėsi, šoko vis pasigėrėdami ir
pasididžiuodami, kad jiems teko garbė ginti savo tėvynę.

„Skyrė juos į užtvaras ir kartu rodė, mokino, kaip
su šautuvu apsieiti.
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Bolševikai sumišo, o vietiniai bolševikai nusiminė.

Daugelis atsirado jau norinčių bėgtiį Rusiją. Jie to net
neslėpė nno vietinių gyventojų. Žmonės] rusiškai supras-
dami girdėdavo bolševikų aimanavimus. — Vieną gražią
dieną viską pametūus, sako, dumsime į Rusiją ir tiek. Taip
kalbėdavosi nusisukę nuo komisarų akių.

Bet to negalėjo įvykdyti, nes jų užpakaly ėjo bolše-
vikų rinktinės kuopos arba komandos iš grynų komunistų,
kurios ir sulaikydavo bėgančius iš mūšio «tavorščius».
Sulaikytuosius — šaudydavo.

Bolševikai visu frontu slinko pirmyn. Jie su savo
dalimis niekur neišsikišo pirmyn, bet neužsiliko ir užpa-
kaly. Todėl Alytus tuojau turėjo būti paimtas. Bet jie
žinodami, kad Alytuje yra lietuvių žymios jėgos, metėsi
į Jėzną“.

Susirėmimas su raudonarmiečiais Alytaus
| apylinkėse.

Iš karininko Giedraičio pranešimo paaiškėjo, kad
vokiečiai 1919 metų vasario 1 dieną bolševikams užpro-
ponavo demarkacijos liniją: Margevičiai — Daugai —
Baičionys, 3 klm. nuo stoties Kaišiadorys, Bučionys, Bu-
kamčiai ir Sėta.

Bolševikai tikro pasižadėjimo, neperžengti šią demar-
kacijos liniją, nedavė. Jų siekiai neleido taip daryti. Kas
dieną raudonarmiečių žvalgai prisiartindavo prie mūsų
sargybos. Ateidavo žinių, kad raudonosios armijos pribū-
na naujos dalys, kad ketina pulti «Lietuvos baltgvardie-
čius».

1 pėstininkų pulko vasario mėnesį jau buvo suorga-
nizuota: 1, 2, 5, 6 kuopos; 1 kl. kuopa, ūkio kuopa,
raitelių komanda ir pavaduotojų mokykla.

Buvo prašyta duoti vieną kanuolę, bet Apsaugos
Stabas pranešė, kad kanuolės pulkas negaus.

Sausio mėn. 30 dieną I-os kuopos vadas karininkas
Genys su 94 kareiviais, dviem karininkais ir 10 kulko-
svaidininkų, įsakytas 1 pėstin. pulko vado, pakeitė 2-rą
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kuopą ir šiaip paskirstė savo jėgas: 1) vienas būrys —
21.durtuvas, 1 kulkosv. ir karininkas Mikelenas — Sva-

biškių km. ir pamiškėse; naktį lauko sargyba ant plento
Daugai — Alytus. 2) Il-as būrys — 25 kareiviai ir vie-
nas karininkas apsistojo Domantonių kaime; lauko sargy-
ba ant kelio Zydonys — Nikolajeva. 3) III-as būrys kuo-
pos 30 žm. rezerve, apsistojo Venciūnų km. (Cia buvo
kuopos vadas. Naktimis ėjo žvalgybas Uliškių link.

Šią kuopą vasario mėn. 3 dieną pakeitė 5 kuopa.
Vadas karininkas Skorupskis. Vasario mėn. 6 d. 8 val.
ryto kuopos vadas rašė iš Venciūnų pranešimą, kad rusų
žvalgai apšaudė 5-tos kuopos žvalgybą ties geležinkeliu
netoli Svabiškių kaimo. Apšaudyti rusai pasitraukė atgal į
Daugų m.

Tą pačią dieną 5-tą kuopą pakeitė 6-ta kuopa. Kuo-
pos vadas karininkas Saudzis.

Vasario mėn. 7 dieną 6 kuopos vadas pranešė pul-
ko štabui, kad apie 12 val. nakties buvo pasiųsti žvalgai,
kurie palei Švabiškių kaimą prie miško ir geležinkelio apie
4 val. ryto sutiko raudonarmiečių 5 žvalgus. Su žvalgais
susišaudė. Raudonarmiečiai pabėgo į mišką; buvo pasiųsta
daugiau kareivių, bet jų čionai nerasta. Kitose užtva-
rose buvo ramu.

Išsiųsti į Daugus žvalgai vasario mėn. 8 dieną su
raudonarmiečiais nesusitiko. Mūsiškiai, paėję kuo ne ligi
Daugų m., sugrįžo į savo užtvaras. Diena praėjo ramiai.

Vasario mėn. 9 dieną kuopos bare buvo ramu. Apie
'2 val. nakties raudonarmiečių žvalgai atidengė ugnį į
Svabiškių kaimą. Apšaudyti smarkia ugnimi randonarmie-
čių žvalgai pasitraukė.

Taip tęsėsi kelias dienas. Tai raudonarmiečių žval-
gai ateidavo ištirti, kur mūsų sargybos, kokios jėgos, tai
mūsų žvalgai eidavo Daugų link ir atgal. Būdavo mažy-
čių susišaudymų.  Sužeistų ir užmuštų nei iš vienos, nei

iš kitos pusės nebuvo.
Vasario mėn. 11 dieną 6 kuopą pakeitė 1-ma kuopa

ir pusė 5 kuopos.

Vasario mėn. 12 dieną 1 pėstininkų pulkas užėmė
barą į pietų rytus nuo Alytaus miesto, Švabiškių kaimą,
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Domantonis, Venciūnus ir į šiaurės rytus nuo Alytaus
miesto, — Padvariškių ir Nargeliškių kaim.

I-am būriui buvo duota uždavinys sulaikyti raudonar-
miečius, ateinančius nuo Daugų; antram būriui—sulaikyti

raudonarmiečius nuo Jėzno ir Butrimonių. Iš 2 kuopos
iš Jėzno gautas pranešimas, kad bolševikai sumušė 2-ro
pėst. pulko dalis ir eina į Alytų.

Vokiečiai laikė frontą į pietų vakarus nuo Svabiškių
kaimo—-gelžk. stotį Poteronis, m. Alovę ir Merkinę. 3

Pulko rezerve: 6 kuopa (86 žmonės), 7 kuopa (37
žmonės), «paalicieriųv mokykla (31 žm.) ir pusė 5 kuo-
pos (65 žm.).

Vasario mėn. 12 dieną 23 val. 30 min. raudonar-
miečiai nuo Daugų puolė mūsų užtvaras Svabiškiuose.
Veik tuo pat metu užpulta mūsų užtvara Domantonyse
ir Venciūnuose.

Pirmas susirėmimas buvo užtvaroje. Tarp prisiarti-
nusių bolševikų ir mūsiškių įvyko smarkus susišaudymas.
Raudonarmiečių buvo arti dviejų batalionų, skaičiuje 500
durtuvų. Jie taip arti prisiartino, kad net pradėjo svai-
dyti rankines granatas. Galima įsivaizduoti jaunų kareivių
savanorių, neįpratusių kovoti, mažai pažinusių karišką
drausmę ūpą ir padėtį. Rengdamiesi sutikti mūšį vieni
žegnojosi, kiti ant kelių krito melstis, dar kiti įsispyrę į
petį aprūdijusį šautuvą, kairią akį primerkę, pyškino per
snieguotas medžių šakas kur į aukštį, visai netaikydami
priešui. O priešas čia pat. Dar keli žingsniai ir ataka
rištų laimėjimą. Tik karininkų didžiajam kare įgytas pa-
tyrimas, sumanumas ir narsumas palaikė savanorių ūpą

ir drausmę. Pažvelgę į ramius vadus ir jie nurimo. Ku-
rie rusų kariuomenėje tarnavo, tie įkaitusia kulkosvaidžio
tūta leido priešams šūvius, kad atmuštų jų užpuolimą.

Iš užtvarų į pulko štabą buvo duota skubi žinia apie
įvykį. Visas pulkas tuojau buvo pašauktas prie ginklų.
Tik ką buvo atgabenta iš Kauno ginklų ir šovinių. Ka-
reiviams išduoti vokiški šautuvai. Kulkosvaidininkams
išduoti kulkosvaidžiai.

Pulko vadas karininkas Juozapavičius, palikęs štabe
adjutantą, su padėjėju karininku Musteikiu, 6 kuopa ir
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dviem kulkosvaidžiais nuėjo į pagalbą kovojančioms kuo-
poms. Iš Alytaus išvyko lygiai 1 val. 8 min. nakties.

1 val. 20 min. nakties į Toknaičių kaimą iš 5 kuo-
pos buvo pasiųsta 10 kareivių su viršininku karininku
erniausku žvalgybon. Ant kelio į plentą nuo Toknaičių

kaimo pasiųsta užtvara skaičiuje 20 žmonių. Jai duotas
uždavinys: sulaikyti raudonarmiečius, jeigu jie per čia
veržtųs į Alytų.

Netrukus pulko štabo viršininkas iš šios užtvaros
gavo pranešimą, kadjų rajone ramu. Girdėjosi šaudymas
dešinėje nuo jųjų.

Nuo vokiečių brigados vado buvo gauta žinia, kad jų
kariuomenė pasitraukė į Kaniūkus. Lietuvių kariuomenė
kiek galėdama gynėsi paliai Švabiškį, bet vis tik tu-
rėjo pasitraukti, nes raudonarmiečių buvo labai didelės
jėgos.

Daugumai mūsų kareivių neužteko ginklų. Kada nu-
girsta, kad fronte nelabai sekasi, pulko rezervas stvėrėsi
už ginklų, tik tų ginklų ne visiems užteko, o išgauti iš san-
dėlio buvo aplūžę, surūdiję. Sovinių taip pat buvo maža.
Atbėgs į pulko ginklų sandėlį, į tą laužą, kaip kiti sakė,
rinks, rinks — randa kokį tinkamesnį šautuvą, su viela
užakusia tūtą perbrauks porą sykių ir bėga šovinių ieš-
koti. Didelė dalis šautuvų buvo rusiški. Todėl šovinių
buvo sunku gauti.

Lygiai 2 val. nakties vokiečių brigados vadas pra-
nešė, kad vokiečiai rengiasi pirmynį raudonarmiečius.
Tegul, sako, ir lietuviai eis pirmyn, tai laimėsime.

Apie tai, prieš 7 minutes, štabo viršininkas su rai-
teliu pasiuntė skubų pranešimą pulko vadui. Sugrįžęs
raitelis, eilinis (Gabriukas, atnešė pranešimą, kad fronte
padėtis bloga, kad nežinia kur pulko vadas, kad 1 ir 6
kuopos atkakli kova ties Venciūnais paplentėje su bolše-
vikais tebesitęsia.

Atvežti du sužeisti kareiviai. I-mo bataliono vadas
pranešė, kad pulko vadas į nelaisvę nepatekęs ir esąs
gyvas.

Iš Kaniūkų vokiečiai pasitraukė ir kaimą užėmė rusai.
2 val. 15 min. nakties karininkas Žadeikis pagal įsa-

kymą pulko štabo viršininko su raiteliu Ramanausku iš-
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vyko į frontą. Jam pavesta ištirti padėtis ir atnešti iš
pulko vado rezervui instrukcijų. Apie 4 val. ryto kari-
ninkas Zadeikis grįžo iš fronto ir pranešė, kad iš Ka-
niūkų vokiečiai išėjo ir kur dabar jie randasi, niekas ne-
žino.  Venciūnuose ir Kaniūkuose raudonarmiečiai.

Fronte ir Alytuje stovinčios vokiečių kar. dalys, vie-
tos gyventojų pranešimu, perėjo pas raudonarmiečius ir
iš vien pradėjo veikti prieš mus.

Savo atsiminimuose pirmasis pulko savanoris Kviet-
kauskas štai kaip tą momentą mini:

«Ta kova tai buvo stebūklo valanda. Mūsiškiai ko-
vojo karžygiškai, būdami šventai ištikimi savo pareigoms.
Jiems, atrodė, visai nerūpėjo, kiek jų yra, kas jų užpa-
kaly, kas yra priešai ir kaip jie stiprūs. Jie pasitraukė
iš savo pozicijų tik po 9 kovos valandų, o pasitraukė
tik dėl išdavikiško vokiečių pasielgimo.  Dešinėj, kovos
metu, vokiečiai iš savo baro dingo. Frontas liko prie-
šui atviras. Buvo girdėti bolševikų pusėje vokiečių kul-
kosvaidžiai veikiant. Kad tai tiesa, netenka nė abejoti,
nes vokiečių kulkosvaidžiai daug rečiau šaudo negu rusų
«Maksimo» sistemos kulkosvaidžiai. Kai tik vokiečių
baras atsituštino, tuoj pasigirdo pas bolševikus «Holco»
sistemos reti kulkosvaidžio šūviai.

Aišku, kad išdavikai vokiečiai, perėję į bolševikų
pusę, nusakė jiems, kur yra atviri fronto vartai, per ku-
riuos galėtų jie užeiti iš užpakalio lietuviams. Mūsiškiai
buvo apsupti. Jiems teko kautis į visas puses. Naktis
buvo gana tamsi ir, be to, snigo.

Mūsiškiai priešus pažindavo tik iš rusiškų komandų
ir keiksmų.  Susieidavom visai arti. Vienas mūsų sky-
rius netikėtai rusų — raudonarmiečių buvo užpultas
ir durtuvais subadytas. (Nežinome nei jų pavardžių, nei
jų tėvų, kad galėtumėme tinkamai pagerbti. Tesugaudžia
Lietuvos bažnyčios varpai šitų karžygių garbę skelbdami!).
Gal nebūtų taip atsitikę, bet mūsiškiai durtuvų neturėjo.

Patvirtinti tą faktą, kad vokiečiai perėjo rusų —
raudonarmiečių pusėn yra liudininkų, kurie savo akimis
matė vokiečius su raudonarmiečiais iš vien kovojant, vo-
kiečių komandos kalba ten girdėjosi, vokiečių uniforma
matėsi pas priešus: vokiečių uniforma, o ant rankovių
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raudonos stugos ir prie kepurių raudonarmiečių žvaigž-
delės prisegtos».

Pulko štabo viršininkas, gavęs pranešimą, kad vo-
kiečiai pasišalino iš užimamo baro, skambino telefonu pas
vokiečių brigados vadą. Neprisiskambinęs davė skubų
įsakymą pavaduotojų mokyklos viršininkui su pavestais
jam kareiviais užimti tiltą ant kelio, kuris eina nuo arti-
lerijos kareiviniųį Kaniūkus. Jeigu atvykus pas tiltą
rastų rusus, kiek galima laikytis prieš artilerijos kareivi-
nes į pietus nuo Alytaus.

Iš Padvariškių — Nargeliškių užtvarų žinių nesu-
laukta. Buvo pasiųsti du žmonės sužinoti padėtį fronte,
bet išsiųstieji pulko štaban nebegrįžo. Matomai, ėjo at-
kaklios kovos su bolševikais. Veik iš visų pusių apsup-
tos fronte mūsų kuopos arba paimtosį nelaisvę, arba pa-
lengva traukiasi atgal. Gresia didelis pavojus Alytui.

6 val. ryto pavaduotojų mokyklos viršininkas pra-
nešė pulko štabui, kad tiltas, kurį jis turėjo su kareiviais
užimti, jau yra užimtas bolševikų. Pastebėti pas rau-
donarmiečius vokiečiai kiek galima arčiau laikėsi artile-
rijos kareivinių. Rusai veržėsi į Alytų. 6 val. su mi-
nutėmis ryto į pagalbą pavaduotojų mokyklai pasiųsta iš
7 kuopos 37 žm.

Į Taknėnus, kur jau buvo pasirodžiusi rusų žvalgyba,
tuojau pasiųsta 5-tos kuopos likučiai su vadu karininku
Skorupskiu. Šiai kuopai įsakyta: užimti barą ant plento,
kur eina kelias nuo Taknėnų, siųsti žvalgybas į kairę ir
dešinę ir susirišti su 6 kuopa.

Rusai slinko vis arčiau ir arčiau prie Alytaus. Mūsų
savanoriai, sužinoję, kad ir vokiečiai prieš juos eina, nak-
ties tamsumoje iš rezervo išbėgiojo. Pas likusius nuotaika
nupuolė.

Kuopos, šiek tiek atsišaudydamos, netvarkingai trau-
kėsi į Alytų. Pradėjus aušti, raudonarmiečiai iš trijų pu-
sių pradėjo atakuoti miestą.

Durtuvų pas mus nebuvo. Vienas išėjimas-—trauktis
arba pasiduoti.

Karininkai, matydami, kad atakos neatmuš, įsakė ka-
reiviams trauktis atgal.
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Vasario mėn. 13 dieną 6—7 val. ryto atrodė, kad
mūšys pralaimėtas, kad bolševikai vis vien užims Alytų.
8 val. 25 min. ryto pilni priemiesčiai pritvino pakrikusių
mūsų kareivių.

Bolševikai perėjo geležinkelio tiltą ties Alytum. Tada
dešinysis 5 kuopos sparnas pasitraukė pas Saratovo ka-
reivines.  Pavaduotojų mokykla, išskyrusi dvi užtvaras,
užėmė gynimosi poziciją: vieną užtvarą ties geležinkelio
tiltu, antrą užtvarą palei kapines (Suvalkų pusėje) prie
bažnyčios.

Bolševikai užėmę geležinkelio tiltą artinosi prie Pan-
tono kareivinių. Grįžo iš baro pulko vadas karininkas
Juozapavičius, karininkas Genys, karininkas Svilas. Visi
labai susirūpinę ir nusiminę.

Mūsų apie 30 kareivių paskutinieji traukėsi iš mū-
šio. Jie jau buvo susigrupavę kelyje nuo Daugų paliai
miesto tiltą. Kiti jau buvo mieste. Sie kareiviai buvo
sulaikyti ir panaudoti ginti miestą. Jie prisiųsti į pagalbą
anksčiau išstatytoms į Alytaus priemiestį užtvaroms.

Nemunas buvo užšalęs ir bolševikai, jeigu ne per
tiltą, tai ledu galėjo pereiti ir pulti mūsų užtvaras.

Apšaudytos smarkia šautuvų ir kulkosvaidžių ugnimi
mūsų užtvaros pasitraukė.

Kita gi skaitlinga bolševikų grupė puolė miesto tiltą.

Ties Alytum kalnuose matėsi stati, pakrikę raudo-
narmiečiai, kurie šaudė į miestą. Mieste kulkos zvimbte
zvimbė. Per tiltą spaudėsi pasitraukę iš fronto mūsų
kareiviai. Jie perėję tiltą vėl pylėsi į grandinę aukš-
čiau tilto Nemuno krante. Kiti kareiviai tiesiog ledu
perėjo Nemuną, nors buvo pavojinga eiti, krantuose buvo
matytis vandens.

Išsipylusius į grandinę komandavo viršila Šemas. Jis,
lietuviška juosta apsijuosęs, savo riteriškumu, narsumu
ryškiai išsiskyrė iš kitų kareivių. Viršila Semas, matyt,
gerai valdė savo kareivius ir labai buvo drąsus, kad vi-
sai nebojo švilpiančių bolševikų kulkų aplink jo galvą.
Saukė kareivius pas save, tvarkė, guldė į grandinę ir

S si gai
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Keli karininkai, susirinkę kareivius netoli tilto, gat-

vėje, pradėjo rankomis moti ir šaukti viršilą Semą su
kareiviais pas save: «eikit šen, palikit.»

Ir kareiviai ir viršila Šemas, tarsi svyruodami, kas

čia padaryti, eiti ar laukti, — ėmė rinktis į kelią. Vi-
duryje miesto kiek stabtelta. Vienas mūsų kareivis įsi-
rėmęs šautuvą į petį šovinį po šovinio leido į antro aukšto
žydo langą. Paklaustas, kodėl jis čia šauna, atsakė, kad
pro šitą langą iš revolverio šovęs į jį žydelis. Ūkio
vedėjui, ūkio kuopos vadui, duotas skubus įsakymas, kiek
galint, pulko turtą gabenti Likiškių link. Nebuvo duotas
įsakymas anksčiau, nes nenorėta sukelti paniką, parodyti,
kad jau apleidžiamas Alytus. Tas būtų labai blogai at-
siliepę į savanorius ir į vietos gyventojus.

Svarbu buvo palaikyti savanorių ūpą. Nuo to juk
parėjo laimėjimas.

Bet gi gaila ir turto. Ypač svarbu buvo prarasti
taip sunkiai iš vokiečių Kaune išgautus šautuvus, kuriuos
karininkas Gladutis tik prieš pat mūšį atgabeno: 300
šautuvų, daug šovinių ir šiaip daug kariško turto.

Iš Alytaus tučtuojau reikėjo kraustytis.  Raudonar-
miečių grandinės grupavosi Alytaus priemiesčiuose, matyt,
rengėsi atakuoti išsiblaškiusius po miestą mūsų karius.

Ties tiltu kelyje, kuris eina iš Saratovo kareiviniųį
Alytų, pulko vadas susitiko su išsikraustančiu pulko štabu.

Kas matė karininką Juozapavičių, kaip jis tą dieną
atrodė, neužmirš jo iki mirties. Išblyškęs, žibančiomis
akimis, visa išvaizda darė hipnotizuojantį įspūdį.  Nerei-
kėjo būti pranašu, kad pasakius «pulko ginklai — kas
brangiausia—: ir jis pasiliks čia .. .»

Vienas iš atsiųstų ginklams vežti vežimų laimingai
praslinko per tiltą. Antras pakliuvoį rusų rankas. Pats
pulko vadas karininkas Juozapavičius, jodamas iš užpa-
kalio ir gindamas vežimą, nuo paleistos į jį kulkos krito
negyvas ant tilto.

Kalba, kad būtų laimingai prajojęs tiltą. jo būtų ne-
pastebėję, nes ir rusų kariuomenėje buvo daugelis civi-
liškai apsirengusių. I pėstininkų pulkas tuomet buvo
kaimiškai apsirengęs, be jokios uniformos, bet pulko
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štabo tarnaitė jį rusams parodžiusi: «Vot vam to koman-
dir bėlogvardejskyj — to».

Raudonarmiečiai iš kulkosvaidžių atidarė į jį ugnį.
Kiti sako, kad ne tarnaitė nurodžiusi, bet kažkoks

vietos gyventojas komunistas. Jis ir karininką Juozapa-
vičių nušovęs.

Vasario m. 13 dieną, savo gimimo dieną, karininkas

Juozapavičius karžygiškai žuvo. Lietuva jo asmeny nustojo
vieno rimto, pasišventusio, tylaus darbininko, vieno kar-
žygio.

Tai buvo pirmoji didžiausioji kovos auka lietuvių
tautos atgimimo gadynėje iš karininkų tarpo.

Kaip avys be ganytojo, kely be vedėjo, I pės-
tininkų pulkas, netekęs vado, išbėgiojo, išsiblaškė ir tą
dieną užėmė Alytų rusai — raudonarmiečiai.  Garbinga
karžygio karininko Juozapavičiaus mirtis, kaip perkūnas,
trenkė visus Lietuvos kraštus.

1 pėstininkų pulkui netekimas savo mylimojo ir ger-
biamojo vado buvo be galo didelis smūgis.

Nemažesnis smūgis buvo jo tėvams, seselėms, šir-
dies draugei, draugams ir pažįstamiems. Tėvas, sužino-
jęs apie sūnaus mirtį, nepergalėjo širdgėlos ir nuėjoį
Vaškų kapinyną. Seselės ašarų upelius išliejo. O An-
tanas ramiai sau ilsisi Alytaus kapuose.

Tegul būna Tau lengva, karžygy Antanai, grabo lenta
ir drėgna žemelė. Tegul būna ramus Tau amžinas poil-
sis kapų tyloje.

Tavo vardas dainiaus eilėse įpintas, skambės per
dienų dienas Lietuvos padangėje. Tavo darbus ir tavo
garbingą karžygišką mirtį aukso raidėmis įrašome į pulko

„istorijos lapus..
Alytų atidavęs rusams — raudonarmiečiams I pėst.

pulkas traukėsi dviem vorom: viena vora į Marijampolę,
antraį Kauną.

Pirmoji vora.

Alytaus mieste taip pradėjo švilpti kulkos, kad jau
nebuvo galima ir galvos pakelti. Karininkai dar mė-
gino per tiltą joti, bet jau nebuvo jokios galimybės.
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Karininkas Šaudzis per upę dar persivedė arklį, bet

karininkas Tamašauskas, bolševikų užkluptas, palikęs ar-

klį vos vos paspruko; piniginę dėžę ir pulko štabo ūkio

skyriaus raštinę per zvimbiančias kulkas vos išvežė. Su-

sirinko apie 150 kareivių ir 15 karininkų ir vasario mė-

nesio 13 dieną 2 val. atsidūrė Simne. Su savim, kiek

suskubo, nugabeno pulko turto. Karininkai savo daiktų

nebepasiėmė, liko Alytuje.
Simne galima buvo geriau prisižiūrėti į kareivius, bu-

vusius naktį kovose. Jų veidai pajuodę, pageltę, lūpos

pamėlynavusios, rodos, visai be kraujo... Tik visų akys

žaibu spindėjo. Buvo matyt, kad jie pergyveno kažką

nepaprasto.

Šiame miestely (Simne) pulko iždininkas Pr. Kve-

daravičius kareiviams davė po 4 markes pietums, kurie,

papietavę, porą valandų pasilsėjo. Bolševikai, užėmę

Alytų, mūsų toliau nepersekiojo, todėl galėjome kiek lais-

viau Simne atsikvėpti. Karininkai išsivaikštinėjo po mies-

telį ieškodami pietų. Visi buvo gerokai išvargę ir išalkę.

Mėginta telefonu prisiskambinti į Marijampolės karo

komendantūrą irį Prienus. Tačiau su Marijampole ne-

galima buvo susikalbėti, o Prienai atsiliepė, bet ir vėl

kalbą kažkas nutraukė. Nė nežinojo mūsiškiai, kad tuo

laiku, kai Alytus atiteko bolševikams, priešas prie Jėzno

buvo 2 kuopos sumuštas ir paimtas karo grobis. Stai

dėl ko raudonarmiečiai, paėmę Alytų, apsistojo ir prie-

kin nebėjo. 4 val. po pietų Simno klebonijoje įvyko

pulko karininkų susirinkimas. f
Vienas iš vyresniųjų, karininkas Caplikas, pranešė

esamą padėtį ir davė tolimesnių nurodymų vykti į Ma-

rijampolę ir ten susitvarkyti. Po pietų, gal būt apie 4—5

val., pulko likučiai, kiek pasilsėję, iš Simno išvyko Ma-

rijampolės link. Vyko gurguolės vežimais plentu, nes ant

jo buvo maža sniego, — kelias rogėmis blogas.
Iš Simno pirmiausia, kaip butininkai, išvažiavo ūkio

dalies viršininkas pulkininkas leitenantas Butkevičius su

dviem karininkais. Į Marijampolę jie nuvažiavo nieko ne-

kliudomi, laimingai. Jiems išvykus pradėjo rengtis kelio-

nėn ir kiti. Pirmiausia išvažiavo atskira karininkų grupė
(4 žmonės. Tame skaičiuje ir k. v. Ruzgas). Su šia,
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pirmutine grupe, norėjo važiuoti ir pulko iždininkas Pr.
Kvedaravičius (dabar vyr. leit.), tik pulkininkas Čaplikas,
lyg nujausdamas nelaimingą katastrofą, neleido ir jam
įsakė važiuoti kartu su gurguolėmis. Paskutiniu iš Simno
išvažiavo kapitono Stuko vadovaujama gurguolių rinktinė.
Pulko iždininkas su iždu važiavo trečia gurguole: jam
buvo duota apsauga 4 žmonių. “

Jau buvo sutemę, kai pulkas priėjo prie «Zalios
girios», esančios netoli Liudvinavo.

Kareiviai važiavo būreliais, suvirtę į kariškas ir pa-
varytas pastočių roges. Rogės važiavo viena nuo kitos
įvairiame atstume. Karininkai vieni jojo raiti, kiti, įsigūžę
į dideles kariškas roges, išvargę snaudė, vienas vaizduo-
damasis ateity laisvą Lietuvą, kitas, kupinas vilties, dar
tikisi išeiti su kuopa į mūšį ir, be svetimųjų pagalbos
laimėjus mūšį, griausmingai sušukti: «Lietuva —
laisva

Kareiviai tarp savęs šnekučiavosi, aimanavo, spėliojo,
kas čia dabar bus... Visi griežė dantis ant vokiečių ir
pyko ant savo viršininkų, kad jais pasitikėjo.

Visi buvo blogai nusiteikę.  Graudus buvo šio lie-
tuvių «<karavano» vaizdas. 2

Gurguolę tvarkyti buvo pavesta karininkui Stukui
(miręs).  Kelerios rogės, pavariusios smarkiau arklius,
sparčiau nuvažiavo priekin. Tik štai jų prieky pasigirdo
šūvis...  (Gurguolė sustojo, kareiviai išbėgiojo. Pulko
iždo sargyba taip pat pabėgo į mišką; liko tik vienas
iždininkas Pr. Kvedaravičius su iždu. Jis norėjo apgrįžti
gurguolę ir važiuoti atgal, bet kelias tiek buvo gurguo-
lėmis užkimštas, kad to padaryti negalima buvo.

Kadangi neštis pintinės su pinigais nepajėgė (ji buvo
sunki), tai, ją atsidaręs, susidėjo pinigus į paklodę ir pa-
bėgo miškan. Jame jis buvo, iki ėjo šaudymas miško pa-
krašty.

Nustojus šaudyti visi pradėjo rinktis prie gurguolių.
Karininkai susirūpino iždo likimu. Tik štai po kelių mi-
nučių pasirodė prie gurguolės ir iždininkas, nešinas pi-
nigus ant pečių (pinigų buvo apie 800,000 markių). Buvo
pasiųsta keletas vyrukų į priekį apsaugai. Pavažiavus
arti šimto žingsnių pastebėta pirkutė; už jos sustojo gur-
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guolės rogės. Pirkios viduje prie menkos šviesos buvo

pastebėta daug vyrų. «Kas gi kito gal čia būti, jei ne

tie, kurie pastojo kelią?» —visi pamanė.

Namas buvo apsuptas veik iš trijų pusių ir per sie-

nas imta sveikinti šautuvų ugnimi maištininkus. Iš grį-

čios niekas nešovė. Tuomet pažvelgė, koki paukščiai

šiame lizde: tai buvo 7 mūsų karininkai ir 4 kareiviai,

kuriuos važiuojančius sulaikė ir nuginklavo tie «miškiniai»

ir šioje pirkioje uždarė. Šaudymo metu visi «areštantai»

sugulė ant grindų, bet ir tai karininkas Sutkus buvo su-

žeistas į abi kojas. Vežikas buvęs žydas. Rogėse va-

žiavo valdininkas Ruzgas, Užga, bent trys karininkai ir

du kareiviai. Patogumo dėlei šautuvus buvo įmetę į šiau-

dus. Tada ir karininkai turėjo "šautuvus, nes revolverių

nebuvo.  Žydeliui liepė arklius greičiau varyti. Už tai

pažadėjo jį Marijampolėje pavaišinti. Na, jis, žinoma, to-

kiu pažadu paakintas, arklius varė, kaip tik įmanydamas.

Štai «Žaliojoje girioje» ant kelio išdygsta 4 vyrai ir

šautuvus į važiuojančius atkišę, rusiškai suriko: «Stok!

Rankas aukštyn!» Tokioje minutėje vargu ką bepadaryti,

juo labiau, kad ginklai po savim pasėsti. Valdininkas

Ruzga, atsiminęs, kad vienas kareivis turi granatą, sušuko:

«Mesk granatą», o pats, iš rogių iššokęs, traukėsi atbulas

atgal, lyg norėdamas prisiruošti kovon. Tada pripuolė

prie jo vienas užpuolikų, sugriebė už krūtinės ir ėmė kra-

tyti. Priėjo ir antras ir neva draudžiamu balsu paklausė:

«Kodėl kratai?»

«Jis liepė mesti granatą» — atsakė. Tada priėjusis

pridėjo šautuvo tūtą Ruzgai prie krūtinės ir iššovė. Val-

dininkas Ruzgas ištaręs «O Jėzau, mirštu» griuvo ir nu-

mirė. Kitus, kaip buvo minėta, suvarė į miško sargo tro-

belę, uždarė ir patys pabėgo į mišką.
Po šių įvykių, važiuodami į Marijampolę, vežėmės

vieną užmuštą (vald. Ruzgą) ir vieną sužeistą (karininką

Sutkų). Bet netrukus prie to prisidėjo dar 4 nelaisviai.

Tai buvo šitaip: pavažiavus toliau iš girios, į kelią įva-

žiavo vieno arklio rogės: jose sėdėjo 4 vyrai. Matyt, jie
netyčiomis čia įvažiavo, bet kad savęs neišduotų, lyg nie-

kur nieko, pasuko arklį kartu važiuoti su kareiviais, bet
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čia pat jie buvo sulaikyti, padaryta krata ir rasta jų ro-
gėse, po šiaudais, ginklų.

Jie buvo suimti. Mūsiškiai, kuriems buvo pastotas
kelias ir iš kurių tarpo buvo užmuštas Ruzga, pripažino
juos dalyvavusius tame užpuolime.  Suimtieji buvo nuga-
benti Marijampolėn ir atiduoti vietos karo komendanto
žinion, ir po kelių dienų karo lauko teismo sprendimu
buvo ant Sešupės kranto sušaudyti. Jų tarpe buvo vie-
nas studentas. Prieš šovimą jis prisipažino buvęs šios
apylinkės raudonosios armijos organizatorium.

5-0s kuopos vadas karininkas Skorupskas, apsuptas
iš visų pusių priešų — raudonarmiečių, su savo klum-
pėtais, išalkusiais ir išvargusiais savanoriais buvo nu-
sprendęs pulti rusus iš užpakalio, prasilaužti pro jų gran-
dines ir susijungti su savo pulko dalimis. Bolševikai apie
šitą kuopą ir, apskritai, kas dedasi jų užpakaly nieko ne-
žinojo ir, matomai, net nesirūpino sužinoti.

 Pasirengęs pulti pasiuntė į bolševikus Alytaus link
žvalgus. Neilgai trukus žvalgai sugrįžo ir pranešė, kad iš
Alytaus mūsų dalys jau išėjusios (tai buvo vasario m.
13 dieną 12 val.) ir kad bolševikai užėmę miestą. Mūšis
nutilo. Pasiųstieji žvalgai į Saratovo kareivines taip pat
sugrįžo ir pranešė, kad tenai bolševikai.

Pas karininką Skorupskį buvo apie 30 — 40 sava-
norių. Žvalgai, pasiųsti į kitas puses, pranešė, kad 5 kuo-
pa apsupta bolševikų.

Pranešimai buvo toki keisti, pranešėjai su tokia iro-
nija ir pasityčiodami apie tai sakė, kad karininkui Sko-
rupskui pasidarė klaiku. Atrodė, kad jisai randasi bolše-
vikų rankose. Bet greit padėtis vado ir savanorių paaiš-
kėjo. Į tą apsupimą visi taip reagavo, kad lyg dar
geriau, kad apsupti. Lyg to seniai laukę ir kitaip ir būti
negalėjo.

Vienų savanorių akyse žėrėjo kerštas, kitų — didelė
drąsa, pasiryžimas.

Savanoriai apstojo karininką Skorupskį ir, akis į jį
įbedę, nekantriai laukė, kad jiems ką nors pasakytų, pra-
neštų, ką nors palieptų.

Atrodė, jog pirmutinė auka tai bus karininkas Sko-
rupskis. Jis juos prikalbino ir iš namų išvedė į kariuo-
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menę, jis juos pamokė ginklą vartoti, jis jiems netikusius,
aprūdijusius ginklus davė, o šovinių neduoda. Todėl, mūšį
pralaimėję, nelaisvėn pateko... Taip galvojo karininkas
Skorupskis ir, nenorėdamas likti pasityčiojimo, keršto ir
pagiežos auka, jau ėmė savo karabiną, guldė prie galvos
ir norėjo paleisti sau kulką. Prieš tai dar šūkterėjo karei-
vius. Visi, iki vienam, skubiai pribėgo, apsupo karininką
Skorupskį ir su didžiausiu dėmesiu klausėsi, ką pasakys
jų vadas.

«Vyrai. Mes esame iš visų pusių apsupti. Mūsų pul-
kas išsklaidytas. Mūšys pralaimėtas. Ką mes dabar dary-
sime? Kur mes eisime?»

Visi vienu balsu sušuko: «Ką liepsite, tą darysime,
kur vesite, ten eisime». <,

Nudžiugęs vadas patyręs, kad jisai su ištikimais Lie-
tuvos sūnumis, pasinaudojęs miglota diena, pakalnėmis,

miškeliais, Nemuno ledu, laimingai paspruko su visais
savanoriais iš bolševikų pusės ir perėjo į kelią Balbie-
riškio link.

Paliai Saratovo kareivines teko šiek tiek susišaudyti.
Bolševikų būrelis buvo atidaręs į 5 kuopą ugnį, bet juos
komisaras sudraudė ir šaudymas nustojo. Komisaras, tur
būt, pamanė, kad tai savieji, ir leido bėgantiems laimin-
gai pasprukti.

Vasario mėn. 13 dieną 2 val. karininkas Skorupskis
su savo kuopa, karininkas Tamašauskas, dalis 1 kuopos,
pavaduotojų mokyklos, kulkosvaidžių kuopos, ūkio kuo-
pos ir bent 5 karininkai atvyko į Balbieriškį.

Džiaugsmo visiems buvo, kai sužinojo, kad 2 kuopa
laimėjo mūšį, kad bolševikai visiškai sumušti pasitraukė
Vilniaus link.

Balbierišky rasta vokiečių karo komendantūra ir bent
20—30 jų kareivių. Vokiečių komendantas, patyręs apie
pralaimėtą mūšį Alytuje, pareiškė norą ir pasiryžimą pa-
dėti atsispirti prieš raudonarmiečius prie Balbieriškio.

Kartu su vokiečių komendantu keletas mūsų kari-
ninkų nuėjo į Balbieriškio apylinkes apžiūrėti pozicijų, o
karininkas Tamašauskas su keliais mūsų kareiviais ir ke-
letu vokiečių išvyko į žvalgybą Alytaus link.
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Sugrižę žvalgai pranešė, kad bolševikai Alytuje.
Šiapus Alytaus išstatytos raudonarmiečių sargybos. Pir-
myn jie kol kas nežada eiti.

Vakare buvo gautas įsakymas iš Prienų komendan-
tūros 1 pėstininkų pulko dalims, esančioms Balbierišky,
vykti į Jėzną ir susivienyti su 2 kuopa.

Buvo užvarytos pastotės ir karininkai, susėdę su ka-
reiviais į roges, nuvyko Prienų link. Auštant vasario mėn.
14 dieną jau visi buvo Prienuose. Cia pasilsėję, užvalgę
gerus pusryčius ir pietus, išvyko į Jėzną.

Apie 8 val. vakaro visi buvo Jėzne. Susirinko apie
10 karininkų ir gal 150 kareivių. Pakeliui prisidėjo kelio-
lika savanorių. Žmonės, sužinoję, kad bolševikai Alytuje,
labai buvo nusigandę. Visi buvo be galo susirūpinę
ateitimi.

Ateidavo pas karininkus tėvai, motinos siūlė savo

sūnus, jaunesni ketino patys ateiti į kariuomenę, kad tik

sustabdytų bolševikus. Nes visi jau gerai žinojo iš užim-
tų bolševikams kraštų žmonių pranešimų, kad rusai vagia,
plėšia, naikina Lietuvos turtą.

Jėzne karininkas Zaskevičius buvo visų, tenai esan-
čių ir iš Alytaus pribuvusių dalių, viršininkas.

Vasario mėnesio 15 dieną čia buvo laidotuvės už-
muštų bolševikų ir kritusių2 pėstininkų pulko lietuvių ka-
reivių.

Vasario mėn. 16 dieną iš Krašto Apsaugos Ministe-
rijos gautas įsakymas karininkams ir kareiviams grįžti į
savo pirmykščias dalis ir vėl pradėti formuotis ir tvarkytis.

Sužinota, kad | pėstininkų pulkas apsistojo Marijam-
polėje. Vokiečiai užėmė barą prieš bolševikus. Bolševi-
kai laikėsi Alytuje ir pirmyn nėjo.

Buvo sekmadienio graži, saulėta diena. Sutirpęs
sniegas liūdnai į pavargusius 1 pėstininkų pulko savano-
rius žiūrėjo.  Susirinko būrys žmonių labai susidomėję,
kur dabar mūsų kareiviai važiuos. Kai kurie spėjo, kad
eis iš Alytaus bolševikų vyti, kiti, kad važiuos į Prienus
ir į Kauną.

1 pėstininkų pulko dalys išvykoį Prienus. Pavakary
jau buvo Prienuose. Sventadienį miestely dar rasta daug
žmonių. Nuotaika pas visus bloga.
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Vasario mėn. 15 dieną vokiečiai bolševikus išvijo iš
Alytaus.

Vasario mėn. 15 dieną pasigirdo atvykstantis trau-
kinys į Alytų nuo Suvalkų. Bolševikai manė, kad šis
traukinys vokiečių brigadai ar, gal, lietuviams veža amu-
niciją. Staiga puolė traukinį, bet traukinys buvo šarvuo-
tas. Kai tik bolševikai apsupo, iš šarvuočio pasipylė
šautuvų ir kulkosvaidžių ugnis ir padarė bolševikams di-
delių nuostolių. Traukinys išvyko iš Alytaus per Suval-
kus atgal į Gardiną. Po tokio smūgio bolševikų nuo-
taika visai sugedo.

Pasklido gandas, kad «bielogvardiečių» žvalgai pa-
sirodė ties Balbieriškiu. Bolševikai dar labiau susirū-
pino ir pabūgo. Netikėtai vieną rytmetį vokiečių artile-
rija pradėjo į Alytų šaudyti, o 27 vokiečiai su dviem
kulkosvaidžiais pradėjo slinkti per Alytaus miesto aikštę
prie bažnyčios.

Keletas bolševikų, subėgusių į šventorių, šaudėį
vokiečius ir sužeidė 4 vokiečių kareivius. Bet vienas
vokietis prislinko prie šventoriaus ir metė rankinę gra-
natą į šventorių. Bolševikai nusigando ir pabėgo, o vo-
kiečiai, pasistatę prie šventoriaus ant kalno du kulko-
svaidžiu, šaudė per tiltą bėgančius bolševikus. Bolševi-
kai galvotrūkčiomis bėgo iš Suvalkų Alytaus į Vilnių,
vokiečiams palikdami Alytų ir 3 kulkosvaidžius. Vienas
vokiečių raitelių pulkas su pėstininkų pulko dalimis supo
bolševikus iš užpakalio nuo Jėzno. Bolševikai visu smar-
kumu bėgo per Daugus į Varėną. Vokiečiai vijo.

Vokiečių jėgos Alytuje: 10 batalionų, 10—13 kul-
kosvaidžių ir 18 kanuolių.

Bolševikų — du pulkai Varėnoje ir vienas pulkas
Daugų II rajone.

Nepasitikėdamas vokiečiais, karininkas Musteikis va-
sario m. 26 dieną pavakary išsiuntė gusarus Daugų link
ištirti fronto padėtį.

Taip pat pasiuntė raitus žvalgusį Butrimonis, iš kur
grįžę žvalgai pranešė, jog tenai radę vokiečių 21 pėsti-
ninkų pulko 1 kuopą.

Pirmas lietuvių batalionas apsistojo su štabu, 1 ir
2 kuopa pionerių kareivinėse. Kulkosvaidžių kuopos 2
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karininkai, 18 kareivių ir sandėlis susitalpino artilerijos
kareivinėse.

Per mūšį paaiškėjo, kad Alytaus mieste iš kai ku-
rių žydų langų komunistai šaudėį kareivius. Reikėjo
padaryti visame mieste kratas. Karininkas Musteikis nuo
vietinių gaudavo daug pranešimų, kurie mieste piliečiai
veikė su bolševikais išvien ir pas ką yra daug prigrobtų
pulko turtų laike operacijos ir suiručių. Bet čia daug
sutrukdė vokiečiai. Daryti kratoms, «sijoti» gyventojus.
vokiečių kariuomenės vadas darė kliūčių.

Vasario mėn. 27 dieną išaiškinti padėtį buvo tartasi
su vokiečių karo vadovybe Alytuje. Karininkas Mustei-
kis griežtai reikalavo iš vokiečių perduoti visą valdžią
Alytaus apskrity priskirtajam lietuvių komendantui.

Apsaugos Stabas karininkui Musteikiui davė įsakymą
patalpinti būrį kareivių Balbierišky, kur galėtų ramiai
mokytis rikiuotės. Turėdamas mažai žmonių, karininkas.
Musteikis Balbieriškin pasiuntė 38 žmones su vienu ka-
rininku.

Kovo mėnesio 1 dienos raštu 4 nr. karininkas Mus-
teikis rašė pulko vadui pareiškimą, kad papildytų bata-
lioną savanoriais. Jam reikalinga buvo pagal susitarimą
su vokiečiais užimti dalį fronto, palaikyti mieste ir ap-

skrityje tvarką ir ramybę, todėl su esamais I batalione
tik 105 žmonėmis apsieiti buvo sunku. Reikalinga buvo
papildyti kuopos ir raitelių komanda. Buvo prašyta nors.
200 savanorių.  Apginkluoti juos pats pasižadėjo.

Kovo mėn. 6 dieną pulko vadas raštu 6 nr. para-
gino karininką Musteikį budriau daboti ir sergėtis priešo,
o taip pat prisiuntė žmonių batalionui papildyti.

Krašto Apsaugos Ministerija susirūpino pulko atei-
timi, Vice-Ministeris karininkas Zaskevičius davė 1-am
pėstininkų pulkui įsakymą 15 nr., kuriuo pulkas šiek
tiek persitvarkė.

Pulko vadas gavo etate padėjėją. Pulko vado pa-
dėjėju buvo paskirtas karininkas Musteikis.

Kovo mėn. 21 dieną pasklido gandai, kad puola
bolševikai. Alytiškiai persigando. Mieste pasidarė sui-
rutė. Žmonės sujudo slėpti: kas produktus, kas brange-
nybes, o kas, viską pametęs, pasikėlė išsidanginti.
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Pasirodė, kad ne Alytui gresė pavojus, bet bolševi-
kams. Ir iš tikrųjų raiteliai žvalgai kovo mėn. 21 dieną
susidūrė su raudonarmiečių lauko užtvara paliai Daugus.
Gerokai juos apšaudę, nuvijo ir užėmė Daugus. Pirmasis
užėmė Daugus raitų žvalgų komandos viršila Stasys Pu-
zas, kuris ėjo stačiai per zvimbiančias kulkas. Tenai pa-
teko vienas raudonarmietis mums į nelaisvę. Dar buvo
gyvas, bet sužeistas. Belaisvis pasisakė esąs 7 kuopos
4 pėst. raudonarmiečių pulko. Daugų lauko užtvaroje
raudonarmiečių buvę 21.

Jų 4 pėstininkų pulkas susidedąs iš 9 kuopų po 80
—90 raudonarmiečių kuopoje; kai kurios kuopos turin-
čios po vieną kulkosvaidį. Sovinių priskaitoma kiekvie-
nam raudonarmiečiui po 100 št.. Daugų ir Varėnos srityse
artilerijos ir kavalerijos nesą. Vilniuje raudonarmiečių —
nedaugiau dviejų kuopų. Ūpas pas rusus esąs labai blo-
gas. Visi maną bėgti namo, Rusijon.

Visas pulkas vėl Alytuje.

Po pirmų susirėmimų su raudonarmiečiais Jėzno,
Daugų ir Alytaus rajonuose, nors ir gavęs smūgį, 1-as
pėstininkų pulkas dabar milžiniškai didėjo ir stiprėjo.
Pulkui buvo dar priduota artilerijos būrys.

1-mo artilerijos pulko pirmosios batarėjos, pirmam
būriui kovo mėn. 23 dieną išėjus frontan Kedainių rajo-
nan, kovo mėn. 24 dieną artilerijos pulko vado karininko

Jodkos duotas įsakymas Il-am būriui vyktiį Alytų1 pės-
tininkų pulko vado padėjėjo karininko Musteikio žinion.
Būrys buvo nesuformuotas, todėl tik kovo mėn. 26 d.
18 val. išvyko iš Panemunės (Kauno priemiestis) artile-
rijos stovyklos į Alytų.

Būrio vadas karininkas Pečiulionis. Jaunesnysis ka-
rininkas Paskevičius. Būry 80 žmonių. Tarp jų du rusų
armijos «fejerverkeriai».  Vežamos dvi kanuolės, dvi ar-
tilerijos šovinių dėžės, 13 vokiškų vežimų, viena vokie-
čių lauko virtuvė, 70 arklių.

1-mo pėstininkų pulko I batalionas laukdamas arti-
lerijos paruošė «artilerijos» kareivines. Dalis tų kareivi-
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nių buvo vokiečių apgyventos, dalis 1 pėst. pulko. Čia
susitalpino ir artileristai.

Savos, lietuviškos artilerijos susilaukimas buvo taip
svarbus, brangus, jog nė vienas savanoris nepaslėpė veido
šypsenos, džiaugsmo, didelio pasitenkinimo.

Pulkininko Pečiulionio surašyto 4-0s ba-
tarėjos dienyno ištrauka.

<... 1/Il. Lenkai maną daryti užpuolimą tikslu
Lietuvą okupuoti.  Negalėdama lenkų sulaikyti esant da-
bartiniam sutvarkymui fronte ir bijodama, kad nepasisektų
jiems sumušti mūsų kariuomenę pavienėmis dalimis, visa
mūsų kariuomenė koncentruojasi svarbiausios užpakalinės
pozicijos Kauno rajone... kurias apleisti tik prie didžio
aplinkybių reikalavimo. Nemunajtce, Olita, Puni, Niema-
niuny, Birschtony, Dorsunischki (ant Nemuno). Be to,
traukiantis susilaikyta ant Uchuppe, Koniuchy, Wentciuny,
Jundselischki, Budagaj, punktą.

2-31/Ill. Einant šiuo įsakymu, 2-s batarėjos būrys
įeina žinion kairiojo 1 p. pulko sparno  — 1 batalijono
Prienų rajone ir 1-s batarėjos būrys įeina žinion deši-
niojo sparno (2-s ir 3-s batalijonai) Alytaus rajone. Aly-
taus fronte uoliai dirba žvalgyba Daugų plento ir gele-
žinkelio kryptimis Slobodka Mieliūnų rajone. Naktį iš
7/I į 8/IIl pasigirsta pavojaus signalas. 1 p. pulkas ir
batarėja, nepraėjus nė pusvalandžiui, buvo tvarkingai pa-
sirengę mūšiui. Dalys, pusę valandos dar pabudėjusios,
paaiškėjus, kad pavojus yra dirbtinas, išsiskirstė miegoti.
9/III išdalinta batarėjai vasariniai marškiniai, apatinės šil-
tos kelnės ir rankšluosčiai. 13/III. Lenkų šarvuotam trau-
kiniui apšaudžius iš Slobodkos Schwabischky mūsų sar-
gybą perrinkta batarėjos būriui atsarginė pozicija Potero-
nių rajone, jeigu traukinys dar kartą ateitų. 15/IIl. Vėl
apie 9 valandą pasirodžius traukiniui, skubiai susirengęs
1-s būrys, iš pėstininkų su raitųjų žvalgų komanda išė-
jom traukiniui kelio užkirsti, bet jis jau buvo pasišalinęs.
Būrys grįžo Alytaus stovyklon. Batarėjos ūkio vedėju
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paskirtas batarėjos raštvedys karo valdininkas Kašuba
Juozas. 26/Il Alytaus įguloje atsilankius Vyriausiajam
kariuomenės Vadui generolui Zukauskui, batarėja 11 val.
buvo išrikiuota pilnu apsišarvavimu, mūšio dalim ir visais
arkliais. Batarėja daro batarėjos mokymą ir dalyvauja
parade. Kovo pabaigon frontas aprimsta.

1/IV Balandžio 1-ai dienai liko 130 maitinamų žmo-
nių, 112 šeriamų arklių, — iš jų rikiuotės — 19, artile-
rijos—58 ir gurguolės — 35. Batarėjoje liko 5 rusų ar-
mijos puskarininkiai.

2-13/IV. Jokių įvykių. Mažėja batarėjai maisto ir
pašaro gavimo kiekis ir jo šaltinis. Batarėja pristato dau-
gumą maisto ir ypač pašaro savais arkliais iš Krosnos ir
Prienų (po 30 varstų).

14-15/1V Batarėja atlieka savo pilietines pareigas
balsuodama rinkimuos į Steigiamąjį Lietuvos Seimą. Viso
batarėjos sąraše — 154 rinkikai.

3 16/IV Batarėja pirmu syk, jausdama pašaro trūkumą,
Alytaus Suėmimo Komiteto nurodoma, pati renka iš žmo-
nių pašarą. Daug tenka išgirsti neužtarnautų išmėtinė-
jimų. Pašaro rinkimą vadovauja vienas ištikimesnių ir
teisingesnių būrininkų..

20 —30 IV Nuo balandžio m. 20 dienos vadovauja
batarėjos būrius du jaunesniuoju karininku—jie veda savo
būriuose rikiuotės užsiėmimus, turi žinoti savo būrio žmo-

nių šeimyninę ir ekonominę būklę ir kareivio gyvenimo
reikmenes; taip pat turi savo žinioj būrio arklius, amu-
niciją ir, bendrai, visą mūšio turtą. Iš batarėjos per šiuos
mėnesius (3) pasiliuosavo 39 žmonės. — Balandžio 4
dieną suėjo metai 1-s batarėjos 2-0 būrio mūšio darbo
(iš šio būrio susiformavusios 4 batarėjos). Per šiuos me-
tus pirmosios batarėjos antrasis būrys išvaikščiojo Lietu-
vos keliais viso 411 verstų; be to, ketvirtosios batarė-
jos pirmasis būrys 619 verstų ir ketvirtosios batarėjos
antrasis būrys 671 verstą. Visa ketvirtoji batarėja, be
to, pavažiavo dar 440 verstų Lietuvos gelžkeliu. Tais
pat metais pirmosios batarėjos 2-s būrys išleido 491 gra-
natą ir 101 šrapnelę, o ketvirtoji batarėja išleido 3541
granatą ir 1538 šrapneles, taigi šiais darbo — mūšio
metais viso išleista: 4032 granatos ir 1639 šrapnelės.
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1/V. Tautos šventė. Gegužės 1-ai dienai lieka
129 maitinami žmonės; 112 šeriamų arklių, iš jų rikiuo-
tės — 19, artilerijos — 58 ir gurguolės — viso 35,

2-31/V. Maisto jokio trūkumo nejaučiame. Trūks-
tant avižų, arkliai šeriami vikiais, miežiais, žirniais, sėly-

nomis. Išnuomojus Rutkos dvare 50 margų žemės (7 klm.
nuo Artilerijos kareivinių) batarėja 24 margus apsėja vi-
kiais, avižomis, kelis margus užsodino bulvėmis, o 26
margus dirvono želdo ganyklai.

8/V. Gauta iš artilerijos sandėlio 14 karabinų
88 metų.

15/V. Batarėja švenčia Steigiamojo Seimo susirinkimo
dieną. — Gegužės mėnesį sėkmingai išguldyta 7 eržilai.

1/VI. Lieka 122 maitinami žmonės ir 108 arkliai, iš
jų rikiuotės — 18, gurguolės — 35 ir artilerijos — 55.

2/VI. Siandie pirmos metinės batarėjos gyvavimo
sukaktuvės. «Lietuvos Kariuomenei» Nr. 336 įsakymu iš
gegužės m. 21 d. 1920 m. —: 4-os batarėjos ir 2-jo di-
vizijono štabo nustatoma birželio m. 2 diena metinė šventė.
Tinkamai neišgalėjus, pavėlinus įsakymą, prisirengti šventei,
šių metų batarėjos šventė nukeliama rugpiūčio 15 dienai.

3-30/VI. Alytaus fronto sąlygoms reikalaujant, vie-
nas dežuruojantis batarėjos būrys stovi Alytuje, kito bū-
rio arkliai ganosi Rutkos dvaro ganyklose. 8-s arkliais
nuolat vežamas batarėjai maistas ir pašaras iš Šeštokų,
Krosnos ir Prienų sandėlių. — (36verst.). Nuo -14/VI
kareiviai keliami 4!/2 val., arkliai šeriami ir valomi nuo
5 valandos. 25/VI Armijos inspektoriui gen. leit. Rama-
nauskui padarius inspektorinį apžiūrėjimą, jo įsakymu ba-
tarėja paliuosuota šią dieną nuo užsiėmimų. | laisvas
etatines vietas pakelti 9 grandiniai į jaun. puskarininkius:
6 — rikiuotės, 2 raštininku ir 1 kalvis.

1/VII. Liepos 1-ai dienai lieka 128 maitinami žmon.,
Ns arkliai: iš jų rikiuotės 17, artilerijos 52 ir gurguo-
ės. — 35,

2-14/VII. Rytuose nauji įvykiai. Rusų bolševikų
stumiami lenkai traukiasi iš Lietuvos okupuoto ploto. Mūsų
kariuomenei įsakyta «tuojau užimti jų apleistus punktus».
Todėl, palikusi savo gurguolę laikinai Alytuj, batarėja,
1-ojo pėstininkų pulko Vado (operatyvio viršininko) įsa-
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kymu, liepos m. 14 dieną apie 19 val. išeina plentu iš Aly-
taus, Daugų — Varėnos kryptimi su vidurine pulko vora,
kadangi, pagal pulko įsakymą, kairioji vora (3-s batalijonas)
išsilygiavus su Vilniaus krypties kariuomene (8 p. pulku),
jau pradėjo žygiuoti ir užėmė Stakliškių, Butrimonių ir
Daugų miestelius. Nuo Schwabischki tiltai buvo su-
sprogdinti arba sugadinti ir keliose vietose ant plento buvo
priversta medžių, todėl, grioviais eidama, batarėja atėjo
Daugų miestelin tik 15/VII, 2-ą valandą ir ten apsistojo
nakvynėn. Jau nuo pat ryto užėmusi «140» aukštumą,
3-0 batalijono grandinė matė visą dieną plentu nuo Val-
kininkų netvarkingai einančius raitelius, pėstininkus, gur-
guoles, sunkiuosius automobilius ir daugybę civilių bėg-
lių su savo manta. Daug šių žmonių (ypač Vilniaus par-
tizanai), kreipdamiesi į mūs kareivius, norėjo palikti pas
mumis; lenkų karininkai tačiau protestavo, kadangi tuo

būdu naikinosi jų valstybės turtas; nesusipratimai padidėjo,
kai daugybė lenkų varomų Vilniaus rajono pastočių ne-
norėjo toliau važiuoti, tat mūsų karininkai laikė būtina
pareiga savo piliečius užtarti ir leisti laisvai pasirinkti
kelią. Atsižvelgiant į įsakymą, kad «sutikus lenkus ir
rusus, bet jiems mūsiškių nepuolant, susirėmimų vengti»,
pastatytas iš mūsų pusės ultimatumas, kad toliau šiuo ke-
liu neitų, bet nuo Valkininkų stoties suktų vieškeliu per
Maskovką, ar kur kitur. Išaiškinti visus šiuos nesusipra-
timus į 1-0 p. pulko štabą (Dauguose) automobiliu iš Va-
rėnos atvažiavo lenkų brigados Vadas pulkininkas Wę-
dziagolski ir įtikinėjo, kad mes negalim Focho linijos per-
žengti, kad, pagal sutartį, negalim kliudyti jiems trauktis,
taigi Valkininkų — Varėnos (per Bobriškį) plentas gali
būt jų naudojamas; esą, gyvenamoji valanda taip svarbi,
jog sprendžiama milijonų laimė, ir ar negalima būtų iš-
vengti mūšio, kai tas liūdnas ties Vieviu nesusipratimas,
kur buvę iš abiejų pusių aukų (niekieno mūsų apie Vie-
vio atsitikimą dar nežinota), «pagaliau, priversti būsime:
muštis, ką gi daryti...»  Nesutikta, pareikalauta greičiau
paliuosuoti kalbamąjį plentą.  Vakarop plentas buvo tuš-
čias; dalis bėglių perėjo mūsų pusėn. Iš jų pirmųjų su-
žinota, kad Vilnių užėmę rusai. Taip pat pranešta, kad
1-ji 1 p. pulko vora (2-s batalijonas) ultimatyviai parei--

128



  

kalavęs tuojau apleisti Merkinę ir, atidengus lenkams ugnį,
išsipylus grandinėn ir be nuostolių užėmusi Merkinę. At-
mosfera buvo įkaitinta dėl Vievio, Vilniaus atsitikimų.
Apie 19 valandą pranešė, kad Bobriškis jau mūsų
užimtas ir lenkai apsikasę ant Alytaus — Varėnos gele-
žinkelio gindami Varėnos miestelį. Batarėja išžygiuoja
Bobriškin, kur apsistoja vidurnakty drauge su 1 p. pulko
štabu ir 2 kuopom 1-0 bataliono.

16/VII. Negalėdamas veikti ginklu, I-mas batalijonas
ultimatyviai pirmiausia pareikalavo iš lenkų išsikelti iš ap-
kasų, o paskui išsikraustyti ir iš Varėnos miestelio. Iš
Varėnos stoties lenkai jokiu būdu nesutiko išeiti, nes dar
jų dalys esančios ties Landvaravu-Rudziškiais.  Netvar-
kingai susigrūdusios lenkų kariuomenės Varėnos stotyje
buvo gana daug: apie pulką pėstininkų, du eskadronu,
dvi batarėjos. Stotį skubiai evakuavo. Mūsų sargybos
užėmė aukštumą «127» (prie vieškelio tarp Varėnos mies-
telio ir stoties upelio Derežnica). Tuo tarpu kai-
kurie pavieniai lenkų atsilikėliai dar ėjo vieškeliu per
Moskovką į Varėnos miestelį, sakydami, kad užpakaly
jų eina su mūšiu dar keli batalijonai. 9-4 valandą bata-
rėja buvo jau miestelyje. Vienas būrys pastatytas pozi-
cijoj kryptimi tiesioginio taikinio— Varėnos stoties, o kitas
— kryptim vieškelio Moskovka, kad nepraleistų lenkų
per mūsų užleistą Varėnos miestelį. Mūsų grandinė, sau-
gojanti šį vieškelį, išsipylė tarp aukštumos «118» ir Aly-
taus — Varėnos gelžkelio. Visą dieną, kulkosvaidžiu
grūmojant, teko įtikinėti lenkus, kad suktų iš vieškelio.
Lenkai derėjosi, murmėjo, bet ėjo šalin. Suradę seklumą
per Merkio upę ties raide «M» (Mereczanka), vežimus,
arkliui sulig pilvo, varė per upę, pėsti ėjo geležinkelio
tiltu. Visą dieną ėjo kuopos, raiteliai, gurguolės, varė
daugybę pastočių, gyvulių bandas, vežė kulkosvaidžius,
37m/m kanuoles. Tik perėję upę įklimpdavo Varėnos
smiltynuose, pėda aukštumo, stumdavo vežimus 3 kilo-
metrų smiltynais, kol išeidavo tiesDerežnicos upe į plentą
tarp Varėnos miestelio ir stoties. Visa tai dėjosi mūsiš-
kiams matant ir akylai sekant. Tuo tarpu dešinioji I p.
„pulko vora (2-s batalijonas) užėmė Marcinkonis ir matė,
kaip pro juos traukėsi Gardinan viens po kito išsigrūdę
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ešelonai. Pastačius ultimatumą, lenkai pasižadėjo 18 va-

landą išeiti iš Varėnos stoties, bet paskui, atsiprašę, ati-

deda iki 20 valandos, kadangi dar daugelis jų dalių nėra

grįžusios iš fronto. Pačioj stoty jų dalių pilna iki pačios

sutemos. Dar nuo vidudienio buvo girdimi iš šiaurės

besiartinantieji artilerijos šūviai. Paskutinės atsitraukian-

čios voros viršininkas (lenkų), pulkininkas, energingai

bandęs išrodinėti, kad esą pagal sutartį mes privalą

nekliudomai duoti jiems kelią, bet gavęs I p. pulko štabe

(Varėnos miestelyje) atsakymą, kad nieko nesą galima

padaryti, demonstratyviai nujojo voron. Įsakyta prisireng-

ti mūšiui, jei kartais lenkai mėgintų prasimušti Varėnos

stotin per miestelį. Staiga perėję Varėnos — Alytaus

geležinkelį vieškeliu nuo Moskovkos, apsistojo ties mumis

grandinė lenkų pėstininkų — apie 2 batalijonu Kauno

pulko, raiteliai, gurguolės ir lietuviškai — lenkiškai šauk-

dami, kad juos praleistų, nes jie irgi to paties krašto

žmonės esą, ragino vienas kitą eiti priekin ir sugniuždinti

lietuvius. Išsipylė lenkai grandinėn. Pagrasinta, kad jei

tik pasijudins — bus atidengta ugnis. Nejauki valanda:

išdrįs, ar ne? Tik štai pasigirdo užtariančių besiveržian-

čius rusus ant geležinkelio lenkų kulkosvaidžių tarškėjimas.

Tučtuojau lenkai gali pakliūti tarp dviejų ugnių — ir

jie jau brenda dieną pramintu keliu: vendenyje — iki

juostos, smėly — iki užpenčių. Apie 20'/2 valandą

rusų lengvoji artilerija jau apšaudinėjo Varėnos miestelio

šiaurės pakraščius, siekdama ir mūsų dalis. Sutemo. Prieš

kairįjį mūsų voros (I'p. pulko) sparną lenkų jau nėra.

Mūsų dalys išnešė priekin ant ilgų smaigų baltas vėlia-

vas, lyg parodydamos tuo rusams mūsų stovyklas. Stai at-

lekia rusų kavalerija, bet, sutikusi mūsų grandinę, sustoja

ir nelengvai įsitikina mus lietuvius esant. Tuo tarpu len-

kai, jau antrą kart neištesėję duoto mums pasižadėjimo

išeiti iš Varėnos stoties 20 val., vis dar čia tebetūnojo.

Taigi mūsiškiai pamėgino juos išjudinti ir nukreiptu bū-

riu Varėnos stotin išleido taikikliu 115 viso 6 šrapneles,

tai pat išleido kelis kaspinus ir kulkosvaidis, bet lenkai iš

stoties nepajudėjo ir, tokiu būdu, Varėnos stotis anksčiau

rusų mums neteko. (O rusų kavalerija, urmu prasigrūdus

pro mūsų grandinę, šuoliais atlėkė Varėnos miestelin ir,
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čia susitikus mūsiškius, antru kart paabejojo, ar mes iš
tikrųjų lietuviai.  Pryšakinis raitelis, susitikęs mūs kari-
ninką, vieninteliu savo ginklu — lazda užsimoja ir klau-
sia: «Stoj, kto ty?» — Paklausė kur lenkai ir nujojo
toliau (tai buvęs brigados vadas). Įvairus jų apsiginklavi-
mas, marga uniforma, nuvargę, užvaikyti arkliai, dar mar-

gesnė amunicija: karabinas, šautuvas, revolveris, kardas,

kinžalas, nagaika, — o kitas ir visai be jokio ginklo.
Vasarinė, žieminė įvairių kraštų kepurė, skrybėlė, rusų,
vokiečių, amerikiečių kareivių arba civilių drabužiai.
Kamanos, kilpos, dažnai virvutės arba telefono kabelio,
balnai įvairiausi arba ir visai nėra jų. Kas nujojo pas-
kui vadą, o kas ir liko. - Prijojo pilnas miestelis, — ke-
lias valandas jojo; buvo ir labai tvarkingai jojančių, su
geru raitelių orkestru. — Sužinoję, kad lenkai stotyje
dar tebėra ir kietai ten sumigę (jie šiandien su mūšiu
nemažiau 60 kilometrų buvo praėję), rusų eskadronai
staiga šoko stotin ir ėmė juos kapoti, arkliais mindžioti.

Išvaikė, kelis šimtus nelaisvėn paėmė. Stotin įėjo mūsų
I-sai batalijonas. Pasirodė, kad mums dar iš miestelio
šaudant, lenkai viską metę paliko ir tik su arkliais miš-
kuose ir stoty išsislapstė. Rusų varomieji belaisviai iš
nuovargio paeiti negali. — «Nu čto, kak! vas ist hiermit!
sovietskaja vlast? a7» — klausia bolševikas žingeidaujan-
čių mūsų kareivių.

17/VIl Auštant, pageležinkeliu, per Varėnos stotį,
nuėjo Marcinkonysna rusų raitelių pulkai su raitelių ba-
tarėjomis. Ant vakarykščio lenkų atsitraukimo kelio
(tarp upelio, upės ir stoties) rasta daug lenkų paliktų ve-
žimų, virtuvių, šautuvų (vokiškų), šovinių, daugiau de-
šimties kulkosvaidžių (2 iš jų batarėja paėmė po vieną
batarėjos būriams apginti), baltinių, įvairių knygų, dvi 37mm.
kanuolės («armatki») ir šiaip netvarkingai primėtyto įvai-
raus gurguolės turto. Rusai daugiausia ėmė drabužius,
kokį geresnį vežimėlį ir kiek produktų; ginklų visai ne-
ėmė, bet belaisvius iš mūsų kareivių stengdavos atimti.
Lenkai gi stengdavos iš jų ištrūkti pas mus.  Neskaitlin-
gose Varėnos ir apylinkės pievose ganėsi tūkstančiai ar-
klių. Rusai spėjo (vidudieniu) pabuvoti net Dauguose
(20 kilom. mūsų užpakaly): visur ėmė maisto, drabužių,
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bet ypač ėmė pašaro, mainė ir šiaip ėmė arklių, varė
pastočių. Štabe 15-os kavalerijos Divizijos rusų I-0 p.
pulko Stabui išsitarė, kad dabar lietuvių armija būsianti
kažkokio rusų armijos «tovariščo» Sergiejevo žinioj, o
operatyviam įsakyme iš 17/VII šiai divizijai pasakyta buvo,
kad dėl bendro veikimo prieš priešus tariamasi. Rusų
kareiviai stačiai suprato, kad darbas jau varomas išvien,
ir reikalavo iš mūsų komendanto maisto, pašaro, gurguo-
lės reikmenų. Jų artilerija ir gurguolės jau pradėjo plauk-
ti plentu iš Valkininkų per Bobriškį Varėnon.

18/VII. Vakarop ir ant ryto, 18/VII 3-s kavalerijos
4-os raudonosios armijos korpusas, — garsus Gajo kor-
pusas — nuėjo Merkinės — Ratnyčios — Gardino ir
Merkinės — Leipalingio — Kapčiamiesčio kryptimi, ka-
dangi 4-ai armijai buvo įsakyta galutinai sunaikinti priešą,
skubiai paimant Gardiną. Rusų operatyviu įsakymu, jų
viena vora turėjusi eiti per Alytų Leipalingio link, bet
paaiškinus, kad ten jokių lenkų nėra, o mūsų kariuome-
nei tai yra jau gilus užpakalis, gavę iš 1 p. pulko štabo
žemėlapį, pasitenkino pasiųsti Alytaus— Leipalingio plentu
Nemuno tiltui ir keliams ištirti tik keliolikos raitelių žval-
gybą. Neteko matyti nė vieno didesnio transporto su pro-
duktais ir pašaru.  Faktinai išėjo, kad užpakaly mūsų ka-
riuomenės švaistosi nekliudomai svetimos kariuomenės bū-
riai. Dažniausia neatsakingi gaivalai, pavieniai žmonės,
ir iškelia daugelį nesusipratimų ir panikos. Atsirado
skundų. Pačiame Varėnos miestelyje, esant ten štabams
(mūsų 1 p. pulko ir rusų korpuso), rusų buvo areštuo-
tas už politiką vienas mūsų pilietis. Mūsų kareivių tarpe
teko girdėti nuomonės, kad jeigu taip ir toliau būsią, tai
reikės mesti nereikalingoji kariuomenė ir eiti ginti savo
sodybų. Negalima buvo galvoti apie kokį nors žygiavimą
pirmyn, bet reikėjo visų pirmiausia savo užpakalis už-
tikrinti. Todėl 19/VII apie 10 valandą batarėja, 1 p.
pulko štabas ir 2 kuopos apsistojo Lagery prie «Artile-
rijos» stoties; Varėnoje pasiliko komendantūra.

20-24/VII. Batarėja Lagery. Dėl stokos šiuose smilty-
nuose šieno ir avižų, — dalį šieno dar gauna iš apylin-
kės gyventojų rekvizicijos kortelėmis, o avižų perka Simno
apylinkėse, —daugiausia arklius šeria savo vikėmis iš Rutkos
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dvaro, kurias savais arkliais tenka vežti virš 40 ki-
lometrų; kaitroj vikiai perdega, arkliai nenoriai ėda ir visų
arklių nosys nugenda. Žmonės pradeda sirgti dezinterija,
batarėjoj jau buvo 5 atsitikimai — ir evakuojami Alytaus
ligoninėn. Rusų pavieniai žmonės, dažniausiai valkatos,
praslenka nekliudomai mūsų užpakalin daugiau 20 kilo-
metrų (į vakarus nuo Daugų) ir ten elgiasi sauvališkai.
Taigi, užkirsti rusų galimumą giliau lįsti į mūsų šalį,
nustatoma tam tikra skyrimo linija, einanti (mūsų baro
sparnais) nuo Nowe Troki ligi Orany, nuo Orany ligi
Grodno... Mūsų uždavinys — apsaugoti virš nurodytą
skyrimo liniją, neleisti per ją peržengti rusų kariuomenei;
netikėtai arba per klaidą perėjusias per skyrimo liniją
dalis ir kariškius svetimų armijų tuojau grąžinti atgal; ne-
paklausiusius nuginkluoti ir internuoti. Įsakymu 1 p. pul-
kui, 2-s batalionas ir 1-s raitelių eskadronas užima barą:
W. Wojaszki, Ruskie Siolo, Miedzingi, Biniuny, Giejdu-
kany, Kirklony, Spaugbniki, o pulko atsarga apsistoja
Daugų rajone. Batarėja su 1 p. pulko dalimis, išėjus apie
14 valandą iš Lagerio (Varėnos miestelyje pasilieka tik
rusų milicija), pavakarieniavus ant plento ties Wiežamcy
kaimu, apie 22 val. apsistoja fronto atsargoje Gut Rods-
jejawschtschisna (5 kilometrai į šiaurę nuo Daugų).

Priedas: Nr. 24. Pavestoms man dalims įsak.
Nr. 4/a iš liepos m. 25 d. 20 m.

26-31/VII. Dvare yra gerų ganyklų: dobilienų, pievų
ir tik ką suvalytų dirvų.

1/VIII. Rugpiūčio m. 1 dienai yra 136 maitinamieji žm.,
107 ark., išjų rik. — 17, artiler. — 56 ir gurg. — 34.

2-14/VIII. Iš intendantūros avižų gauti negalima.
Perkama Butrimonių miestely ir apylinkėse rinkos kaina
vidutiniai po 26-27 auksinus už pūdą. Dezinterijos epi-
demija ima mažėti; batarėjoj buvo susirgusių ligi 109/0.

15/VIII. Svenčiama šiandien atkelta iš 2/VI batarė-
jos metinė šventė; 9-4 valandą dviem vežimais, artileriš-
kai po šešeta kinkytais, atvyksta Daugų miestelin į bata-
rėjos pamaldas; po pamaldų 1 p. pulko Vadas sveikino
batariečius, o batalionai šaukė batarėjai «valio». Sto-
vykloj padaryta altana vainikais apipinta, kur buvo už-
andis ir pasilinksminimai; smarkiai darbavosi visą dieną
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orkestras, nes šią dieną dar buvo batarėjos viršilos Zgirs-
kio Konstantino vestuvės. — Batarėją, be čia savųjų sve-
čių, sveikino telefonogramomis: 1-os Divizijos Vadas pul-
kininkas-leitenantas Ladyga, Artilerijos pulko Vadas pul-
kininkas-leitenantas Gedgaudas, 2-o Divizijono Vadas pul-
kininkas-leitenantas Jansonas.

16-24/VIII.  Laukiama buvo, kad rusai, sutartu laiku
paliuosavę Lietuvoje pirmą skyrimo liniją, laiku, t. y. rug-
sėjo 1 d., paliuosuos ir antrą skyrimo liniją nuo Sidra per
Gardiną: toliau Augustavo perkasas, Marcinkonys, Nacza,
Ejvzyszki, Poleckiszki. Todėl, operatyviu 1 p. pulko
įsakymu, vienas pulko batalionas ir eskadronas turėję
užimti pulkui pavestą barą ginti, o batarėja turėjusi ap-
sistoti Solovorcų kaime plente tarp Varėnos ir Perlojos
miestelių, bet netikėtas, staigus rusų lenkų fronto prisiar-
tinimas prie Lietuvos lėmė mums naują okupaciją, ir įsa-
kymai reikalavo budėti fronte ir pradėti mūsų rytams ginti
akciją. Rusams sutinkant atiduoti mums Vilnių ir nelau-
kiant anuomet sutarto termino, 1 rugsėjo, buvo pamato
laukti, kad, atsitraukus rusams iš Vilniaus, Vilnių ims
vietiniai bolševikai, ir galimas daiktas, kad prie jų prisi-
dės kokios nors rusų kariuomenės dalys, pasivadinusios
lietuviais. Todėl 1-m p. pulkui, imant Vilnių, žygiuo-
tina Varėnos kryptim.

Priedas: Nr. 25, Pavestoms man dalims įsak.
Nr. 6/a rugp. m. 21 d.

Priedas: Nr. 26. Papildymas prie operatyvio
Nr. 5/a rugpiūčio m. 20 d. įsakymo 1-s Divizijos Vado.

25/VIII. 6-4 valandą batarėja, išėjus iš vietos Bob-
riškio kaiman, kur pietauja, pavakarėn (draug su | p.
pulko štabu ir 1-u batalionu) ateinaVarėnon ir apsistoja
priemiesty prie vieškelio iš Varėnos Perlojon (ties aukš-
tuma «120»). Jau nuo ryto paaiškėjo, kad šiąnakt ka-
žin kodėl susprogdinus geležinkelį ties Valkininkų stotim,
nuvirto nuo bėgių rusų transportinis ešelonas su maistu
ir pašaru. Pradėjus aiškiai veikti tamsybės gaivalams, iš
stovinčio Varėnos stoty rusų 1 p. pulko štabo pareikalauta,
kad jie apleistų stotį, kadangi, gaunant mums iš rusų
Vilnių, reikia jis apsaugoti, nes plačiai pradėję veikt lenkų
partizanai ir dabar nakties metu sunku garantuoti nuo
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kokių nors nesusipratimų, o mums reikia užkirsti kelią
naujam okupantui ir užgniaužti jo bandymus pačioj užuo-
mazgoj. Staiga pranešama, kad rusų iš Gardino išsiųsta
800 kareivių. Dėl visa ko prirengiami bataliono kulko-
svaidžiai ir greit, pačiam vidunakty, batarėja statoma sto-
vyklos vietoj ant pozicijos (būrys), kad, esant reikalui,
apšaudytų stotį, kurios blizganti ugnis duoda kanuolėms
gerą tiesioginį taikiklį.  Atsiųstieji kareiviai — tai dar-
bininkai keliui taisyti ar evakuoti.  Nežinodami padėties,
nesant ryšio, rusai apleidžia stotį, išsiveždami buvusią
čia ligoninę. Mūsiškiai saugo stotį.

26;VIII. Rusų paliktas stoty viens tuščias + prekių
traukinys, kadangi nežinia kur buvo dingęs mašinistas.
Visą dieną smarkiai lyja. Valio! Siandie užimtas Vilnius!

27/VIII. Batarėja išsiunčia katastrofos vieton kari-
ninką ir 15 kareivių, kurie parsiveža batarėjon 450 pūdų
miežių ir 350 pūdų avižų. Kitos dalys, sustačiusios aktus,
irgi ima.

28/VIII. Jau eina iš Kauno mūsų ešelonai Gardino
kryptimi, nes viena linija siaurųjų bėgių, kita plačiųjų.
Pargabentame Varėnon rusų sudužusiam traukiny tarp kitko
yra apie 400 «6» bombų, nematyt tik užtaisų (zariadų
rusiškų.)

29/VIII. 1 p. pulkui įsakyta užimti barą nuo Po-
leckiszki per Zyrmuny, Krupa, Kulboki, Papiewna, Kos-
cieniewo, Dombrowo, Hotowacze, Gardino link (Gardino
Lydos paplentė į šiaurę). Batarėja, eidama 1 p. pulko
operatyviu įsakymu, išeina 6 valandą ir drauge su 2-u
batalijonu žygiuoja per Varėnos stotį, Bortele, Czepie-
luny, Melechance (kur pietauja) į Naczos miestelį; apie
16 valandą apsistoja Naczos dvare. Iš Varėnos stoties
per mišką Bortele (Barcių) link vietomis užsilikęs vokie-
čių padirbtas geras medžiais klotas kelias; didžiausi smil-
tynai (vos arkliai kanuolę vežė) tarp Czepeluny ir Zu-
kany (ties aukštuma «185»). Čia jau pasitaiko gudų kaimų,
apylinkės pilnos lenkų bajorų.  Smiltynai, laukuose dau-
giausia grikiai ir bulvės, vasarojas žemutėlis.

Priedas: Nr. 27. Pavest. man dal. įsak. Nr. 7/a
rugp. 28 d.
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30-31/VIII. Naczos dvare yra nedidelis archeolo-

gijos rinkinėlis metai atgal mirusio Vandalino Sukievičio:

iškasenos iš įvairių Lietuvos kampų (daugiausia Naičių)

— akmens amžiaus: kirvukai, žalizio apyrankės, akme-

nukai, kaulai; dalį nabašninkas išsiuntęs Krokuvos Mokslų

Akademijai, dalį užrašęs vilniškei — Towarzystwo Przy-

jaciot nauk. — Sventoriuje palaidotas Norbutas: ant pa-

prasto akmens kryžiaus iškalta: Teodorowi Osryk Narbus-

towi. — Autorowi Dziejow Narodu Litewskiego ... —

Apie 17 valandą traukiniu atvyko Vilniaus stotin batarė-

jos gurguolė. —

1/IX. Rugsėjo 1 dienai batarėjoj lieka: 130 maiti-

namų žmonių, 107 arkliai: rikiuotės — 17, artil. — 56

ir gurg. — 34.

2/IX. Nei vieno paminėtų punktų nepasisekė pasiekti,

kadangi, pildant įsakymą Nr. 7/a (I p. pulko), reikia,

«susitikus su rusų bolševikais, pareikalauti iš jų, kad jie

tuojau apleistų punktus, nurodytus įsakyme. Nepasitrau-

kiant bolševikams, o jeigu jų yra didelis skaičius, apsi-

stoti ant vietos». Iš tikrųjų rusų bolševikai rimtai pasiryžę

buvo gint plentą ir geležinkelį Gardinas — Lyda; jų tirštai

stovėjo Osowo, Sokoty, Zyrmuny, Kulboki, Wawiorka,

Wasiliszki, todėl 1 p.p. dalys užėmė šiuos kraštutinius punk-

tus: Poleckiszki, Podhaicino, Podze, Oizeliszki, Gut Ru-

lewioze, Gut Lebiodka, Mautuma, Lebiodawa,. toliau

Kromki, Prelowce, Kobranie kryptin iki susisiekimo su

Marijampolės grupe. Tai baras eskadrono ir 2-ų 1-0 p.

pulko batalionų su viršum 60 kilometrų. Esant blogam

fronte arkliais susisiekimui ir ryšiui su 1 p. štabu, tik pra-

vedus, pagaliau, daug kartų sutraukomą vienintelį ant

karčiukių greitomis pravestą smiltyse telefono kabelį su

Varėnos stotim (apie 40 kilometrų) Rodunėn, pereinama

arčiau fronto. Batarėja gauna 13 sumobilizuotų (1896-

-1900 m.) Rokiškio, Utenos apskrityse naujokų.

3/IX. 1 p. pulko štabas pereina Rodunėn, bata-

rėjai įsakyta apsistoti Gut Girki. 18'/2 val. išėjusi bata-
rėja per Mižance, Tolciški ateina 21'/2 val. į Lunki kaimą

ir jame apsistoja, nes paskirtame batarėjai Girkų dvare

dėl stokos arklidžių ir gyvenamųjų trobų sutilpti negalima.
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4/IX. 1 p. pulko vadui sutikus, batarėja 20 val.
atsikelia į patogesnį prie vieškelio, bet purviną Kurkių
kaimą (4 kilometrai vieškeliu į pietų vakarus nuo Ro-
dunės). 2

5/IX. Žmonės parsiveda iš anapus fronto nusipirkę
iš rusų kareivių arklių. Kasdien parbėga pas mus po
kelis, kartais po keliasdešimt rusų kareivių. Santykiai
tarp mūsų ir rusų kariuomenės, ypač Vosiliškių rajone,
įtempti. Abi pusės kasdieną stato ul'imatumus viena ki-
tai trauktis atgal. Rusai (21-ji šaulių Divizija), reikalau-
dami iš mūs pasitraukti iš Lebiodos (kryptim tarp Zab-
loč — Vasiliszki) sustojo pozicijoj. Todėl, sustiprinti barą,
1p. pulko vado įsakymu, 6/IX apie 6 valandą išsiunčia-
mas vienas batarėjos būrys (2-sis) į Zablocio miestelį, į
kur atvyksta apie 11 val.

7—9/IX. Maistą ir pašarą batarėja gauna iš savo
gurguolės Varėnoje. Maistas, dėl didelio atstumo (35 klm.),
gabenamas sunkiu smilčiuotu keliu per 6 dienas. Trūks-
tant avižų ir intendantūroj, batarėja aprūpinama vien ru-
siškomis, iš sudužusio traukinio; duonai dviem savaitėm
intendantūra išdavė tik miltų iš to paties rusų traukinio.
Duonos kepimas užsakoma pas Varėnos gyventojus. Taip
pat gyvena ir 1 p. pulkas.

10/1X. Dėl naujos, nustatytos tarp mūsų ir rusų ka-
riuomenės skyrimo linijos 1 p. pulko bare per Nowy
—Dw6r, Sobakince, Radun, Poleckiszki, batalionas ati-
traukiamas ant linijos Nowy —Dwėr, Kazmirowo, Zab-
loc, Kurczawce, Pelasa. Kadangi Zabtoc sutartimi vie-
nintelis pravažiuojamas punktas per Przevožos upę į pa-
liktas mūsų dalis Nowy—Dw6r, Sobakince tenka apleisti,
(bet apsistojama, jei tik rusai griežtai nereikalaus ir ga-
lima bus išvengti susirėmimo), tai 2-s batarėjos būrys
3 val. atitraukiamas Kurkių kaiman prie 1-0 būrio.

11—23/IX. Vietoje batarėja ima tik šieną, kurio
ypač daug yra Przewožos ir Ditwos paupiuose, bet lau-
kiama užsakant, kad jį išvežtų. Į šiaurę nuo Ditwos upės
visur galima lietuviškai susikalbėti. Sktandance, Maguny,
Pliki vien lietuvių gyvenami. 15/IX pereina batarėja pa-
togesnėn stovyklon — Rodunės miestelin. Girdėt apie
Gardiną artileriją veikiant.
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24/IX. 1 p. pulko vado įsakymu, 7 val. batarėja

pietavę, drauge su 2 batalionu išeina vieškeliu per Mont-
wiliszki, Nowy—Dwor, Pojedupie, Valkininkų miesteliu,
į kur dėl sunkokų smiltingų kelių atvyksta 2 val.

25/1X. Bendroje vadovybėje majoro Saudžio 4-ių
kuopų ir batarėjos sąstate, ligi 17 val. stovime vie-
toje. Paaiškėjo, kad turime ešelonais vykti Varėnos
stotin.  Stebimės, nes eidami pėsti, dar vakar ne vė-
liau 18 val. galėjome būti Varėnoje. Atsimainė fronto
padėtis: lenkai jau užėmė Marcinkonis, ir mes turim sku-
bintis padėti pasilikusioms Varėną ginti 7-0 p. pulko
skystoms dalims.

Batarėjos gurguolė iš dalies pėsčia, iš dalies trauki-
niu atsikelia Rudziškių stotin. Valkininkų stoty nėra įtai-
sytų platformų kraustytis, todėl batarėja ir kuopa išeina
plentu apsaugai, o pasilikusios kuopos, pabandžiusios
kraustytis ir matydamos ilgiau užtruksiančios, taip pat
pasiveja mus, ir visa vora eina pėsčia. Varėnon atvyk-
stam prieš auštant, apie 4 val. 26/IX. Iki vakaro bata-
rėja stovi Varėnos stoty. 18-ą4 val. 2 batarėjos būrys iš-
siunčiamas Varėnos miestelin apsaugoti plentą Merkinė
— Perloja. ,

27/1X. 1 p. pulko vado įsakymu, 2-s būrys 17-ą
val. išeina iš Varėnos miestelio plentu per Valkininkų
stotį miestelin, į kur atvyksta 2 valandą 28/IX. 15-val.
išvažiuoja į Czebotary kaimą; iš ten pereina žinion ma-
joro Genio.  Nakvoja. 1-s būrys 7 val. išėjęs iš Varė-
nos stoties, 9 val. apsistoja pozicijoj ties kapinynu Bor-
telių kaime: sekimo punktas — aukštuma «181»; matyt
Dzikie Jocze, Jagielowicze miškai, Dajnowa, Galodowka,
bet kadangi priešo čia nėra, tai Dzikie Jocze, Dajnowa
užima gusarų sargybos..

29/IX. 2-s būrys, 16 val. išvažiavęs iš Čebotarų
kaimo, apie 19 val. apsistoja Pojedubie kaime.  Nakvoja.
1-o būrio viena kanuolė vieškelio Gotodowka kryptim,
kita—1800 kampu nuo pirmosios, Varėnos stoties kryptim.
Užpuolus lenkams mūsiškius ties Powosupie, 1-s būrys
skubiai atvyksta Varėnos stotin ir apie 16 val. apsistoja
pozicijoj, bet majoru Saudžiui nurodžius neaiškią dėl

138



miškų padėtį apsistoja Varėnos miestely. 2-s būrys 23
valandą atitrauktas Valkininkų miestelin.

1/X. Spalių mėn. pirmasis būrys atvyksta Perlo-
jos miestelin. 1-ai spalių lieka 142 žmonės, 108 arkliai.

2 X. 1-s būrys, užėmęs !/2 kil. poziciją į vakarus
nuo Perlojos pietinio šono, apie 18 val. išleidžiaį Paule
kaimą, taikikliu 150, viso 15 šrapn. ir 2 granatas. Ap-
leidęs pozicijas, būrys apsistoja Perlojoje. 2

3/X. Jau nuo 30/IX lenkai krūmais apie Zuraciszki,
Lawis ežerą... Zierwiny vedė sustiprintą slaptą žval-
gybą Varėnos stoties ir Perlojos kryptimi. Zuraciszki
krūmuose vieni kitus gaudo: — Išaušus, Varėnos stoty
girdėt šautuvų ir kulkosvaidžių tarškėjimas. Perlojon te-
lefonu praneša, kad lenkai skaitlingomis pėstininkų jėgo-
mis puola Varėnos stotį geležinkeliu nuo Mergažerio ir miš-
kais - krūmais iš rytų. Skubiai pasikinkęs arklius, 1-s
batarėjos būrys greitąja risčia per pusę valandos pereina
8 kilm. ir užima poziciją krūmuose (smiltynė) ties plentu,
į pietus nuo Prowiant Magazin. Varėnoje viena kanuolė
tiesioginiu taikiniu stotin, bet šūvių jau negirdėti ir sto--
tis jau užimta lenkų, išlindusių iš krūmų tarp Derežnica
upės ir Varėnos miestelio. Staiga vėl prasidėjus šaudy-
mui, būrys, tiesioginiu taikiniu, apšaudo stotį. Nutilo- šau-
dymas. Stovėjęs šiaurinėj stoties daly garvėžis ateina
stotin.  Punkte pamanyta, kad tai mūsų šarvuotasis trau-

kinys «Gediminas» grįžta stotin padėti dirbti... Todėl
būrys perneša ugnį į besitvarkančias, blizgančias kasko-
mis lenkų grandines ties aukštuma «111» prie plento į
Dmitrėwka. Gerai veikia du 1 p. pulko kulkosvaidžiai:
vienas iš Dmitrėwkos į pietus nuo tilto, kitas nuo aukš-
tumos «120» (prie vieškelio Varėna—Solowarce). Len-
kai sugula apkasuos ir 2 valandi eina atkaklus šaudymas.
Lenkai šliauždami iš lengvo slenka prie Merkio ties pop.
Fabr., pasiduodami paupiuį Dmitrėwka, slepiasi nuo kul-
kosvaidžių. Šautuvo kulipkos sužeistas 1-s kanuolės pry-
šakinis eržilas «Aiklus» į šlaunį. Numeriai už skydų
slepiasi. Staiga batarėjos būrio kryptimi pasigirsta
artilerijos šūvis iš Varėnos stoties. Pagaliau paaiškėjo,
kad parvilktas Varėnon nerangusis «Gediminas» sveikina
iš svetimo krašto savo gediminiečius, jį apleidusius. Ap-
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šaudęs būrį, kur keli šoviniai krito ties kanuolėmis ir

tarp arklių. «Gediminas» apšaudo plentų kryžkelę ties
«Prowiant Magazin» ir perneša ugnį plentu mūsų užpa-
kalin. Galima buvo manyti, kad priešininkui vis dėlto
nepasiseks tiesiai pereiti Merkį ties miesteliu, bet staiga,
labiau į šiaurę nuo miestelio perėję Merkį, lenkai pradėjo
grupuotis mums iš sparno ties Lageriu; pėstininkams pra-
dėjo trūkti šovinių. Duotas įsakymas apleisti miestelį.
Būriui (nematomam būti) teko trauktis per krūmus ap-
lenkiant «Prowiant Magazin» iš vakarų ir išeinant plen-
tan ties raide «z» Schiessplatz; per šį gilųjį smiltyną ve-
žimus galima buvo išvežti tik uoliai kareiviams padedant.
Varėnos stotį gynė 312 kuopos, 1 p. pulko naujokais
papildytos. Tai buvo 13 valandą. Tuo metu 4-ji kuopa,
energingai vietos partizanų padedama, durtuvais išmušė
jau įsigrūdusius Perlojos miestelin lenkus; tačiau, abiem
miestelio šonais gausiai supama, gavo pasitraukti. Būrys
taikikliu 125—50 išleido viso 70 granatų ir 173 šrapnel.
Būrys iš naujo sustojo pozicijoj ties Babryszki (raide «K»).
Lenkai, 2 kuopų skaičiuje, užėmė geležinkelį abipus plento.
Būrys, čia prisišaudydamas, išleido 15 granatų ir 4 šrap-
neles, taikikliu 95 —120; viso šią dieną išleista 85 gra-
natos ir 177 šrapnelės. 2-s būrys, 15 val. išvažiavęs iš
Valkininkų miestelio, 17 val. užėmė poziciją Deksznie
kaime; stebėjimo punktas Puszkernios kaimo kapinėse.
19 val. išvažiavo į Lejpuny ir ten atvykęs 23 val. apsi- |
nakvojo.

4/X. 1-s p. pulkas su batarėja, perėjęs 3 Divizijos
vado žinion, nuo 5 val. dalyvavo bendroj operacijoj Va-
rėną atsiimti. 1-s būrys, apie 5!/2 val., kiek prašvitus,
apšaudo geležinkelį abipus plento, Orankos paupį, į pietus
nuo geležinkelio ir, pasitraukus iš čia lenkams apie 8!/2 val.,
apšaudo plentą ir miškelį Prowiant Magazin rajone. Pra-
nešus, kad 3-0 p. pulko dalys iš vakarų jau įėję Varė-
nos miestelin ir 3 p. pulko vadui prašant greičiau apšau-
dyti Varėnos stotį (lenkų užpakalin), būrys, su 1 p. pulko
dalimis, eina pirmyn ir užima poziciją prie plento, kilo-
metro nedavažiavę iki gelžkelio, tuo labiau, kad pasiųs-
tieji būrio 2 žvalgu, nedajoję dar Varėnos (baigiantis
Lageriui), paima nelaisvėn du lenku; neilgiau, kaip už 5
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minučių, baigiant vesti būrio telef. liniją ties gelžkeliu,

gaunamas iš 1 p. pulko 2 bataliono vado nurodymas
vykti būriui pirmyn paskui jau žygiuojančias 1 p. ir 3 p.
pulkų 3 kuopas. Kadangi stotis yra jau tik kilometro
atstumu į pietus nuo gelžkelio, tai būrys, priėjęs tą vietą,

bandė stot pozicijon, kai pranešė, kad užpakaly būrio,
nedaėjęs apie 100 sieksnių, stovi lenkų šarvuotas trauki-
nys. Pasiunčiami būrio žvalgai ištirti jo stovyklą, kad
būtų galima atidengti į jį ugnį, o tuo pat metu kuopos,
buvusios apie kilometrą prieky būrio, sustoja, pradeda
trauktis; kuomet pradeda lygintis su būriu, kur ne kur
matyt net nerimo; kad išvengtų nuo šarvuočio rimto pa-
vojaus, per geležinkelį einant, sukomanduotas batarėjos
būrys eidamas šuoliais, praėjęs kilometrą, stoja į tik ką
apleistą poziciją, bet pėstininkams užimant senuosius išė-
jimo punktus, būrys risčia nusiskubina senon Bobriškio
pozicijon, ugnimi sulaiko priešininką ant geležinkelio, kur
jis ir pasislepia. Pasitaikė, kad būrio atsitraukimo kelias
iki geležinkelio (apie 1 klm.) akmenim grįstas—tat pra-
dėjus šuoliais eiti, tuoj sudužo vieno su šoviniais vežimo
ratas, 0 pasirodžius čia pat lenkams spėta atkabinti tik
arkliai, vežimas gi su 40 šrapnelių, komplektas pakin-
kymų, 3 karabinai, brezentas, keletas katiliukų ir kitų
mažmožių palikta. Išleista viso 99 granatos ir 106 šrap-
nelės, taikikliu 102—175. Jau atsitraukus, gražiai kovos
tvarkoj pasirodė 3 mūsų aeroplanai, apie 1'/2 kilometro
aukštumoj ir, prilėkę Varėnos stotį, pradėjo narstytis ore
žemyn; čiauškėjimas šautuvų ir kulkosvaidžių didžiausias;

palekioję virš stoties keliolika minučių, du jau lekia ša-
lin, o trečias vis dar narstosi; staiga aeroplanas vertika-

liai krenta galva žemyn ir tik kokia 50 sieksnių aukštu-
moj pradeda, matomai, nebevaldomas, vartytis ir puola

kažkokio miško globon. Nereikalinga dar viena šios die-
nos drąsuolio auka... 2-s batarėjos būrys 151/2 val. iš-
važiuoja Dekšnių kaiman senon pozicijon ('/2 kilm. prieš
kaimą). Stebėjimo punktas kaime. Valandą pastovėjęs
būrys palieka pozicijas ir 19 valandą grįžta atgal į Lei-
pūnus; atvykęs 21!/> val. nakvoja.

5;/X. 1 p. pulkas gavęs naują barą nuo upės Oranka
iki Bulstoki-Kuže, užima jį šį vakarą, o batarėjos 1-as
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būrys, 19 val. palikęs poziciją, apie 22 valandą atvyksta
Norwiokiszki dvaran, kur pirmu syk nuo 3/X ryto iškin-
kęs arklius apsinakvoja. 6-7/X. Batarėjos gurguolė
Lendvaravo stoty.

8/X. Pirmas būrys ilsisi Norwiokiszki dvare, antras
Leipūnuose. Dar 6/X 8 val. pranešama, kad padaryta
Suvalkuose sutartis, kurią lygiai 10 val. 6/X Lietuvos
laiku sustabdyti ginklai prieš lenkus Varėnos rajone (ra-
jonas Varėnos skaitosi nuo Nemuno iki meridiano),
o jau 8/X 8 val. prašoma apšaudyti rajoną Pulstoki, ka-
dangi «lenkai mano pulti mūs kairįjį sparną»; iš tikrųjų,
kairiajame sparne Vilniaus grupės, apie Jaszuny, jau pra-
sidėję mūšiai, todėl 2-3 būrys 14 v. išeina iš Leipūnų į
Valkininkus ir apsistoja Dekšnėj 3 bataliono (1 p. pulko)
žinioj. 1-as būrys išėjęs apie 13 val. per Valkininkų stotį,
atvyksta į kal. Lejpuny, į kur taip pat atvyksta ir 2-s bū-
rys ir batarėja. 6 kupos 1 p. pulko priedangoj eina per
Ozierance, Dolkitany, Guokiszki, Rudziškių stotin, į kur
atvyksta 9,X 2 val. Zygiuojant lenkams Vilniaus kryp-
timi, 1 p. pulkas ir batarėja skubėjo Landvaravan. 2-os
kuopos priedangoj, batarėja, 10 valandą išėjus, eina per
Szklary (čia pietauja), Zukiszki, Troki Nowe ir nepriėjus
prie Landvaravo stoties 3 kilometrus apsistoja kely į va-
karus nuo Pietuchavo miško; miške jau buvo pasirodę
lenkų partizanai. Stovim 3 valandas. Pagalios 24 va-
landą apsistojam nakvynei (Naujuose) Trakuose. Batarė-
jos gurguolė Jevje.

10/X. Batarėja Naujuose Trakuose . . .»

1920 m. sausio m. 10 d. 1 pėst. pulkas iš Tauragės
atvyko Alytun ir užėmė prieš lenkus barą: Leipūnai —
Alovė—Jėznas. Siame bare pamainomis stovėjo 3 kuopos.

Pulke tuo laiku ėmė siausti dėmėtoji šiltinė, kuri per
trumpą laiką apie 150 kareivių ir 1 karininką nuvarė į
kapus. Dėl ligų virš minėtą barą užėmė Alytaus ko-
mendantūros kuopos. Tik 1920 m. lapkričio m. 2 d. pus-
kuopės 6-os kuopos išvyko Leipūnuos, 5-ji kuopa Pote-
ronyse pamainė Alytaus komendantūros kuopą, o Jėzne
stovėjo gusarų pulko 2-as eskadronas.
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Taip 1 pėst. pulko dalys keitėsi bare iki 1920 m.

liepos 14 d. Stovintieji sargyboje turėdavo smulkių (žval-

gybos pobūdžio) susirėmimų su lenkais. Pasitaikydavo

mūsų ir lenkų pusėje sužeistų ir užmuštų.

1920 m. liepos mėn. bolševikai, kariaudami su len-

kais ir juos nugalėdami, ima veržtis Lietuvon. Kadangi

1920 m. liepos m. 12 d. tarp Lietuvos ir Rusijos buvo pa-

sirašyta taikos sutartis, tai su raudonarmiečiais ginkluotų

susirėmimų nebeįvyksta. Tačiau lietuviams vis dėlto buvo

reikalinga sudaryti frontas prieš rusus, kadangi jie nau-

dojosi kiekviena proga įsiveržti Lietuvon.
Liepos mėn. 14 d. 1 pulkas palieka Alytų ir žygiuoja

plentais Alytus — Varėna ir Alytus — Merkinė.

Liepos mėn. 15 d. 10 val. antras batalionas pasiekė

Merkinę ir išvijo iš ten lenkų batalioną.

Ką man papasakojo advokatas Bokšickis.

Kodėl pryšakinės vokiečių dalys, stovėjusios Pocilo-

nių kaime Alovės valsčiuje (ties Alytum) su vok. leit.

Sch. staiga atsitraukė ir atidarė raudonarmiečiams kelią

Alytun, tikrai nežinia. Anksti rytą Bokšickis buvo pa-

žadintas, ir jam pranešė, kad visos mūsų valdžios įstaigos

kartu su 1 pulku apleidžia Alytų. Nespėjo apsižiūrėti,

mieste jau vyko susišaudymas, ir turėjo likti. Kaipo «bal-

tagvardietį» norėjo sušaudyti, bet laimei, raudoniems, po

2 dienų viešpatavimo, reikėjo skubiai bėgti, nes grįžtan-

čioji iš Ukrainos vokiečių kariuomenės dalis «Schutz-

truppe Bug», susidėjusi iš pėstininkų, artilerijos, ryšių

komandos ir šarvuoto traukinio, kuri važiavo ešelonu per

Augustavą, Lietuvos valdžios pakviesta išvaryti besiver-

žiančius per Nemuną Suvalkijon raudonuosius, pasuko

per Suvalkus Alytaus link ir vadovaujama gen. majoro

von Riebensahmo, išlipusi iš savo ešelono šiapus Simno,

ėjo vaduoti Alytaus. Pirmyn buvo pasiųstas jų šarvuotis,

privalėdamas sustot ties gelžkelio tiltu Alytuje ir jį sau-

got. Be kulkosvaidžių, jis turėjo lengvą patranką «revol-

verkanone». Artinosi jis prie miesto. Bolševikai pastebėjo
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jį netoli Likiškių km. ir po didelių . pastangų, rankinių
granatų pagalba, pavykus miesto laukų ribose suardyt bė-
gius, traukinio pirmas vagonas nuėjo nuo bėgių. Trau-
kinys turėjo sustot. Tuoj iš šarvuočio pradėjo apšaudyt
miestą ir viena brandgranata pataikė į dvaro trobesius,
kurie užsidegė. Pamatę gaisrą ir juodus dūmus, be to, iš-
girdę, kad vokiečių raitoji žvalgyba pasirodė Kauno gat-
vėje, ir šiaip išgąsdintieji bolševikai sumišo ir skubiai
pabėgo per Nemuno ledą Vilniaus pusėn.

Nespėjo nutilti šautuvų ugnis, miesto vidury, ties
kryžium, jau pasirodė vok. leitenantas suždviem kulkos-
vaidžiais, iš kurių viens pastatytas gatvės vidury, o an-
tras — arčiau bažnytinės tvoros ir, po neilgo šaudymo,
nutilo ir paskutiniai šūviai bėgančių Vilniaus pusėn bolše-
vikų. Už valandos atvyko ir vokiečių pėstininkai, kurie
bolševikus vijo beveik iki Daugų. Pastačius kulkosvaidį,
nežinia iš kur pasirodė Lietuvos milicininkas P. B., ku-
riam kulipka sužeidė ranką ir jis, kartu su kitais vokiečių
sužeistais kareiviais, buvo išvežtas į Suvalkus. Rytojaus
dieną jau veikė vokiečių komendantūra, mūsų įstaigos
jau pradėjo grįžti Gen. majoras von Riebensahm ir
komendantas Hauptmann Siewers pareikalavo bent vieno
Lietuvos valdininko ir apskrities valdybos nario Bokšic-
kio, kuriuos areštavo ir nuvedė komendantūron, kur no-
rėjo laikyt įkaitais, kaip darė Ukrainoje, reikalavo pasakyt,
kas išvijo atsitraukusius vokiečius iš Alytaus (mat, jie ne-
žinojo, kokiu būdu išėjo anie vokiečiai su leit. Sch., nes
su jais neturėjo jokio ryšio).  Parodžius savo dokumen-
tus ir išaiškinus, kad nieks vokiečių neapšaudė, buvo
paleisti.

Atsiprašydami už nereikalingą areštavimą, išdavė
Bokšickiui liudijimą, kad jam, kaipo Liet. valdininkui, lei-
džiama vaikščioti iki 9 val. vak. (šiaip leido tik iki 6val.)
ir tuoj po to paskyrė eiti miesto burmistro pareigas (liud.
iš 19 vas. 1919 m. Nr. 8).

Atsirado ir leit. Sch. ir buvo paskirtas Komendanto
padėjėju. Pats Siewers čia ilgai nebuvo ir jo vieton at-
keltas simpatingas, lietuviams palankus Major Freiherr von
Vietinghoff iš Veimaro miesto, kuris, vėliau perkeltas į
Suvalkus, dažnai telefonu klausdavo, kaip mums čia se-
kasi tvarkytis ir t. t.
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1919 m. vasarą,
galutinai Lietuvą ap-
leisdama, Schutz-
truppe Bug kėlėsi
iš Alytaus į Suval-
kus. Reikėjo perim-
ti telefonų centrali-
nę. Tuo laiku len-
kai, stovėję ties

Alytum, ruošėsi jį
užimti, nes 1 pul-
kas dar nebuvo
grįžęs iš Marijam-
polės ir Alytuje la-
bai mažai tebuvo
kareivių — tik Ko-
mendantūros  ko-
manda. Vietos paš-
to ist. viršininkas S.
centralinės priimti nesutiko. Teko ją perimti Bokšickiui.
Patys vokiečiai tą dieną susikrovė į paskutinio traukinio
vagonus; įnešę dar neišjungtą telefono aparatą į vagoną,
kalbėjosi su paskutiniu telefonistu centralinėje ir susitarė,
kad esantieji prie kiekvieno iš trijų miesto tiltų raitieji
sargybiniai, kai išgirs tyčia metamos rankinės granatos
sprogimą, turi skubiai joti stotin ir kartu vykti į Suval-
kus. Sargybai prie tiltų perimti buvo atvykę mūsų ko-
mendantūros kariai, ruošdamiesi kovon su lenkais. Ka-
teivinėse — komendantūroje — buvo likęs rezervas: Ko-
mendantas karininkas Naujanis-Salkauskas ir keli karei-
viai.  Artinosi skirta granatos metimui minutė. Vokietis
dar centralinės neperdavė. Staiga pasigirdo sprogimas
ir tuoj pro langą pralėkė vokiečių raitelis, stovėjusis prie
miesto tilto. Vokietis atsisveikino ir išėjo. Jam išėjus,
geležinkelio stoties viršininkas iš vagono skambino ir
prašė, kad neužmirštų pasiimti telefonus nuo tiltų, bet
vokiečio, kurs buvo ką tik išėjęs, Bokšickis nešaukė.
Tuo būdu, šiuo itin svarbiuoju momentu, ginant miestą
nuo priešų, liko telefonai, kurie tuoj po to turėjo lemian-
čios reikšmės, nes lenkai veržėsi per plento tiltą ir tik 

M. Bokšickis.
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dėka praneštai Komendantūrai žiniai ir gautai iš ten pa-
spirčiai —paties Komendanto ir kelių kareivių, — lenkai,
po smarkaus susišaudymo, buvo atremti ir daugiau jau
nėjo. :

Tuo pačiu laiku tam tikro nusistatymo žmonių no-
rėta įsiveržti centralinėn, kur buvo Bokšickis vienų vie-
nas, bet, laimei, jis buvo užsidaręs. Tą dieną jis prašė iš

Komendanto nors vieno ginkluoto kaveivio, bet dėl stokos,
kareivis teatėjo rytojaus dieną. Kaip Bokšickis jautėsi
centralinėje naktį, galima sau įsivaizduot. Centralinėje
teko jam išbūti 7 dienas. Jam pagalbon buvo atsiųsti ir
kiti valdininkai, o jau po 7 dienų atvyko iš Kauno Pašto
Valdybos skirti žmonės.

Sių 7 dienų bėgy buvo toks įdomus atsitikimas:
Iš Generalinio Stabo, rodos, viršininkas skambina ir

klausia, ar neturima kokių nors žinių iš užfrontės, nes.
mūsų žvalgyba per paskutines dienas nėra gavusi jokių
tikrų žinių. Tais laikais mūsų milicija pasilikdavo vietose,
kurias lenkai okupuodavo. Butrimonyse užėjo lenkai, o
ten liko mūsų milicininkas Puodžiūnas. Bandė Bokšickis
skambint į Butrimonis, bet pasirodė, kad lenkai perkirto
liniją. Paskambino jis per Prienus į Jėzną ir per ten
gavęs Butrimonis kalbėjo su Puodžiūnu, o po to sujungė
Kauną per Alytų, Prienus ir Jėzną su Butrimonimis. Tuo
būdu Gen. Stabas gavo žinių.

Vėliau Alytaus paštan Bokšickiui buvo atsiųsta 600
auksinų dovanų ar atlyginimo, bet B. jų neėmė.

Bokšickis buvo apskrities valdybos narys ir sekre-
torius, be to, dirbo pas Apskrities Viršininką. Vien-
kart buvo tarpininku tarp mūsų ir vokiečių valdžių. Vieną
dieną atvyko, rodos, iš Gardino vokiečių karininkų ko-

misija perduot Lietuvos valdžiai Alytuje esančius tris
tiltus. Jie prašė apie 7-8 milionų markių arba bent pa-
sirašyt šios sumos aktą. Susitart su jais nebuvo galima.
Jie nuvyko į miesto tiltą, atplėšė porą grindų lentų, įdėjo
piroksilino ir pastatė ultimatumą: arba laike pusės va-
landos pasirašyt jų aktą, arba jie sprogdins tiltus. Skam-
binta į Susisiekimo Ministeriją ir buvo iššaukta automo-
biliu komisija. Kad išloštų laiko, prisiėjo vokiečius kviesti
į svečius ir gerai pavaišint. Tokiu būdu susilaukta iš
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Kauno Min. atstovų, kurie su «suminkštėjusiais» vokiečiais
susitarė. Taip liko nesusprogdinti tiltai.

Po to kai sukilę lenkai nuginklavo Seinų įgulą, į
Seirijus atbėgo kažkoks kareivis ir telefonu skambino
Alytun Apskr. virš. įstaigon, prašydamas pranešti Ko-
mendantui, kad siųstų iš Alytaus pagalbos ir vaduotų
Seinus. Tuo laiku, bekalbant telefonu, iš gretimo kam-
bario vienas milicijos valdininkas, iš neatsargumo, iš-

šovė iš kariško šautuvo ir pataikė Bokšickiui kojon, pa-
darydamas žaizdą iki kaulo. Bokšickis, neišsigandęs, per-
rišęs koją, pranešė Komendantui apie įvykį ir išvyko li-
goninėn.  Gydėsi apie 4 mėn.

1919 m. vasario m. 8 d. keli vokiečiai pradėjo plėšti
Alytaus mieste Narulianskio krautuvę, ties Bokšickio
langu. Pakeltas triukšmas, subėgo mūsų milicininkai ir,
juos areštavę, nuvarė I pulko daboklėn. Vakare apie
6 val. Bokšickis, eidamas iš Vilniaus pusės miesto, buvo
sulaikytas vokiečių sargybos, kuri sustabdė judėjimą per
tiltą. Parodžius savo lietuvių ir vokiečių kalbomis ra-
šytą liudijimą, kad yra apskrities valdybos narys, jį vieną
praleido.  Tuokart jis, supratęs, kad prie tilto trejose
rogėse sėdėjusieji smarkiai apsiginklavę vokiečiai su kul-
kosvaidžiais važiuoja vaduoti savo kolegas, nubėgo į mi-
licijos raštinę ir telefonu pranešė pulkan.

Pulko vadas, laiku susigriebęs ir perspėtas, vokie-
čius nuginklavo. Ačiū šiam, pavyko išlaikyti Lietuvos
kariuomenės garbę ir išvengti didelio nesusipratimo, ar
ko nors blogesnio I pulkui, jei jis būtų buvęs užkluptas.
Sis įvykis aprašytas «Kario» žurnale 1927 m. rugpiūčio
m. 14 d., bet kas būtent pranešė, nenurodyta.

Buvo dar daugiau labai įdomių ir reikšmingų dalykų.
Bokšickis žada 1918-1919-1920 m. atsiminimus parašyti.
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Alytaus Apskrities Komendantūros
trumpos chronologinės žinios paimtos
iš Alytaus Komendantūros įsakymų.

Alytaus apskr. komendantūra savo užuomazgą gavo
iš I p. pulko paskiriant iš pulko 5 karininkus: Grebliauską,
Grušecką, Daniliuką, Janušauską ir Naujanį, kuris buvo
paskirtas pirmuoju Alytaus apskr. Komendantu. Iš I p.
pulko buvo duota 300 kareivių, kurie sudarė pirmą ko-
mendantūros kuopą.

Komendantūros I kuopos vadu buvo paskirtas karin.
Grušeckas. Komendantūros Įsak. 3 Nr. įsteigta Alytaus
apskr. komendantūros skyriai: Dauguose su karininku Jan-
kavičium, pavaduotoju karo vald. Lapėnu ir vienu būriu
kareivių — 80 kareivių.

Varėnoje—su skyriaus komendantu karin. Janušausku
ir pavaduotoju karininku Grebliausku.

1919 met. birželio mėn. 2 d. Kom. įs. 26 Nr. iš
Kauno Komendantūros atkelti karininkai Eičiūnas ir Da-
niliukas, kurie paskirti būrių vadais.

1919 met. liepos mėn. 6 dieną Km. įs. 55 Nr. 5 $
komendantūros karininkas Grebliauskas mūšiuose su len-
kais Daugų apylinkėse sužeistas. Karin. Grebliauską pa-
vaduoja karo vald. Balčiūnas.

1919 met. rugsėjo m. 6 dieną Km. įs. 68 Nr. 10 $
karininkas Grebliauskas -antru kart sužeistas mūšiuose su
lenkais ties Daugais ir paimtas nelaisvėn lenkų žiauriai
nukankintas ir sušaudytas.

1919 mt. K. įs. 80 N. į Alytaus komendantūrą atkelti
karininkai Ciurlionis iš Kauno kom. komend., kuris p. įs.
paskirtas komendantūros 2-on kuopon būrio vadu ir Kru-
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konis iš I pėst. pulko, paskirtas į I-mą K. kuopą būrio
vadu.

1919 met. spalių mėn. 2 dn. K.įs. 138 Nr. Alytaus
apskr. komendantūros I-os kuopos bare ties Leipalingiu
kautynėse su lenkais pakliuvo nelaisvėn I kp. kareivis
Plasnevičius Petras. :

1919 mt. gruodžio m. 13 d. K. įs. 152 Nr. 4 $ ko-
mendantūros Leipalingio apskr. bare Leipalingio rajone per

 

1919 metų Alytaus komendantūros karininkai. Iš kairės į de-
šinę: lenkų nužudytas ties Liškiava Kazys Grebliauskas, Feodo-
ras Daniliukas, pabėgęs pas lenkus Jonas Eičiūnas, Leonardas
Jankovičius, dabar 9 p. p vyr. leitt Antanas Grušeckas, Janu-
šauskas ir vidury ant staliuko sėdi komendantas, a. a. pulkinin-

kas Bolius Naujanis-Salkauskas.

kautynes su lenkais pakliuvoį lenkų nelaisvę Leipalingio
apsaugos baro viršininkas karin. Čiurlionis Povilas.

1920 mt. sausio mėn. 19 d. K. įs. 21 Nr. 3 $ I-a
kom. kuopa besikaudama su lenkais po Seinais nustojo
1-no nukauto: Kovolenkos Simo ir 7 pakliuvusių nelais-
vėn: Juršos Kosto, Pledzinsko Juozo, Zopaldos Juozo,
Vasenbliusko Dovydo, Slanskio Miko, Jasiūno Alfonso
ir Krikštopaičio Jono.

1920 mt. vasario mėn. K. įs. 52 Nr. paskirtas ko-
mendantu vyr. leit. Daniliukas. Majoras Svylas, perda-
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vęs Alytaus komendantūrą, perkeltasį I-mą atskirą bata-

lijoną.
— 20 mt. II-21 d. K. į. 52 Nr. 6 $ Kom. karin. Da-

niliukas ir Krukonis perkelti į 9 pėst. pulką.

— 20 m. VI m. K. į. 171 Nr. 4 $iš Alytaus vietinės

brigados atkeltas karin. vyr. leit. Antanėlis ir paskirtas

I-ju Komendanto padėjėju.
— 21 m. II m. K. į. 46 Nr. 5 $ atkeltas iš Mažeikių

komendantūros Vyr. leit. Mastauskas ir paskirtas II-ju Ko-

mendanto padėjėju.
Vyr. Leit. Daniliukas 1922 mt.V m. K. Į. 127 Nr.

komendantūrą perdavė kapitonui Bendikui.

— 23 mt. birželio m. Kariuomenės įsakymu Alytaus

apskr. Komendantu paskirtas pulk. leit. Vimeris. Kapito-

nas Bendikas perkeltas į II-4 Karo Apygardą.

Alytaus Komendantūros nuo pat jos susikūrimo —

1919 mt. gegužės mėn. 22 d. karininkai vadovavusieji

komendantais ir karininkai tarnavusieji Alytaus Komen-

dantūroje:

1. Pulk. leit. Vimeris (dabartinis Komend. — nuo
1923 mt. birželio m. 22 dn.).

2 "Majoras Svilas Al. (7 pėst. pulke).
3. Kapit. Bendikas St. (II K. Apygardoje).
4. Vyr. I. Daniliukas V. (Vilkaviškio mok. Inspek-

torius).
5. Vyr. I. Antanėlis Juoz. (Atsrg.)
6. Vyr. l. Mastauskas Mrt. (Šakių aps. pas. pol.

rajono viršininkas).
7. A.A. karin. Grebliauskas (lenkų sušaudytas).
8. A.A. karin. Naujanis.
9. Vyr. I. Grušeckas Ant. (9 pėst. pulke).

10. Daniliukas Feodoras (?)
11. Janušauskas Jonas (num. 2 p. p. iš ats.).
12. Eičiūnas Juozas (?)
13. Kr. Čiurlionis Pov. (Sus. Minis.)
14. Kr. Krukonis Vld. (?)
15. Jankavičius Lenid. (lais. sam. karo butų skyriuj)
16. K. v. Lapėnas (?)
17. K. v. Balčiūnas (?)
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Priesaika Alytaus komendantūros
karininkų.

«Mes, žemiau pasirašiusieji, prisiekiame Aukščiausiam
Viešpačiui Dievui teisingai tarnauti Lietuvos kariuome-
nėje, būti ištikimais mūsų krašto konstitucijai, klausyti
savo vyresnybės, griežtai jos įsakymus pildyti ir šventai
laikyti mums įteiktą paslaptį. Prisiekiame nesigailėdami
savo sveikatos nė gyvasties ligi paskutiniam kraujo lašui
ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, o taip pat mūsų
žmones ir visą mūsų žemę nuo kokių nors užsienių ar
vidaus priešų užpuolimų ir nuo visų tų, kurie mūsų krašte
kels riaušių, ardys žmonių darbą ir ramumą, ar kitaip
kaip skriaus žmones. Prisiekiame su priešu griežčiausiai
kovoti, neidami su juo į jokias pažintis, sutartis ar šiaip
susižinojimą raštu ar žodžiu, visą gi tai, ką apie priešą
sužinosime ar išgirsime, tuojau savo vyriausybei pranešti.

Kad šią priesaiką darome tikra širdimi ir gryna są-
žine, iškeliameranką prie Viešpaties Dievo.

. Pasirašė:
Karin. B. Šalkauskas, karin. L. Jankavičius, karin.

An. Grušeckas, karin. Eičiūnas, karin. Janušauskas».

ĮSAKYMAS. | NnPHKA3B,
Visi krautuvių ir šiaip vie-|

šų įstaigų savininkai privalo iki,
1 d. birželio š. m. pamainyti sve-
timtaučių iškabas — lietuviško-
mis, kuriose lietuvių parašas turi
būti pagarbos vietoje. Nepil-
dantieji šio įsakymo bus admi-
nistratyviu budu baudžiami pini-
gine pabauda lygi 500 mk.

Alytaus Apskr. Viršininkas
(parašas)

Alytaus Komendantas
Karininkas:
(parašas)

Alytus, 10/V 19 m.  

Bck co6cTBėHHHKM TOproBHIXP,
O6HeCTBEHHBIXb H AP. YWpexneHiū
06a3aHbI! 10 1 iioHAa C r. NnepeMė-
HHTb HHOCTPaHHBI4 BBIBBCKHŲ — Ha
HOBBI4, Ha KOTOPbIXb JIHTOBCKOMY
TEKCTY AOMKHO 6BITB yNBNeHO NO-
ųeTH0e€ MkcTo0  Hencnonnanmie
3TOro NpHKasa GynyYTE MITpabyeMEI
Bb alNMHHHCTPaTHBHOMG MOpanKt
no 500 Mapok+

HasansHuk6 OnuTckaro yžsna:

(parašas)
KoMmennpanTe r  OnuTai:

(parašas)
OnuTa, 10/V—19 r.
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APSAUGOS MINISTERIJA
(Vytis)

VILNIAUS MIESTO

KOMENDANTAS PALIUDYMAS

Sausio mėn. 2 d. 1919 m.

Nr.-155

Šiuomi liudijama, kad šio rašto savininkas Jonis
Gabrielius kilęs iš Daugužių kaimo Vilniaus gub. 19

metų, tikrai priklauso prie Vilniaus miesto apsaugos

ir turi teisę nešioti nustatytąją formą ir ginklą. Tai

patvirtinama Vilniaus miesto Komendantūros antspauda

ir atatinkamais parašais.

Paliudymas turi galę iki 1919 m. kovo mėn. 1

dienos.
Kazys Skirpa

Už Vilniaus miesto Komendantą

Gužas

Antspaudas: Adjutantas

Vilniaus miesto
Komendantas

V. R. M.

ALYTAUS APSKRIČIO

KominAiR PALIUDIJIMAS
1919 m. sausio mėn. 13 d

Nr. 82/7

Šiuomi liudiju, kad piliečiui P. Morkui Akstinui
iš kaimo Raudamonių Merkinės parapijos yra leista

laikyti pas save ginklą Nr. 87099. Sautuvas.

Alytus, 1919 m. sausio 13 d.

St. Čurlionis

Alytaus apskrities valdžios Komisaras

Antspaudas: J. Marčiukaitis
„Alytaus apskričio i ž LOS aaa

koaiaerės Už apskrities milicijos Viršininką
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Vyr. leitenanto Grušecko atsiminimai.

«1919 metų pavasarį, vokiečiams iš Alytaus išvykus,

lenkai atsidangino Varėnon; paskui jie užėmė: Merkinę,

Perloją, Pocelonis, Daugus, Pivašiūnus, Butrimonis. Jų

raiteliai dažnai pasirodydavo apie Leipūnus, Leipalingį,

Raud. Alovę.
Alytaus komendantūrai buvo pavestas baras nuo

Druskininkų tilto iki Punios. Lenkai plėšdavo, grobdavo |
ypač valdišką lietuvių turtą.

Anais laikais buvo nuvykę iš Alytaus į Alovės

dvarą parsivežti pašaro. Lenkų ulonų 19 pulkas pagrobė

tuos arklius su vežimu ir nusivarė pas Daugų lenkų ko-

mendantą poručniką Swiechowskį, kilusį iš Žemaitijos

dvarų nuo Nemakščių. Buvo aršus žmogus.

Tuometinis apskr. virš. Slepavičius kreipėsi tuo rei-

kalu pas komendantą. Komend. Salkauskas, susižinojęs

su mūsų Štabu, siuntė savo delegaciją pas lenkus į Daugus.

Delegacijoj nuo komendantūros buvo karin. Grušeckas ir

apskr. virš. Šlepavičius. Nuvykus jiems į Pocelonis, kur

buvo lenkų užtvara, teko laukti apie 1!/2 val., kol atvyko iš

Daugų lenkų komendantas Swiechowskis.  Komendantas

atsakė, kad apie tuos arklius jis nieko nežinąs. Jam buvo

nurodyta, kad iš Pocelonių žmonės matė, kaip jo raiteliai

nusigabeno mūsų arklius į Daugus. Vietoj atsakymo,

Swiechowskis ėmė agituoti ir pasiūlė karin. Grušeckui

su visa kuopa pereiti pas lenkus. Girdi, jūs nei inteli-

gentų, nei inžinierių, nei kitų mokslo vyrų neturit, visvien

nieko iš jūsų Lietuvos neišeis, ji neišsilaikys.

Jam buvo trumpai atsakyta: — Ponas poručnike,

(kalbėjosi rusiškai), mes atvykom atsiimti mūsų arklius, 0-

politikos klausimai ne mums spręsti: — ateitis parodys!

Pasikalbėjimas truko arti pusvalandžio. Pradėjo temti.

Mūsiškiai, matydami, kad nieko nepeš, jau rengėsi sėsti

į fajetoną ir važiuoti atgal į Alytų. Tuo tarpu prijojo
lenkų raitelis ir padavė komendantui raštelį. Sis, jį pa-
skaitęs, pareiškė, kad gavęs įsakymą iš savo vyriausybės
suimti abu delegatus ir ryt dieną per Varėną išsiųsti Vil-
niun, nežiūrint to, kad ponas lenkų komendantas per vie-
tinius gyventojus įspėtas, jog atvykus lietuvių delegacija,
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atvyko su balta vėliavėle, žodžiu, kaip yra priimta par-
lamentarine tvarka.

Visos pastangos įtikinti komendantą, kad toks sulai-
kymas priešinas parlamentarinei tvarkai, nieko negelbėjo.
Mūsų delegatai, lydimi lenkų komendanto ir vieno rait.
ginkluoto kareivio, fajetonu vyko į Daugus. Dauguose su-
imtieji buvo patalpinti vietos klebonijoj. Kitą rytą atvyko
komendantas ir pranešė, kad jo vyriausybė atšaukus įsa-
kymą ir dėl to nėra reikalo gabenti juos į Vilnių. Kas
liečia arklius, komendantas lenkišku mandagumu pasiža-
dėjo surasti ir grąžinti. Vienok jų ir iki šios dienos
negrąžino.

Delegacija nieko nelaimėjusi grįžo 'Alytun.
Vėliau buvo nuginkluota mūsų užtvara netoli Mer-

kinės ir ties Liškiava buvo nužudytas karininkas (Greb-
liauskas.  Pasipainiojusius lenkus mūsų kareiviai nugin-
kluodavo, o atsilygindami už grobimus ir žudynes, atsi-
vesdavo kokį lenką net ir su ginklais ir arkliais. Apie
tai liudija žemiau talpinamieji dokumentai».

Grupa Majora Zaruskiego
Op. L: 92

Do
Litewskiego wojskowego bylego Dowodcy miasta Merecza.

Miejsce postoju dnia 24/7 1919,
Dnia 24/7 b. r. zostala nasza placowka w Ruskim Siole

czdradzicko zaatakowana przez sily litewskie i wziętą do niewoli.
Poniewaz dotychczasowe stanowisko wojska polskiego ni-

czėm nie usprawiedliwia dzisiejszego napadu, przeciwnie, na kaž-
dym kroku zaznaczano Zz polskiej strony chęč utrzymania dob-
rych stosunkėw i zgodnego spėlžycia, Dowodztwo operującej
grupy mjra. Zaruskiego zwraca się do Dowodztwa tamtejszego
frontu litewskiego z žądaniem spowodowania natychmiastowego
wydania calej placowski z Ruskiego Siola tj. wszystkich ludzi
i koni wraz z bronią, amunicyą i rynsztunkiem žolnierskim i
konskiem.

Dowėdztwo Grupy žąda wydania tą drogą, niechcąc psuč
stosunkėw wzajemnych, ktorych utrzymanie na dobrej stopie
ležy w interesie tak polskiego jak i litewskiego narodu.

W razie nie wydania zabranego do nievoli plutonu kawa-
leryjskiego Dowėdztwo Grupy wyciagnie Zz tego aktu odpowie-
dne konsekwencye.

Dowėdca grupy i pulku:
Adjutant (parašas) (parašas)
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Dow6dztwo Grupy Majora Zaruskiego.

Do
Wojskowego Dowodzwta miasta Olity w Olicie.

Miejsce postoju dnia 11/VIII 1919,

Na pismo Dowėodzwta grupy L: op. 109/19 z dnia

25. lipca 1919 r. otrzymalem pismo Wojskowego Dowod

cy Olity pulkownika Novjanis —Szolkowskiego, že w spra-

wie oddania naszych koni zabranych przez wojsko litews-

kie naszej placowce w Ruskim Siole przywiezie sam od-

powiedž wladz wyzszych z Kowna do Bobryszek dnia 30

lipca 1919 r.
W myšl powyžszego pisma pulkownika Novjanis—

Szolkowskiego Dowodztwo grupy dotychczas czekalo na

zwrot zabranych podstępnie koni i na odpowiedz.

Poniewaz Wladze.litewskie do dnia dzisiejszego nie

daly zadnej odpowiedzi w sprawie powyzszej, Zzwracam

się jeszcze raz Zz kategorycznem zadaniem zwrotu zabra-

nych koni, rynsztunku i broni do 24 godzin od chwili do-

ręczenia niniejįszego pisma. .

"W razie przeciwnym po uplywie 24 godzin, cala

sprawa zostanie przedstawiona Wladzom wyžszym pols-

kim, ktėre žarządzą odpowiednie kroki.

Oddanie koni ma nastąpič w Dicilancach.

Dowėdca Grupy: (parašas).

Dominium .

METELEĖ 13 Maja 1919
poczta i powiat Olita

5 klm. od st. kol. Simno.

Panu Komendantowi miasta i powiatu Olita
Szanowny Panie!

Gospodarze wsi Metelica i innych kolo lasu «Ryn-

kajė» (wlasnošci p. p. Muszyfskich) na brzegu jeziora

Duš bez mego pozwolenia i bez žadnej oplaty popędzili

swoje bydlo na pastwisko do lasu «Rynkajė».

Poniewaž žadnym rozporządzeniem Rządu dotych-

czas nie skasowano prawa na prywatną wlasnošč, wigc

uprzejmie proszę Šzanownego Pana zastosowač odpo-

wiedne šrodki, by przerwač w zaraniu to bezprawie. Do

pomocy miejscowych wladz nie udaję się, bo bierne ich

zachowanie się względem strasznych nadužyč w rybo-

Iowstwie i rakobraniu ze strony okolicznych gospodarzy

na naležących do Metel jeziorach, nie daje mi najmniejszej
nadziei, by stanęly w naszej obronie i w danej sprawie.

Z. powažaniem
Administrator dobr Metele (parašas).
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Maj. Bronius Ambraziejus.

I-ji artilerijos grupė.

4-jo artilerijos pulko dalis — 1-ji artilerijos grupė,
stovinti Alytuje, turi šitokią praeitį:

11 batarėja įsteigta 1920 m. spalių mėn. 25 d. Kaune,
Panemunėje. 1923 m. pavasarį visos Lietuvos kariuom.
batarėjos buvo perkeltos Alytun. 1926 m. kai kurios ba-
tarėjos buvo perkeltos Vilkaviškin ir kitur, o Alytuj pa-
liko tik 11 batarėja, kuri, įėjus į I-ją artilerijos grupę,
ir dabar čia tebestovi. |

Grupės vadas major. Ambraziejus.
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2 ulonų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštie-
nės Birutės pulkas.

1920 metų spalių 30 d. įsakymu kariuomenei 12 Nr.
pradedamas organizuoti antras raitelių pulkas. Pulko vadu
buvo paskirtas pulkinin-
kas Jackevičius. Į pulką
buvo perkelti šie kari-
ninkai: kapitonas P. Ple-
chavičius, kap. Nagrod-
skis, vyr. leit. A. Plecha-
vičius, leit. (Goštautas,
leit. Vedeckas, leit. Ra-
čiūnas, leit. Maliauskas,
leit. Braždžionis, leit. Va-
lentėlis, karo vald. Kliu-
gas ir karo vald. Stan-
kevičius. Tai pirmieji
ulonai—pulko pionieriai.

Lapkričio mėnesio
pradžioje iš etapų skirs-
tymo punkto Zalian Kal-
nan Kaune, dabartinėn
gusarų kareivinėn, ėmė
plaukti 2 raitelių pul-
kan vyrai — kariai. Iš
pirmo raitelių pulko at-
vyko keletas vachmistrų,
 

Pulk. Aleksandras Plechavičius,
ulonų pulko vadas.



puskarininkių; iš atsargos batalijono, stovinčio Panemunėj,
taip pat. Lapkričio mėn. 16 d. išleidžiamas pirmas 2 rait.
pulko įsakymas. Už savaitės pulkas gauna pirmąją ark-
lių partiją — 30 arklių.

 

 

1929 m. birželio mėn. Kalesnykų miške piemenys buvo sugavę
du mažus vilkučius. Alytuje juos pardavė ulonų pulko kari-
ninkams. Vilkučiai užaugo pulko parke, aptvertam apie 100

metrų pločio gardely; mito mėsa. 1931 m. nukauti.

1921 m. sausio 27 d. pulkas jau turėjo suorganizuo-
tus 3 eskadronus. 2 eskadronas išvyko į Plinkšių dvarą,
Mažeikių apskrity, 1 eskadronas, vadovaujamas kap. P.
Plechavičiaus, kovo 30 d. išvyko į Palangą dalyvauti jos
prijungime prie Lietuvos iškilmėse.

1921 m. balandžio mėn. 24 d. 2 rait. pulkas išvyk-
sta į Uteną saugoti barą nuo Giedraičių iki Latvijos sie-
nos. Šiame bare pulkas išstovėjo iki spalių mėn. 22 d.
Iš Utenos atvyko Kaunan — Zalian Kalnan. Kokį mė-
nesį čia pabuvęs, apsitvarkęs, buvo nukeltas į Vilkaviškį
ir ten išstovėjo iki 1926 m. rugpiūčio mėn. 30 d. Pulko
vadu čia buvo ailė A. Plechavičius, kuris ir dabar va-
dovauja pulkui. Vilkaviškio pulkas buvo perkeltas.
Alytun, — ten ir Ala tebestovi.

1928 m. rugsėjo mėn. 30 d. pulkas pavadintas 2-ju
ulonų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės pulku
ir įteiktas pulko štandartas.

158



 
 

Ulonų pulko vėliava.



1926 m. rugsėjo m. pradžioje išformuota Alytaus Įgu-
los ligoninė, kurios paskutiniu viršininku buvo pulk.
gyd. Jagminas, ordinatoriu kapit. gyd. Goldenheimas. Ligi
1928 metų birželio m. 1 d., be dabartinės ulonų pulko ligo-
ninės, Alytuje jokios karo gydymo įstaigos nebuvo.

1928 m. birželio m. 1 d. įsteigta laikina karo sanatorija
sergantiems plaučių ligomis. Vieta sanatorijai labai tinkama:
aplinkui pušų miškas, kuris apsaugo sanatoriją nuo vėjų;
trobesys erdvus, gyvenamų patalpų langai į pietų-rytus.

 

Alytaus karo sanatorija.

Sanatorija veikė ligi 1 d. spalių ir per visą sezoną joje
gydėsi labai daug ligonių. Dauguma ligonių pasitaisė ir
dalis jų galėjo vėl grįžti prie savo darbo. Sanatoriją
visą sezoną vedė kapit. gyd. Trečiokas.

1929 m. 17 d. balandžio į Alytų buvo perkeltas karo
ligoninės plaučių ligų skyrius, kuris čia išbuvo ligi gruo-
džio 19 dienos. Skyriaus viršininku buvo pulk. leit. gyd.
Puodžiūnas, ordinatoriais pradžioje gyd. Michailovas, po jo
kap. gyd. Trečiokas, vėliau vėl gyd. Michailovas ir po
jo kap. gyd. Norkus. Skyriuje buvo daugiausia prakti-
kuojami ramumo ir dietetinis gydymai. (Gydymo rezul-
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tatai būdavo labai geri, nors

ir nebuvo tinkamo sanato-
rijai įrengimo.

Turėdama galvoje gerus
dviejų sezonų gydymo rezul-
tatus, karo sanitarijos Valdyba
iškėlė klausimą įsteigt Aly-
tuje nuolatinę plaučių tuber-
kuliozu sergantiems kariams
sanatoriją. Tam reikalui rei-
kalinga kapitaliai atremon-
tuoti esamą triobesį, reika-
linga pristatyti verandas, kur,
ir blogam orui esant, galėtų
ligoniai per ištisas dienas būti
lauke; tas viskas kaštuotų ne-
maža pinigų. Dėl lėšų sto-
kos 1930 m. įsteigti nuola-
tinę sanatoriją nepavyko ir Gyd. pulk. Jonas Puodžiūnas.
teko pasitenkint tik laikinu
karo ligoninės skyriu, kuris ir pradėjo veikti nuo birže-
lio 1 d. Skyriaus viršininku paskirtas pulk. leit. gyd.
Puodžiūnas.

 

Pulkininkas Mikas Rėklaitis.

Pulkininkas Mikas Rėklaitis yra gimęs 1895 m. rug-
sėjo mėn. 6 d. Daugirdėliuose, Alytaus valsčiaus ir apskri-
ties. 1915 metais baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Išvykęs Rusijon, 1916 m. sausio 1 d. buvo mobilizuotas
ir pateko į Aleksiejaus karo mokyklą, kurią gegužės 1 d.
baigė. Tapęs praporščiku pateko į 64 pėst. pulką, o su
juo į frontą ir dalyvavo didžiuosiuos mūšiuos ties Tarno-
poliu ir kit. vietose.

Laike 1917 m. revoliucijos išvyko atostogų, tikėda-
masis nebegrįžti kariuomenėn. Vis tik teko dar tarnauti
iki 1918 metų sausio 30 d., kada buvo išėjęs Lenino de-
kretas, paliuosuojantis mokytojus iš kariuomenės. Grįž-
tant Lietuvon vokiečiai jį suėmė ir nugabeno Vokietijon,
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nelaisvių stovyklon, iš

kur tik 1918 m. lapkri-
čio mėn. 5 d. grįžo Lie-
tuvon. Grįžęs tėvynėn
aktingai dalyvavo vietos
valdžios sudaryme, buvo

Alytaus apskrities mili-
cijos vadu, o 1919 metų

sausio m. 15 d. pastojo
savanoriu į 1 pėst. pul-
ką. Pulke buvo kuopos,

bataliono vadas; 3 metus
buvo Kėdainių apskr.
komendantu, dirbo III
apygardos štabe ir dabar
yra1 pėst. pulko vadas.

Už pasižymėjimą
mūšiuose su bolševikais

ties Kalkūnais apdovanotas Vyties kryžium, savanorių
medaliu ir latvių nepriklausomybės medaliu.

 

Pulk. Mikas Rėklaitis.

Atsargos pulkininkas Vladas Rėklaitis.

Vladas Rėklaitis gimė Daugirdėliuos, Alytaus vals-

čiaus ir apskrities. Baigęs 5 klases Marijampolės gimna-

zijoj, išvyko Rusijon ir ilgą laiką gyveno Maskvoje iar-

maceutu.

Mobilizuotas rusų kariuomenėn iš pradžių buvo «vol-

noopriedeliajuščy», paskui išlaikė karininko laipsnio eg-

zaminus ir, kilus Didžiajam Karui, vėl buvo mobilizuotas,

bet jau kaipo atsargos praporščikas.
1918 metų gale įstojo savanoriu 1 pėst. pulkan Aly-

tuje, iš kur buvo perkeltas 7 p. pulkan bataliono vadu

ir vėliau—pulko vado padėjėju. Iš 7 pulko gavo pasky-

rimą 5 pėst. pulko vadu, — išbuvo iki 1929 metų vi-

durio. Už 1920 m. operacijas prieš lenkus gavo pasiū-

lijimą, vieną laipsnį aukščiau, ar Vyties Kryžių. Pasirinko

laipsnį.
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Daugirdėlių  Rėklaičio brolis Martynas su Viktorija
Chmieliauskaite — Rėklaitiene iš Augustavos buvo pra-
džios mokyklos mokytoju. 1887 metais persikėlė į Lie-
tuvą ir gyveno Sakių apskrity, Vilkavišky ir 1900 me-
tais persikėlė į Marijampolę. Cia buvo apskrities virši-
ninko padėjėju ir viršininku: 1919 metais Marijampolėj
mirė. Viktorija Rėklaitienė mirė 1930 m. balandžio 29 d.
Suvalkuose.

 

Daktaras Petras, teisininkas Pranas, kuni-
gas Kazimieras ir inžinierius Viktoras —

broliai Rėklaičiai.

1) Vyriausias sūnus Pranas baigė Marijampolės gim-
naziją ir Dorpato universiteto juridinį fakultetą 1907 m.
aip juristas darbavosi Augustave, Suvalkuose, Gardine.

Po karo grįžęs iš Rusijos apsigyveno savo senoj gyve-
namoj vietoj, vedė vietinę gyv. ir dabartiniu laiku gyvena
Lomžoj, kur yra apygardos teismo pirmininku. Tenai gana
įdomus teismo sąstatas: pirmininkas Rėklaitis; nariai: Skir-
gaila ir Giedraitis — lietuviai lenkus <sūdija». :

2) Petras, gimęs 1885 m. birželio 25 d. Augustave.
Gimnaziją baigė Marijampolėj ir 1911 metais— Petrapilio
medicinos akademiją. Karo metu tarnavo gydytoju rusų
kariuomenėj ir prie Žalgirio gale 1914 m. pateko vokie-
čiams į nelaisvę. Nelaisvėje išbuvęs trejetą metų, grįžo
Lietuvon ir 1919 m. pradžioj įstojo savanoriu Lietuvos
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Inž.V. Rėklaitis.

 

  

kariuomenėn. Išėjo atsargon
pulkininko— leitenanto laipsn.
1925 metais ir dabar gyvena
Kaune, užsiimdamas gydytojo
praktika.

3) Kunigas Kazimieras
irgi gimnaziją baigė Marijam-
polėj, paskui Petrapilio dvas.
seminariją ir akademiją. Pen-
ketą metų prieš karą dar bai-
gė Jėzuitų kolegiją Ryme.
Dabar gyvena Ryme ir yra
Marijonų vienuolyno vedėju.

4) Viktoras — taip pat
baigė gimnaziją Marijampolėj,
matematikos fakultetą Dorpa-
te, o paskui, konkurso keliu,
persikėlė į jūrų inžinierių mo-

kyklą Caro Mykolo I-jo vardu. Baigęs mechanikos skyrių,

nuo 1913 metų tarnavo rusų kariškam laivyne, Kronštadte.

Dabar jis yra Amerikos Akc. B-vės Direktorius

Kaune.
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Alytaus apskrities valdyba.

Pridėtas prie šio kuklus, be štampo, be antspaudos
dokumentėlis ir keletas pirmųjų protokolų, manau, daug
daugiau pasakys, negu kieno fantazija ar išvedžiojimai.

ĮJgaliojimas.

Alytaus Apskričio laikinasai komitetas šiuo-
mi įgalioja komiteto narį, mokytoją Petrą Biržį,
užmezgimusi ryšių su Lietuvos Valstybės Taryba
ir susitarimui klausymuose Apskričio sutvarkyme.

Komiteto pirmininkas kun. P. Garmus

už sekretorių Dr. Jonavičius
Alytus

16—XI-—-18,
Pirmutinis Alytaus apskrities valdybos raštas.

„Alytaus apskričio parapijų atstovų I-mo
suvažiavimo, įvykusio 14 d. lapkričio

1918 metais, protokolas.*)

Dalyvavo delegatai nuo sekančių parapijų: Alytaus,
Alovės, Daugų, Nemunaičio, Ūdrijos, Krokialaukio, Rum-
bonių, Nemajūnų, Metelių, Birštono, Jėzno, Stakliškės,
unios ir Seirijų, o taipgi žydų atstovai iš Daugų.

Pirmininkauti suvažiavimo pakviestas p. V. Gavelis,
bet, jam atsisakius išrinktas, dr. Jonavičius. Sekretorium —
P. Biržys.

Dėl suvažiavimo konferencijos priimta sekanti rezo-
liucija:

 

*) Protokolų kalba netaisyta.
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«1-as Alytaus apskričio parapijų atstovų susirinkimas

pripažįsta visus grupių ir parapijų siųstus asmenis atsto-

vais, kad ir be mandatų.

Šis suvažiavimas tampa priruošiamąja konferencija,

kuri išrenka laikinąjį apskričio komitetą, kuris vykintų

šios konferencijos nutarimus. Svečiai palieka su pataria-

muoju balsu.»
Priimta sekanti dienotvarkė:

I. Valsčių sutvarkymas.
II. Apskričio sutvarkymas.

III. Milicijos klausimas.
IV. Santykiai su Vokiečiais.

V. Santykiai su Lietuvos Valstybės Taryba.

VI. Rinkimai Laikinojo Alytaus apskr. komiteto.

VII. Apie sekantį suvažiavimą.

Nutarta:

I. Kaimai turi rinkti po 2 atstovu į parapijinį susi-

rinkimą, kame renkamas parapijinis komitetas iš 5 narių;.

taip pat kartu išrenka ir atstovus į ateinančią konferen-

ciją Alytun nuo 1000 gyventojų po 1. Miesteliai (išski-

riant Alytų, kuris tvarkosi autonomiškai) siunčia į parapi-

jinį komitetą savo atstovus proporcijonaliu būdu, atsižvel-

giant į skaičių parapijos ir miestelio gyventojų, pavyzdžiui:.

jeigu parapijoje yra iš viso gyventojų 5000, jų tarpe mieste-

lėnų 2000, tai iš miestelio į parapijinį komitetą įeina 2

nariu. Bažnytkaimiai ar miesteliai turintieji gyventojų ma-

žiau 500 skaitomi turinčiais, kaip ir dvarai, kaimų teises.

per rinkimus. Mažesnieji folvarkai prisišlieja prie arti-

miausių kaimų.
II. Apskričio tvarkymas pavedamas laikinajam apskri-

čio komitetui.
III a) Milicijos organizavimui laikinasis apskričio:

komitetas sudaro tam tikrą komisiją.

b) Milicininkai renkami iš vietinių gyventojų ir ne-

apmokami.
c) Smulkią instrukciją išdirba milicijos komisija.

d) Vietose milicija organizuojama parapijinių komi-

tetų, pradedant kaimų valdybomis.

e) parapijiniai komitetai surenka ginklus nuo vieti-

nių gyventojų ir padalina milicijai.
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f) Alytaus miesto milicijos sutvarkymas pavedamas
laikinajam apskričio komitetui susitarus su miesto valdyba.

IV a) Laikinasis apskričio komitetas turi atsinešti prie
vokiečių kiek galima solidariai.

b) pranešti vokiečiams, kad L. A. komitetas atsako
už tvarką ir ramybę tiek, kiek bus galima organiza-
cijos darbas jam varyti. Vokiečių reikalai turi būti su
liaudimi vykinami tik per parapijinius komitetus.

d) Valstybinių turtų apsaugojimas turi būti kuo aš-
triausiai.  Likviduojant vokiečių valdžią vietose turi būti
surašytas ir perduotas mūsų organizacijoms.

V. Konferencija pripažįsta Lietuvos valstybės Tarybą
aukščiausia krašto valdžia, pasižada ją remti ir išvien
dirbti.

VI. Konferencija iš atstovų tarpo renka į laikinąjį
apskričio komitetą žmones, kurie kooptuoja dar 2 nariu
iš Alytaus miesto gyventojų. Į Laikinąjį Apskričio ko-
mitetą dauguma balsų išrinkti: Dr. Jonavičius, "kunigas
Garmus, mokyt. P. Biržys, kun. Kunigėlis ir dr. Kanauka.

VII. Sekantis atstovų (rinktų minėtu I būdu) su-
važiavimas išrinkimui nuolatinio apskričio organo šaukia-
mas 21 lapkričio (ketvirtadienį).

Pirmininkas Dr.Jonavičius,

Sekretorius mokyt. P.Biržys

„Alytaus apskričio parapijinių tarybų at-
stovų III-čio suvažiavimo, įvykusio 19 gruo-

džio 1918 m., protokolas.

Dalyvauja 53 atstovai nuo sekančių tarybų:
1. Alytaus (suv.) parap. — A. Miglinas, kun. Bal-

trušaitis ir A. Rėklaitis.
2. Alytaus (Viln.)» — kun. Paulavičius.
3. Alytaus miesto — A. Saulynas, M. Bokšičkis ir

Bokšia. : ;
4. Alovės parap. J. Januškevičius ir kun. Sarkauskas
5. Butrimonių m. — M. Marcinavičius ir J. Daukša.
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6. Birštono m. — A. Blekaitis ir A. Kaberšinskas.

7. Daugų m. — Lapėnas.
8. Jėzno m. kun. J. Galaunia ir Ordilovskis.

9. Krokialaukio m. — A. Žadeika, Matulionis ir P.

Kazlauskas.
10. Leipalingio m. — kun. Juodviršis.
11. Liškiavos m. — J. Zekas.

12. Miroslavo m. — Kun Dumčius ir A. Straigis.

13. Merkinės m. — V. Janulevičius J. Jaskelevičius.

J. Bloznelis ir V. Kriūkonis.
14. Metelių m. — kun. Jurgilas.

15. Nedzingės m. — V. Pigaga ir J. Juškevičius.

16. Nemunaičio m. — P. Skrebutėnas, J. Kudaraus-

kis, A. Saulys.
17. Nemaniūnų m. — J. Stelmokevičius, A. Benda-

ravičius ir J. Zeimis.
18. Onuškės m. — A. Lebednikas ir P. Radziu-

kynas.
19. Punios m. — J. Neimantas, J. Bernatavičius, J.

Baranauskas.
20. Pivašiūnų m. — J. Sabaitis ir J. Maldanis.

21. Rumbonių m. — K. Motuza, M. Gavelis ir A.

Miglinas.
22. Seirijų m. — dr. Jonavičius ir Sabas.

23. Stakliškės m. -- J. Samsonavičius ir A. Proškus.

24. Ūdrijos m. — M. ZŽidanavičius, A. Zubras ir
Navickas.

Apart to — 5 nariai apskričio Tarybos (V. Kanauka,

kun. Garmus, A.Balynas,V. Gavelis) ir atstovai Centrali-
nės valdžios: komisaras Čiurlionis, žemės ūkio ir valsty-

bės turtų įgaliotinis K. Skučas, Alytaus II Taikos teisė-

jas Nenortas ir Prienų miškų urėdo pasiuntinys N.

Suvažiavimo pirmininku išrinktas dr. Jonavičius ir

sekretoriais A. Balynas ir J. Sabas. Priimta sekanti

dienotvarkė:
I. Pranešimai iš vietų.
II. Milicijos klausimas.
III. Prekybos, pramonės ir maitinimo klausimas.
IV. Finansų klausimas.
V. Valstybės turtų perėmimo klausimas.
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VI. Susisiekimo ir organizacijos klausimas.
VII. Lietuvos Valstybės konferencijos sušaukimo

klausimas.
VIII. Apskričio Tarybos papildymas.
IX.  Sumanymai.

Perskaitytas pereito (21 lapkričio) suvažiavimo pro-
tokolas. Įnešta pataisos: 1. kad Jėzno delegatai, neapta-
rus svarbesnių klausimų ir ūmai perėjus prie rinkimų
apskričio tarybos, atsisakė nuo rinkimų, 2. padaryti at-
skaitą surinktų pinigų.

I Nuo apskričio tarybos pranešimą darė V.
Kanauka apie veikimą ir tardymą vokiečių žiaurumų.

Apie miškus pranešė Prienų miškų Urėdo pa-
siuntinys ir apie Daugų srities miškų stovį—Sčesnulevičius.
Buvo pranešama nuo komitetų: Stakliškės, Metelių, Pi-
vašiūnų, Daugų, Seirijų, Alytaus miesto ir parapijos, Ne-
maniūnų, Oniškio ir Leipūnų apie 1) Vokiečių valstybinių
turtų eikvojimą ir žmonių skriaudimą, 2) Lenkų prieš-
valstybines agitacijas ir darbus, 3) Apsaugos organizavimą,
4) Maitinimo reikalais, 5) Kova su spekuliacija ir 6) Or-
ganizacijinį darbą.  Apskričio komisaras p. Ciurlionis
pranešė, kad — 1) perėmimui nuo vokiečių valdžios val-
stybinių turtų ir įvairių įstaigų Lietuvos valstybės Taryba
skiria tam tikrus žmones, 2) skubotas reikalas apsaugo-
jimui valstybinių turtų ir palaikymui tvarkos ir ramybės
krašte organizuoti miliciją, 3) sutvarkyti maitinimo reika-
lus ir rūpintis sanitarine pagalba apylinkės gyventojams.
4) L. V. Taryba, kad nesukėlus žmonėse neapykantos
per priešingų nuomonių ir kenksmingos agitacijos sklei-
dimą, daro valstybės reikalams užrubežinę paskolą, 5)
griežčiausiais būdais reikia kovoti su spekuliacija, kad
apsaugojus šalį nuo bado, 6) vietiniai komitetai turi rū-
pintis padėjimu bedarbių ir juos šelpti, 7) L. V. Taryba
žada neužilgo apšvietos reikalams duoti pašalpą, 8) rei-
kalinga suvienytom spėkom prisidėti prie tvėrimo Lietu-
vos valstybės — stipriai organizuotis vietose ir registruo-
tis valdininkams įvairių rūšių. I pėst. pulko vadas pulk.
Galvydis sako: Atgyja Lietuva kaipo nepriklausoma ša-
lis. Vienok mūsų krašto turtus užgrobti, pavergti žmo-
nes, suardyti tvarką daug tyko įvairių priešų. Laikinoji
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Lietuvos vyriausybė, išlaikyti šalies neprigulmybę ir
žmonių laisvę, tveria kariuomenę. Reikalinga paspirtis
tinkamais vyrais ir maistu. Keletas kalbėtojų (kun. Gar-
mus, p. Lapėnas ir dr. Jonavičius) sveikina karininkus ir
pataria agituoti, kad stotų vyrai į kareiviją ir palaikytų
gyventojai kariuomenę maistu. Zemės ūkio ir valstybės
turtų įgaliotinio padėjėjas p. K. Skučas praneša apie
sąlygas priėmimo valstybinių turtų ir majoratų, taipogi
kviečia vietose iš tinkamų žmonių šiam dalykui tverti.
komisijas.

II Milicijos klausimu kalba milicijos vir-
šininkas M. Rėklaitis ir paskelbia suvažiavimui išdirbtą
savo ir užtvirtintą apskričio Tarybos instrukciją. Kai ku-
rie atstovai išreiškė pasigailėjimą, kad Apskričio Taryba
sutiko steigti suvaržytose per vokiečius sąlygose miliciją.
Atrandama taipgi, kad kituose valsčiuose būtų per daug
6 milicijonierių. Bet galų gale suvažiavimas sutiko pri-
imti pateiktą instrukciją, kadangi apskričio Taryba prie
dabartinių sąlygų nepasiima ir negali kitaip organizuoti
miliciją. Alytaus apskričio (Viln. pusės) Taikos Teisėjas
Nenortas praneša kad kol kas teismai nepriimti nuo vo-
kiečių, bet neužilgo bus perduoti. Prienų miškų Urėdo
pasiuntinys pareiškia, kad malkoms šakas gali pardavi-
nėti žmonėms parapijiniai komitetai. Pinigai turi būti
persiunčiami Urėdui į Prienus. Valdininkai norintieji
gauti miškų valdybos žinyboj turi kreiptisį Prienų miškų
Urėdą.

III Maitinimo klausimu po ilgų kalbų priimta sekanti
rezoliucija: 1) Uždrausti supirkimą maistui javų ir gyvulių
be paliudijimų parapijinių tarybų. Paliudijimuose turi būti
nurodyta pirkimo laikas ir kiekybė. Pirklius spekuliantus
gaudo milicija ir tam tikslui skirti taryboms žmones. Rasti
pas spekuliantus produktai konfiskuojami, o spekuliantai
baudžiami sulig kaltės ligi 100000 tūkstančių rublių. 2) Už-
drausti varymą degtinės. Degtinės dirbtuves, visus įran-
kius ir medžiagą konfiskuoti. Degtindarius ir namų sa-
vininkus, kuriuose bus rastos dirbtuvės degtinei daryti,
bausti kiekvieną ligi 10,000 rublių. Uždrausti degtinės
pardavinėjimą visose įstaigose nuo 1 sausio 1919 metų.
Prasižengusius aštriai bausti. Apie šį nutarimą pranešti
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1919 m. Alytaus apskrities valdyba. Iš kairės į dešinę — nuo
viršaus: 1 eilė — Vaitkevičius, Akelaitis, Pūkelevičius, Grušec-
kas, Balynas, Bokšickis, Saulynas, Brazinskas, Dombskis, Mote-
jūnas. 2-eilė — Dr. Jonavičius, Geniuša, Vaišnora, Malinaus-
kas, Vailionis, Žilinskas, Kalėda, Mekas, Ardickas. 3 eilė —
Bernotas, Naujalis-Šalkauskas, Asadauskaitė-Pūkelevičienė, Zu-
bras, Čiurlioniūtė-Abraitienė, Aleksa, Stankevičius, Balukevi-
čius, Nenortas, Čiurlionis. 4 eilė — Miglinas, Neverauskas,

Dr. Abraitis, Motuza, Mikulytė, Krukonis.

Centralinei Lietuvos -valdžiai ir apskričio okupacijos
valdžiai.

IV Finansų klausime išsikalbėjus daugumai atstovų
paaiškėjo, kad viena dalis atstovų reikalauja užtraukti pa-
skolą, o kita apdėti gyventojus mokestimis. Balsuojant
pasiūlijimą už padarymą paskolos pasirodė: prieš — 1
balsas. Už mokesčių uždėjimą 15 balsų, prieš—29, susi-
laikė 5. Įnešus sumanymą pareikalauti nuo laikinosios
valdžios apskričio Tarybos reikalams lėšų, kol neatsiras
savų, balsavo už 42 balsai, susilaikė 3. Nutarta daryti
vidujinę apskričio paskolą. Apie paskolos sumą — dau-
guma balsų nutarta (29 balsais, prieš nėra, susilaikė— 7)
maksimum 200,000 rublių. Šio nutarimo įvykinimas pa-
vedamas apskričio Tarybai. Pastačius klausimą, ar gali
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parapijinės tarybos savo reikalams rinkti mokesčius, dau-

guma balsų (25, prieš — 8 ir susilaikė — 2) pripažįsta
galimu.

V. Apie sąlygas perėmimo valstybinių turtų nuo
vokiečių nekalbama, kadangi tas dalykas paaiškėjo iš
pranešimo žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos įga-
liotinio p. Skučo.

VI. Dėl susisiekimo būdo. Išreikšta pa-
geidavimai, kad kuogreičiausia būtų atgaivinta krasos ir
kad galima būtų liuosai naudotis telefonu. Kol kas pa-
liktas senas susisiekimo būdas per kurjerius siunčiant kartą
į savaitę ketvergais Alytun. Kadangi dar nekurios pa-
rapijos neorganizuotos, prašoma artimiems parapijiniams
komitetams tuo dalyku pasirūpinti.

VII. Konferencijos šaukimo klausimas atpuolė dėl
stokos žmonių apie centralės valdžios veikimą šiame
klausime.

VIII. Apskričio Tarybos papildymas. Išsiaiškinama
apie būtiną reikalą papildyti apskričio tarybą. Tarybos
veikimas bus platesnis, nes priseis dalyvauti įvairiose ko-
misijose, juo labiau, kad žydų ir lenkų atstovai nedaly-
vauja. Keli tarybos nariai taipgi nedirba gyvendami toli
nuo Alytaus. Nors tarybai duota teisė kooptuoti narių,
bet taryba ar nežino, ar neturi tinkamų žmonių. Nutarta
kooptuoti į Apskričio Tarybą su sprendžiamu balsu se-
kančius narius: dr. Ordylovskį, Zeimį Joną, Skrabutėną,
Zubrą, Židanavičių, Strimaitį, Matuzą Kazimierą, Sabą,
Zubrį, kun. Baltrušaitį, kun. Paulavičių, Ratušinską ir p.
Vailionį.

IX. Iškėlus lenkų klausimą, komisaras Čiurlionis ir
dr. Ordylovskis nurodė, kad nereikia vienodai žiūrėti į
visus lenkus.  Susitvėręs Vilniuje lenkų dvarininkų (en-
dekų) komitetas nori prijungti Lietuvą prie Lenkijos ir
varo kenksmingą kraštui agitaciją tarpe sulenkėjusios ir
tamsios liaudies. Jie mūsų šalies priešai ir turime su
jais kovoti.  Sulenkėjusieji gi elementai mūsų krašto yra
mūsų broliai ir su Lenkijos demokratija turim būti ge-
ruose santykiuose, kaip amžini kaimynai.
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Nutarta, kad Alytaus apskričio ribose atskiros lenkų
organizacijos neleistinos. Lenkų atstovai gali dalyvauti
parapijos tarybose.

X. Dėl klausimo, kaip vadintis mūsų vykdomiems
organams, «tarybomis» ar «komitetais», nutarta laikytis
pirmojo vardo. . -

XI. Dėl daromų lig šiol Butrimonių, Pivašiūnų,
Punios ir  Nemaniūnų parapijose vokiečių  rekvizicijų
(ima kiaušinius, sviestą, reikalauja malkų ir t.t.), suva-
žiavimas protestuoja ir nutaria kreiptis pas Kreishaupt-
maną, kad tas nepasikartotų. Vokiečių žandarai gali
pirkti sau produktus liuosomis kainomis.

Suvažiavimas baigiamas 1 val. vakaro.

Suvažiavimo pirmininkas Dr. /onavičius

Sekretoriai: J. Sabas
ir A. Balynas

Miko Vaškevičiaus atsiminimai.

Mano prisiminimai iš 1918—1919 metų, iš Lietuvos
Respublikos kūrimosi laikų ir Alytaus apskrityje bei
mieste viešosios milicijos organizavimo.

1918 metais gruodžio mėn. 5 d. Alytaus apskrities
milicijos vadas Mykolas Rėklaitis pakvietė mane padėti
jam organizuoti viešąją miliciją. Aš sutikau ir tą pačią
dieną stojau organizacinin darban. Ėjau Alytaus miest.
milicijos viršaičio, —dabar vadinamo nuovados viršininko
pareigas (nes tuomet apskrityje nuovadijų nebuvo). Aly-
taus mieste ir parapijose milicininkai buvo rinkti. Zenk-
lus nešiojo be jokių laipsnių, tik baltą juostą ant ranko-
vių.  Valdiškų ginklų neturėjom, jei bent kuris turėjom
nuosavus, pirktus iš vokiečių. Gruodžio mėn. gale, die-
nos neatmenu, buvau įgaliotas Alytaus apsk. viršininko
(tuomet jis vadinosi komisaras) p. Čiurlionio į Kauną
Ministerijon išgauti ginklų, Alytaus apskrities milicijos ap-
ginklavimui. Gavau iš I pėstininkų pulko 2 poras arklių
su gurguolėmis, 4 kareivius su ginklais apsaugai ir vie-
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ną milicininką.  Vakarop išvažiavom į Kauną; važiavome
per naktį ir apie 8 valandą ryto buvome Kaune. Aš su
duotu įgaliojimu nuėjau Ministerijon, kuri buvo, rodos,
Duonelaičio g-vėj; tenai p. Vidaus Reikalų Ministeris
davė man dokumentus ir liepė važiuoti į vokiečių Ge-
neralinį Štabą, kur man, pagal duotus dokumentus,
duos iš sandėlio ginklų. Užėjau vokiečių Generalinin
Štaban; vokiškai kalbėjau aš silpnai, bet šiaip taip susi-
kalbėjau. Kiek vėliau atėjo vokiečių karininkas, kuris
kalbėjo gerai rusiškai. Jis man išrūpino visus reikalingus
dokumentus ir liepė važiuoti Sančių sandėlin, kur buvo
sudėti ginklai. Nuvažiavęs tenai turėjau vargo, kol su-
radau vokiečių ginklininką ir kol iš jo išderėjau, kad jis
mane greičiau atleistų. Dokumentas buvo duotas 200
šautuvų, bet ginklininkas man pasiūlė pirkti kardų, re-
volverių ir šautuvų. Aš neturėjau pinigų, todėl pirkau
tik sau kardą ir brauningą už 25 markes. O šovinių
pridėjo: dokumente buvo nurodytos dvi dėžės šovinių,o
aš gavau apie 3 dėžes. Po trijų dienų grįžau Alytun.
Alytaus miesto bei apskrities milicija buvo apsaugota.
Tuo metu buvo didelis duonos trūkumas, ypač Vilniaus
apylinkėse. Iš ten žmonės ateidavo į Suvalkiją pirkti
bei keisti už įvairius daiktus kąsnį duonos. Alytuje ir .
apylinkėse atsirado daug plėšikų, kurie skriausdavo ra-
mius gyventojus. Vokiečiai į tai žiūrėdavo pasyviai, nes
jie žinojo, kad, laikui bėgant, jiems vis dėlto reikės pa-
sitraukti iš Lietuvos.  Vargais negalais mes sužinojome,
kad Alytuje, Kriaušiaus gatvėje, į vieną namelį pradeda
lankytis svečiai. Mes pradėjome sekti, bet šis darbas
buvo labai sunkus, nes jie turėjo draugų kaimuose. Vie-
ną gražią naktį netoli Alytaus, Likiškėlių kaime, jie už-
puolė vieną ūkininką, kuris turėjo ginklą ir vieną iš plė-
šikų gaujos pašovė; plėšikai savo draugo nepaliko, bet
nugabeno jį į Alytaus Apskrities Ligoninę. Apie tai
mes sužinojome iš ligoninės ir to paties ūkininko. Iš su-
žeistojo mes kai ką sužinojome, bet vis dėlto labai ma-

žai. Tuomet mes pasiprašėm keletą I pulko kareivių ir
patys apsupome mums įtariamą namelį, kuriame radome
5 didelius iš okupuotos Lietuvos vyrus, 5 šautuvus.ir
keliolika šovinių. Jie buvo areštuoti ir tardomi. Tar-
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dant jie išdavė daugiau savo sėbrų, kuriuos taip pat areš-

tavome. Viso jų buvo 12 asmenų. Pas vieną tos gau-

jos dalyvį radome sienoje padarytus slaptus, užtinkuotus

kambarius, kuriuose buvo paslėpta apie 3 vežimai įvai-

rių vogtų daiktų. Patys plėšikai buvo perduoti I pėsti-

ninkų pulkui saugoti, nes mes tuo laiku neturėjome jo-

kios daboklės. Tardė tuomet buvusis Apskrities Milicijos

sekretorius Malinauskas ir aš, nes Milicijos Vadas p. Rėk-

laitis buvo įstojęs I pėstininkų pulkan karininku; M. Vado

pareigas ėjo apskrities Komendantas p. Kazys Skučas,

kuris tuo laiku buvo užimtas kitais reikalais. Vasario

mėnesio 8 dieną Alytaus mieste, Vilniaus g-vėj, pas pil.

Norlianskį pasigėrę vokiečių kareiviai pradėjo plėšti die-

nos metu, apie 10—11 val., atimdami pagalvius ir kito-

kius brangesnius daiktus. Mūsų milicininkas Petras Bal-

kūnas dežuravo Vilniaus gatvėj, bet jis vienas nieko ne-

galėjo padaryti vokiečių kareivių miniai. Tuomet jis šovė

į viršų. Aš, išgirdęs šūvį, griebiausi ginklo ir atbėgau į

kalną, kur radau plėšiančius vokiečius.  Įbėgęs vidun

daviau antrą šūvį į viršų ir liepiau pakelti rankas aukštyn.

Vokiečiai iš karto nepaklausė, bet, matyt, pabijoję, pasi-

davė. Tuo būdu mes tik dviese, padedami paties šei-

mininko ir jo kaimynų, areštavome 4 vokiečių kareivius
ir juos nuvarėme į I pėstininkų pulką. Pulko vadas

karin. Juozapavičius sutiko juos priimti ir patalpinti da-
boklėje. Be to, jie labai stebėjosi mūsų drąsumu, kad

mes tiktai dviese, padedant šeimininkui ir keliems civi-

liams žmonėms, galėjome vokiečius įveikti. Man sugrį-
žus įstaigon, į miestą atėjo keli vokiečių kareiviai, kurie

man pradėjo grasinti, bet aš jiems atsakiau, kad plėšti
ramius gyventojus negalima; jie atsakė, kad jie savo drau-
gus atsiųsią, ir apsisukę išėjo. Apie 4—5 val. vakare
atėjo pas mane įstaigon Mendelis Bokšickis ir pranešė,
kad vokiečiai eina jėga paimti savo kareivius iš pirmo
pulko, nes, eidamas iš Vilniaus pusės, susitiko su vokie-

čiais, kurie jau traukė pulko link. M. Bokšickis skubiai
paskambino pulkan. Po kiek laiko vokiečiai, pasiruošę,
iau žygiavo Vilniaus gatve. Buvo skambinta antrą kartą
pulkui, kad jie būtų pasiruošę sutikti vokiečius. Vokie-
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čiai, nuvykę pulkan, gavo tenai pipirų ir grįžo nieko ne-
laimėję.

Apie šį įvykį yra rašyta „Kary“ 1927 metų rug-
piūčio 14 d. straipsnyj ,„Pirmas lietuvių susirėmimas su
vokiečiais Alytuje“.

193! m. geg, 1 d.
Likiškiai

Žiupsnys pulkininko Skučo atsiminimų.

Rudenį 1918 m. pasklido pirmieji gandai, kad Vil-
niuje mūsų Vyriausybė organizuoja ginkluotą jėgą, kuri
su ginklu rankose turės iškovoti nepriklausomybę. Tuo-
met aš buvau Dauguose. Kaipo buvęs rusų kariuome-
nės karininkas-lietuvis, išgirdęs taip malonią žinią vykstu
Vilniun ir, pasiteiravęs, sužinojau tai, kas paskatino mane
vykti į kaimą ir tik iš čia pradėti. Mat, Vilniuje tik
keli žmonės — karininkai tebuvo Ministerijoje ir daugiau
nieko.

Daugų apylinkės gyventojai, kaip ir kitų Lietuvos
vietų gyventojai, vokiečių kankinami, troško laisvės, bet
aiškiai nesuprato, kaip ją pasiekti. Vokiečių neapykantą
ir po karo baimės jausmo sumažėjimą reikėjo išnaudoti
ir organizuoti kovą prieš amžinus teriotojus: iš vienos pu-
sės — rusus-bolševikus, iš antros — vokiečius (buv. kry-
žiokus) ir lenkus, — pastarieji tuo laiku neva draugais
dėjosi, ypatingai Daugų apylinkėje.

Mūsų kariuomenės organizavimo pradai jau buvo,
mintis ir kariuomenės idėja jau pasiekė provincijos mies-
tus miestelius ir kai kuriuos kaimus, bet kariuomenės
skaičius labai lėtai didėjo, nes kaimai, vokiečių žandarų

vis terorizuojami, nors ir suprato rimtos ginkluotos orga-
nizacijos reikalą, bet netikėjo savo jėgomis, o paskatinti,
paaiškinti ir organizuoti kaime nebuvo kam.

Kariuomenę sudaro tautos dalis. Savanorių kariuo-
menę sudaro geriausi tautos sūnūs, — o tie sūnūs kaime
pakrikę, nežinojo net kelio į Vilnių, į kur jie tada buvo
šaukiami. Taigi, reikėjo kaimui organizatorių ir vadovų.
Sis reikalas ir grąžino mane iš Vilniaus į Daugus.

176

  



 

Daugai mažas miesčiukas, bet ačiū veikliems vietos
kunigams: dekanui Mironui ir kun. Breivai tautinis veiki-
mas kaimiečių tarpe jau buvo išjudintas. Vietiniai kuni-
gai matė, kad liaudžiai reikalingi mokytojai — vadovai
ir kiekvieną labiau nusimanantį liaudyje dirbti asmenį kvietė
į Daugus, teikdami jiems ten patogių gyvenimo sąlygų
ir darbo. Taip patekom į ten aš, pil. Lapėnas, p. Al-
šauskas ir kit.

Vokiečių kariuomenės moralė po revoliucijos žymiai
nupuolė. Atskiros kariuomenės dalys pairo ir demora-
lizavosi taip, kad rimtam darbui jų skirti jau nebuvo ga-
lima; aišku buvo, kad žymiai mažesnėmis jėgomis galima
jas išvyti iš Lietuvos. Tai buvo patogus momentas ir
tai suprasdami mes pasiryžom Dauguose jį kuolabiausiai
išnaudoti.  Stojom darban. Pasiskirstę apylinkę į rajo-
nus, kiekvienas, dar anksti rytą, jau vykome į vietą, kur
ištisas dienas praleisdavome lankydami paeiliui kiekvieną
gyventoją: klausėm jų aimanavimų, nusiskundimų, vargų
ir aiškinom ginkluotos jėgos reikalingumą ir reikšmę, kad
tik su jos pagelba galėsim nepriklausomais tapti. Jauni
vyrai savanoriais rašėsi, motinos, iš papratimo, čia pat
apraudodavo sūnelį, nors jis niekur dar neidavo ir pasi-
likdavo namie.

Savanorių pareiga buvo tuojaus įsigyti ginklą ir pasi-
ruošus laukti, iki bus pašaukti. Kaimo vyrai svajojo apie
kariuomenę ir didžiavosi, kad jie užrašyti savanoriais.
Drąsesni, tik užsirašius, tuojau buvo siunčiami Vilniun, o
likusieji organizuojami vietoje į ginkluotos milicijos gru-
pes kaimais. Didžiausi šios organizacijos priešai buvo
vokiečių žandarai, kuriuos revoliucija visiškai neveikė
ir jie savo judošišką okupantų tarnybą ištikimai tęsė to-
liau. Ginkluotos vietos milicijos kaimuose pirmas užda-
vinys ir buvo išvyti žandarus, amtsforšterius ir kit. ir
pasiimti patiems ginkluotą piliečių ir tvarkos apsaugą.
Visa apylinkės savanorių milicija sudarė vieną vienetą su
centru Dauguose; dalis jos turėjo pereiti į apskrities tar-
nybą, kad sudarytų ten stiprų ginkluotą vienetą.

Vokiečių revoliucijos laiku milicija turėjo jau nema- |
žai ginklų, kurių daugumą įsigijo iš vokiečių kareivių
arba iškasė žemėj paslėptus iš kautynių laukų.
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Ginkluotas milicijos veikimas prieš vokiečius kai ku-
riose vietose davė gerų vaisių — vokiečiai buvo išvyti,
bet kai kur, pav., Gaidukonių kaime vokiečių žandarai,
milicijos apšaudyti, sudegino visą kaimą. Tai atsitiko žie-
mos metu ir gyventojai su mažais vaikais šaltyje pasiliko
be pastogės. Tokiu tai būdu Daugų apylinkės jaunuo-
menė skynė kelius ginkluotai organizacijai — kariuome-
nei. Žinia, kad jau suorganizuotas 1-as pėst. pulkas,
pakėlė nuotaiką vietinių, taip vadinamų, milicininkų, o gan-

dai, kad tas pulkas stovės Alytuje ir ten baigs organi-
zuotis, davė vilties ateičiai. Kaimų senukai ašarodami
klausė mūsų raminimų, o kai kuris, įsikarščiavęs, vaiz-
džiai nupasakodamas vokiečių žiaurumus, drebančiomis

rankomis spaudė kumštį ir siūlėsi į savanorius, kad ga-
lėtų atkeršyti tiems, kurie čia neseniai dar pentinais čerš-
kėjo, gąsdino moteris, draskė kuparų užraktus ir «špeko»
ieškojo.. Buvo ir tokių, kurie nepasitikėjo savo jėgomis;
vergais gimę ir augę jie negalėjo įsivaizduoti sau laisvo,
savarankiško gyvenimo, savos vadovybės, o kovą prieš
«valdžią» skaitė nenaudinga ir net nedora.

Prisimindami lenkmetį, giliai atsidusę, beviltiškai mos-
telėdavo ranka: «kaip Dievas duos, taip bus», baigdavo
savo aimanavimus. Nors tokių buvo ir nedaugiausia, bet
jie darydavo įtakos į silpnavalius, kurie tuoj nuleisdavo ran-
kas ir, pabijoję žandaro nagaikos, kurią čia pat kas nors
primindavo — prašydavosi juos išbraukti iš savanorių.
Atsimenu atsitikimą viename kaime už Daugų ežero.
Buvo šaltas vėjuotas vėlyvo rudens vakaras. Sniegai jau
lakstė. Staugdamas ir draskydamas šiaudinius stogus,
įniršęs vėjas kėlė visų sielose didelį nerimą. Pirkelės
langai barškėjo ir prirūkytame ankštame kambarėlyje
keliasdešimts jaunų ir senelių vis arčiau veržėsi prie spin-
dinčios ant stalo lemputės, kuri vos pajėgė nušviesti mano
ir p. Olšausko "veidus. Rodėsi, kad šie žmonės čia susi-
rinko rasti ramybės užvėjoje. Buvo jaučiama, kad gyve-
nimo viesulas sielas taip drasko, kaip ir tas vėjas bakū-
žių stogus. Ar atsilaikysime, ar pražūsime vėtros sūku-
ryje - klausė visų akys. Pirkelėje buvo tylu ir nieks
neišdrįso net nusikosėti garsiau, kad nesutrukdytų kitiems
klausyti. Mes kalbėjom ... apie ateitį... Kad vergijos
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pančius tik mes patys turime sutraukyti: tik mūsųSžvie-
nybė, pasiryžimas ir tvirtas noras, tik jėga ir pasiauko-
jimas gali mus išgelbėti, tik ginklu ir kruvinais keliais
mes pasieksime šviesios ateities... Ir mudu susigyve-
nom su jų sielomis ir supratome vieni kitus. Pasijuto
vienybė: 1-as pulkas, jo reikalingumas ir jo ateities dar-
bai pasidarė aiškūs, jutome, kad mes esame su juo, ojis
su mumis. Rūstūs ir nuliūdę veidai prašvito, o blizgan-
čios, prašvitusios akys jau tvirtai, be abejonių, kartojo:
— atsilaikysim, laimėsim! Ir savanorių sąrašų lapas pa-
didėjo — pailgėjo (rytojaus dieną jau jie buvo Aly-
tuje). Baigiant užrašinėti savanorius, o jų surašyta buvo
daugiau negu buvo dalyvių, nes tėvai užrašydavo savo
sūnų jo nesiklausdami ir jam čia nesant, — pirkios kampe
pasigirdo: «ponams tik reikia tos laisvės, o mums nėra
ko čia lįsti, vokietys ir ruskį sumušė, tai mus juo labiau»
ir t. t., dabar gerai nė neatmenu. Čia svarbu pabrėžti,
kad jam nieks nepritarė, tik, gerokai iškolioję, privertė
atsiprašyti visus už įžeidimą ir patarė vykti į «rojų» pas-
kui tą piemenį, kuris vakar buvo atsilankęs iš Varėnos.
Mat, kaip vėliau iš pasakojimų paaiškėjo, bolševikų agen-
tai lankė tą apylinkę agituodami žmones nestoti kariuo-
menėn ir netikėti «ponais». Tos agitacijos vaisiai buvo
menki: vos vienas buvo beprisidedąs prie jų, bet, kitų
sugėdintas, prisipažino klaidingai darąs. Reikia pabrėžti,
kad gyvas žodis kaime buvo labai reikalingas ir jeigu
daugiau inteligentijos būtų buvę kaimuose, tai kariuome-
nės skaičius pirmose dienose būtų žymiai padidėjęs ir tie
patys gyventojai savo aukomis būtų daug padėję, o šian-
dien, gal būt, apie Vilnių nesvajotume, nes jis jau būtų
mūsų sostinė.

Aš niekur kaimuose vėliau nemačiau tokių skaitlingų
mitingų, kaip 1918 m. rudenį Dauguose ir Alytuje. Vė-
liau iš pasakojimų girdėjau, kad ir kitose Lietuvos vietose
tais laikais mitingai būdavę gan skaitlingi, bet jų man
neteko matyti. Tai buvo ne turgaus diena ir ne šven-
tadienis — tai buvo paprasta darbo diena. Vos tik pra-
švito, pėsčių ir važiuotų — pilni keliai. Daugų miestelio
visos gatvės prikimštos vežimų ir arklių, o žmonės bū-
riais, — pavienių nematyti — traukia prie bažnyčios į
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aikštę. Visi kalba, rankom mosuoja. Visi plaukia nau-
jienų išgirsti Namuose tik vaikai ir moterys, ir tai ne
visos, pasilikę. Visi žino, kad dovanų jiems čia niekas
nedalys ir puotos svečiams nieks nerengia. O kiek ne-
prašytų! Tas reiškinys parodė, kad jau atėjo laikas pra-
dėti, kad žmonėse jau vyrauja viena mintis, kad jau
suprasta, kad tik vienybėj jėga, kad tautos atbudimo va-
landa jau atėjo. Jeigu klebono berniukas, pasiųstas iš
vakaro raitas į artimiausią kaimą, mokėjo perduoti mūsų
prašymą, tikriau — šauksmą: «Ryt susirinkit į Daugus!
Praneškit apie tai kitiems kaimams», ir jeigu tas šauk-
smas buvo suprastas, ir ryt dieną visi keliai skambėjo —
tai nebuvo abejonės, kad tauta atbudo ir kova, šiandien
pradėta, bus laimėta. Vietos vokiečių karo administracija
matė mūsų darbą, bet netikėjo liaudies susipratimu ir
nenumatė tų pasekmių, kurių vėliau susilaukė. Reikia
pažymėti, kad vokiečiai nepažino ir nesuprato mūsų dva-
sios ir netikėjo, kad vergas gali pakelti ranką prieš savo
engėją. Bet šiandien, kada tūkstančiai žmonių jau vyksta
savo reikalus aptarti ir nenusiima kepurių prieš žandarą,
jie pajuto rimtą pavojų.

Mums, mitingą šaukusiems, buvo labai svarbu, kad
jis įvyktų ir, kad vokiečiai nesutrukdytų, mes nuda-
vėm nieko nežiną. Tikslas pasiektas.  Mitingas prasidėjo
labai gyvai. Kelios karštos patriotiško turinio prakalbos“.
sukėlė minioj vienodą tautinį ūpą ir pasiryžimą, žūt būt,
pradėtą kovą tęsti iki galo. Tokios vienodos minties ir
jausmo minioje galima buvo tik tuomet pasiekti! Ką gi
veikia vokiečiai?

Vietos žandarai, pasijutę bejėgiai, šaukiasi pagelbos
iš Varėnos; pagelba — keli sunkūs automobiliai su ka-
reiviais, ginkluotais kulkosvaidžiais — atvyksta į Daugus.
laike mitingo, kaip tik tuo momentu, kada įniršusi minia
šaukia: «Salin vokiečius!» Priėjęs žandaras priprastu žiau-
riu tonu kreipiasiįkalbėtoją, rekalaudamas nutilti ir vyk-
ti pas amtsforšterį. Zandaras drąsus, nes užpakaly jo
kareiviai ir ginklai, bet minios dvasia buvo tvirtesnė, nes
ji savo vienbalsiu, trumpu atsakymu: «Salin engėjai
vokiečiai! Tegul «amforštas» ateina, jeigu jam reikia!»
užmušė vokiečių žandarų ir kareivių drąsą.  Grasinimai-
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tuoj visus sušaudyti, jeigu neišsiskirstys, sutiko minios
rimtą, griežtą ir triukšmingą pasiryžimą tuojaus pradėti
kovą. Reikėjo tik matyti ir pergyventi tą momentą,
kad šiandien jį supratus. Tai buvo paskutinė vokiečių
gyvenimo diena Dauguose. Amtsforšteris šaukė mane
atsakyti už viešą skandalą, bet vietoj manęs nuvyko mi-
nia, — minia—teisėjas savo «pono» valdovo teisti. Bet
«amto» tik popieros ir arkliai tebuvo pasilikę. Taip pa-
sibaigė mitingas ir vokiečių viešpatavimas Dauguose.

Anksčiau slaptai organizuojama milicija vokiečiams
išėjus pradėjo viešai veikti. Ginklų buvo pakankamai
ir viešoji tvarka buvo palaikoma visiškai gerai.

Jeigu pirmuose mitinguose vyravo viena mintis: mes
lietuviai ir kitų valdovų mums nereikia, tai vėlesniuose
mitinguose mes matom jau kitą vaizdą.  Visokio plauko
agitatoriai ir provokatoriai bei išgamos, jausdami mūsų
silpną savivaldybių ir neprityrusios milicijos veikimą, pra-
deda savo darbą. Atsiranda, nors ir anksčiau taip pat
buvo, ir plėšikų gaujos, kurios Alytaus apylinkėje smar-
kiai terorizuoja vietos gyventojus, grobia jų turtus, atima
žmonėms gyvybę, tuo ardydami piliečių ramumą ir jų
tarpe skleisdami nepasitikėjimą jaunam vietos valdymo
aparatui.

Atsimenu eilę mitingų Alytuje, kur bolševikuojantieji
asmens griovė viską, kas buvo jau sutverta, ir piršo savo

«rojaus» tvarką. Tai buvo tuo laiku, kada mitingą vo-
kiečiai kulkosvaidžiais buvo apstatę ir kada buvo reika-
linga minios viena mintis ir dvasia, vienodas ūpas, kad
atsispirtų iš vienos pusės prieš vokiečius, iš kitos —
prieš lenkus ir bolševikus. Bet žmonės nesidavė suklai-
dinami.

Apie partijų agitatorius ir, bendrai, apie tų laikų po-
litines partijas ir jų darbus aš nekalbėsiu, tik man rodos,
kad jos gerokai prisidėjo prie išsklaidymo, slopinimo taip
tvirto ir tyro tautybės jausmo, kuris tuo laiku buvo gan
aukštai iškeltas. Tas paveikė ir į kariuomenės organiza-
vimą, nes daug vyrų, nors ir buvo užsirašę savanoriais,

į kariuomenę nestojo, nes kariuomenė gynė tą tvarką ir
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valdžią, kurią agitatoriai niekino ir laikė žalinga. Bolše-
vikų agitatorių grasinimai taip pat daugumą atstūmė nuo
kariuomenės. Visą laiką reikėjo kaimuose tautinį jausmą
budinti, o žmonių tam nebuvo, nes tie, kurie anksčiau
buvo kaime, jau jį buvo apleidę įeidami į valdymo apa-
ratą ir kariuomenę. O tas Alytaus apylinkėje buvo jau-
čiama.

Pulkas, nors ir neskaitlingas, blogai aprengtas ir ne-
pakankamai ginkluotas, vis dėlto sudarė Alytuje tą ma-
terialę ir moralę jėgą, dėka kurios Suvalkijos ir Vilnijos
gyventojai pasijuto drąsesni savo kovoje.

Kokį entuziazmą sukėlė 1-0 p. pulko vado, dabar-
tinio Gener. leit. Galvydžio Bykausko atsilankymasį Aly-
taus apskr. parapijų atstovų suvažiavimą, kuriame jis nu-
pasakojo pulko uždavinius, jo sunkią tuolaikinę būklę,
basus kovotojus, gyvenančius šaltose kareivinėse, blo-

gai ginkluotus, bet pasiruošusius mirti už Tėvynę. Su-
važiavimo dalyviai nudžiugo pajutę, kad darbas eina
sėkmingai, o mums buvo malonu matyti savo žodžių ir
mitingų darbų vaisiai. Sakau «žodžių» dėl to, kad tuo
laiku žodis ir buvo vienintelis įrankis veikime. Pasigirdo
daug linkėjimų kariuomenei, o ypač 1-am p. pulkui, —
pasipylė pažadai remti kariuomenę materialiai, aukomis.
Cia, kaip atmenu, ir buvo pasiūlyta pradėti rinkti aukas.
Stai ir vėl jau kelintą kart pasireiškia visuomenės pažiūra
apie kariuomenės reikalingumą. Pakilusia nuotaika atstovai
baigia susirinkimą ir skirstosi į namus, kad ten pažadus
realizuotų. Kaip jie buvo įgyvendinti gali tik tų laikų
pulko vadovybė pasakyti.

Slenka dienos ir pulko eilės vis didėja. Karininkai
kasdieną vis drąsesni, abejonės nyksta. Pesimizmui nėra
vietos, bet ir didelio pasitikėjimo, dėl stokos ginklų, vis
dar nejaučiama.

Vokiečiai su pasityčiojimu pirštais rodo vieną kitą
mūsų karį, šypsosi iš jų storais mediniais padais klum-
pių, kuriomis mūsų jaunuoliai drąsiai tauškino sušalusią
savo gimtąją žemę. Negaliu užmiršti kai kurių Aly-
taus žydelių, artimai susigyvenusių su vokiečiais, kurie
taip pat pamėgdžiojo pastaruosius ir padėjo išjuokti
mūsų margas ir skystas kariuomenės eilutes. Reikėtų
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jiems bent dabar prisiminti tuos laikus. (Greta mūsų
tautiškai trikampiais paženklintų ant rankovių karių ma-
tyti buvo Alytaus gatvėse ir kelios baltosios varnos

„prie kepurių. Ką jie čia veikė, iš kur atsirado, niekam,
tur būt, nė galvon neatėjo, nes visi aiškiai jautė, kad čia
svetimiems nėra vietos ir jie buvo taip drąsiai nepa-
stebėti, kad kokiai savaitei praslinkus baltieji ereliai iš-
nyko nieko nepešę.

Rodos, vokiečiai vienodai engė kailį, kaip ir lietuviui,
taip ir lenkui, bet ruošimosi prieš vokiečius metu, kuo-
met lenkuojantis elementas norėdavo su mūsu kaimo Jonu
sudaryti vieną frontą, lietuvis iš prigimties jautė savo
«brolį» ir, suprasdamas jo siekius, jau iš pat pradžios
vengė jo draugystės, sekė jį ir, ką nors pastebėjęs, steng-
davosi pranešti «slaptai» tiems, kuriuos skaitė savo va-
dais. Aš tai primenu dėlto, kad taip darydavo labai
jauni vyrukai, kurie net ir negalėjo žinoti apie senuosius*

“su lenkais santykius.  Atsirasdavo ponaičių, kurie kalbino
į legionus, bet, išskyrus savuosius, jie, tur būt, daugiau
nieko nesugavo. (O kad savuosius išsivedė, tai tuo tik

gera mums padarė. Pulkui stiprėjant, vietinių lenkelių ir
lenkų dvarininkų ūpas nusmuko. Kai kurie žiūrėjo į
«lietuvių žaislus» džiaugdamiesi, kad suformuoti pulkai
bus gerai lenkų sunaudoti; kai kurie nesigailėjo net ar-
klius padovanoti kariuomenei (p. Muiželis). Ar jie savo
aukomis norėjo paremti mūsų kariuomenę, ar bendrai
«lenkų — lietuvių» kariuomenę, ar tik savo kailį gelbėjo?
Mūsų kareiviai savanoriai dvaruose ceremonijų nedary-
davo ir dalį to, kas dar buvo tinkamo užsilikę nuo
legionų, patys paimdavo ir gabendavosi į pulką, bet apie
tai tikslesnių žinių yra pulke. Buvo ir unijotų,t. y. ša-
lininkų, bendros su lenkais kariuomenės. Iš pradžių kele-
tas tokių buvo patekę į savivaldybes ir ten viešai skelbė
ir platino tą idėją, bet mūs piliečiai, pradedant nuo jau-
nujų, bijojo jos ir neigė pačią tą mintį.

Kai tik susidarė dvi valdžios, tuoj prasidėjo tarp
jų kova. Apskrities Lietuvių savivaldybė jautėsi pilna-
teisė šeimininkė savo namuose, nepripažindama jokios
vokiečių administracijos, o vokiečių visoki «ratai» ir kiti
valdytojai negalėjo sutikti, kad šeimininkais čia, jų už-
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kariautame krašte, būtų lietuviai. Mūsų savivaldybė, jaus-

dama už savo pečių pulką Alytuje, nei nemanė nusileisti

«geradėjams». Toki civilės valdžios santykiai atsiliepė ir

į kariuomenę: 1-0 pulko kariai ir jo vadovybė griež-

tai buvo nusistačiusi prieš vokiečius. Pulko vadas a. a.

karininkas Juozapavičius, karšto ir griežto būdo žmogus,

pasiryžęs paaukoti savo gyvybę Tėvynės gerovei, tik ir

svajojo apie tai, kaip, kokiu būdu nuginkluoti vokiečių

įgulą Alytuje ir tuo būdu įsigyti ginklus ir visa, kas reika-

linga pulkui ir padaryti galą vokiečių viešpatavimui ir jų

plėšimams. Atsimenu kelis pasikalbėjimus su karininku

Juozapavičium: visumet jis buvo vienodas ir neabejojo,

kad toks momentas ateis; jis net pasakojo nuginklavimo

įvykdymo planą. Toks vado nusistatymas buvo paskleis-

tas visam pulke, ir jeigu ir nevisai aiškiai, tai vienodai

karių suprastas. Viena tik galima prikišti jam, būtent,

kad tas sumanymas buvo perdrąsus, nes vokiečių kariuo-

menė, nors ir demoralizuota, bet daug skaitlingesnė ir

gerai ginkluota, visuomet galėjo atsispirti jaunuolių bū-

riams, net išnaikinti ir juos ir visą pulką. Čia reikėjo

šaltos ištvermės. Netrukus santykiai su vokiečiais pasi-

darė dar labiau įtempti. Aš, tuomet milicijos vadas ir

einąs miesto komendanto pareigas, sužinojau, kad vokie-

čiai ruošiasi atremti lietuvių puolimą ir taip nusistatę, kad

jeigu lietuviai užpuls — pastaruosius suprovokuoti ir iš-

šaukti į susirėmimą. Apie tai pranešiau pulko vadui kar.

Juozapavičiui. Reikėjo santykius sureguliuoti, nes vokie-

čių atskiros grupės demonstratyviai, viešai šmeižė mūsų

pulką ir taip elgėsi susitikusios su mūsų kareiviais, kad

tik «susipeštų» ir pradėtų vaidus ir galėtų nuginkluoti

pulką. Karin. Juozapavičius ir tuomet nepasikeitė: suor-

ganizavęs apsisaugojimą su viltimi laimėti, laukė «pra-

džios». Jo tvirtas nusistatymas privedė prie to, kad vo-
kiečių brigados vadas pats kreipėsi į jį, apsilankydamas
Saratovo kareivinėse, kur kar. Juozapavičiaus būdo ypa-
tybės privertė vokiečius nusiraminti ir gerbti 1-0 pulko
vadą.

Kaip gi mūs kareiviai elgėsi tuo metu? Iš vieno
pavyzdžio bus aišku. Vokiečiai girtuokliauja ir savava-
liauja. Viena jų grupė įsiveržia mieste į krautuvę ir ją

184

 



 

  

apiplėšia. Pirmo pulko kareiviai, kuriuos aš pasiunčiau
įvesti mieste tvarką, nuginkluoja apie 6 vokiečių karei-
vius — plėšikus ir, «apsprandavę», nusivaro į pulko ka-
reivines. Tai yra Vado įkvėptas drąsumas! Vadinas,
pulkas jautė savo Vado valią, o jo atskiri kariai mokėjo
sekti Vado pavyzdį. Kokia gėda buvo vokiečių kariams,
kad dulietuviai —<klumpiai» vidudienyje, gatvėje nugin-
klavę, varo kaip avinus 6 vokiečius. Vokiečiai padūko,
ir rodėsi jau neišvengiamai reikės susiremti. Triukšmin-
gai rikiuojasi jų dalys, stato kulkosvaidžius ir pradeda
žvalgybą Saratovo kareivinių link. Bet vėl geruoju susi-
taria su karin. Juozapavičium, nes vokiečių vadovybė
mato, kad jėgos reikalavimas bus jėgos sutiktas. Tokių
atsitikimų buvo visa eilė. Tokie santykiai buvo iki 1919 m.
vasario m. 12 d.

1-o pulko vadas matė, kad tokia padėtis apskrityje
yra nėnormali, kad santykiai su vokiečių kareiviais vis
blogėja, nes po revoliucijos jie pradėjo neklausyti savo
vadovybės ir elgėsi savarankiškai, akiplėšiškai. Pradėjo
vogti, plėšti, deginti, užmušinėti; kai kurie susinešė net
su plėšikais, teikdami jiems ginklų ir dalindamiesi grobį.
Spekuliacija ėjo į visas puses ir visu kuo.  Zydeliams ir
vokiečių žandarams spekuliacija buvo lengvas būdas pra-
lobti. Leidimai ir užtarimai buvo teikiami vokiečių ka-
rių, turinčių ir neturinčių tam teisių. Agitatoriai ir visoki
priešvalstybiniai gaivalai pasijuto savo darbe niekeno ne-
varžomi. Reikėjo imtis griežtų priemonių. Pulko vadas
pamatęs, kad mano, Alytaus apskr. milicijos vado, žinioje
esantieji keli milicininkai (nes kiti jau buvo įstoję pulkan),
nepajėgia kovoti su stipriais, ginkluotais plėšikais, —mane
pakvietęs pasiūlė pasiimti apskrities karo komendanto pa-
reigas ir įvesti karo stovį. Mat, tuo laiku buvo elgia-
masi be nurodymų iš centro. Aš su pasiūlymu sutikau.
Dabar jau visiškai užsimezgė ryšys civilės valdžios su
pulku. Tai buvo apie 15 d. sausio m. 1919 m. Aš
komendantas ir milicijos vadas! Turiu vieną raštininką,
tūkstančius visokių bylų, gaują spekuliantų ir daugiau
nieko. Bet reikalingą skaičių kareivių jau visuomet pul-
kas pasiųs mano žinion. (Gaunu dovanų 2 arkliu, balnus
skolinu, popiera menkniekius kainuoja, o kalėjimams vietos.
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yra ir mieste ir kareivinėse. Prasideda kratos, areštai.
Sienas ir stulpus nulipiname privalomais įsakymais, grasi-
nančiais už nusikaltimus mirties bausme. Prasideda nauja
tvarka... Netvarka vis dingsta. Piktadariai pakrinka.
Plėšimai sumažėja. Vokiečiai pradeda tikėti mūsų suma-
nytu darbu. Zydeliai niurna ir liaunasi tiltais «tavorus»
gabenę. Vietos civilė administracija pradeda drąsiai veikti.
Diena, naktis — darbo valandos. Piliečiai pamatė, kad
čia «nebaikaujama» ir pradėjo remti susitvėrusią organi-
zaciją.

Rodos, jau viskas gerai, bet štai raudonųjų rusų ka-
riuomenė užima Vilnių ir žygiuoja gilyn į Lietuvą. 1-as
pulkas jaučia pavojų ir ruošiasi sutikti priešą.  Komen-
dantūra ir milicija griebiasi priemonių palaikyti ramybę.
Vietos bolševikėliai kelia galvas ir laukia raudonųjų.
Agitacija prieš valdžią ir valstybę vėl didėja. Iš visur
agentai plaukia. Jokios sienos nėra ir įėjimas pas mus
visiems laisvas.  Proklamacijos, mitingai, bauginimai, gra-
sinimai, vagystės, plėšimai... Milicijos ir pulko karių
pastangomis netvarka šalinama visais galimais būdais.
Suimama plėšikų, o kartu ir bolševikų organizacija. Jos
sudėtis; rusai, vokiečiai ir keli lietuviai. Įrodymų pakanka.
Kaltė nustatyta. Įgulos viršininko kar. Juozapavičiaus
įsakymu sudaromas karo lauko teismas ir vasario mėn.
12 d. vakare, kada jau pulkas kaunasi ties Daugais su
raudonųjų kariuomene, teismas nusprendžia keliolika tei-
siamųjų sušaudyti. Tai, regis, ir buvo pirmasai karo
lauko teismo sprendimas prie 1-0 p. pulko.  Atmenu tą
pilką šaltą vakarą, kokių daug yra Lietuvoje, — bet tas
buvo nepaprastas.  Apsiniaukęs dangus ir pilkas rūkas
tarsi norėjo paslėpti saujelę pasiryžusių mirti žmonių, nuo
gaujos raudonųjų plėšikų, žmogžudžių, kurių šūviai vis
garsiau ir garsiau kuteno kario lietuvio ausį ir ragino jį
atlikti —ir skubėtiatlikti —kario pareigą ten... ant šaltų,
snieguotų Alytaus kalnų. Kareivinėse jau tik kai kur
spindėjo šviesa, bet ir ta vis rečiau ir rečiau, butai tuš-
tėjo; kovotojų būrys po būrio skubėjo į rytus — ten,
kur jau dirba kulkosvaidžiai.

Likusieji kažkur bėgiojo, skubėjo, krovė vežimus:
duonos sau ir švino — priešu. Visi tyliai, kiekvienas
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savo darbą dirbo bendram tikslui. Kur-ne-kur dar pasi-
girsdavo komanda «žengte marš!» —ir aidas dainos atsi-
mušęs į tankią, aukštą pamiškę pakildavo aukštyn ir pa-
sklisdavo po apylinkę, lyg šaukdamas pagalbos ... O jos
tikrai reikėjo. Tuo laiku ramūs teisėjų karininkų veidai
rimtai klausė liudininkų ir kaltinamųjų parodymų. Tik
vienas antras žvilgsniais tarpusavy kalbėjosi, numatydami
ankstybo ryto žūtbūtinę kovą, tik ne su teisiamaisiais,
bet su tais, kurie ateina iš rytų. Visi jautėm rimtą pa-
vojų, bet reikėjo atlikti ir šį darbą, nes šie mūsų vidaus
priešai, mūsų tautos parazitai, kruvinomis rankomis nuo
vakarykščių darbų ir šią valandą, padrąsinti savo draugų
žygio nuo Varėnos, tykojo įsmeigti krūtinėn peilį tam, kas
save tautos sūnumi vadino. Bet karininkų stipri valia ir
pasiryžimai jokių grasinimų nebuvo įveikiami; ir vėlybą
naktį, po ilgų kaltės nagrinėjimų, buvo paskelbtas teisin-
gas teismo sprendimas, o patys teisėjai, pakeitę piešelį
šautuvu, stojo prie savo tiesioginių pareigų.

Pulko Vadas kar. Juozapavičius tą vakarą nerimavo:
buvo aišku, kad ir didelės gyvybių aukos neapsaugos
Alytaus. Priešas buvo skaitlingas ir kovose prityręs, o
mūsiškių nors ir tvirtas pasiryžimas, bet neapmokytų
karių, nemokančių net šaudyti, pasipriešinimas bus par-
blokštas. :

Štabas dirbo. Telefonai be perstojimo skambėjo.
Pranešimai vis plaukia. Pulko Vadas kar. Juozapavičius
kažkur skubėjo. Tuo metu ir aš apleidau štabą.

Grįždamas į miestelį sutikau kelis vežimus vokiečių
kareivių, kurie važiavo į rytus šūvių link. Matyti buvo,
kad jie skubėjo, bet kam pagalbon, ir šiandien negaliu
pasakyti. Komendantūroje kareivių jau neradau. Net
paskutinis sargybinis buvo iššauktas prie pulko. Po
miestelį bėgioja vokiečiai, dunda jų vežimų ratai—jie
apleidžia miestą ir danginasi į vakarus.
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Alytaus apskr. Viršininkas ir Policijos Vadas

Aleksandras Kondrackis.

Alytaus apskrities savivaldybės užlaiko-
mos įstaigos ir tarnautojai.

1. Apskrities Valdyba: 1) Valdybos pirmininkas
'Šabanavičius Stasys, 2) v-bos narys Adžgauskas Ro-
mualdas, 3) v-bos narys Vaškevičius Mikas, 4) sekreto-
rius Samsanavičius Jonas, 5) buhalteris Stadalninkas Zig- |
mas, 6) sąskaitn. Veščiūnienė Ona, 7) kanceliarn. Va-
rankienė Jadvyga, 8) sargas Stonys Mikas.

2. Naujokų Ėmimo Komisija: 1) sekretorius Laė-
navičius Pranas, 2) kanceliarininkas Oželis Jonas.

3. Apskrities savivaldybės vaistinė: 1) Vaistinės
vedėjas — prov. Underis Aleksius, 2) — prov. pad.
Vaškelis Pranas.

4. Apskrities savivaldybės ligoninė: 1) Ligoninės ve-
dėjas dr. Jonavičius Šimas, 2) chirurgas dr. Petrovas,
-3) ūkvedys Veščiūnas Anupras.
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5, Statybos skyrius: 1) Apskr. technikas Taškūnas
Stasys, 2) raštvedys Nedzinskas Martynas.

6. Apskrities savivaldybės veterinarijos punktas:
1) Veterinarijos felčeris Palukaitis Petras.

Alytaus apskritį sudaro šie valsčiai: Alytaus, Ant-
nemunio (Dubėnuose), Alovės, Butrimonių, Daugų, Jėzno,
Krokialaukio, Liškiavos, Merkinės, Miroslavo, Metelių,
Nemunaičio, Nedzingės, Nemaniūnų, Pivašiūnų, Seirijų,
Stakliškės, Simno, Ūdrijos ir Varėnos. Viso 20 valsčių.

Alytaus apskrities Valdybos namo Alytaus

m. prie Pirmo Pulko gatvės kertinio
akmens uždėjimui ir pašventinimui

paminėti aktas.

1931 metais balandžio 18 dieną — Keturioliktais
Lietuvos Respublikos gyvavimo metais, esant: J. E. Res-
publikos Prezidentui Antanui Smetonai, Vidaus Reikalų
Ministeriui pulk. Stepui Rusteikai, Savivaldybių Departa-
mento Direktoriui Jonui Naujokui, Alytaus apskrities
Valdybos Pirmininkui Aleksandrui Kondrackiui, Valdybos
nariams: Romualdu Adžgauskui ir Mikui Vaškevičiui,
dalyvaujant žemiau pasirašiusiems uždėtas kertinis akmuo
ir pašventinti Apskrities Valdybos namo pamatai. Sta-

pamatinio projekto, sustatyto Apskrities Techniko Stasio
Taškūno.

Darbus atlieka rangovas Jechelis Kaplanas. Pama-
tus pašventino Alytaus II R. Katal. parapijos klebonas
kur. Pranas Baltrušaitis.

Seka parašai,
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Alytaus valsč. viršaičių eilė.

1) Stasys Jakučionis 1919 m. II m. 9 d. — 1921 m.
VII m. -31 d;

2) Aleksas Griškonis iki 1922 m. II m.4 d.;
3) Jonas Gudynas iki 1922 m. VI m. 2 d;
4) Stasys Pangonis iki 1924 m. XII m. 3 d.;
5) Mikas Pangonis ir po šiai dienai.

Valsč. valdybos sekretorių eilė:

1) Nuo 1919 m. I-4 d. — 1919 m. II-19 d. Jonas
Miglinas;

2) Iki 1921 m. XII-5 d. Izidorius Abramavičius;
3) Dabar Stepas Vancevičius.

Pradžios mokyklos.

1) Bakšių prad. mokykla 2-jų komplektų. Vienas
kompl. Bakšiuos, mokytoja Kaminskienė; antras — Mik-
lusėnuos, — mokytojas Jurgis Krygeris.

2) Luksnėnų prad. mokykla 2-jų komplektų. Vienas
kompl. Luksnėnuos, — mokytoja Julė Gavelienė; antras
kompl. Kurnėnuos, mokyt. Albina Rutkauskaitė.

3) Radziūnų prad. mok. 2-jų kompl. Vienas kompl.
Radziūnuos, mokyt. Vladas Ambrazas; antras Likiškėliuos,
mokyt. Jasinskienė.

4) Likiškių prad. mok. 1-no komp. Mokyt. Sokolo-
vienė.

Dvarai:

1) Alytaus dvaras. Centras 50 ha 55 arai Žėmės
Ūkio Rūmų žinioje.

2) Jurgiškių dv. «B.» ir «C.» — centrą 149, 65 ha
valdo Kleofo Kulviečio įpėdiniai. .

3) Jurgiškių dv. «A» ir «D» — centrą 80,88 ha
valdo Kostas Zimavičius.
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Ežerai:

1) Luksnėnų 64,20 ha; 2) Radziūnų 7,50 ha ir 3)

Likiškių 1 ha.
Malūnai:

1) Alytaus Lietuvių Prekybos ir Pramonės Akcinės

Bendrovės «Dzūkija», Alytaus geležinkelio stoties rajone,

garinis malūnas, lentpiūvė ir baldų dirbtuvė. Malūnas ir

dirbtuvė 1931 m. balandžio m. 20 d. sudegė.
2) Nebeveikiantis Bakšių km. Antano Miglino vėji-

nis malūnas ir
3) Taip pat nebeveikiantis Likiškių km. Simo (Gu-

dyno vėjinis malūnas.

Automobiliai.
Valsčiuje yra 1 lengvas automobilis ir 1 motociklas.

Alytaus apskrities žemė ir gyvuliai.

 

    
 

  

 

        

“ Erg7 o š

s| až * |go] Ž| zgĮ Ūkių
+| Valsčių sąrašas| 4 a aria a“
Ž iela li
1|Alytaus miestas 1715| 289) 366) 118 427) 125111

2 Alytaus valsč. 6.159| 1255| 1561Į 1109 3105, 470 23
3|Antnemunio ;, 5160| 1079, 1411 995, 2904| 467 16
4|Alovės „ 112.162| 1962, 3097 1495, 4360, 983 30
5IButrimonių „| 13.483| 2254| 3968| 1789| 5503| 1102 54

6|Daugų „ 112682| 1405| 2759| 1639| 4418| 953 49
7|Krokialaukio 7.839| 1845| 2022| 2038| 3928, 515 23

8|Jėzno „ |11.863| 2158| 3532| 1873| 6034| 1096 57

9lLiškiavos „ |14.044| 1686| 246i| 1846| 3541| 809 24
10|Meterių sė 5.490| 1139| 1359, 879, 2910, 437 38
11|Miroslavo „ | 12.764| 2650| 3371| 2393| 7343, 949 50

12|Merkinės | „ |22.615| 1657| 3221| 2727| 4158| 1021) 31
13|Nemunaičio ;, 7.586| 1070| 1758| 492, 2922| 587, 27
14|Nemaniūnų |, 6.864| 1227| 1842| 1066| 3811 597 24
15|Nedzingės “| „| 10.538| 1099 2146, 1536| 3118, 756 23
16|Pivašiūnų „ |10.504| 1360| 2701| 1395| 3434, 794 9
17|Seirijų „ 115.954| 2671| 3511| 2572| 7194į 1142 90
18|Simno „ |13.160| 2764| 3388| 2050| 6444) 938 53
19 Stakliškių „ 112707! 2128| 4027| 1434| 5731, 1228 68
20|Ūdrijos Ž 6.171| 1395| 1756| 1131| 3530, 532 8
21|Varėnos i 9.416| 873| 1926| 1636 3126 726, 10
 

Viso. . |[218.876 |33966|52176|32213|87935|16226818
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Alytaus apskrities ūkių pasiskirstymas

 

pagal valdymą.
 

  

 

 

 

 

 
 

     

Savininkų|Nuomin. |Ūkio ved.|Administ.

Klasės MT
zž 9ą Ža 9lą Ži 9/o žė 9/ą
1 r kas 5 =

Mažiau 1 ha| 731 89.36] 70 8.56) 151183] 2 025
Nuo 1 ha iki 2 „| 545 89.05| 47768) 162.61| 4 0.66
„Žano 5» |1685 9592] 59 4.96) 14078] 6 0.34
„žmo 82 | 2693 95.97) 771274 301007] 6 0.22
„822 102 |20449673| 60,2:84| '70.33| 2 010
„10, „12 „ | 1862,96.83| 49|2.55| 12i0.62|— |—
„124 „15 „| 2040 96.87| 61290) 4019) 1 0.04
S A, . o 20 | 2100|91.09|-6012:77 20.09 1 0.05
„20, „ 30 „| 166396.69| 53|3.08| 4l0.23|— |—
„80. „50,| 677,94.29| 35 487) 6|0.84|— |—
„530, „100 | 20890.83| 19830 ——| 2 087

106 98, 2492.31| 217.68| — — |- |—
„1050-44. 00 | LGA Ma |
+>200-31F daugiau. 3445-00! 10205) —|

Iš viso. .|16286 95.55|624/3 66!11010.65| 24 10.14
Be mažųjų. 15555 95.86|554 3.41| 9510.59|22 014

Alytaus aps. ūkių paskirstymas pagal dydį.
   
 

 

 

   

Klasės 2 Plotas ha

Mažiau 1 ha 818 368,29
Nuo 1 ha iki Žin 612 848,10
2 Žiu 55 A 1794 6252,09
5 A yi Iš 81 2806 18247,77
35 8-5 ii Lie 7 2115 18793,96
ž 1405 s IZ“: 1923 20797,96
2 12, ės Ii 2106 27865,68
> 15 S 30 i 2163 36831,69
i 20:70 22 30 1720 41140,12
J 301 S, 580 718 26631,30
Ž A) 00 A 229 15064,21

AM) 2505 26 3104,42
Ža AO 12 2064,29
„200 „ir daugiau 4 931,52

Lš viso 17044 |218941,40

Be mažųjų 16226 |218573,11

7. Alytaus apskr. 193



Žemės reforma Alytaus apskrity.

 

   

 

 

 

 

 

Gavusių priedą prie |Gavusių žemės sa-
nuosavos žemės Įvistoviamūkiui kurti

Klasės E T
ūkių ūkių

skaičius skaičius

Mažiau 1 ha 4 0,49 104 12,71
Nuo: A ha Hi 25 8 I:31 60 9,80
Ž Li 5 86 4,79 187 10,43
d Biraka Bi 291 10,37 152 5,42

5 P a 229 | 10,84 307 LS453
22 MO S 183 9,52 224 11,65
» ės 101 4,80 145 | 6,88
5, Ua 87 4,02 731338

O S 44 2,56 13 0,75
> 30 » > 50 » 18 2,51 i. 0,14

le S 1 0,44 2 0,87
» 100 » „ 150 „ — AINA a

„» 150 „ » 200 > > Plai 435 E

„ 200 „ir daugiau — — ==

Iš: visą 1052 6,17 | 1268 7,44

Be mažųjų . 1048 6,46 1164 1.17 
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Kelionėje iš Alytaus į Rumbonis.

Dėkui alytiškiams, kad suteikė patogias susisiekimo
priemones — automobilį.  Važiuojame su Albinu į Rum-
bonis. Kas tie Rumbonys? Girdėjau, — tylus bažnyt-
kaimis Nemuno pakrantėje, Antnemunio valsčiaus, Aly-
taus apskrities.  Smalsumas žaibo greitumu traukė mane
pirmyn, o mėlyni, žalsvi, jūros bangomis banguojantieji
rugiai, žalias, kaip jaunuolio širdis, vasarojus ir dešinėj
mūsų kelio išsirangęs ir pušynėliais pasipuošęs Nemunas,
stabdė pasigėrėti.

Pavasaris, birželio mėnesio pradžia. Pats paukščių
čiulbėjimas, pats širdžių mylėjimas ir pats stipriausias
Visagalio garbinimas!

Klausiaus ir aš, kaip vieversėliai gražiai čiulbėjo; my-
lėjau, rodos, daug labiau, negu kiti žmonės myli ir var-
dan mylimos dirbau; garbinau Visagalį visais gražiausiais
širdies jausmais ir dėkojau Jam už suteiktas galimybes ir
jėgas keliauti po gražiąją Dzūkiją ir rašyti.

Po ilgokos ir šoferiui gana vargingos kelionės, dėl
blogų, duobėtų ir šlapių kelių, privažiavom aukštumą.
Visa apylinkė — kaip ant delno. Važiuojam priekin ir
bent kiek žemyn. Ten, kaip koks žaltys išsirangęs, mus
Nemunas laukia. Dešinėj riečias ir lenda už kalniuko
kelias, o štai už kokios pusės kilometro, pakalnėj, ir
Rumbonys: dvaras, bažnyčia, klebonija.

Rodos, tą medinę bažnytėlę nuo kalnelio ranka ga-
lima pasiekti, visiškai netoli, bet privažiuoti automobiliu
niekaip negali.

Per didelį lietų upeliai bėgo šalia kelio, net vieto-
mis kely išnešti tokie dideli grioviai, kad pavojinga au-
tomobilis leisti. Sustojom ir sukam galvas, ką čia dabar
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padarius. Galima būtų ir pėstiems prieiti. Turiu porą

«cimidorių»: viename keletas mano išspausdintų kny-

geliokščių, antras—beveik tuščias, visokiai senienai rink-

ti; fotografijos aparatas, prie to pora portfelių, — egi

mūsų rankos jau užimtos, nebesuimam visko.  Automo-

bilis, karčių dūmų užleidęs, apsigręžė — nudūmė Alytun.

Žiūriu, — netoli kelio naujakurio dzūko trobelė.

Albiną palikau prie kelio, na, žinoma, ir prie lagaminų.

Pats nuėjau į koloniją. Prie takelio negilus šulinėlis,

prie šulinio ant pievelės patiestas baltuoja drobinis audek-

las. Pora žilvitėlių prie takelio verkšlena, kad daugiau

prie trobų nėra medžių.

Medžių dar nesuspėta pasisodinti, bet už tai pirkia,

tvartelis, kluonas, nors nedideli, iš senų medžių, bet stovi

ir, kas svarbiausia, savi! Ant savos 4 ha žemės, gautos

iš tos paties dvaro, kur jo seneliai ėjo baudžiavą, kur jis

buvo kumečiu. Apie tai užsiminus, vargų  pabaldyta

močiutė, rankas susiėmus, taip nuoširdžiai dėkojo Lietu-

vos valdžiai, kuri taip gausiai juos apdovanojusi.

Kieme bėgioja, žąseles varinėja nesiprausęs, su su-

styrusiom  pakulinėm kelnaitėm, su drobiniais baltais

marškinukais berniukas. Mielai jisai sutiko ką-ne-ką mums

panėšėti į Rumbonis.
Kelyje sutinkam su bulvių vežimu mūsų berniuko

tėvą. Taip, neprakalbinęs nei sūnaus, nei mūs, gal būt

ir pravažiavęs. Snekterėjau, — pats kuo nesuklykau.

Seniokas prisigūžė, linkterėjo galva, klausia: «Ar. .. ko-

misija? . .»
Matai, senesnieji dar taip gerai atsimena visokias

rusų «komisijas», kad ir dabar, pamatę šiek tiek švariau

apsitaisiusį, nebuvėlį žmogų, tuoj mano, — čia gal ko-

misija patikrint valsčių, žemę, ar kokį valdininką.

— Knygas, tėvai, rašom, — sakau.

— Al knygas, — pasikrapštė pakaušį dzūkas, su-

ragino juodbėrį ir nuvežė bulves namo. O mes nusilei-

dom pakalnėn. Kaip tik pakalnėn, tuoj ir šventorius

— bažnyčia.

Dabar reikia nešikui atlyginti. Ko jis norėtų? Aišku,

saldainių. Įpyliau porą saujų kišenėn, jis padėkojo, su-

žibėjo džiaugsmu mėlynos akutės, ir nubėgo namo.
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Žiūriu, neplonas klebonas užu šventoriaus tarp me-
džių «strielbelę» atstatęs taiko, tur būt, žvirblį nudėti.

Pamatęs mus nebuvėlius pametė sportą. Pasirodė
malonios išvaizdos, «nepanabernas», net draugiškas ku-
nigas Juozas Dičpinigaitis.

Klebonas, sužinojęs iš mūsų, kokiais reikalais atvy-
kome, plačiai atidarė klebonijos duris, vaišino kaip tikrus
svečius ir, kas svarbiausia mums, suteikė istorinės me-

džiagos.  Priimk, gerbiamas klebone, nuo mūsų viešos
padėkos žodį, nes nieku daugiau negaliu Tamstai už
daug malonių atsilyginti.

Rumbonių dvaras ir bažnyčia.

Penktam kilometre nuo Alytaus, ant kairiojo Ne-
muno kranto, netoli garsaus Punios šilo yra Rumbonių
bažnytkaimis. Nei miestelio, nei kaimo nėra. Yra to
paties vardo dvaras. Dvare gyveno Barnabas Krzyw-
kowski — «piatyhorski porucznik». Jisai tėvų, Antano
ir Teodoros, palikimu, valdė Rumbonių, Šikšnių ir Oš-
rūtėlės dvarus.

Gyvendamas Rumbonių dvare, bažnyčią lankė Ūd-
rijoj, Alytuj, Punioj. Kartais lietus, blogi orai žiemą,
pavasarį blogi keliai. 1740 metais minėtas Barnabas
Krzywkowski sumanė pasistatyti pas save bažnyčią. Tur-
tingam ponui toksai sumanymas nesunku buvo įvykdyti.

Tad, iš savo dvaro didelio miško, kurio šiandien ir
žymės-neliko, kalnely, į vakarus nuo dvaro, pasistatė sau
"medinę bažnytėlę, aptvėrė šventorių, kuris ilgą laiką buvo
naujos parapijos kapais. Dabar tame kalnely egliukių
ir senas kryžius liudija, kur būta pirmutinės Rumbonių
bažnyčios. Bažnyčios vietoj įdubus žemė rodo, kad po
bažnyčia būta rūsies. Kalnelis krūmokšliais apaugęs,
kryžius neaptvertas. Kaip tai laikas moka viską keisti!
O juk čionai prieš 150 metų rinkosi žmonės, klūpojo,
meldės, takus pramynė, ši vieta buvo žinoma, lankoma.
Prabėgo metai, sudygo kur reikia ir kur nereikia mede-
liai, užaugo numinti takeliai, liko pamiršta šventa vieta
ir dabar ėriukai ant jos šokinėja.
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Taip ir su mumis bus. Ant mūsų krūtinių ėriukai
šokinės, arba, kaip Kauno miesto sodne, kur buvo kapai,

vaikučiai žais ir bėginės.
Rumbonyse iš pradžių nuolatinio kunigo nebuvo.

Per Petrines būdavo atlaidai, tai būtinai atvykdavo iš
Punios kunigas. Per metus vos keletą kartų būdavo
pamaldos.

1742 metais sausio 15 dieną rumboniškis B. Krzyw-
kowski įrašė į Vilniaus vaivadijos knygas aktą, kuriuo
buvo įkurta Rumbonių altarija.  Altarijai fundatorius pa-
dovanojo prie bažnyčios neapribotą žemės sklypą. Ant
to sklypo kunigui buvo leista pasistatyti trobas, užvesti
sodną, daržus. Be to, buvo leista iš pono miško imti
medžių bažnyčios remontui, troboms ir malkoms. Fun-

datorius kunigui pasižadėjo kasmet mokėti nuošimčius
nuo 10.000 auksinų. Tas sudarydavo kunigui 700 auk-
sinų metinių įplaukų. Nuošimčius mokėdavo du kart per
metus: Sv. Jono krikštytojo dienoje ir per Tris Karalius.

Už tą malonę fundatorius pareikalavo: 1) kad būtų
kas savaitė atlaikytos vienos mišios už jo sveikatą, o kai
jis mirs, tai už jo vėlę, ir 2) kad jis galėtų dvasiškajai
vyriausybei nurodyti kandidatus kunigus Rumbonių alta-
rijai. Taip ir buvo daroma. Kandidatą pasirinkti jam
buvo labai svarbu, nes būdamas lenkas ir lietuvių «chlopų»
lenkintojas, kaip tik norėjo gauti lenką kunigą,ne lietuvį.
Truputį toliau matysime, kaip dvaro ponas norėjo bažny-
čion, kurion lankėsi vieni lietuviai, įvesti lenkų kalbą.

Pirmutinis Rumbonių altaristas buvo kun. Zulevskis,
lenkas.

1744 metais įvyko Vilniaus Vyskupijos kunigų su-
važiavimas-sinodas. Sinode buvo paliesti ir Rumbonys.
Nutarta nuo 1745 m. sausio 1 d. įsteigti čionai parapiją.
Nuo to laiko kunigas altaristas pavadintas klebonu, užves-

tos metrikų ir kitos knygos!) Prie šios parapijos pri-
klausė šie kaimai: Miklusėnai, Bakšiai, Rumbonys, Zau-
nieriškiai, Jacunskai, Navickai, Paplauskai, Kriauniai, Leš-
nykai, Junonys, Dubėnai, Geištarai, Jovaišonys, Bundarai,

1 „Slėwnik Geograficzny“, rašydamas, kad Rumbonys (Rumbowiczy)
iki atėjimo prūsų (1795 m.) buvo Punios filija, truputį suklydo.
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Panemunykai, Mikuliškės, Klydžia, Raudonikai, Sabališ-
kės (Geniai).

1745 m. naują Rumbonių parapiją lankė Vilniaus
vyskupas Zienkowicz. Vos užvestose metrikų knygose
yra lankytojo parašas.

Naujas Rumbonių savininkas Varšuvos apeliacinio
teismo pirmininkas, Sv. Stanislovo ordeno kavalierius Si-
mas Vyšniauskas 1795 metais visai naujoj vietoj pastatė
dabartinę medinę Rumbonių bažnyčią. Ji yra 26 lietu-
viškų mastų ilgio, 24 pločio, statyta iš tašytų pušinių
rąstų. Pryšakinis skliautas paremtas keliais apvaliais
mediniais šulais. Tie šulai sudaro vienintelį kuklios, vi-
sai paprastos bažnyčios papuošimą.

 

 

 

J X

Rumbonių bažnyčia, fotografuota 1913 metais.
Dabar jau ji be bokštelių.

Bažnyčioje, Panelės Šv. altoriaus viršuje, yra įdomus
rankų darbo iš siūlų išsiūtas Kristaus atvaizdas. Kito,
Sv. Petro altoriaus, viršuj yra irgi, sako, įdomus, kažin
kokiuos lenkų raštuos aprašytas Motinos Šv. paveikslas.
Zakristijoj radom nedidelį paveikslą — ne pieštą, ne
siuvinėtą, bet iš dramblio kaulo padarytą. Paveikslas
taip atrodo: ant melsvo aksomo, matyti, gero dailininko
rankų išdrožinėtas ir prikaltas nukryžiuotas Kristus, skren-
dantis angelas, mėnulis, saulė, o prie Kristaus kojų klūpo
dvi šventosios. Sako, tas paveikslas esąs atneštas iš
pirmutinės Rumbonių bažnyčios.
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Didžiojo altoriaus papuošalus sudaro lietuviški au-

diniai. Altoriaus uždangalų, namų audimo, atskirų va-

riantų suskaitėm 25. Vienas už kitą gražesnis, įvaires-

nis. Atvedus prie'jų svetį užsienietį, tikrai būtų kuo pa-

sigirti. Tie audiniai atstotų brangiausius šilkus, auksais

ataustus. Gražiausias iš visų audinių bus iš plačių lietu-

viškų juostų sudarytas 212 sieksnių ilgumo altoriaus laip-

tams pridengti kilimas. Tai yra prieš 25 metus kelių

parapijos merginų išaustas ir bažnyčiai padovanotas retas

rankų darbo darbelis. 2

Bažnyčios ir kapų koplytėlės duryse radom įdomias

rankų darbo geležines vinis. Jos persmeigtos per ap-

valias, žvaigždės pavidalo skardeles. Tokių vinių vien

koplytėlės duryse suskaitėm 120. Koplytėlės rūsy yra

virš 20 gerai dar užsilaikiusių grabų. Daug jų yra jau

į dulkes pavirtusių.

Klebonai ir vikarai.

1) Kun. Mikas-Antanas Žulevskis nuo 1741 m. iki

1749 m.
2) Kun. Antanas Jacevičius buvo klebonu iki 1759

metų. Prie jo buvo vikaras kun. Kazys Jankevičius.

3) Kun. Egidijus Dlugoleckis buvo klebonu visai

trumpą laiką.

4) Kun. Jonas Putvinskis taip pat buvo trumpai.

5) Kun. Tomas Denisevičius 1762—1771 m.

6) Kun. Mikas Petras Sileika, klebonavo virš 20 metų.

7) Kun. Viktoras Pijus Podolec atvyko klebonu 1794

m. Rumbonyse jis 1806 metais metais birželio 15 d. mirė.

8) Kun. Egidijus Diminskas, buv. Balbieriškio vikaru,

gimė 1761 m. Mokslus ėjo Krokuvos Akademijoj. Buvo

Augustino atšaliečių ordene. Įšventintas kunigu 1784

metais. Būdamas Balbieriškio vikaru pasiliuosavo iš

vienuolio apžadų. 1816—1817 metais vikaru buvo kun.

Ilarijus Dubrovskis. |
9) Kun. Juozas Žukas buvo paskirtas klebonu į Rum-

bonis 1817 m. gegužės mėn. Jis gimė 1779 metais Po-
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locko apylinkėje. 1798—1816 m. buvo domininkonų vie-
nuoliu. 1804 m. įsišventino į kunigus. 1817 m. lapkri-
čio mėn. 20 d. Rudaminoj išlaikė egzaminus į klebonus.
Pradžioje 1822 m. «už girtuokliavimą ir piktinantį gyve-
nimą» buvo suspenduotas. 1823 m. sėdėjo Liškiavoj
«pro poenitentia». Vėliau gyveno Rumbonyse suspen-
duotas iki mirties. Tačiau jis skaitėsi tikruoju Rum-
bonių klebonu, kol gyvas buvo. Kunigas, kuris šalia jo
čia būdavo, buvo laikinuoju parapijos valdytoju. Tokia,
tur būt, buvo dvarininko valia. Taip laikinuoju prie Zuko
parap. valdytoju buvo vienuolis marijonas iš Miroslavo
kun. Jonas Matulevičius, paskui Miroslavo marijonų pir-
mininkas kun. Julius Korickas.

10) Kun. Grušta atvyko klebonu 1825 m. sausio
1 d. Prie jo už kažin ką kibo rusų valdžia ir todėl
dvasiškoji konsistorija buvo priversta jį atšaukti iš Rum-
bonių.  Laikinuoju parap. valdytoju buvo atsiųstas Kros-
nos vikaras kun. Ardzijonas Ciechanavičius.

Dvarin. Vyšniauskas to valdytojo „nepripažino, ne-
priėmė, nurodydamas į Žuką, būk jis čia esąs klebonu.
Tačiau gana greit ir dvaro ponulis įsitikino, kad Žukas
negali būti klebonu, nes nuolat būdavo girtas. Pagaliau
tas vargšelis 1829 m. mirė.

11) Kun. Ignas Kliučinskas, buvęs Alytaus klebonas,
reikalaujant ponui Vyšniauskui atsiųstas klebonu į Rum-
bonis, o kun. Ciechanavičius iš Rumbonių persikėlėį
Alytų. Kun. Kliučinskas gana ilgai gyveno Rumbonyse,
nes mokėjo su Vyšniausku sugyventi. Mirė 1859 me-
tais spalių 1 d.

Rumb. vikaru buvo klebono sesers sūnus kun. Au-
gustinas Ambrozevičius. Klebonui mirus, vikaras 8 metus
buvo čia laikinuoju klebonu. Gal būtų ir palikęs klebonu,
jei nebūtų susikivirčijęs su Rutkos vaitu. Tasai, dėl nežinia
ko kilęs kunigo su vaitu nesusipratimas tiek iškilo, kad
net gubernatorių pasiekė. To vaisiai kun. Ambrozevičiui
buvo toki, kad jį vyskupas perkėlė vikaru į Garliavą.

12) Kun. Augustinas Radzinskas Rumbonyse klebonu
rusų valdžios ilgai nebuvo tvirtinamas, nes jis buvo iš-
tremtas 6 metus Sibire, kaippolitinis nusikaltėlis. Vysku-
pui paaiškinus, kad tasai kunigas už savo nusikaltimus
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pakankamai atgailėjo, kentė, 1863-4 metais gyvendamas

Gižuos į politiką visai nesikišo, gubernatorius paskyrimą

patvirtino. Kun. Radzinskas Rumbonyse išgyveno gana

ilgai. Kada buvo jaunesnis, apseidavo vienas, kai pa-

seno, gavo vikarą. 1875 metais vikaru buvo kun. An-

tanas Katilius; 1878 m. kun. Vincas Grikietis; 1879 m.

kun. Antanas Slivinskas; 1882 m. kun. Jonas Užupis;

1895 m. kun. Konstantinas Pečkaitis; 1895 m. jau visai

pasenusiam kun. Radzinskui į talką atėjo kun. Juozas

Karužas.

1897 m. rugpiūčio mėn. 29 d. kun. Radzinskas mirė
ir palaidotas gražiuose Rumbonių kapuose.

13) Kun. Juozas Karužas taip pat išbuvo čia apie

30 metų. Jo rūpesniu bažnyčia buvo gražiai atremon-
tuota ir pavyzdingiausiai sutvarkyti kapai.

"Dabar klebonu yra kun. Dičpinigaitis. Jis buvo

prie kun. Karužo vikaru, per did. karą buvo Rusijoj ir
nuo 1922 m. Rumbonių klebonu.

Kai 1815 m. Suvalkų kraštas buvo priskirtas prie

Lenkijos ir visose įstaigose įvesta valstybinė lenkų kalba,

Rumbonių ponas ir bažnyčion įvedė lenkų kalbą. Iš 1823

metų bažnyčios inventoriaus matyti, kad tiktai per iškil-

mes, atlaidus būdavo du pamokslu: lenkų ir lietuvių kalba.

Šiaip viskas buvo lenkiškai. Vyskupo Stražinskio laikais

ir iškilmėse retai pasitaikydavo lietuviškas pamokslas.

Žmonės lietuviai, nemokėdami lenkų kalbos, bet gir-

dėdami pamokslus lenkiškai, vaikai klausydami katekiz-

mo lenkiškai, pasidarė tikrais tikybos nežinėliais. Tai

pastebėjęs klebonas kun. Ražinskas numanė, prie ko

gali tokia bažnyčios padėtis privesti, ir pradėjo katekiz-
mo mokyti lietuviškai, pamokslus sakyti lietuviškai.

1873 metais atsilankęs Rumbonyse vyskupas Wierz-
bowski rado: «jaunesnieji visi išmokyti reikalingų tiky-
bos dalykų. Yra parapijoj kelios dešimtys vyresniųjų
žmonių, kurie tų dalykų nemoka, nežino,— jie aiškinasi,
kad seniau kunigai tų mokslų nemokė, arba kad ir mokė,
tai jiems nesuprantama lenkų kalba, todėl jie tikybos
dalykuose akli.»

Juo toliau, juo labiau klebonas ir vikarai pradėjo
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rūpintis gyvų žmonių reikalais, o nesivaikyti kartu su

dvarininkais lenkų kalbos.
Nepakentė bažnyčioje lietuvių kalbos rumboniškis

dvarininkas Leonas Vyšniauskas. Pats nuolat lankydamas
bažnyčią, visados mėgindavo įbrukti čia lenkų kalbą ar
tai giesmėse, ar pamoksluose, ar kitose pridedamosiose

pamaldose. Lietuvių kalbos teisių bažnyčioje nepripa-
žindavo ir tyčiomis kliudydavo. Iš to išeidavo daug ne-

Vyšniauskai skųsdavo vyskupui kleboną, klebonas
skųsdavosi savo ganytojui Vyšniausko neteisingu elgimusi
ir perdideliu kišimusi į bažnyčios reikalus.

Kunigui Radzinskui pasenus, atėjo į pagalbą kun.
Karužas. Prie šio kunigo Rumbonyse dėl lietuvių kalbos
kilo didžiulis triukšmas. Jis, pastebėjęs, kad visi vietos
bajorėliai, net ir pats Vyšniauskas, puikiai lietuviškai su-
sikalba, visiškai išmetė iš bažnyčios lenkų kalbą. Vyš-
niauskas iš kailio nėrėsi.  Prisikalbino dar dvarininką
Koreivą. Ir pradėjo jie vyskupui skundus siųsti, vie-
toje šlėktelių parašus rinkti ir prašymus dvasiškai vyriau-
sybei teikti. Štai vienas tokių prašymų, išverstų iš lenkų
į lietuvių kalbą:

«,.. Rumbonių bažnyčioje ritualinės ir kitokios
giesmės jau nuo prosenių laikų giedamos lenkiškai, o
pamokslai buvo sakomi lenkiškai ir lietuviškai pakarčiui.
Jau keliolika metų, kai lenkiški pamokslai pradėjo būti
sakomi vis rečiau ir rečiau, o pasenėjus kun. Radzinskui
ir visai pranyko. (Giesmės tačiau iki pastarųjų laikų
buvo giedamos lenkiškai, ražančius ir kitos ne pamaldų
metu giedamos giesmės keleri metai, kai įvestos lietuviš-
kos. Sių dviejų kalbų santykiai buvo geri ir a. a. kun.
Radzinskui klebonaujant neiškėlė rūgojimų. 1895 metais
į Rumbonis atėjo dabartinis klebonas kun. Karužas...
ir tuoj pradėjo kovą su lenkų kalba bažnyčioje. Pirmai-
siais metais paliovė sakęs lenkiškus pamokslus, pradėjo
retai eiti su procesija aplink bažnyčią, o jei ir eidavo,
tai neužgiedodavo giesmės; žmonės patys giedodavo len-
kiškai. Po sumos iki pamokslo būdavo giedama «Bėg
nasz ucieczką i mocą»; jisai šį giedojimą uždraudė. 1896
metais, susirgus kun. Karužui, atvažiuojantieji pavaduoti
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"kaimynai kun. vikarai ėmę intonuoti giesmes lietuviškai.
Mums pasiskundus, konsistorija uždraudė kun. Karužui
„daryti atmainas.  Kaikurį laiką leido, nors neintonuoda-
mas, lenkiškai per procesijas giedoti, bet pernai, 1897
m., nepaisydamas griežto konsistorijos įsakymo, įvedė
procesijose lietuviškas giesmes, pats jas užgieda ir pro-
cesijas dažnai daro. Tokis neceremoninis su amžinai
bažnyčioje vartojama ir paniekas neužsitarnavusia lenkų
kalba apsiėjimas ... žmonių, pripratusių prie amžinų jos
formų, širdyse sukėlė nuoskaudos jausmą... Taigi, ar
negalėtų iškilmėse, kai susivažiuoja keli kunigai, pasakyti
ir lenkišką pamokslą, ar negalėjo klebono Radzinsko
laidotuvėse vienas pamokslas būti pasakytas lenkų kalba
inteligentijai, kurios tarpe buvo ir koletorius?...

Daug kartų prašėme ir rašėme Jūsų Ekscelencijai,
bet... deja! mūsų nepaisoma... Šiuo prašome neleisti
visiškai pašalinti lenkų kalbos iš mūsų bažnyčios. . .»

Kun. Karužas pakviestas dėlei čia daromų priekaištų
pasiaiškinti, atsakė:

<... Į Rumbonis aš atvažiavau 1895 m. kovo mėn.
4 d. 19 d., per S. Juozapo iškilmes, kun. Dargiui, gir-
dėjusiam bažnyčioje žmones giedant lietuviškai ir dėl to
ir procesijos giesmę lietuviškai užintonavus, Leonas Vyš-
niauskas pradėjo rėkauti lenkiškai ir savo riksmą dar
kelis kartus pakartojo kitose procesijose. Kadangi jis
nemorališkai gyvena namie, be to, jo dalyvavimas proce-
sijose piktina žmones, kad išvengčiau papiktinimo ir
šlykštaus rėkavimo bažnyčioje, aš ir susilaikydavau nuo
procesijų... Konsistorijos įsakytos pamaldų tvarkos aš
nesulaužiau, nes aš 1895 m. ne įsakymą, tik privatinį
valdytojo laišką esu gavęs, kuriame man liepiama ne-
skriaudžiant abiejų kalbų nustatyti pamaldų tvarką...
Bet malonėkite man paaiškinti, kiek turi lietuviai, kiek
lenkai giedoti, jei lietuvių yra 3300 žmonių, o lenkų
tik 200. Lenkai turėdami keleriopai daugiau, negu jiems
priklauso, nepaliauja kėlę triukšmo ir net priešinasi Jūsų
nustatytam suplikacijų giedojimo būdui... Netiesa, kad
aš pakėliau kovą su lenkų kalba. Jau 20 su viršum metų
dar prieš mano atėjimą Vyšniauskas rašė konsistorijai
skundą ant kun. Slivinsko už lenkų kalbos skriaudimą.
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L. Vyšniauskas taip yra supatriotėjęs, kad jis nori net,
kad ir mišios būtų lenkų kalboj laikomos. Kas liečia
pamokslą a. a. klebono laidotuvėse, tai jis juk aiškiai
pasakė, kad prie jo karsto būtų vien tik lietuviškai pra-
kalbos sakomos. Vyšniauskus jis taip «mylėjo», kad ku-
riam jų atėjus atlankyti, nusigręždavo į sieną. Būtų ge-
rai, kad tikrą dalykų esmę ištirtų dekanas . . .»

Daug dar privargino kun. Karužą už lietuvių kalbos
palaikymą Rumbonių bažnyčioje.

Tiktai sušvitus Lietuvos nepriklausomybei tie vargai
savaime žuvo. Lietuvos dvarininkai, paboję laisvosios
Lietuvos saulutės, pabėgo Lenkijon. Rumbonių dvaro
savininkas Juozas Vyšniauskas, pametęs visus turtus ir

žmoną, apsigyveno Lenkijoj. Žmona gyvena su tūlu
Rusteika išparceliuoto dvaro centre ir jiems, kaip atrodo,
nesvarbu, ar bažnyčioj stacijas lenkiškai, ar lietuviškai
gieda.

Dabar ir pėdsako neliko lenkų kalbos bažnyčioj.
Vienas tik pirmutinės bažnyčios fundatoriaus B. Krzyw-
kowskis zakristijoj kabantis, aliejiniais dažais pieštas pa-
veikslas primena, kad buvo giliai šaknis įleidę lenkai,
bet neprigijo.  Neprigijo todėl, kad žemė lietuviška, kad
šiaudinėj bakūžėlėj pasiliko galingoji Vytauto Didžiojo
dvasia, prieš kurią ugnis, kardas, kankinimai, mirtis ir

šimtmečiai — niekai.
Seniukas, virš 30 metų ištarnavęs šioj bažnytėlėj,

zakristijonas Vincas Boza gražiai man nupasakojo buv.
klebono kun. Karužos susirūpinimą lietuvių kalba. Mirė
seniai tasai kunigas, palaidotas gražioj jo paties sutvar-
kytų kapų vietoj ir ant jo kapo gerokai paaugęs ąžuolė-
lis mums tyliai sako: «gerbk tėvą ir motiną ir jųjų gimtą
kalbą; būk tvirtas lietuvybėje, kaip šimtametis ąžuolas...»
O netoli dvarininko dukters Karevaitės kapas su lenkišku
parašu liūdną istoriją mini. Tegul ir lenkams bus lengva
mūsų žemė!
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Rumbonių parapijos valsčiai.

Pradžioje XIX šimtmečio, Rumbonių, kaip ir kitose
vietose, parapijos kiekvienam dvare buvo valsčius. Smul-
kučiai bajorėliai sudarydavo sau atskirą valsčių, na, ir
tame valsčiuje patys šeimininkaudavo.

1823 metais Rumbonių valsčiui priklausė šie kaimai:
Praniūnai, Jaciunskai, Taukociškės. Tie kaimai nuo senų
senovės priklausė Rumbonių ponui. Salia dvaro dar buvo
kelios «okolicos», vadinasi, kaimai, patekę kurio nors
šlėktelės nuosavybėn. «Okolicos» neidavo baudžiavon,

nemokėdavo činčų ir net patys «okolicnikai» galėjo tu-
rėti baudžiauninkų. Stai kurie kaimai buvo okolicomis:
Rutka, Junonys, Bundoriai, Navickai, Bakšiai, Panemu-
nykai, Žaunieriškiai. Jie priklausė Punios seniūnijai.

Visi Rumbonių valsčiai buvo privačių asmenų nuo-
savybė. Mikališkės ir Ūdrijos valsčiai buvo valstybiniai.

Tokių mažyčių valsčių raštinėse maža kas buvo
veikti. Valsčiaus savininkas — dvarininkas turėjo ir be
to daug reikalų, tad valsčiaus tvarkymą pavesdavo ko-
kiam nors, dažniausia, mėgstančiam išsigerti ir žmones

lupti, raštininku. Raštininkui kartais tekdavo panuobo-
džiauti. Kitas iš nuobodulio net į poeziją įsileisdavo.

Pavyzdžiui gali būti smulkių bajorėlių sudarytos Rut-
kos valsčiaus raštininko eilės:

Wojt gminy Rutki,
Napiwszy się wėodki,
Poswiadcza šmiele
Iž obywatele

„Parafji Rumbowicze,
Okolicy Junowicze
Jadą z wažnemi produktami
(Sieczką z plewami)
Do miasta Wilna,
Bo potrzeba pilna.
Przeto wzywa wszelkie wladze,
Ižby obywatele kochani w drodze
Nie byli turbowani.
Podpisany: Stovuta
(Co chodzi bez buta!)
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"Lietuvių kalboj bus taip:

Rutkos gminos vaitas
Prisigėręs degtinės
Drąsiai paliudija,
kad gyventojai
Rumbonių parapijos,
Junavičių kaimo
Važiuodami su svarbiais produktais
(akseliu su pelais)
Į Vilniaus miestą,
Ba taip reikalinga!
Siuo kreipiamasi į valdžią,

kad piliečiai kelionėje
Nebūtų trukdomi.
Pasirašo: Slovuta
(kuris vaikšto be bato).

Punios šile prie Nemuno yra tarpatino dirbtuvė.
"Valdžia ją išnuomoja privatiems asmenims. Iš trijų šonų

 

 

Tarpatino dirbtuvė.

šitą šilą apsupa Nemunas; iš ketvirto Bundorių kaimas ir |
„Padagaliai. Bendras šilo plotas 2,690 ha. Senovėje ši-
"las priklausė Punios seniūnijai ir, rodos, net nebuvo sau-
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gojamas. Tiek tų girių Lietuvoj buvo, kur jas apsaugosi..

Pakanka medžių, kremblių ir visokių žvėrių ir žvėrelių,

paukščių ir paukštelių tiek lietuviui, tiek svečiams me-

džiotojams.

Apie pradžią XIX šimtmečio, girioms gerokai pra-

retėjus, pradėta jos globoti, saugoti, todėl ir Punios šilas

susilaukė saugotojų, — keturių sargų. Kiekvienam sar-

gui buvo įtaisyta sodyba. Sodybų vardai: Padagaliai,

Smalinyčia, Stražnikai, Dembuvka. Šitų sargybų virši-

ninkui, vadinamam «Podlesny», buvo įtaisyta gražesnė

sodyba, vardu «Novaja Straž». Ir atsirado štai 5 naujos

gyvenamos vietos.

Šile nuo prancūzmečio išsilikusios, nežinia kurioj

vietoj paslėptos, 3 dėžės pinigų. Prieš did. karą buvo

atvykę inžinieriai, pinigų ieškojo, bet nerado. Žmonės

retkarčiais, viduvasariais, matą tuos pinigus degant.

Piliakalniai ir Nemuno kilpa.

Ties Rumbonių bažnytk. yra piliakalnis, vardu Piliu-

pas. Aš sakyčiau, Dvilypis, nes vidury yra įdubimas ir

iš tolo atrodo, lyg dvilypis, dvišakas. Dydis 20x22 mtr.

Apie tą piliakalnį yra toks padavimas:

Žemiau Nemunu prie Margaravos kaimo yra pilia-

kalnis, vadinamas Margio Raktas. Margis kariavęs su

su kryžiuočiais ir tą pilį Lietuvos kariuomenė supylus,

pradėjusi pilti «Piliupą» Rumbonyse. Supylę «Piliupą>,

kasę tunelį —urvą požemiu, po Nemunu ir MargioRaktą

tuo urvu sujungę su Punios pilimi.

Ties Narkūnų kaimu taip pat yra piliakalnis. Ties

piliakalniu žmonės randa titnaginių strėliukių.

Ties piliakalniu Piliupu Nemunas visai susiaurėja, nės

krantai iš kietokos uolos ir vanduo nepajėgia jų išgraužti.

Ties Medžiukų kaimu Nemunas ir negilus, vasarą čia ga-

lima lengvai perbristi.
Krašte Punios šilo ties Panemunykų ir Bendorių kai-

mais randame didelius kapčius, kuriuose kasinėtojai ran-

da žmonių kaulų, anglių ir įvairių senovės ginklų. Žmo-
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nės sako, kad toj vietoj senovėje degindavę užmuštų ka-
reivių lavonus. |
„ 1915 metais per did. karą sudegė Norkūnų dvaras.
Zmonės sako, kad senovėje, kovose su kryžiuočiais, čia
žuvę daug kareivių ir pats vadas. Po mūšio atėjusios
kovotojų žmonos, ieškojusios savo vyrų ir balsiai rau-
dojusios «nėr kūnų», nuo to—Norkūnai.

 

Rumbonių piliakalnis.

Gražiai žaliuojantį Punios šilą Nemunas apsupa ir
daro arti 20 kilometrų vingį. Pasidaro graži Nemuno
kilpa, o joje visas šilas. Tik vienas kilometras sausumos,
prie išėjimo iš kilpos.  Paupėm ir šile užtinkami kalnai,
kalneliai, kalniūkščiai, kapčiai, kuriuos pakasinėjus galima
būtų rasti brangių archeologams senovės liekanų.

1914 m. prasidėjus didžiajam karui, visi Rumbonių
apylinkės žmonės buvo išvaryti kasti apkasų. Pirmiausia
kasė Butrimiškiuos, vėliau apie Barkūniškį Nemuno link.
Apkasai tęsėsi per Daujotiškes, Medžiukus ir toliau.
Minėtus kaimus rusai išdegino, sodų medžius iškirto.
Veltui darbas, nes pasitraukdami rusai galvotrūkčiomis,
nė karto iš jų neiššovę pabėgo.
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Vokiečių okupacijos metai.

Iš pradžių vokiečiai buvo gana malonūs, nepikti, si-
garais vaišino. Bet kada reguliari jų kariuomenė nuėjo
pirmyn ir užėmė Minską, pasilikusieji Lietuvoj vokiečių
administratoriai parodė savo smarkumą ir žiaurumą.

Žmonėms pristigo druskos. Vokiečiai liepė atvykti
ir užsirašyti, tada gaus druskos. Tokiu būdu jiems pasi-
sekė sudaryti vietos gyventojų sąrašus. Turėdami to-
kius sąrašus, darė su žmonėmis, ką norėjo. Vienus varė
prie darbų į kertamus miškus, kitus dvaran prie ūkio
darbų, trečius prie kelių ir dar kitokių darbų. Už dar-
bą atlyginimas — lazda. Prasidėjo tikra vergija ir daug
baisesnė už buvusią lenkų dvarininkų.

Kareiviai nuolat važinėjo su dideliais vežimais po
kaimus, ėmė kurį tik kam patiko gyvulį, ar kitą kokį
daiktą. Niekas nebuvo garantuotas dėl savo nuosavybės
neliečiamybės. Piemenėlio ganančio galvijus prie kelio
nepamatysi. Jis su pusgyve karvute slapstosi kur pa-
krūmėmis. Arklys šeriamas kur paslėptas. Kas dieną
ūkininkui tekdavo drebėti, nes ateis vokietys, primuš, ap-
rėks, arklį, karvę išves, arba kiaulę išsiveš.

Rumbonių apylinkei tvarkyti ir valdyti buvo atsiųsti
Rutkos dvaran du vokiečių žandarai. Jiems rumbonie-
čiai turėjo nešti sviestą, sūrius, kiaušinius, pieną.

Už sviesto svarą mokėdavo 1 markę, už 1 litrą
pieno 10 fenigių, už kiaušinį 15 fen. Kiekvienam ūki-
ninkui buvo paskirta atnešti tam tikras kiekis produktų.
Kas neišpildydavo, mokėdavo 100 ir daugiau markių pa-
baudos. Vieno kiaušinio nedaduok, — 25 markės pa-
baudos. Kitas, pristigęs sviesto, ar kiaušinių, pirkdavo
ir nešdavo.

Nemažą smūgį gavo žydai. Iš jų buvo atimta pre-
kyba. Lygiai su kitais piliečiais jie turėjo eiti į darbus.
Bet žydiškas gudrumas ir čia rado išeitį. Veik kiekviena
žydelka rado sau «prietelką» lietuvę moterėlę, kuri už-
anty slaptai nešė jiems tai kiaušinėlį, tai duonos kampelį.
Kartais ima vokietys ir pagauna tokią geradarę, — na,.
tai kiaušinienę iškepdavo čia pat užanty.
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Dubėnuose buvo «amforster». Dar ir dabar, jau
apie penkiolikai metų praslinkus, atmena žmonės jo žiau-
rumą.  Nevienam jis lazda kaulus aplaužęs.

Prie Punios šilo buvo du žandarai. Jų tikslas buvo
kirsti gražiausius medžiusir gabenti Vokietijon.  Sudo-
rojo kone trečdalį gražiausio miško. Dabartinėj tarpa-
tino dirbtuvėj Punios šile vokiečiai degutą degė. Kiek
ten supleškėjo gražiausių malkų, ir vis vokiečio naudai.

Pagaliau atėjo tiems žiaurumams galas. Vokiečiai,
pralaimėję karą, pradėjo ruoštis atgal į Vokietiją.

1919 m. sausio m. 8 d. Rumbonių apylinkė) įvyko
vokiečių plėšimai. Atėmė: Dubėnų kaime 2 meitėliu, už
vieną primetė 50 markių, už kitą nieko nemokėjo; Na-
vickų km. Turčino paėmė 400 markių vertės kiaulę ir
Ambrazo Glušausko 500 mrk. vertės kiaulę, — primetė
50 markių; Rutkos dvare, Nenorto — 600 mark. kiaulę,
— primetė 100 markių; Miklusėnų km. Nevinsko kiaulė
"500 mrk. vertės, — davė jam 50 markių, bet savininkas
ir tų nepaėmė, — kad imate, tai sprokite visą, sako;
Kriaunių km. Vasiliausko kiaulę; Sabališkių dv. 4 veži-
mus šieno, 2 vežimu nekultų avižų ir 2 vežimu šiaudų.

Antnemunio valsčiaus organizavimas.

1918 metais, nors dar vokiečiai neatleido savo ge-
ležinių rankų nuo dzūko pastogės, pradėjo virti Lietuvos
valstybės kūrimo darbas. Rumboniškiai šviesesni lietu-
viai: Zaunieriškių V. Gavelis, Ad. Balynas, A. Paulaus-
kas, Kriaunių km. M. Gavelis, Dubėnų km. K. Motūza,
nugirdę, kad Alytuje ir visoj Dzūkijoj organizuojami vie-
tose lietuviški komitetai, pradėjo ir Rumbonyse tokį ko- -
mitetą organizuoti. -

Vieni bijojo vokiečių, kiti nieko gero nesitikėjo, treti
laukė naujų atėjūnų. Pradžioje mažai lietuvių saujelei
teko smarkiai dirbti, kad išdaigintų šiandien jau gerai
išaugusį savivaldybės medelį. Sunkus buvo darbas, ri- |
zikingas, bet malonus. Šiandien dar maloniau tiems vy-
rams pasižiūrėti savo darbo vaisių.
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Ir taip, 1918 m. lapkričio mėn. 13 d. įvyko Rum-

bonių parapijos sueiga. Patogiausia buvo rinktis para-

pijomis, nes per karą valsčiai, o užnemuny gminos, suiro,

dokumentai, kaimų sąrašai žuvo; vokiečiai kad ir turėjo

saviškai pasidarę gyventojų sąrašus, bet jų negalima buvo

gaut. Parapijonių sąrašai pas kleboną visada buvo ir

todėl pirmiausia organizavos parapijų komitetai, tuo la-

biau, kad kone visi klebonai bei kunigai uoliai prisidė-

jo prie šio darbo. Dauguma kunigų prisidėjo, tikėda-
mies valdyti ir parapiją ir valsčių.

Minėtam "susirinkime dalyvavo nuo 16 kaimų 30
atstovų:

1) Žaunieriškių — Adomas Balynas, Vincas Gavelis,
2) Bakšių — Motiejus Boza, Jurgis Krygeris,
3) Jacunskų — Juozas, Stepas, Jurgis Aponai,
4) Kriaunių — Martynas Gavelis, Antanas Griške-

vičius, 2

5) Dubių — Petras Mažeika, Antanas Zvaliauskas,
6) Dubėnų — Kazys Motūza, Antanas Mitrulevičius,
7) Margaravos — Mikas Visockas, Pranas Masla-

veckas,
8) Jevaišonių — Tomas Bukauskas, Petras Lavana-

vičius,

9) Praniūnų — Antanas Plenta, Jurgis Tarasevičius,

10) Junonių — Kasparas Kulikauskas, Pranas Pan-

gauskas,
11) Mikutiškių — Juozas Minkauskas, Jonas Mar-

čiulynas,

12) Panemunykų — Simas Ribinskas, Andrius Mig-

linas,
13) Medžiukų — Kazys Petroška,

14) Miklusėnų — Matas Marcinkevičius, Juozas Kli-

mavičius, :
15) Dubenkos — Antanas Rucevičius,
16) Navickų — Jonas Glušauskas, Simas Kuzmickas.

Pirmininkavo Dubėnų mokytojas Kazys Motūza, sek-
retoriavo mokytojas Adomas Balynas.  Dienotvarkėj
buvo: 1) Rinkimas atstovų į Alytaus apskrities tarybą,
2) Rinkimas valsčiaus tarybos, 3) milicijos sutvarkymas.
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Į apskrities tarybą buvo išrinkti: V. Gavelis, Anta-
nas Mitrulevičius, Juozas Mankauskas ir Matas Boza.
Išrinkta buvo ir valsčiaus taryba. Vieta valsčiaus centrui
— raštinei parinkta Dubėnuose, kur buvo prieš karą rusų
«Voit Nadniemanskoj gminy».

Alytaus apskrities suvažiavime buvo nutarta vadintis
ne valsčių, bet parapijų tarybomis. Yra užsilikęs pir-
mosios Rumbonių parapijos tarybos antspaudas su to-
kiu parašu: «Rumbonių parap. Taryba Alytaus apskričio».
Vidury vytis. Tarybos pirmininku buvo Jonas Račkaus-
kas, sekretorium J. Tarasevičius.

Sunkūs buvo pirmieji lietuviško valsčiaus žygiai.
Viskas buvo reikalinga pradėti iš naujo, nuo mažiausios
smulkmenos. Nei nurodymų, nei instrukcijų, nei pinigų,
nieko nebuvo. Daryk, kaip geriau, kaip išmanai. O čia
tau pašonę bado vokiečiai. Visi skundai, visi dejavi-

mai dabar pasipylė vos suorganizuotan valsčiun. Negana,
kad vokiečiai plėšė atvirai dieną, naktimis ėmė žmonėms
papades degint, žudyt, pinigų reikalaut grįžtančių iš Vo-
kietijos pusgyvių ir pusnuogių rusų belaisvių gaujos. Pu-
nios šile ypač jie buvo įsigalėję. Vokiečių neprisišauksi,
savos milicijos dar neturėjom. Teko kaimuose skirti nak-
ties sargus. Bet tie sargai, pagaliais apsiginklavę, ne-
daug galėjo gelbėt.

Praėjo ir ta alkanųjų banga. Atsirado vietinių plėšikų.
Bet ir sugavus kurį, ką daryti? Nei teismo, nei daboklių.

Valsčiaus valdyba, sugavus plėšiką, kurio pavardę
gal neverta čia nė minėti, svarstydavo, ką su juo daryti.
Ir nutardavo pašalinti jį iš valsčiaus ribų. Per vieną
kaimą jį išvesdavo, o per kitą rytoj jis vėl ateidavo

plėšti,
1918 m. gruodžio m. 18 d. kiek apsitvarkęs valsčius

išrinko švietimo, apsaugos ir maitinimo komisijas.
Svietimo komisija ėmė rūpintis mokyklos steigimu,

apsaugos—piliečių ir valstybinio turto, ypač Punios šilo
apsauga, 0 maitinimo komisijai teko rūpintis visais badau-
jančiais. Maisto klausimas tais laikais buvo labai aktu-

alus. Alkanas žmogus yra viskam pasiruošęs.  Alkanų.
buvo ir ne iš blogos valios. Karo viesulas ne vieną par-
bloškė, ne vienam brangią gyvybę ir turtus atėmė. Tokiems
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"žmonėms buvo reikalinga padėti. Padėjo ne valdžia,
kurios dar nebuvo, kurią vietoje, kaimuose organizavom,
bet patys žmonės, ūkininkai.

1919 m. vasario mėn. 9 d. valsčius buvo iš pagrin-
dų pertvarkytas, išrinktaą viršaitis, pasamdytas sekretorius.

Iš pat pradžių ir šiandien dar tame valsčiuje tebe-
sidarbuoja sekretorius Petras Visockas.

Rinkdamas šią istorinę medžiagą turėjau progos su
juo susidurti: Nepaprastai darbštus žmogus. Valsčių
tvarkydamas sveikatą padėjo, nuolat negaluoja, reiktų
gydytis, atostogauti, — bet ne, per dienų dienas įkniu-
bęs raštuose.

Tokių darbininkų Lietuvai reikalinga: su tokiais ga-
lėtų kilti, sriprėti. Pirmas viršaitis buvo Jonas Rauckas.
Dabar yra ilgametis viršaitis „Martynas Dumbliauskas iš
Kriaunių kaimo.

Valsčiaus ribose, be minėtos tarpatino dirbtuvės,
Panemunykų kaime yra tabako augintojų. Tenai yra ta-
baku apsodintas 102 kvadratinių metrų žemės sklypas.
Telpa 4660 diegų; gauna 1911!/> kilogramų sausų tabako
lapų.

Krautuvė Rumbonyse viena, lietuvio.
Junonyse turi patentą prekėms išnešioti Tame

kaime augo kun. M. Krupavičius. Jo tėvas čia turėjo
aludę. .

Raudonikių kaime gyvena dvi žydelkos, jos taip pat
išnešioja prekes. Daugiau kitataučių valsčiuje nėra.

Telefono, elektros nėra. Traktorius ir automobilis
yra Rutkos dvare. Radio aparatų: Rutkoj ir Panemu-
nykuos su ruporais — garsiakalbiais; su ausinėmis: Du-
bėnuos 2, Panemunykuos 2, Kriaunuos 3, Jaciunskuos 1.

Kriaunių km. yra vėjo malūnas. Dubėnuose vėjo
mažiukas, jau neveikiantis.

Kaimai dar neišėjęį vienkiemius: Junonys, dalis
Daujotiškių. Kiti visi jau vienkiemais gyvena. Dvarų
yra šešetas: 2

1) Taukotiškių dv. savininkas S. Dobkevičius Len-
kijoj. Dvarą valdė brolis, kuris mirdamas įgaliojo tūlą
Kulikauską, kuris ir dabar valdo 79 ha. Buvo 125 ha.
Dalis išparduota aplinkiniams ūkininkams. Neparceliuotas.
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2) Sabališkių dv. savininkė Jadvyga Kareivienė. Ji
gyvena prie sūnaus Rutkos dvare. 1923 m. išparceliuotas.
Buvo 750 margų. Dvaro centre palikta pavyzdingam
ūkiu 100 ha žemės. To dvaro naujakuriai sudarė Ge-
nių kaimą.

3) Rutkos dv. buvęs savininkas Ignas Kareiva mirė
1908 metais. Liko jo įpėdiniai. 1925 m. išparceliuotas.
Centrą valdo Kletas Koreiva. S

4) Rumbonių dv. Dabartinė to dvaro centro savi-
ninkė Vyšniauskienė man papasakojo šitokią to dvaro
praeitį: prieš karą ji girdėjusi iš Rumboniškių Vyšniauskų

 

 

Šimtamečiai seneliai Gaveliai, abu sulaukę po 100
metų vieną dieną mirė. Dabar ir tos lūšnelės, stovė-
jusios prie Panemunykų km., jau nebėra. Nuotrauka

daryta 1909 m.

ir skaičiusi didžiulėj jų bibliotekoj rastoj knygoj, kad da-
bartinių Rumbonių vietoje seniau buvusios keturių žvejų
gritelės. Jose gyvenę šie žvejai: Seiniūnas, Kirša, Bak-
niūnas ir Maikus. Viena iš tokių gritelių buvo pasilikusi
iki prieš didžkarinių laikų. Rodos, 1913 m. mirė šios
bakūžės savininkas, o po to sunyko ir jų dūminė šimtus
metų išstovėjusi grįčiutė.

Visoj apylinkėj buvę dideli miškai. Kartą didžiulėj
ponų medžioklėj buvo čia užkliuvęs tūlas ponas Rum-
bovič. Jam ta vieta smarkiai patikusi ir jis nuo žvejų
nupirkęs jų apdirbtus Nemuno pakrantėje žemės gabalus
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ir čia įsteigęs dvarą. Nuo to Rumbavičiaus ir gavę Rum-

bonys savo vardą. Sis dvaras kiek vėliau tapęs Krzyw-

kowskių nuosavybe, o paskum atiteko Juozui Teberešui. |

1794 m. mirus Juozui, valdė jo sūnus Stasys. Suvalkų

kraštui patekus prūsų valdžion, Rumbonis valdė tūlas Gra-

madskis. Po jo jau perėjo Vyšniauskų nuosavybėn.

Vyšniauskai, pagal jų giminės «medį», — išbrai-

žytas lapas su datom ir vardais randasi ir dabar pas

Vyšniauskienę, — 1688 metais atvyko Lietuvon iš Pinsko.

Pirmutinis atėjūnas Vyšniauskas Petras buvo, rodos, Trakų

kaštelionas. Jis turėjo tris sūnus: Juozą — Pinsko kaš-

telioną, Stepą ir kunigą Povilą. Stepas turėjo du sūnu—

Simoną ir Leoną ir dūkrą Oną. Nuo Simono vaikų vai-

kais ėjo vis Juozai ir dabartinės Vyšniauskienės vyras

buvo Juozas. Paskutiniojo Juozo tėvo brolis Leonas buvo

žymus teisininkas.
1926 m. Rumbonių dvaras išparceliuotas. Naujaku-

riai sudaro Kibirkščių kaimą. (Centrą valdo Vyšniaus-

kienė. Jos vyras, metęs dvarą ir. šeimyną, išvyko Len-

kijon. Pas Vyšniauskienę auga dvi dukrytės. Viena

mokosi Alytaus žemė: ūkio mokykloj, antra dar mažytė
— 9 metų, prie mamos.

Buvę kadaise gražūs dvaro rūmai— sunykę, apleisti,

neremontuojami.  Didžiulėj virtuvėj, kur «aukso laikais»

smaguriai kvepėdavo, dabar pora apsitūlojusių tarnaičių

gyvuliams gėralus šildo. Čia pat ir pati šeimininkė, men-

kiau apsivilkus kaip buvusios jų tarnaitės, virtuvėje su

mergom apie puodus triūsia. Tarp jų sukinėjasi truputį

aplopyta ponios dukrytė. Šeimininkė užėmusi vos porą

kambarėlių. Buvau atsilankęs žiemą, šalta, vėjai per už-

kamšytus plyšius vidun veržiasi. Teko sėdėti viduj su
kailinukais.

Kiti rūmų -«pakajai» stovi tušti ir visai, visai apleisti.
Tiktai viena kita raiša minkšta, kur kampe užmesta

kėdė, liudija pirmykštę «raskažį».
Būta didžiulės bibliotekos. Bet daugelį knygų jau

Kaunan išsivežę, kitas šiaip išsidaliję; dabar keliose spin-
tose yra sukrautos vis daugiausia prancūziškos knygos.
Daugelis apiplėšytų, be pradžios ir pabaigos. Kiti kam-
bariai klėtim virtę: ant grindų piliakalniai grūdų supilti.
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Tvartai ir kitos trobos
taip pat labai apleistos. Iš
gyvulių dabar laikoma: 9 ar-
kliai, 15 raguočių, 40 kiau-
lių (bekonų, jorkšyrų), 7 avys,
3 kalakutai, 18 danų veislės
vištų, 3 antys.

Darbininkų kumečių yra
4 šeimynos ir, be to, dar
turi 2 tarnaites. Kumečiui
metams moka 120 litų, 10
centnerių rugių, 2 cent. kvie-
čių, 3 cnt. avižų,3 cnt. mie-
žių ir 2 cnt. žirnių, !/2 margo
žemės bulvėms pasisodinti,
680 kvadrat. metrų žemės

„linams pasisėti ir tiek pat

daržovėms pasisodinti; be to,
užlaikyti | karvė, 2 avys ir gali kiaulių. Kumečiui
duodamas butas, kuras.  Kumetis tik vienas kasdien
dirba. Kas iš jo šeimynos dar eina dirbti, gauna pa-
dienį atlyginimą.

Tarp senų dokumentų dvare radau vieną įdomų
raštą, kur yra surašytas 1832 metais geg. 23 d. Rum-
bonių pono turtas. (Akta zaprowadzenia administracij w
Dobrach Rumbowicze).

 

Pulk. Juozas Plenta, rumboniš-
kis, 1 pėst. pulko pionieris

Rumbonių dvare 4 arkliai po 42—48 zlotus vertės,
13 raguočių, iš jų 4 jaučiai, kiaulių, avių ir raminių
paukščių, — skaičius nepažymėta. Inventorius siekė 2986
zlotus 9 grašius. Sabališkių dvaras taip pat rumboniš-
kiui priklausęs. Jame buvo 4 arkliai, 23 raguočiai, iš jų
6 jaučiai: 4 ariami ir 2 veisliniai.

Rumbonims priklausę šie kaimai: Jaciunskai, Kilma-
nonys, Madunkai, Praniūnai, Trikiniai, Tupikai, Marda-
sai ir 4 karčiamos:

1) Rumbonių, kuri stovėjo prie šventoriaus. Ją
valdė dar senelių atmenamais laikais rudas žydelis Ickus..
Iš šios karčiamos daugiausia turėjo vietos klebonas irtik
dalinai dvaro ponas;
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2) Uliškių dabar likusios tik grįtelės prie Nemuno ir

jos priskirtos prie Zalnieriškių ir Bakšių;

3) «Kruopinė». Ši karčiama stovėjo dvaro lauke

prie kelio: Alytus — Punios šilas. Ten dabar kalvis

gyvena.
4) Jaciunskų km.
Visose karčiamose buvo apsigyvenę žydeliai. Dabar

Rumbonių apylinkėj nėra nei vieno žydo. Prie bažny-

čios yra 1 krautuvė, bet jos savininkas yra lietuvis.

5) Mardosų dv. visas 1924 metais išparceliuotas.

Savininkas buvo Rutkos dvaro ponas I. Koreiva. Prieš

karą čia skaitėsi 400 margų. Naujakurių —Mardosų

kaimas.
6) Kižių dv. išparceliuotas 1923 m. Buvo 247 mar-

gai, liko centras su 30 ha ir jį už 45,000 litų nupirko

Aleks. Žilinskas.
Mokyklos: 1) Dubėnų, įsteigta 1911 metais. Pir-

miau ji buvo Kriaunių kaime įsteigta prieš 50 metų.

Dabartiniai mokytojai Motiejus Rožanskas — vedėjas ir

Alfonsas Gerasimavičius pagalbininkas, 2) Panemunykų

kaime, veikia nuo 1919 metų. Mokytojas J. Lesevičius,

3) Daujotiškių, įsteigta 1928 metais, mokytoja Bara-

nauskienė.
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Pranas Daugininkaitis (Radasto

Žiedas),
gimęs 1900 metais Miklusėnų kaime,
Rumbonių parap. 1928 m. išeido pir-
mą eilėraščių rinkinėlį: „Vaduokime
Vilnių!“ Dabar rengia antrą eilėraš-
čių rinkinį: „Oi, kaip to Vilniaus šir-
dis pasiilgo“ ir trečią — Žaliajam Ne-

muno pavėsy“.

Kad turėčiau

skiriu broliams vilniečiams.
(iš cikliaus „Pavergtoji Vilnija!“).

Kad turėčiau ilgus ilgus,

Ilgus sakalo sparnus,

Skrisčiau ten, kur broliai rauda,

Kenčia ilgesio skausmus.

Juos širdingai apkabinčiau,

Juos prispausčiau prie širdies

Ir paklausčiau pas kiekvieną,

Kaip gyveni, kaip jauties?

Aš skausmus jų išblaškyčiau,

Juos pralinksminčiau džiaugsmu,

Jiems daug naujo pasakyčiau,

Taip širdingai, su jausmu.

Tik greičiau greičiau nuskristi,

Trokšta siela ir širdis,

Ten savuosius atlankyti,

Ilgiuos, ilgiuos, ilgiuos vis.
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Svečiuos pas gediminietį.

Smagiais antnemuniškių žyginiais arkliais, patogioj
brikutėj, gražiai pataisytais keliais atvykom Odrijon. Kur
gi daugiau, kad ne pas kleboną. Gaila, tuo momentu
jo neradom namie: buvo pas ligonį išvažiavęs. Klebono
šeimininkė patikėjo mumis, kad atvykome rinkti istorinę
medžiagą. Ji patalpino mus senoj klebonijoj. Kad ir
senas namas, bet viduje jaukiai sutvarkytas: dvi švariai
paklotos lovos, apskritas staliukas, žvakė ir klebono stula,
kampe lazda. Tie kambariai laukia vikaro, kuris netru-
kus ir buvo Ūdrijon paskirtas.

Prisiminiau buvusį savo kareivį, dabar Ūdrijos poli-
cijos punkto viršininką Žičką. 1921—2 metais buvau 1
pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulko
raitų žvalgų komandos viršininku. Minėtas Žička pas
mane komandoje buvo raitu žvalgų. (Geras vyras, gra-
žiai sugyvenom! Negėda susitikti.

Apžvalgydami naujai atlankytą mažutį miestelį, nu-
ėjom pas Zičką. Miela buvo susitikti, pasimatyti ir.anuos
gražiuosius laikus prisiminti. Linksmiausios mano dienos
prabėgo būnant žvalgų komandos viršininku. Oh, buvo
vyrai! Ugnis! Kur nepasiųsi, ką nepaliepsi — išpildys.
Pasitaikys pulko paradas — pagyrimą būtinai gaus. Vie-
nas jų, Žička, dabar štai sėdi prieš mane policininko uni-
formoj savo kambary, o aš pas jį svečiuos. Kampe ant
staliuko groja gramofonas, raudona, simpatiška, vis su
šypsena žmonelė pieno ąsotį mums padėjo ant stalo, o
devintų, rodos, metų sūnelis žvalgosi ir dažnai, vieną
akutę primerkęs, pasižiūri į svečius — nebuvėlius.

Mainosi laikai. Buvo kareivis, buvo vienas, dabar
turi jaukią namų ugnelę,—gera jam gyvent. Ar patenkin-
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tas, — sakau. Linkterėjo galvą, girdi, patenkintas, o
ką daugiau darysi. Tai išsipasakojo iki mažiausių gyve-
nimo smulkmenų.  Nusivedė daržinėlėn, parodė savo

gražų sarčiuką, su kuriuo, girdi, pats jus vešiu toliau, į
Krokialaukį, — niekam neduosiu vežt. Gerai, vežk, kad
nori, man dar geriau: turėsiu progos dar pasikalbėti. Su-
sitikom tikrai kaip ilgai ilgai nesimatę broliai. Ar ne
tiesa, Zička, a?

— Ačiū už pavėžėjimą, už malonius žodžius, kuriuos
įrašei mano kelionių knygon ir už pavaišinimą visokiais
gardėsiais.

Žiūriu per langą, prie šventoriaus privažiavęs, išlipo
iš kaimiško vežimo, raudonu gražiu kilimu pridengto, ži-
laūsis dzūkas, nusiėmė kepurę, pabučiavo kunigui ranką
ir išsiskyrė. Ūkininkas nuvažiavo namo, klebonas nuėjo
klebonijon.

Ūdrijos bažnyčios istorija.

Nueinam klebonijon susipažinti su klebonu kunigu
Brundza. Pasirodo esąs mano bičiulio, dar iš Voronežo
laikų, vargoninko Brundzos, su kuriuo 1929 m. Broklyne
pas kunigą Pakalnį matėmės, brolis. Pasisakiau klebo-
nui, kuriuo tikslu atvykau Ūdrijon, pasisakiau, kad pažįstu
ir mačiau Amerikoj jo brolį ir brolio gražią žmonelę.
Matyt, klebonas buvo tuo patenkintas. Nebarė nei šei-
mininkės, nei manęs, kad išdrįsome be jo žinios ir suti-
kimo, kad ir laikinai, įsikraustyti vikariatan, senojon kle-

bonijon. Naujoji medinė klebonija gana erdvi, visur švaru,
gražu, jauku. Vis dėlto gerai gyventi klebonams!

Gerb. šeimininkas tuojau mus paprašė prie stalo.
Jau buvo vakaras, temo. Nors pas Zičką buvom prisi-
vaišinę, bet ir pas kleboną reikėjo išgerti stiklą arbatos.
Na, tai ir gėrėm. Mano Vaitiekūnas niekados neatsisako
nuo skanių rūkytų dešrelių ir kaimiško, ypatingai gardaus,
sviesto ir sūrio.

Besišnekučiuojant apie bendrus pažįstamus, apie pra-
eitį ir dabartį, klebonas išsitarė, kad jis «Saltiny» rašęs
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savo bažnyčios istorijėlę; tilpęs ten pat ir bažnyčios at-
vaizdas.  Paprašiau ir davė man tą numerį. Vis dėlto
medžiaga. Bet daugiausia medžiagos apie Ūdriją ir apie
kitas suvalkinės Alytaus apskrities dalies bažnyčias ga-
vau Krikštonyse pas kun. Reitelaitį. |

Senovėje Ūdrija priklausė Punios seniūnijai. Kol
dar nebuvo Ūdrijoj bažnyčios, vietos žmonės eidavo mels-
tis Punion. Ūdrijos savininkas ponas Gonsievskis, važi-
nėdamas po savo seniūniją pastebėjo, kad ties Ūdrija
yra tirščiau apgyventos vietos, kad čia rečiau miškų, der-
linga žemė ir t. tt Ir sumanė įsteigti Ūdrijoj parapiją.
Stai jos įsteigimo dokumentas, išverstas iš lenkų kalbos:

Zigmuntas Trečiasis, Dievo malone Lenkijos karalius,
Lietuvos, Rusijos, Prūsijos, Žemaitijos, Mozūrijos ir Li-
vonijos Didysis kunigaikštis, o švedų, galų ir vandalų tė-
vonyškasis karalius..

Siuo Mūsų raštu pranešame tiems, kurie reikalingi
žinoti, visiems drauge ir kiekvienam atskirai, kad prakil-
nus Aleksandras Korvinas Gonsievski's, Didžiosios Lie-
tuvių Kunigaikštystės referendarijus ir notarijus, Mūsų
seniūnas Vielyšiaus ir Punsko seniūnijose ir jo žmona
Ieva Pociūtė, turėdami Dievą mintyse ir degdami ypatingu
troškimu išplatinti Dievo ir šventųjų garbę, nutarė mūsų
turtuose, būtent, Ūdrijos dvare, bevaldydami jį, kaip
Punsko seniūnai, padaryti sostą ir pagrindus parapijos
bažnyčiai, pašvęsdami ją švenčiausios Trejybės garbei ir
atiduodami šv. Vincento kentėtojo globon, ir pasiryžo
apdovanoti ją turtais ir aprūpinti visokiais išlaikymui rei-
kalingais ištekliais. Tuo tikslu kreipėsi į Mus, prašy-
dami, kad mes šitą jųdviejų dievotą sumanymą įvykinti
leisti sutiktume.  Neleidome, kad perilgai mus šio dalyko
prašytų, ypač kai žinome, jog anų vietų kaimynijose
kaikurie asmens šlykščiu suklydimu persiėmę taip toli
nuėjo, kad arba visiškai, arba didelėje dalyje nuo R. Ka-
talikų Bažnyčios atsiskyrė ir užgemančius žmones, klai-
domis apipainioję, į savo pusę traukia, taip pat ir mi-
tusiųjų dūšioms padaro nuoskaudų laidodami be šventų
apeigų. Dėl to suteikiame iš viršuj minėtų prakilnių
Gonsievskių atleidžiamųjų turtų pirmučiausiai pastatymui
bažnyčios, klebonijos ir kitų bažnyčios tarnų trobos tin-
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kamą vietą — žemės margų su daržais, lauke siekiančiame
Bartkovičių sodžiaus ribas ir vienu galu atsiremiančiame
į Ūdrijos Gortkovičių sodžiaus “dirbamas dirvas, kitu —
į Ūdrijos sodžiaus ribas; taip pat prie Ūdrijos dvaro ribų
du gabalu žemės. Be to, dar pridedame Ūdrijos dvaro
sodžių, Nikantais vadinamą, turintį dešimt lanų ir du ne-
sėjamu valaku žemės su viduje esančiu vadinamu Stramz-
delių ežeru, su dviem pievom, vadinamomis Amalviškių
Pogrant ir Vintakcija prie upės Dovinės, duodančiomis
keturiasdešimt vežimų šienų, klebono ir bažnyčios tarnų
užlaikymui. Taip vienok, kad klebonai, pavyzdingi gy-
venimu ir elgimusi, būtų prakilnių Gonsievskių (kuriems
tiktai ligi gyvos jųdviejų galvos globojimo ir įsteigimo
teises paliekame) nurodomi, o paskui vyskupystės val-
džios skiriami ir į bažnyčią įvedami. Težiūri klebonai,
kad šioje bažnyčioje negrestų pavojus šventam tikėjimui,
bet kad tenykščiai Mūsų valdiniai — žmonės būtų lavi-
nami pamaldume Dievo ir jo šventųjų gerbime, kad būtų
Rymo-—-Katalikų tikėjimo mokinami. Pagaliau klebo-
nai privalo uoliausiai rūpintis, kad sakramentai būtų žmo-
nėms vertai teikiami. | sąžinę įsaistome, kad tenykščiai
klebonai už teikimą sakramentų nieko nuo savo parapi-
jiečių neišdrįstų reikalauti, pasitenkindami tuo, ką anie
savu noru aukos. (Galų gale, visus čionai suteikiamus
turtus išimame iš po visokios pasaulinės valdžios ir tik-
tai vienai bažnytinei valdžiai ir neliečiamumus prirašome
ir įkūnijame, idant pavyzdin kitų D. L. Kunigaikštystėje
įsteigtų bažnyčių, esančių mūsų globoje, o dvasiškos vy-
riausybės valdomų ir tvarkomų, amžinai naudotųsi viso-
kiomis liuosybėmis ir privilegijomis.

Kad davus didesnį šiam dalykui pasitikėjimą, šį laišką,
Mūsų ranka pasirašytą, D. L. K. antspaudu paženklinti
įsakėme. š

Duota Varšavoje 25 d. rugpiūčio m. 1623 metų. Mūsų
karaliavimo Lenkijoje 36, o Svedijoje 30 m.

Zigmantas, karalius. Steponas Pacas
D. L. K. raštininkas.

Gonsievoj, Lomžos gubernijoj, gyveno šlėkta Jonas
Gonsievskis.  Sešioliktame šimtmety jis atvyko Lietuvon,
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Ašmenos apskritin, pirko dvarą ir čia apsigyveno. Jo sū-
nus Aleksandras buvo gana karingas vyrukas, pusėtinai
narsus, sumanus, todėl anais laikais pagarsėjo.

1600 metais Al. Gonsievskis nusipelnė karaliaus
Zigmanto malonių. Jam buvo duota valdyti Vielyžiaus
seniūnija, Vitebsko vaivadijoje. Seniūnija buvo sudaryta
iš nemažo Vielyžiaus miesto ir plačios jojo apygardos.
Nuo 1599 metų ją valdė: Benešai, Gonsievskiai, Korvinai,
Konopackiai ir, rodos, paskutinis Adomas Čartoryskis.
Sioj apylinkėj XVI-XVII šimtmečiuose nuolat buvo mū-
šiai, kol, galų gale, 1772 metais ji atiteko rusams.')

1609 metais Zigmantas paskelbė Rusijai karą. Vy-
riausiuoju karo vadu buvo paskirtas Zolkievskis. Tame
kare ir Gonsievskis buvo žymus vadas. Jis gal būt buvęs
karo vadu, kad ne Chodkevičius.

Įvykus 1618 metais Devulino kaime lenkų—rusų su-
tarčiai, Gonsievskis gavo valdyti Punios seniūniją. Vie-
neriems metams praslinkus, t. y. 1619 metais jis tapo Lie-
tuvos Referentu. 3

Nuo 1507 metų Lenkijos ir Lietuvos valdovas —
karalius, šalia sekretoriaus, turėjo abiem šalim po du re-
ferentu: pasaulinį ir dvasišką. 1610—39 metais pasauliniu
Lietuvos referentu buvo Gonsievskis.

Referento pareiga buvo priiminėti karaliaus ir seimo
vardu paduodamus skundus, prašymus ir, kada reikia ir
kam reikia, referuoti.

1626 metais Gonsievskis gavo Smolensko vaivadiją.
1639 metais mirė. Palaidotas nuosavoj koplyčioj Vilniuje,
prie šv. Kazimiero bažnyčios.

Aleksandras Gonsievskis su žmona Ieva Pociūte įstei-
gė Ūdrijoj bažnyčią, Vitebske ir Daugpily jėzuitų vie-
nuolynus, o Brastoje brigitiečių vienuolyną. Lenkijos sei-
mas, už ypatingus Aleksandro Gonsievskio pasižymėji-
mus, jo šeimai padovanojo dvarus: Porzecze, Biborėw,
Gluczice. Visi jie buvo Smolensko vaivadijoj. Aleksandro
paliko trys sūnūs ir 3 dukterys. Sūnus Krištupas pasiekė
labai aukšto mokslo, važinėjo Prancūzijon, kaip Lenkijos
karaliaus pasiuntinys ir dar tėvui gyvam esant gavo Vė-

!) Žiūr. „Encyklopedja Org.* 1857 m. t. XII.
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lyžiaus seniūniją, o tėvui mirus buvo paskirtas Didž. Lie-
tuvos raštininku ir Smolensko vaivada. Antras sūnus,
Vincas, buvo Ašmenos, Punios, Markovo, Lazdijų ir Vie-
lyno, ar Vielyžiaus seniūnu. Jis, būdamas «hetman polny»,
pasižymėjo kovose su švedais, totoriais, rusais.

Tokia tai, tegul sau ir lenkų, garsenybė įsteigė Ūd-
rijos parapiją. Kada ir kas statė pirmąją bažnyčią, kas
buvo pirmuojui klebonu negalėjau susekti. Yra bažnyčios
archyve 1784 metų dekano vizito dokumentas, kur pa-
žymėta:

«... seniausi krikšto metrikai siekia 1699 metų. Nuo
1719 metų iki 1728 m. metrikai visai nerašyti. Toliau,
tvarkoj, —kasmet vėl buvo rašomi. Visi jie telpa 5-se
knygose. Jungtuvių metrikai pradėti rašyti 1729 metais
ir iki šių laikų rašoma gimimo knygose...» Kas buvo prieš
1699 metus, nepasiliko žymių.

Įdomu, kodėl 1719—1728 metais nebuvo nė vieno

krikšto? Seirijų, Metelių dokumentai rodo, jog tuo lai-
kotarpiu buvęs Lietuvoje didelis maras. Išmirę 2/3
žmonių.

1744 metų Vilniaus sinode dalyvavo Ūdrijos klebo-
nas kun. Trzeciak.'!) Tasai klebonas pastatęs naują medi-
nę bažnyčią.

Nuo 1759 metų liepos mėn. 29 d. klebonu buvo kun.
Krištupas Behleris. Pirmiau jis buvo Seirijų klebonu. Pra-
dėjo klebonauti Seirijuose 1754 metais. Kaip ilgai ten
buvo, nežinia, nes Seirijų metrikai 1755—1781 metų
dingę.

Greičiausia bus taip, kad kun. Behleris klebonauda-
mas Seirijuos, buvo kartu ir Ūdrijos klebonu. Seniau
taip būdavo. Kun. Behleris išbuvo Ūdrijos klebonu iki
1761 metų. Paskutiniais klebonavimo metais jis gavo
talkininką vikarą kun. Juozą Gedvilį. Apie kun. Ged-
vilį gimimo metrikų knygoje yra štai kas parašyta (versta
iš lotynų kalbos):

«Aš, Kr. Behleris, Seirijų klebonas ir Ūdrijos para-
pijos valdytojas, pažymiu, kad gerb. Vilniaus vyskupystės
kunigą savo draugą Juozą Gedvilį, gyvenusį prie Pane-

1 Žiūr. „Lietuvių Tauta“ kr, I psl. 133.
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vėžio ir Naujamiesčio bažnyčių, įsiprašiau sau į talką sie-
las ganyti, kuris dabar turės vardą kamendoriaus, o savo

laiku, jeigu patiks, bus mano įpėdiniu Ūdrijos parapijoje.
1762 metais iš Ūdrijos parapijos dokumentų jis dingo.

1781 metais jis Ūdrijoj krikštijo kūdikį ir metrikoj pasi-
rašė, kaipo Ząslių eksklebonas. Tai gal klebonavo
Zaąsliuose.

1762 metais gimimo ir mirimo metrikuose pradeda
rašytis naujas Ūdrijos klebonas kun. Jonas Baikovskis.
Jo parašai siekia 1771 m. vasario mėn. Tur būt, tas kle-
bonas Ūdrijoj dar buvo iki 1775 metų, nes tik apie Ka-
lėdas 1775 m. Ūdrijon atsikėlė klebonas kun. Jurgis Mi-
kas Grigiavičius. Jis gimęs 1734 m. netoli Kauno, mo-
kęsis Vilniaus dvasinėj seminarijoj. 1765 m. įšventintas
Vilniaus vyskupo Masalskio į kunigus. Ūdrijos klebonu
ji paskyrė Vilniaus oficiolas kun. Karpus.

Kun. Grigiavičius pirmutinis pradėjo rašyti Ūdrijoj
mirimo metrikus, nuo 1775 m. I/1 d. Prie šio klebono
įsisteigė Daukšių parapija, kuri pirmiau buvo koplytėlė,
Ūdrijos filija. Šią naują parapiją Ūdrijos klebonas aprū-
pino bažnytiniais daiktais ir šiaip viskuo, kuo tik galėjo,
padėjo naujai įsisteigusiai parapijėlei.

Kaip atrodė Ūdrijos medinė bažnytėlė 1784 m. (ku-
nigo Jono Vyšniausko, Simno dekano atsilankymo aktas).

Bažnytėlė buvo medinė, gontais dengta; bokštas nau-
jas, jame keli varpai; ties viduriu stogo mažesnis bokšte-
lis, ties altoriumi dar mažesnis bokštelis.

Viduje, šonuose, po tris piliorius — stulpus; grindys
ir lubos iš lentų; dvejos durys, 9 langai, 8 suolai; įėji-
mas į sakyklą iš zakristijos. Didžiajam altoriuje senas
šv. Jono Krikštytojo paveikslas; nauji vargonai, 2 būbnai,
2 varpai, šventoriuj griūvanti varpinė.

Priklausančios prie bažnyčios trobos:
1) Sena, medinė, griūvanti špitolė. Joj gyveno var-

goninkas, špitolninkas ir 2 bobutės;
2) Medinė klebonija iš 4 kambarių. Grindys iš molio.
3) Klojimas medinis, šiaudais dengtas.
4) Bravoras, perkūnui įtrenkus, sudegė, dabar atstaty-

tas. Jame yra molinė krosnis. Šalia bravoro kepykla.
Sios abidvi trobos turi po vieną mažą langelį.
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5) Klėtis medinė, tašytų medžių. Viršuj 5, apačioj
6 aruodai. Po klėtim ledaunė. Visos trobos aptvertos:
arčiau klebonijos štakietais, toliau pinutėmis.

Gyvuliai: 1 arklys, 1 kumelė, 2 buliai, 5 karvės, 4
jaučiai, 10 veršių, — 4 pernykščiai,—raguočių viso 26;
avių 29, ožkų 13, kiaulių 24, vištų 11, ančių 18, žąsų
32, žemės — 9 margai sodybos ir lauko 60 margų; Rau-
donikių km. 410 margų. 330 margų žmonių apgyventi,
7 jų ėjo baudžiavą, 3 mokėjo činšą. Jurzdikoj 2 gy-
ventojai, — jie baudžiavos nėjo. Baudžiauninkai va-
sarą 3, žiemą 2 dienas į savaitę dirbdavo. Baudžiau-
ninkų klebonui apdirbti žemę neužtekdavo, reikėjo dar
pasisamdyti.  Samdydavo 2 bernus, piemenį, bravorinį
šeimininką ir 2 mergas. Mokestį už žemę ir visą turtą
mokėdavo į metus 102 auksinu.

Parapijoj mokyklos nebuvo. Vaikus mokė vargo-
ninkas savo kambary.  Parapijoj dviejuose kaimuose
mokė vaikus «daraktoriai».  Vargoninkui teko tik 2 mo-
kiniai. Žydų Ūdrijoj nebuvo. Keletas gyveno ne mie-
stely, bet kaimuos smuklininkais. Vilniaus vyskupas leido
Pakašave pasistatyti sinagogą, bet jos taip ir nepastatė.

Kun. Grigevičiui mirus, 1802 metais atvyko naujas
Ūdrijos klebonas kun. Andrius Oldakauskis. Seinų kon-
sistorijos archyve yra rastas kun. Butkevičiaus laiškas,
rašytas Vilniaus vyskupui apie Ūdrijos kleboną kun. Ol-
dakauskį. Stai jo turinys:

«... Apysenis Ūdrijos klebonas, kun. Oldakauskas,
kaip žmogus godus ir šykštus, daugelį sykių buvo skun-
džiamas, kad bažnyčią apleidęs, kad svaigalų darymu ir
pardavinėjimu užsiima... Bet visi tie skundai, kaip ne-
kartą aš juos nuvažiavęs ištyriau, buvo paduoti tų žmo-
nių, kuriems klebonas pinigų nepaskolino, arba iš kurių
skolą grąžinti reikalavo. Tačiaus tie skundai turėjo ir tie-
sos. Kun. Oldakauskas gero klebono privalumų neturėjo,
buvo tačiau labai kruopštus ir pavyzdingas ūkininkas.
Prieš dvejetą mėnesių atlankė jį ugnis ir sunaikino kle-
boniją, klėtį, kluonus ir tvartus, bet kas blogiausia, kad
ugnis prarijo jo šykštumo ir daugelio metų trūso vaisius.
Iš visų šalių apsuptas liepsnomis jisai nenorėjo trauktis
nuo savo rinkinio ir vos tiktai virvėmis jį besipriešinantį
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štraukė iš ugnies. Kiek ir buvo suspėjęs pinigų išmesti
pro langus, tai gelbėjusieji žmonės išstvarstė ir nusine-
šiojo; norėta surasti, daryta tardymas, bet veltui! Ir lyg
tyčia, pasak žmonių, jis prieš pačią ugnį buvo gana daug
atsiėmęs iš skolininkų pinigų. Ir visa tai vėjais nuėjo. Ne-
tekęs viso turto, ištiktas kūno sopulių, baisiai nuliūdęs,—
apsirgo; iš pradžių buvo manoma, kad greitai pasveiks,
bet galų gale pasirodė, kad lengviau yra išgydyti kūno
sopulius, negu kentėjimus dūšios, taip baisiai įpratusios
prie turtų ir pinigų rinkimo. Mažai valdo jausmus, o at-
minties ir visai neteko. Senatvė prisidėjo prie visiško jo
nusilpimo ir, be abejojimo, iš šitos ligos jis nekels.

Dabar Ūdrijos bažnyčios turtą sudaro vien tik žemė,
sodžius ir svaigalų darymo bei pardavinėjimo teisė. Tur-
tas, tiesa, mažas, bet ištaigingas: žemė labai derlinga. Tro-
bų nėra. Tiesa, kelios dar nesudegė, bet taip išklypusios,

„kad jos tuoj reikia arba perstatyti, arba naujai statyti.
Gyvulių ir ūkio įrankių beveik nėra. Bet reikalingiausias
Ūdrijoje daiktas — tai naujos bažnyčios pastatymas. Da-
bartinė bažnyčia, viena, yra labai maža, ir taip sudūlijusi,
kad jos jokiu būdu negalima sulopyti. Bažnyčios parėdų
net pačių reikalingųjų nėra. Taigi, daug ko čia reikia...».

Toliau rašoma, kadangi kun. Oldakauskas ne-
išvengtinai mirs, tai nors dar jis gyvas, bet būtinai reikia
Ūdrijai atsiųsti naują kleboną. Ūdrijos bažnyčios koleto-
rium yra Alytaus ekonomijos samdytojas. Tas samdyto-
jas, Pilchovski's, pranešdamas konsistorijai apie dalykų|
stovį Ūdrijoje, pasiūlė į Ūdriją klebonu Rumbonių klebo-
ną kun. Kliučinską. Dėl to oficijolas prašė vyskupą, kad
ir jis paskirtų į Ūdriją kun. Kliučinską. Mat, čia bažnyčia
reikalinga didelės koletoriaus pašalpos. Jei koletorius ne-
duos lėšų, tai bažnyčios fondą negalima bus padidinti.
Dėl to reikalinga, kad klebonas mokėtų geruoju sugy-
venti su koletorium. Kun. Kliučinsko pirmtakūnas Rum-
bonyse nesutiko su koletorium, Kliučinskas santaikoje
gyvena. Jis, be abejojimo, ir Udrijoje mokėtų gyventi, tuo
labiau, kad jį į Ūdriją pats koletorius perša.

Kun. Oldakauskui mirus 1832 m. V.13 d. į Ūdriją
atsirado ir daugiau kandidatų. Labai norėjo Ūdrijos, be
kun. Kliučinsko, dar Seinų Liciejaus prefektas kun. Pie-
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trzeniakovskis ir Garliavoj klebonaujantis Zapyškio de-
kanas kun. Javnovič. Pastarasis norėjo Ūdrijos todėl,
kad tame užkampy žadėjo pasilsėti. Garliava — gyvas
miestelis: plentu tai vienas, tai kitas vyksta ir neretai
svečias klebonijon užsuka. Neretai «svečias» privargina,
nes priverčia nuolat būt pasiruošus svečią priimti, kartais
net viršininką sutikti.

Vyskupas Strašinskis, sužinojęs apie minėtų klebonų
norus keltis Ūdrijon, pasiūlė abiem pasitarti — susitarti.
Greičiausia kun. Javnovič atsisakė, nes greit po to kun.
Pietrzeniakovskis gavo paskyrimą vykti Ūdrijos klebono
vieton.

Kun. Pietrzeniakovskis, kaip jau iš pavardės matyt,
buvo lenkas, įšventintas į kunigus 1819 -m., klebonavo
Drozdove, Lomžoj ir buvo Seinų prefektu.

Šis klebonas pasistatė Ūdrijoj smuklę ir, padidini-
mui įplaukų, pardavinėjo svaiginamus gėrimus. Paklaus-
tas iš vyskupijos, kuo vadovaudamasis pardavinėja svai-
galus, atsakė:

«... Prisiųsdamas Jums šiuos įrodymus prikergiu
nuolankų prašymą. Esu nelaimingųjų tėvas.  Nelaiminga
ši klebonija yra sunaikinta daugeliu atsitikimų: javai ne-
derėjo, ugnis aplankė. 1833, 1834 ir šiais metais pa-
statydinau kleboniją, klėtį, tvartus, sutaisydinau bravorą,
keturiems valstiečiams naujas trobas pastatydinau. Visa
tai padariau savo lėšomis ir tų lėšų didelę dalį paėmiau
iš svaigalų. Visiškai pavargs Ūdrijos klebonija, jei iš jos
bus atimta svaigalų varymo ir pardavinėjimo teisė. Juk
pas mane dabar vienintelis fondo šaltinis tai bravoras ir
smuklė. Dėl to prašau... pasirūpinti... kad propinacija
nepranyktų.»

Beklebonaudamas Ūdrijoj, kun. Pietrzeniakovskis vi-
siškai paseno. „Medinė bažnytėlė kun. Treciako statyta
ir kun. Grigevičiaus taisyta niekais pavirto. Jau gresė
pavojus susirinkusiems melstis žmonėms, kad neužgriūtų.
Dėl to pasaulinė valdžia 1837 metais gegužės 17 d. ją
uždarė. Pataisyti jos jau nebuvo galima, todėl tą pačią
vasarą buvo visai suardyta.

Ūdrija liko be bažnyčios. Pamaldų laikyti nebuvo
kur. Parapijos savininko — dvarininko nebuvo galima
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įraginti bažnyčią pastatyti. Valstiečiai, neturėdami pilnos
nuosavybės, neturėjo iš ko statyti.

Susigriebė senelis kun. Pietrzeniakovskis, šventoriuje
savo lėšomis pasistatė iš lentų palapinę ir joje jam buvo
lemta dagyventi dienas.

Dvarininkas Protas Narbutas, Pramiezio dv. savinin-
kas, paėmė iniciatyvą statyti Ūdrijoj medinę bažnyčią,
kurią 1861 metais, jau kun. Pietrzeniakovskiui mirus,
baigė. Ji buvo 43 mastų ilgio, 20 mst. pločio, 2 bok-
štai, 2 zakristijos po vieną iš jų Narbutų karstams rūsys.

Dar 1850 metais kun. Pietrzeniakovskio buvo įsa-
kyta pastatyti Raudonikiuose naują vėjinį malūną, nes
senas, neremontuojamas, neprižiūrėtas, sugriuvo, o kle-
bono rastas fondinis turtas negali būti naikinamas. Bet
malūno taip ir nepastatė.

1852 metais Daukšių km. valdžia išskirstė į vien-
kiemius. Ten buvusią Ūdrijos bažnyčios pievą asesorius
atidavė sodžiui, o 1856 m. skirstydamas Ūdrijos dvaro
sodžius, tokią pat pievą pavedė Ūdrijos bažnyčiai. Pa-
togumas — pieva pati atėjo arčiau šeimininko.

Dabar matome, kaip ganė sielas Lietuvoj tikras len-
kas. Jam niekas nerūpėjo, net tai, kad bažnyčia griuvo,
jis lopė, taisė, remontavo geriau tvartus, klojimą, klebo-
nijos trobas, — ne bažnyčią. Lietuviškai nemokėjo jis
nė žodžio ir nerado reikalo pramokti, nors ūdrijiečiai
lenkiškai nemokėjo.

Vis dėlto 1837 m. III/25 d. Kalvarijos dekanui kle-
bonas taip rašė:

«„„„Mokyklos pas mus nėra ir nebuvo. Statoma
špitolė, kur manome įtaisyti ir mokyklą. Dvi dalys mano
parapijonų yra lenkai ir lenkiškai kalba (?!). Bažnyčioje
visos pamaldos pas mane atliekamos lenkiškai. Tik kas
trečias sekmadienis pamokslas, be lenkiško, sakomas dar
ir lietuviškai. Nuolatinio vikaro neturiu. Kai reikia, pa-
sišaukiu iš Miroslavo marijonų». |

Vadinasi, kada ne kada lietuviškai pamokslą pasa-
kyti, tai ir «reikalui esant» patarnaudavo.

Dekano kun. Lapinsko žodžiai laiške, rašytame
1855 m. XI:7 d. į valdytoją: ,
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«. . „prikalbinėjau, galop ėmiau gąsdinti Dievo teismu.

Sakau — parapijiečiai pasakys: negirdėjome mūsų gany-

tojo balso, dėl to taip ir gyvenome... Bet ir tai nieko

nepadėjo. Atsakė: «Pervėlu». Ir iš tikrųjų pervėlu...!

Dėl Dievo meilės ir tenykščių žmonių išganymo, malo-

nėkite surasti lietuvį kunigą vikarą, kad nors kada ne

kada į išalkusius Dievo žodžio žmones suprantama kalba
prakalbėtų .. .»

70 metų senis klebonas, šopoj, pučiant skersvėjui,

laikydamas mišias, persišaldė ir susirgo. 1860 m. gavo
nuo vyskupo leidimą su vikaru kambary laikyti pamal-

das. Tais pačiais metais vasario m. 18 d. mirė.
Kada klebonas mirė, vikaru Ūdrijoj buvo kun. Ka-

siulevičius. Bet už poros mėnesių vikaras susilaukė naujo
klebono kun. Petro Eidiko.

Kun. Eidikas buvo vilkaviškietis, mokslus ėjo Seinų

dvasiškoj seminarijoj; į kunigus įšventino 1831 metais.

Buvo vikaru Pilviškiuos, Prienuos, Gražiškiuos, Bartni-

kuos ir klebonu Kapčiamiesty (1847 —1860 m.).
Kun. Eidikui Ūdrijoj klebonaujant dukart vizitavo

vyskupai: 1866 metais Lubienskis; 1873 metais Vierz-

bauskas. Pastarasis dekretan įrašė, kad vikaras klebo-

nui mokėtų kasmet 70 rublių už valgį, kad altorius at-
naujintų, bažnyčią lentomis apmuštų ir kad nuo kryžių
— kapuose, šventoriuje, pakelėse nuimtų visokius spindu-
lius, figūrėles ir kančių įrankius, nes esą negražu ir nepa-
togu. Nežinia, ar buvo pilnai šie nurodymai išpildyti.

Šis klebonas gerai sutvarkė parapiją, bažnyčia prie
jo pagerėjo, bet daug ko ir neteko. Po lenkmečio užėjo
visokie «konfiskatai». Rusų valdžia atėmė iš klebono
virš 200 margų žemės, pardavė kelias triobas. Klebo-
nui liko vos 6 margai žemės, klebonija, ledaunė, griū-
vą tvartai, arklidė ir nauja klėtis. Kasmet klebonas gau-

davo 300 rublių, o vikaras 150 rublių algos.
Jau 73 metų senelis kun. Eidikis 1876 m. susirgo.

Metus sirgęs nusilpo ir jau vilties pasveikti nei jis pats,
nei jo parapijonys neturėjo. Todėl dar jam gyvam esant
buvo atsiųstas klebonas kun. Kazys Gylys.

Kun. Gylys gimęs 1835 metais, įsišventinęs 1859 m.
1863 m. jis buvo vikaru Pakuony; 1872—76 m. buvo
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vikaru ir kapelionu mokytojų seminarijoj Veiveriuos, pas-
kui trumpą laiką buvo vikaru Garliavoj ir iš ten klebonu
Udrijon.

1891 m. Ūdrijos vikaru buvo kun. Antanas Radu-
šis. Jo nuopelnu Ūdrijos menki kapeliai padidėjo, susi-
tvarkė, apsitvėrė. .

Įdomi istorija buvo su klebonijos statymu. Senoji
klebonija jau visai baigė griūti. Susirinkę parapijonys
nutarė pastatyti gražią, už 3,000 rublių kleboniją. Anais
laikais už tokią sumą pinigų visai galėjo gražus rūmas
išdygti.

Paėmė baimė ir pavydas Proto Narbuto anūką, kad

neišeitų klebonija gražesnė už jų statytą bažnyčią. Ir

sugalvojo jis tokią kombinaciją, kad visas statymo darbas

turėjo eiti per jo rankas. Tačiau kleboniją bestatant,

klebonas pastebėjo, kad statyba eina ne pagal planą,

kad rūmas statomas daug mažesnis, kambarių išdėstymas
nepatogus. :

Klebonas statytojui pareiškė savo nepasitenkinimą.

O tas jam atkirto: — o ką, ar nori, kad klebonija būtų

šaunesnė už mūsų dvaro rūmus? Tais laikais pono bal-

sas daug reiškė. Užsigavęs klebonas nutilo ir laukė galo.

Kleboniją užbaigus, susirinko komisija parapijos atstovų.

Čia ir buvo proga klebonui atskleisti visą statytojo šunybę.

Kilo didelis nesusipratimas. Komisija pastatyto rūmo ne-
priėmė, pinigų nesumokėjo ...

Ar tik ne ryšy su tuo nesusipratimu 1890 m. kun.

Gylys (Gilius?) persikėlė klebonu į Silvanauką.

Ūdrijon atvyko klebonu kun. Liūdas Adamavičius.
Jis, neilgai čia išbuvęs, išvyko klebonu į Lazdijus.

1891 m. spalių mėn. atvyko klebonas kun. Adomas

Grinevičius, gimęs 1845 m. Kirkeliavos kaime, Liudvi-

navo valsčiaus. Mokslus ėjo Seinų dv. seminarijoj; 1870 m.

birželio mėn. 26 d. įšventintas į kunigus. 1871—78 m.

buvo Ūdrijoj vikaru, 1879—91 m. Kalvarijoj. Tai buvo
darbštus klebonas.

1899 m. rugpiūčio m. 18 d. Ūdrijoj buvo atsilankęs
vyskupas Baranauskas.

1909 parapiją kun. Grinevičius perdavęs kun. Pra-
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nui Kruveliui, persikėlėį Aukštąją Panemunę poilsiui,
arba, kaip žmonės sako: «ant lackavos duonos».

Apvažiavęs visą Alytaus apskritį, keletai dienų su-
stojau Birštone. Sakau, parinksiu medžiagos ir pasilsėsiu.
Vaikštau gražiame parke. Pulko orkestras groja maršą.
Kelios išlepintos riebios žydelkos sėdi prie tako ant gra-
žaus suolelio. Ateina takeliu jaunutis klierikas, su sene-
liu kunigu. Klierikėlį pažįstu, — kartu pas Birštono kle-
boną pietavom. Stabterėjau. Su jaunučiu kunigėliu pa-
sisveikinus, supažindina jis mane su seneliu. Duoda se-

nelis man ranką ir sako: «Lietuvos tėvelis». Pasirodė,
kad tai viršminėtas darbštusis buv. Ūdrijos klebonas kun.
Grinevičius. Išsišnekėjom ir dar Kaune, Panemunėj ža-
dėjom pasimatyti. i

Parapijos steigimo dokumente yra pasakyta, kad
Gonsievskiui sutikus, Ūdrijos klebonui dovanojamas Ni-
kontų kaimas, žinoma, su visais baudžiauninkais. To
sodžiaus laukuose esąs ežeras «Strauzdelis» (Strauzdis),
taip pat klebonui dovanojamas.

1720 metais Nikontų kaimas gavo naują vardą, —
Duselnykai. Kaimo krikšto gal ir nebūtume žinoję, kad
ne jojo laukuose dokumente pavadintas ežeras, kuris ir
iki šios dienos tuo pačiu vardu tebevadinamas.

1784 metais Nikontų—Duselnykų kaimas jau nepri-
klausė klebonui, bet Punios seniūnijai, Ūdrijos dvarui.
Klebonas, vieton Duselnykų, valdė Raudonikių kaimą.
1759 m. Raudonikiai pažymėti, kaip Rumbonių parapijos.
1741 metų aktų knygose daugelis metrikų yra užrašytų
iš Raudonikių km. Rumbonių parapijoj.

Bet tuo pačiu metu Raudonikiai buvo Punios seniū-
nijos. Galima manyti, kad apie 1760 metus Punios se-
niūnas atsiėmė nuo Ūdrijos Duselnykus, o jų vieton davė
Raudonikius. |

Baudžiavos metu Raudonikiuos štai kas gyveno:
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i > =

ž>|š ž|=s|=|s83
SžlĘ Gyventojų vardai ir pavardės "|| 3| 25
25 Ė|<|*|>35
M 0 N 2

1 |-| Petras Stanevičius, sūnus Simas, brolis
Mikas ir jo sūnus Stepas |1į2į3|9

2 |-| Andrius Šivokas;sūn.: Tomas, Juoz.,Mikas |1|3|4|,,
3 |—| Andrius Slivinskas, sūnus Vincas 1|—|-|,,
4 |--| Jurgis Mažeika, brolis Juozas 1|-[2],,
5 |—-| Jurgis Kumelis su broliu 11121,
6 |—| Pranas Kavaliauskas, sūnus Pranas 1|—|2Į,,
7 |—| Lauras Niškevičius, posūnis Povilas LILEL21S

ia 2 kius | šlėktos nuomininkai |1|—|--|9-50

—|-—-| Smuklės nuom. žydas Mejerke Zundelevič |1|—|—-|9-300

Čia, manau, verta bus paminėti ir tai, kad kun. Pietrze-
„ niakovskiui klebonaujant, Raudonikių gyventojai, nusižiū-
rėję, kad daugelis valstybinių valstiečių yra paliuosuojami |
nuo baudžiavos ir vietoj baudžiavos tik činšą moka sa-
vininkui, sumanė ir jie remdamiesi tomis teisėmis išsilais-
vinti iš baudžiavos. Tuo tikslu jie 12-VII-1843 Seinų
vyskupui pasiuntė šitokį laišką: «... Mes, kaip žmo-
nės, turime akis, ausis, liežuvį. Matome, girdime ir kal-

bame su kitais žmonėmis, dėl to esame įsitikinę, kad ka-
raliaus gerumas ir mus mato, nori mūsų būvį pagerinti
ir ištraukti iš slėgiančios mus pavaldinybės, leisdamas
vietoj baudžiavos mokėti činšą, kaip tai jau matome da-
rant kituose valsčiuose... Nors mūsų ponas yra geras ir
baudžiava nesunkiausia... tačiau prašome leisti mums
činšą mokėti...» Savo prašymą jie pakartojo 29-1X-1849
ir 15-VI-1850. Paskutinį kartą, oficijaliai, per savo (Rut-
kų) vaitą, konsistorija atsakė, kad ji negalinti Raudonikių
gyventojų prašymo išklausyti, nes tuomet nebūtų kam
klebono: žemės įdirbti. Klebonas už činšą negautų pasam-
dyti... Taip Raudonikiai ir likosi baudžiauninkauti ligi
galo, t. y. ligi baudžiavos panaikinimo.

Klebonijoje radau seną, tur būt, nuo baudžiavos lai-
kų užsilikusį antspaudą su tokiu parašu:

«Doz6r Koscielny Parafii R.- K. Udrija Pow. Kal-
waryjski».
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Ūdrijos parapijos įkūrėjai jos ribų nepažymėjo. Bu-
vo žinoma, kad Ūdrijos parapijai priklausė Punios seniū-
nijos dalis užnemunyje iki Daukšių palių (pelkių).

1744 m. sinodas, nustatydamas parapijoms ribas, nu-

statė jas ir Ūdrijai. Jai teko: Ūdrija, Pakašavas, Pramėzys,
«Rzeczowo», Miknevičia, Butrimiškės, Miknaičiai, Agrad-
nykai,  Duselnykai, Cibuliekai, Žagarai, Strageliškiai,
Barkūniškiai, Karklynai, Padvariškiai, Liūdiškiai, Peršekė,
Kasperaučizna, Kalesnykai, Peršaika, Jackaimė, Zvyniš-
kiai, Kelmanonys, Dzingiškiai, Liepakojai, Daugirdai.

Laikui bėgant, kai atsirado Rumbonių, Krokialaukio
ir kit. parapijos, Ūdrijos parap. ribos keitėsi.

1921 metais Udrijon atvyko klebonas kun. Jurgis
Žemaitis. Jį lenkai išvijo iš Teolino už lietuvybę. La-
biausiai naujam klebonui rūpėjo pastatyti čia naują baž-
nyčią. Balbieriškio dvare jis nupirko didelį mūro sandėlį.
Ūdrijiečiai ėmė griauti tą sandėlį, vežti plytas. Prasidėjo
karšti statybos darbai. 1923 metais buvo pašventinti
naujos bažnyčios pamatai, o jau 1924 m. bažnyčia buvo
baigta ir per Rožančinės Sv. Pan. atlaidus — aktovoj iš-
kilmingai įėjo naujon mūrinėn bažnyčion. Bažnyčią pašven-
tino Vilkaviškio vyskupijos delegatas prelatas Juozas
Laukaitis, asistuojant 22 kunigams ir dalyvaujant didelei
miniai žmonių.

Dabartinė Jėzaus Širdies bažnyčia (be stiliaus) stovi
toj pačioj vietoj, kur buvo medinė bažnyčia; turi du ne-
aukštus bokštus, dvi zakristijas. Bažnyčios ilgis 35 metrai,
plotis 16 mtr., aukštis 7 mtr.; dengta cinkuota skarda.

Bažnyčios statytojas kun. Žemaitis susirgęs širdies ir
kepenų liga 1928 metais balandžio 26 d. 50 metų mirė.
Palaidotas Ūdrijos bažnyčios šventoriuje. Ant kapo stovi
gražus akmeninis paminklas su tokiu parašu: «Dievo gar-
bei pasigailėjau savęs, pasigailėkit manęs; melskite Dievą,
Mariją, mano brangioji avija».

Mirus kun. Žemaičiu, klebonu atvyko dabartinis
kun. Mykolas Brundza. Jis buvo pirmiau Sudargo klebonu.

Parapijonių yra 3300. Veikia šios draugijos bei par-
tijos: tautininkai 25, pavasarininkai 100, šaulių būrys,
katalikų veikimo centro 50; ūkininkų sąjungos skyrius,
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Angelo sargo, tretininkų, gyvojo rožančiaus, garbinimo
Švenčiausiojo sakramento ir Maldos apaštalavimo.

Arti 12 metų Ūdrijoj vargonininkavo Apočitonius,
autorius populiarios dainelės «Pasisėjau žalią rūtą. . »
Juozas Neimontas. Jisai kilęs iš Plutiškių parap., Sia
šešetą metų Amerikoj. Dabar vargonininku Veisėjuose.

 

 
Ūdrijos bažnyčia.

Ūdrijos valsčius.

1870 metais Ūdrijos gminą, arba valsčių, sudarė:
dvarai: Pramėzio, Kirmeliškės, Kieliko, Struogiškio, Ta-
muliškės, Peršekio, Ūdrijos; kaimai: Jackonių, Pakašavo,

Karklynų, Žagarių, Šiugždų, Svirniškių, Kabinių, Kales-
nykų, Taipinių, Ūdrijos, Butrimiškių, Bernotiškių, Dusel-
nykų, Cibiliekų, Čižikų; folvarkas Kasparaučizna; sody-
bos: Bukta, Kiškis, Vigada, Popojai, Markaučizna, Gu-
diškiai, Zujiškė.
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1865 metais rusų caro įsakymu valsčius šiek tiek
persitvarkė ir veikė iki 1914 m., t. y. iki did. karo. Užė-
jus vokiečiams viskas kitaip virto.  Ūdrijoj ir dvaruose
sėdėjo vokiečių žandarai ir vienu mastu, kaip ir visoj
Lietuvoj, kietai valdė.

1918 m. gale susiorganizavo Ūdrijos parapijos ta-
ryba, o 1919 metais valsčiaus valdyba su viršaičiu pry-
šaky.  Pirmutinis viršaitis buvo Cižikų km. Antanas
Zubras, po jo: Cibiliekų km. Ignas Kunigonis (jau miręs),
Karklynų km. Simas Parulis, o dabar Duselnykų km.
Juozas Bardzilauskas.

Dabartinis sekretorius Juozas Pangonis.
Pirmieji milicijantai: Antanas Urbonavičius iš Ūdrijos,

Antanas Kaukas iš Duselnykų, Antanas Ardanavičius iš
Kabinių, Juozas Tamulionis iš Kalesnykų ir iš Pakašavo-
Pranas Maskutis.

Miškai, piliakalniai, padavimai.

Ūdrijos valsčiaus žemės plotas siekia 6110 ha. Žemė
labai derlinga, prie molio. Kol dar keliai nebuvo ge-
rai sutvarkyti, rudenį, kai įšlapdavo, tekdavo kunigą prie
ligonio per purvynus rogėmis vežti. Ratų arkliai neiš-
veždavo. Tarp derlingos žemės plotų yra keletas ne-
didelių miškelių. Stai jie: Alksnynas 140 ha, Aniškis
184 ha, Gemeniškė 103 ha, Jackavas 112 ha, Korykla
(žmonės lenkus korę) 62 ha ir Pramėzio 430 ha. Ben-
dras miškų plotas 1033 ha.

Piliakalniai: Aniškio — pailgas piliakalnis 14 mtr.
ilgio, 27 mtr. aukščio. Nugriuvusiame jo šlaite randa
molinių indų, šukių, anglių, geležinių senobinių ginklų. 84
metų senelis J. Rutkauskas, Čižikų kaimo, pasakojo, kad
mažas būdamas kartais užbėgdavęs ant piliakalnio pabė-
ginėti ir kartą užtikęs skylę. Skylėn įmetus akmeniuką
pasigirsdavo skambėjimas, panašus į geležies skambėjimą,
tarytum ką įmetei į geležinį vamzdį.

Kieliškio kaimo lauke yra piliakalnis, jame esą žmo-
nių kaulų.
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1928 metais miręs knygnešys senelis iš Ūdrijos km.
Juozas Nasulevičius. Siaip, neužtikau nei senelio, nei
bobutės, kurie man būtų papasakoję apie senovę. Ūdrijos
vardas, kaip visi vienu balsu tvirtina, atsiradęs nuo
senai ir labai paprastai: toj apylinkėj buvę daug ūdrų,
nuo to ir likusi Ūdrija. Kur dabar Pakašavo kaimas,
seniau ten buvęs miestelis «Pakašamiestis». Miestelyje
buvusi kalvinų bažnyčia. Dar ir iki šių dienų užsilikęs
rūsys, bažnyčios pamatų žymės ir, kartais, toj vietoj
randa žmonių kaulus. Pakašamiestis baudžiavos laikais
sudegęs. Sako, kažkur tasai miestelis buvęs aprašytas.
Neradau. Tasai padavimas gretinasi su viena tikrenybe.
Pakašas 1618 metais Pramėzio dvare, Ūdrijos valsčiuje,
pastatė evangelikams bažnyčią. 1643 metais ją apdo-
vanojo turtais. Taip pat ir jo žmona Ona, Adomo
Jundzilos duktė, suteikė tai bažnyčiai nemažai aukų.
1674 metais Adomas Jundzilas, Vilkaviškio «chorąžy» ir
Kotrina Kapačevskaitė Mirskienė bažnyčiai davė 4000
lenk. auksinų. 1715 metais bažnyčią globojo Grigorius
Pakašas (Pakosz). Parapija gyvavo dar 1732 metais. Nuo
1754 metų išnyko.*)

Dvarai.

1) Aniškis —— majoratas. 1923 m. išparceliuotas. Liko
centras su 250 ha. Prieš karą nuomavo Jackauskas, da-
bar nuomuoja danas Hans Christian Bergishagen Dons.
Jis 1925 metais atvyko Lietuvon iš Danijos, Svanholmo
miesto ir nuo tų metų nuomuoja tą dvarą.

Važiuodami su polic. Zička į Krokialaukį, nors ir
ne visai pakeliui, užsukom į tą dvarą pažiūrėti, kaip da-
nai ūkininkauja. Danija juk pavyzdingiausia ūkio šalis,
tai gal, sakau, ir mus pamokys danas, kaip ūkininkauti.
Važiuodamas per Aniškio dvaro laukus jau jutau, kad
moko. Laukai gerai įdirbti, žemė išpurenta, pievokšliai
išarti, įdirbti, kur reikia grioviai prakasti ir javai kuo-

 

*) „Krasiūski, historija reformacija w Polsce“ tomas 2 b, pusl. 219.
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puikiausi, jau įdirbta 80 ha pievų, dar liko įdirbti 30 ha.
Vietoj dobilų jie sėja žolę, vad. «liucerna».  Apsėta 10
ha; 3 kart per vasarą piauna.

Privažiuojam dvarą.  Pakrikę trobos, aplūžę tvoros,
apdžiūvę sodnų medžiai sakyte sakė, kad tasai dvaras

buvo apleistas. Bet arčiau prisižiūrėjęs pastebi, jog da-
bartinis, kad ir arendatoriaus teisėmis, šeimininkas danas
iš pagrindų visą dvarą ir visą ūkį pertvarko. Atrodo,
kad per keletą metų čia pasidarys pavyzdingiausias ūkio
židinys.

Kieme, prieš gyvenamus rūmus, planingai pasodinta
gražių medelių. Klombus planuojant pritaikyta ir senieji,
dar gerai užsilaikiusieji, medžiai. Rūmų pasieniais pry-
šakiniam šone pasodinta 7 vyšnios vardu «skinke moral»,
4 kriaušės «graf Molte», 2 abrikosai, 2 persikai, 1 vy-
nuogės medelis. Vyšnios ir kriaušės yra tos rūšies, kad
jų medelių šakos šakojasi tik į du šonu, lyg žmogaus
rankos ištiestos į šonus.

Sename sode užpernykščiais 1929 metais žiemą
apie 600 sodo medžių iššalo.

Šiais metais iššalusių vieton prisodinta arti 100 jaunų
vaisinių medelių, — slyvų ir vyšnių, 5 rūšių. Visa alėja
yra užsodinta didžiųjų riešutų medeliais. Pasodinta jų
apie 50 št. Prisodinta taip pat ir serbentų, agrastų,
aviečių. Tie irgi atgabenti iš Danijos. Sodne užveista
5 rūšys braškių, asperagos «cnapska» 2,000 kelmų; jų
stiebai valgomi.  «Arcišoka» pasodinta 10 kelmų. Jos
išaugusios viršija žmogaus ūgį; dideles jų galvas valgo
su sviestu. «Rabarbarm» augalas iš Danijos,--40 kelmų.
Iš jų kisielių, kompotą, konfitūras verda. Nemažas ir
pamidorų laukelis: 3.000 kelmų.

Gyvuliai veisliniai, rinktiniai ir visi labai gražiai at-
rodo. Vienas eržilas «<Frederihsborgen», net 10.000 lt. ver-
tės; arklių iš viso 27 ir 8 kumeliukai. Karvių 31, 4 jau-
čiai, 2 veršiukai. Veislinių kiaulių 10 št. Vištų 30 št.
Parke ir dvaro lauko krūmokšliuose yra virš 40 fazanų,
— puslaukinis paukštis.

Ponas Dons labai malonus vyrukas, vedęs, turi porą
mažučių; nors dar neseniai Lietuvon atvyko, jau lengvai
lietuviškai susikalba. Tik akcentas ryškiai rodo, kad tai
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svetimšalis.  Vaikučius moko danė mokytoja Edvardo
Garbin.

2) Barkūniškių dv. išparceliuotas 1923 metais. Pir-
miau dvarą valdė Narbutas, iš jo pirko kunigaikštis Va-
raneckas. Centras liko su 80 ha. Valdo Stankevičius.
Dvare yra traktorius «Internacional».

3) Kasperaučizna, visas išparceliuotas 1920 metais.
Buvo 111 ha. Naujakurių sodybos pavadintos Šnekučių
kaimu.

4) Kirmėliškiai, buv. Vadzinsko nuosavybė, 1922 m.
visas išparceliuotas. Buvo 104 ha.

5) Pramėzys, buvo 531 ha. 1915 metais išparce-
liuotas; centrą 80 ha nupirko buvęs Lietuvos ministeris
Naruševičius (miręs). Broliui mirus, centrą valdo sesuo.
Cicilija Naruševičiūtė-Stanaitienė. Kaip minėjau, tame
dvare buvo evangelikų bažnyčia. Dvarui baudžiavą ėjo
šie kaimai: Jackonys, Svirniškiai, Pakašvaras, Karklynai,
Padvariškiai, Kalesnykai, Struoginis, Šiugždai, Norkūnai.
Yra traktorius «Fordson».

6) Peršekės dv. išparceliuotas 1925 metais. Buvo
278 ha. Centrą su mūriniu trobėsiu ir 10 ha žemės
gavo savanoris pulkininkas Žadeika.

7) Varda-Vardava, majoratas, visas 1922 metais iš-
parceliuotas. Buvo 102 ha.

8) Zujiškiai, irgi majoratas, 1920 m. išparceliuotas.
9) Kieliškis — buvo 275 ha, visas išparceliuotas

1923 m. Ž
Butrimiškiuos ir Cižiūnuos yra traktoriai. Viso Ūd-

rijos valsčiuje yra 4 traktoriai, 1 automobilis (Butrimiš-
kiuos pas Ausrotą); įvedamas telefonas. Radio: Ūdrijoj
2 su ruporais ir 2 detektoriniai, Kobiniuos 1, Cibilienuos
2, Kalesnykuos 1 ir Anišky 1 su ruporu. Pašto agen-
tūra įsteigta 1929 m. Vedėjas Juozas Pangonis. Jis ir
valsčiaus sekretorius.

Visame valsčiuje nėra nė vieno sodžiaus, visi išėję į
vienkiemius. Be minėtų danų nėra kitų svetimtaučių.
Udrijoj yra 4 krautuvės ir visos lietuvių. Tuo tai jau
pavyzdingas valsčius.
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Mokyklos.

1) Ūdrijos 2 komplektų. Mokytojai Juzė Lagunevi-
čienė ir Bonaventūras Anusevičius.

2) Kalesnykų, — Kazys Valčukas.
3) Mardosų mokykla randasi Karklynų kaime, mokyt.

Antanas Varanauskas.
4) Butrimiškių, — Bronius Lagunevičius.
5) Zagarių, — Marė Gudzinevičienė.

Ežerai.

Duselnykų, kitų Dusele vadinamas, 191 ha, Gudelių
134 ha, Kavolis 76 ha, Naudorius (miške) 2 ha, Plūvija
50 ha, Ūdrijos 48 ha ir Strauzdelis 2 ha.

1) Mataušo Peckaus Kalesnykuose, vėjinis, 2) Kazio
Urbano ir Prano Kuncos Cibiliekuose.

Ūdrijos valsčiuje gaunami laikraščiai ir
žurnalai:

«Lietuvos Aidas» 2, «Mūsų Rytojus» 310, «Ūkininkų
Patarėjas» 26, «Rytas»2, «Mūsų laikraštis» 31, «Naujas
žodis» 3, «Diena» 7, «Šaltinis» 8, «Pavasaris» 1, «Lie-
tuvos Ūkininkas» 25, «Trimitas» 9, «Žvaigždutė» 10,
«Jaunųjų Pasaulis» 4, «Žvaigždė» 18, «Lietuvos Žinios» 1,
«Šv. Pranciškaus varpelis» 3, «Sodyba» 3, «Sargyba» 3,
«Žemaičių Prietelius» 1, «Vienybė» 3, «Darbininkas» 3,
Amerikos lietuvių laikraščiai: «Tėvynė» 1, «Vienybė» 1,
ir «Garsas» 1.

D-ras Vincas Kanauka.

Vincas Kanauka gimė 1893 metais rugsėjo mėn. 9 d.,
Butrimiškių km. Ūdrijos valsčiaus. (Gimnaziją baigė Su-
valkuose, universitetą — medicinos fakultetą — 1917
metais Kijeve.

Vienus metus ištarnavęs rusų kariuomenėj, 1918 me-
tais vasario mėn. grįžo tėviškėn. Aktyviai dalyvavo savo
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valsčiaus ir apskri-
ties savivaldybių or-
ganizavime. O kai
reikalas buvo, stojo

savanoriu 1-man p.
pulkan. Pulke tar-
navo nuo 1919 me-
tų kovo 1 dienos
iki 1923 metų pra-
džios. Iš 1-mo pėst.
pulko buvo perkel-
tas 3 divizijon, vė-
liau Karo Ligoninėn.
Pasiliuosavęs iš ka-
riuomenės, įstojo į
Kauno miesto ligo-

"ninę, kur dabar te-
besidarbuoja.

1923 metų pa-
baigoj ėmė dirbti
universitete, medi-
cinos fakultete, iš :
pradžių asistentu, o D-ras Vincas Kanauka.

nuo 1930 metų vasario mėn. pirvatdocentu.
Dirbdamas universitete, parašė visą eilę straipsnių

iš medicinos srities; jie tilpo įvairiuos laikraščiuos ir žur-

naluos. Didžiausias d-ro V. Kanaukos darbas tai di-
zertacija: «Sėklos tekamųjų latakų rezekcija hypertrofiš-
kai prostatai gydyti».

Tą dizertaciją Dr. Kanauka 1929 metais birželio 15 d.
apgynė Lietuvos universitete ir už ją gavo privatdocento
laipsnį. Sis moksliškas darbas yra atspausdintas atskira
111 psl. knygele ir yra Lietuvos daktarų tinkamai įver-
tintas.

 

 

Jauniausias Petras Kanauka leitenanto laipsny 1929 m.
pasiliuosavo iš kariuomenės — ulonų pulko ir dabar gy-
vena Butrimiškių kaime, tėvo ūkyje 100 margų. Tą ūkį
tėvas Motiejus, virš 70 metų senelis, yra aprašęs sūnui
Kostui.
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Ats. majoras Dr. med. vet. Kostas Kanauka.
Gimė 1898 metų kovo mėn. 19 d. Butrimiškių kaime,

Ūdrijos valsčiaus. Tėvas — Motiejus Kanauka, pasitu-
rįs ūkininkas.

Kostas mokėsi Suvalkų gimnazijoje. Karo laiku per-
sikėlė į M. Yčo gimnaziją Voroneže, kurią baigė 1917
metais. Tais pačiais metais įstojo į Žemės Ūkio akade-
miją (Petrovsko-Razumovskoja akademija) Maskvoje, ta-
čiau 1918 metais birželio mėnesyje grįžo su tremtinių

ešalonais į Lietuvą. 1919
metų balandžio mėn. 1 d.
įstojo į Lietuvos kariuomenę,
pradžioje eiliniu 1 pėst. pulko
kareiviu; vėliau buvo koman-
diruotas į Karo Aviacijos Mo-
kyklą, kurią ir baigė 1919 m.
gruodžio mėn. 16 d., įgyda-
mas inžinerijos leitenanto
laipsnį ir buvo paskirtas avia-
cijos dalin, kur buvo oro žval-
gu. Be aviacijos, trumpą laiką
buvo 11 pėst. pulke ir auto-
batalione. 1921 metų spalių
mėnesyje Kr. Aps. M-jos ko-
mandiruotas į užsienį aukšta-
jam veterinarijos mokslui eiti.

Dr.med. vet. Kostas Kanauka. Studijavo Dorpate, Miūnche-

ne, Vienoje ir Kopenhagoje. Aukštąjį veterinarinės me-
dicinos mokslą baigė 1926 metais, bet pasiliko dar spe-
cializuotis veterinarinės bakteriologijos srityje. 1927
metais įgijo prie Miūncheno universiteto veterinarinės

medicinos daktaro laipsnį, o tų pat metų pabaigoje grįžo
Lietuvon, įstojo kariuomenėn ir pradėjo eiti atskiros arti-
lerijos grupės veterinarijos gydytojo pareigas, kaip savo
srities (veterinarinė bakteriologija) specialistas. Žemės Ūkio
Ministerijos kviečiamas, 1930 metų sausio mėn. 16 d.
pasiliuosavo iš kariuomenės majoro laipsnyje ir stojo dirbti
į Valstybinę Veterinarinės Bakteriologijos Laboratoriją,
kur šiuo metu eina tuberkuliozo ir pieno higienos sky-
riaus vedėjo pareigas.
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Pirmi įspūdžiai Krokialauky.

Atvykę Krokialaukio klebonijon, klebono neradom
namie. Pavakarys. Graži saulėta pavasario diena. Pus-
varstis nuo miestelio, medžiais apaugusiuos kapuos čiulba
visoki paukščiai. Pievoj margas teliukas mauroja, —
mamos pasiilgo. Nesinori troboj būti, pavasario grožybės
traukia oran.

Eime, sakau savo Vaitiekūnu.  Apėisim šventorių,
pasigėrėsim gražia skaldytų akmenų ir plytų bažnyčia,
pereisim kapus, gal rasim ant kryžių kokių įdomių užrašų.
Na, tai ir išėjom. Daiktus palikom klebonijoj. Kai grį-
šim, gal ir klebonas bus parėjęs, susipažinsim, pasikal-
bėsim, gal čia gausim ir nakvynę. Mažam miestely sunku
su nakvynėm. Klebonijoj, pas mokytojus, ar kokį šaulių
vadą jeigu neapsinakvosi, tai daug vargo pamatysi.
Kur yra žydelių, pas juos gausi nakvynę, bet blakės ir
blusos būtinai tave sukapos. Kartais taip ima kirsti, kad
miegot negali.

Ir mes, moklinėdami po šventorių, vis nakvynę mi-
nim. Bet buvo vilties klebonijoj gauti.  Apėję švento-
riuje kelis senus kapus (sako, pirmiau čia buvę kapai),
nudrožėm takeliuį dabartinius kapus. Situos kapuos,
girdėjau, palaidotas buv. Lietuvos ministeris Naruševičius.
Įdomu buvo pamatyti jo kapą. Perėjom skersai, išilgai |
kapus, daug visokių kryžių matėm, bet Ministerio kapo
niekaip negalėjome surasti. Per kapus, didžiuoju taku,
eina kaimo bernas. Klausiu aš jį, kur kapas pono Na-
ruševičiaus.

— Dzie, nugi va!
Priveda ir parodo kapą, pro kurį kelius kartus pra-

ėjom ir niekados nemanėm, kad Naruševičiaus. Iškastas

+
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rūsys, kuriam, tur būt, yra velionies grabas, pridengtas
skardiniu loviu. Nei parašo, nei gėlių, nei pagražinimų.
Tai taip gerbiame savo didvyrius! Kol gyvi, prieš
juos lenkiamės, nevienas, gal, kokios naudos iš jų lau-
kiam, jų darbais ir žygiais gėrimės, kai užkasam šalto-
jon žemėn, — pamirštam. Pamiršom, regis, tokį menk-
niekį, gėlelę ant krūtinės, ant kapo pasodinti, nors tuo
atminimą, ilgesį ir pagarbą paženklinti. Kad ne sesuo,
kuri nepertoli gyvena, tai nors krokialaukiškiai turėjo tuo
pasirūpinti. Reikia tikėtis, kad ateity tas kapas bus bent
gėlėmis apkrautas, prižiūrėtas. Tas asmuo juk daug dau-
giau užsitarnavo!

Grįžom klebonijon. Truputį temo.  Prieškambary
sutinkam plonutį, žilą, vikrų kleboną kun. Dailidę. Toki
ir toki esam; to ir to atvykom.

— Ką? Istoriją rašyti?! Nereikia man čia jokių isto-
rikų! Jūs, gal, atvykot istorijų daryt, o ne rašyt!

Mano Vaitiekūnas glaudžiasi man už nugaros ir ty-
liai šnibžda: «Jėzus, Marija!.. „»

— Atsiprašau, gerb. klebone, mes ne daryt, tik ra-
šyt istorijos atvykom ir... gal leistumėte pas Tamstą
apsistoti kokiai dienai?
— Ar nebuvai kartais «apicierium», kad toks drą-

sus, — kaip savo namuos, bra, kalba...

— Buvau, sakau, «apicieriu» ... Nebedavė daugiau
nieko kalbėt, pagriebė už peties, įvilko salionan. Veide
maloni šypsena, o ant stalo visokių valgių. Kepti viš-
čiukai garuoja, sūris kvepia, apetitas geras, klebonas sim-
patiškas ... Ot gyvenimas! Atgijo ir Vaitiekūnas.

Prie stalo gerb. klebonas pasipasakojo, kad istorikų
bendrai nemėgstąs. Vienas iš jų, Petras Klimas, net ne-
malonumą padaręs. Prieš keletą metų jis atsilankęs Kro-
kialauky, girdi, kaip ir jūs dabar, rinkti istorinės medžia-
gos. A, nu tai gerai, priėmiau, sako, savo naman kaip

tikrą svetį, mylėjau, kuo galėjau. Viskas, regis, būtų
buvę gerai, tik skaitau to istoriko kelionių atsiminimus,
gi žiūriu —esu padarytas lenku, Krokialaukio parapijos len-
kintoju. Va-a-a! Dvidešimt su viršum metų dirbau tame
pačiame Krokialauky lietuvybės darbą, o laisvoj Lietuvoj
buvau apšauktas lenkomanu !...
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Tai išgirdęs, pamaniau sau, kad gero gi būdo tasai
klebonas: kitas jo vietoj visokius istorikus dabar lazda
pakrikštytų.

Bevalgant pažiūrėjo klebonas į mus ir sako: — Ot,
vis dėlto negera Lietuvos valdžia, ir gana. Nepalaikau
jos ir su visa parapija priešinuos. Vat, kad nori!

— Na, tai kodėl gi, gerb. klebonėli, negera ta mūsų
valdžia, a?

— Kodėl? O kam ji išgaudė visus degtindarius, —
va, duoč šnapsiuko, o nebeturiu, ba nebedirbam, bijom,

— pagaus, tai ir užmokėk ir kalėjime pasėdėk.
— Gerai bus mums ir arbata. Dar tokia skani...
— Zinotumėt, iš kur ji, kaip ji išvirta, tai sakytumėt,

dar skanesnė. Kai lietus palyja, savo «gaspadinei»
sakau: —- Paimk <«randeliuką» ir bėk prie senosios dar-
žinėlės. Ten šimtametis šiaudinis stogas, nuo jo varva:

'palaikyk randeliuką, privarvės, tai bus arbata, va, viso-
kiems istorikams. Jiems kad tik senesnis daiktas, ar

žinios. Na, tai samanoto stogo arbata tik jiems turi
būti smagu gerti.

Kad tave vilkas pilkas! Sako ir nei raudonuoja,
nei juokias, — kuo rimčiausias. Rimtai priėmęs, kaip jis
sako, turėtum biskį užsigauti. Bet mes nuleidom juokais
ir tuo prajuokinom savo šeimininką. Tuo jam dar labiau
įtikom. Jis pastebėjo, kad galime juokus nuo rimtų da-
lykų atskirti. Prorečiais visi trys pasidarom rimti, pa-
sirenkam visai rimtą temą ir rimtai kalbame. Bet neuž-
ilgo vėl juokai, vėl šposai. Gi linksmumas to kunigo!

Kartą susilaukęs jisai kunigo vikaro. Jaunas kuni-
gėlis su vežimu, su bagažu, atvykęs kieman ir sustojęs
paliai klebonijos duris.  Priebuty stovįs klebonas, tas pats
kun. Dailidė, ir prašąs atvykusio kunigo parodyti doku-
mentus. Svečias nemažai nustebęs tokiu nelauktu kle-
bono reikalavimu, pasisakęs esąs kunigo rūbais, tai vistiek
kaip liudijimas. Na, ne, girdi, daug kas gali kunigo rū-
bais apsivilkti, bet gali nebūt kunigas. Gerai, parodė
dokumentus. Prašom, sako klebonas, vidun. Prašom,
girdi, virtuvėn, prie šeimynos pavalgyti pietus, paskui
imsit dalgę ir—pievas pjaut! Pas mane, girdi, vikarai
kartu su šeimyna; kai pasenėsit, būsit klebonas, tada

253



    

paponausit. Jaunutis kunigėlis, persigandęs, sėdasi prie
stalo virtuvėj, žegnojasi, ima medinį šaukštą, ir jau srėbs
barščius. Buvo kelionėje gerokai išalkęs.  Prapliupo juo-
kais bernai, mergos, gaspadinė ir pats klebonas. Kuni-
gėlis dar labiau «susikontuzijo». Bet jam į talką atėjo
gerasis klebonas: paėmė už rankos, nusivedė savo val-
goman, pasisodino už stalo ir abu pietaudami visiškai
susiprato, susidraugavo.

Mes neilgai Krokialauky buvom, — gal pusantros
dienos. Trumpai su tuo maloniu klebonėliu matėmės,
bet taip susipratom, kad regis jis yra mūsų, 0 mes jo.
Iš ryto dar čia užvalgėm, istorinę medžiagą grebinėjom,
paskui jis apsivilko, įsisėdo porinin turtingo ūkininko ve-
"žiman ir išvažiavo laukų šventint.

Sioj apylinkėj yra paprotys šventint pavasarį savo
laukus. Tai proga parsigabent kleboną, susieit. Balius,
o ne laukų šventinimas! Taip ir važinėja klebonas po
savo parapiją «šventindamas laukus». Kurio klebono |.
nemyli, neveža, nebereikia tada ir laukų šventinti.

Išvažiuodamas kun. Dailidė maloniai atsisveikino, o
ratuos sėdėdamas dar pridėjo: «Palieku klebonijos rak-
tus jums ir gaspadoriaukit, vaišinkitės ką rasit, ko tik
norėsit.»

-— Dėkui, gerb. klebone, už gražų juoką, už vaišes
ir už medžiagą. O jums linkime Krokialauky dar ilgiau-
sių metų!

Krokialaukio bažnyčia ir kunigai.

Prieš įsteigimą Krokialaukio parapijos visa šita apy-
linkė priklausė - Alytaus klebonui.

1744 m. Vilniaus vyskupijos sinodas — suvažiavi-
mas pastebėjo krokialaukiečių nepatogumus, nes jiems toli
parap. bažnyčia. Vilniaus vyskupas Zenkavičius atkreipė
į tai karaliaus dėmesį ir gan greit valdžios lėšomis Kro-
kialauky pastatyta medinė bažnyčia. Bažnyčią statė Mi-
roslavo kapelionas. Jai buvo priskirta: Verebiejai, Na-
vininkai, Maštaliežiai, Kriokininkai, Krikštėnai, Peršėkinin-
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kai, Angeninkai, Atesninkai. Tasai kapelionas, kurio ir
pavardė sunku susekti, Krokialaukio parapijėlę valdė iki
1755 metų. Jis Krokialauky nuolat negyvendavo, tik
atvykdavo retkarčiais pamaldų laikyti ir šiaip krokialau-
kiečius aprūpinti dvasiniais reikalais.

Virš minėtas kunigų suvažiavimas Vilniuje pavedė
Simno klebonui kun. Komarui rūpintis Krosnos gyven-
tojais. Krosniškiai priklausė taip pat Alytaus klebonui.
Kaip plati ir didelė buvo Alytaus parapija!

 

 

 

 

Krokialaukio bažnyčia,

Simniškis klebonas buvo nepatenkintas, kad jis turi
vargti, rūpintis krosniškiais žmonėmis, o Alytaus klebo-
nas iš jų dešimtinę ima. 1755 metais tie du klebonai
susitarė — susitaikė. Alytaus klebonas kun. Viktoras
Aleksandras Grinevičius, Žemaičių katedros pralotas scho-
lastikas ir Veliuonos klebonas perduoda simniškiui ir
Zuvintų ežero pajamas 200 auksn., sau palikdamas tik
Krokialaukio pajamas irgi 200 auks. vertės. Simno kle-
bonas kun. Girdauskas apsiėmė nuolatos Krosnoje lai-
kyti vikarą ir pats važinėti arba vikarą siuntinėti (tik ne
krosniškį)  Krokialaukin pamaldų laikyti. Kaip dažnai
važinėti, nustato vyskupas.

Bevažinėdamas Krokialaukin Simno vikaras kun. Juo-
zas Sventoželskis sumano įsteigti čia parapiją. Vienas iš
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kamendorių 1759 metais, pasitaręs su svietiška valdžia,
sustatė protokolą ir nurodė, kurie kaimai turėtų priklau-
syti steigiamai Krokialaukio parapijai.

Tasai protokolas atskyrė nuo Ūdrijos Liuklingėnus,
Navinykus ir Daugirdus; nuo Miroslavo Varnagirius. Ūdri-
jos klebonas dėl Liuklingėnų pakėlė triukšmą, užprotes-
tavo ir į metrikų knygas įrašė: «... baplisavi... de Liuk-
lingiany par. Udriensis non sine controversia cum futura
parochia Krakopolonsi postąuam guis sacerdotum saecu-
larium sit parochus in nowa fundatione parochiae Krako-
polensi per avulsūne circum circa a variis parochus vil-
larum respectu vicinitatis.. .»

Kun. Juozas Sventoželskis buvo ir pirmas iniciato-
rius ir klebonas Krokialaukio parap. Jo parašą randame
1759 m. Krok. metrikuose. Sunku buvo tam klebonė-
liui gyventi, nes jojo išlaikymui nebuvo jokio «fundušo».

Taip dalykai tęsėsi iki 1765 metų. Iki šiol Simno
klebonas buvo faktinuoju klebonu, oficialiai Krokialaukio
koplyčią valdė Simno vikaras sulig 1755 metų susitarimo
(auksč. minėto).

1765 metų rugpiūčio m. 25 d. atvyko oficialus,
nuolatinis klebonas kun. Liūdas Pranas de Mestdagh.
Jam beklebonaujant karaliaus įgaliotiniai paskyrė tai baž-
nyčiai fondą. Stai fondinis dokumentas:

«Pranas Smarskis, Smolensko skolnykas, ir Martynas
*Klimauskis, Ašmenos iždininkas, abu karaliaus kamisoriai

Gardino ir Alytaus ekonomijose.
Šituo mūsų laišku pranešame gerbiamam kunigui

Pranui de Mestakui, Krokialaukio klebonui, kad Krokia-

laukio ir Žuvinto raktai yra labai toli nuo veikiančios
parapijos ir šių raktų gyventojai dėl blogų kelių ir tolu-
mo negalėdami nei pas ligonius, neiį krikštą kunigų per-

gabenti, nei šventadieniais pamaldų klausyti, dažnai be

šv. sakramentų numirdavo ir šventadieniais pamaldas ap-
leisdavo. Išvengti tų nelaimių ir Dievo garbės padaugi-
nimui  Krokialaukyje karaliaus lėšomis buvo pastatyta
bažnyčia, o konsistorija tos bažnyčios parapijon prijungė
kaikuriuos Žuvinto ir Krokialaukio sodžius, kad tasai gar-
bingas darbas — Dievo garbės didinimas ir žmonių sielų

ganymas — nepasiliautų, bet kad paprastomis, nuolatinė-
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mis pamaldomis žmonės Dievą garbinti dar labiau pri-
prastų, sumanėme prie Krokialaukio bažnyčios nuolatos
laikyti kunigą. Ir nors prie šios bažnyčios nėra fondo,
bet, kad nuolatos gyvenantis kunigas būtų aprūpintas ir
žiūrėtų bažnyčios bei žmonių, paskiriame jo maistui javų
ardinariją, o apsirėdymui tam tikrą kiekį.

1) Rugių tris bačkas iždinės mieros
2) Miežių penkias ,, jr “
3) Avižų aštuonias ,, B ži
4) Kviečių pusantros,, * a
5) Zirnių pusę i j
6) Grikių vieną 2 š
7) Liepinę sviesto
8) Kapą sūrių
9) Trisdešimt vežimų šieno

10) Vieną margą žemės daržovėms pasisodinti
11) Simtą auksinų pinigų mėsai nusipirkti
12) Tris šimtus auksinų algos
13) Iš Krokialaukio dvaro kas savaitė klebonas gaus

tiktai po 4 vežimus malkų, kiek daugiau reikės, pats turi
susirasti. Sitą viską turi Krokialaukio dvaras tarp Myko-
linių ir Jurginių dabartiniam klebonui atiduoti, o ateityje
būsimiems klebonams dvejomis ratomis: viena šv. Tomo
dienoje, kita dviem savaitėm prieš šv. Joną Krikštytoją.
Ardinarijos terminas ir šiais 1765 metais ir kitais prasi-
deda nuo šv. Jono Krikštytojo. Be to, kun. Pranas de
Mestatas Krokialaukio klebonas gali imti priprastus už-
mokėjimus — vienok perdaug nespausdamas žmonių —
už laidojimus, jungtuves, krikštus ir kitokius patarnavimus.

Už visa tai gyvenantis prie Krokialaukio bažnyčios
klebonas privalo kas savaitė už viešpataujantį karalių at-
laikyti po vienas šv. Mišias, nuolatos gyventi prie baž-
nyčios, priprastas pamaldas laikyti, kuouoliausiai rūpintis
savo parapijiečių sielų išganymu ir pildyti visokias parei-
gas, kokias privalo klebonas. Už nepildymą atsakys są-
žine prieš V. Dievą.

Šitą dokumentą duodami kun. Pranui de Mestatui,
prispaudžiame priprastus antspaudus ir pasirašome:

Krokialaukis 1765 m. gruodžio m. 7 d.
Pranas Smarskis Martynas Klimauskis.»
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Stanislaus Augustus Dei Gratia Rex Polonia, magnus

Dux Lithuania, Russia, Prussia, Moravia, Samogitia, Po-

dlachia, Podolia, Kijovia, Volhinia, Smolenscia, Livonia,

Severia Czernichoviague.
Ad modum Reverendo in Christo Patri Ignatio Prin-

cipi Massalski Episcope Vilnensi sincere Nobis dilecto,

aut sua sinceritatis in spiritualibus vicario et officiali ge-

nerali, sire alteri cuipiam ad infrascripta Potestatem ha-

benti, Gratiam Nostram Regiam. Reverende in Christo

Pater sincire Nobis dilecte. Vacat ad praesens Ecclesia

Parachialis Krakopolensis — in bonis mensa Nostra Re-

gia Economia Olitiensis situata Diecesis Sinceritatis Ves-

tra, Juris vero Patronatus Hollationis Nostra Regia: idą

poit Obitum pie defuncti Venerabilis Urniasz ... dicta

Ecelesia ultimier immediati Possessoris; Adguam guidem

Ecelesiam modo pramisso vacantem, Nos pro Jure Nos-

tro Patronatus Regii Venerabilem Nicolaum de Rameru

actu Presbyterum, vita integritate, morum probitate, ac

Doctrina sufficientia Nobis optime — commendatum sin-

ceritati Vestra prasentandum esse duximus, prout hisce-

literis Nostris praesentamus, Reguirentes — sinceritatem

vestram, ut hunc a Nobis prasentatum, et non alium guem-

piam ad Supradictam Ecclesiam Parochialem Krakopo-

lensem instituat et investiat. (Curam  Animarum, Admi-

nistrationem Spiritualium ac Regimen temporalium verum

eidem plene et in tegro committendo, Prout id ad otfi-

cium Sinceritatis Vestra spectare expertinere dignoscitur.

In guorum Fidem Prabsentes Manu Nostra subscritas,

sigillo Nostro Communiri jussimus.  Dabantur Varsavice

Anno Domini. .

MDCCLXXXIII. Die VIII? Mensis Aprilis Regni vero

Nostri Anno XIXV.
(Pas). Stanislaus Augustus Rex.

Masalski Ep. V.
Prasentatio Venerblis Nicolaj de Rameru

actu Presbyteri ad Ecclesiam Parochialem Kra-

kopolensem post obitum pie defuncti Venerabli.

Urniasz sui ultimi ex Immediati Possessoris va-

cantem.
Adam Cieciszowski

supremus Regni Notarius Regens Cancellaria Conclavis S* R* muis.
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1768 m. balandžio mėn. Krokialaukio klebonu, kaip
matyti iš bažn. metrikų, buvo kun. Jonas Bilunskis. Nuo
1770—1775 m. aktuose klebono pavardė nepažymėta.
1777 m. aktuose pasirašo kun. Jonas Urnias. 1783 me-
tais klebonas susirgo ir vasario m. 22 d. mirė. Palaido-
tas Miroslavo bažnyčios rūsy.

Vilniaus vyskupas Masalskis Krokialaukio klebonu pa-
skyrė kun. Mykolą de Romer. Tasai klebonas pragyveno
šioje vietoje gana ilgai ir Lenkijos, ir Rusijos, ir Prūsų,
ir Varšuvos Kunigaikštystės valdžias; praleido ir prancūzus
Maksvon (jie praeidami pro Krokialaukį sukūreno šven-
toriaus medines tvoras). Mirė 1812 metais liepos m.
10 d. Palaidotas Krokialaukio bažn. rūsy. Išgyveno Kro-
kialauky kun. de Romer 29 metus, bet mirė nesenas,
57 m. amžiaus.

Kartą klebonas kun. de Romer gavo iš oficiolo parė-
dymą parinkti Prūsų valdžiai aukų, Hallėj klebonijai pa-

"statyti. Oficiolas parinkęs aukų 1806 m. sausio 12 d.
pasiuntė pinigus ir sąrašus Balstogėn. Sąraše nebuvo
Krokialaukio klebono kun. de Romer aukų. Pasirodo,
šis pasivėlinęs prisiųsti savo 4 auksn. 15 sk. Nors ant
rytojaus Balstogė gavo neprisiųstas aukas, tačiau kun. de
Romer gavo 60 skatikų pabaudą.  Oficiolas kun. R. nuo
pabaudos išvadavo.

Arti metų (1805 m.) kun. de Romer iš Krokialau-
„kio klebono pareigų buvo pasitraukęs. Atsirado jojo kon-
kurentas Sokolkos klebonas kun. Konopackis. Vyskupo
pasiprašęs geresnės vietos, kaip pav. Krokialaukis, atsi-
kėlė čia, bet vietoj džiaugtis, nusiminė, nervinos. Jis
žmogus lenkas, lietuviškai nė žodžio nemokėdamas, ne-
galėjo nei išpažinties klausyti, nei su vaikučiais, prie ko-
munijos einančiais, susikalbėti.

Arti metų «na Litwie» pavargęs, jis vėl išsiprašė į
Sokolką.

1812 m. liepos m. 11 d. klebonu buvo paskirtas
kun. Tomas Smolenskis.

Dekanas kun. Rapolas Lesevičius, konsistorijos sek-
retorius, surašė Krokialaukio bažn. inventorių. Jame pa-
žymėjo, kad kun. Romer per 28 metus klebonaudamas
Krokialauky viską apleido, sunaikino; ant bažnyčios buvo
įtaisęs klėtį, kur kabindavo lašinius, mėsą, pildavo grū-
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dus. Dėl javų sunkumo bažnyčios sienos sukrypusios,
“sijos sulūžusios. Šis klebonas žiūrėjęs tik savo naudos,

bažnyčia ir parapijonys jam nerūpėję.  Bažnyčioj nebu-
vę kuo kunigui rengtis. Vikaras kun. Cheltovskis savo
ir parapijos lėšomis nupirkęs arnotų ir baltrūbių. «Dieve
saugok nuo tokių ganytojųs — baigiamas rašinys.

Kun. Smolenskiui iš Krokialaukio pasitraukus, atvyko
kun. Pilypas Tamoševičius. 1816 m. karalius bažnyčią
apdovanojęs ir kun. Tamoš. likęs klebonu irpasirūpinęs
bažnyčios remontu.

1819 m. geg. m. 6 d. Krokialaukin buvo atvykę
Augustavo vaivadijos valdžios kamisoriai ir 1823 m.
rugsėjo mėn. 11 d. Kalvarijos dekanas. Sustatyti proto-
kolai, iš kurių patieksiu įdomesnes vietas. Pirmučiau-
sia trumpai pažymėta klebono kun. Tamoševičiaus bio-
grafija. Jis gimęs 1778 m., kunigu įšventintas 1809 m.,
Krok. atvyko 1816 m. Medinė bažnyčia valdžios lėšo-
mis pastatyta 1755 m., ilgio 10 sieksn., pločio 6, sena,
baigia irti, sienos visai supuvusios, stogas kiauras, var-
va. Naujai bažnyčiai nėra fondo. Visos klebonijos tro-
bos pasenusios, griūva, išskyrus naują klėtį, Klebonas
turi 4 marg. žemės, bet dirba tik 1!/>. Likusią užima
kapai, šventorius, bažnyčia ir sodyba. Rusų valdžia
Alytaus ekonomijos turtus padarė iždo nuosavybe, tad
klebonas ardinarijos, kaip pirmiau, nebegauna.

1835 m. - 1842 m. klebonauja kun. Antanas Poške-
vičius, kuris, kaip ir jojo pirmtakūnas, mirė Krokialauky
(1843 m. sausio mėn. 20 d.).

1843 m. vasario mėn. 27 d. klebonu paskirtas kun. Jur-
gis Bendorowicz (Bendorius). Prie jo daug nesusipratimų.

Daugirdų ir Krokialaukio km. nuo seniai buvo šalti-
nėlis. Sių kaimų žmonės vasaros kaitroj dirbdami laukus
eidavo atsigerti šalto ir tyro vandens. Niekas nekreip-
davo į tą šaltinėlį dėmesio. Šaltinisir tiek. 1852 m. Dau-
girdų Navickas užsakė pas Feliksą Bankauską padirbti
kryžių. Kai tas kryžius buvo pabaigtas, Navickas pastatė
jį šalia minėto šaltinėlio, gi patį šaltinėlį iškasė, padarė
gilesnį, įdėjo pora rentinių, taip, kad šalia kryžiaus pasi-
darė tyro, šalto vandens šulinėlis.
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Praeiviai priklaupdavo prie naujo kryžiaus pasimelsti,
šaltinėly atsigerdavo tyro vandens, pasėdėdavo, pasilsė-
davo. Taip prie to kryžiaus ir šaltinėlio ėmė dažnai pul-
kuotis bobučių, vaikų, Žmonių.

1853 m. Krokialaukio apylinkės žmonės labai sirgo
drugiu. Gal ne viena bobelė prie minėto kryžiaus po-
teriaudama sunkiai atsidusdavo dėl artimųjų ligos ir pra-
šė Aukščiausiąjį pagalbos. Kita, parėjusi namo, rado li-
gonį sveikesnį. čio gandas, kad Daugirdų šaltinis yra
stebuklinga vieta, kad kas prie kryžiaus pasimeldžia ir
atsigeria iš šaltinėlio vandens, pasveiksta. Stebūklas!

Emė plaukti prie to šaltinėlio minios žmonių iš visos
apylinkės, prašyti Dievą, kad atitolintų drugio ligą.

Lankytojai, senu papratimu, ėmė nešti ir prie kry-
žiaus dėti aukas, nekreipdami dėmesio, kas tas aukas
surinks.

Toks iš kažin kur stebūklo atsiradimas atkreipė dva-
siškos vyriausybės dėmesį. Kaip toliau matysim, įsikišo ir
pasaulinė, rusų valdžia.

Klebonas kun. Bendorowicz 1853 m. liepos 9 d. pra-
nešė dvas. konsistorijai, kad jo parapijoj atsiradusi kažin
kokia «stebūklinga» vieta, kad jo parapijos ir apskr. prie-
taringi žmonės miniomis renkasi pas kryžių, net nepaiso
bažnyčioje pamaldų. Liepos mėn. 28 d. klebonas gauna
parėdymą sustabdyti kryžiaus lankymą; sakyt atitinkamus
parapijonims pamokslus, išaiškinant jiems, kad tai nėra
joks stebūklas.

Kiek nesistengė klebonas atkalbinėti ir grasinti žmo-
nes, visgi jie lankė <«stebūklųs kryžių. Vaitas apie tai
pranešė apskrities viršininkui, šis gubernatoriui, o šis —
general gubernatoriui. Įsakyta sustabdyti prietaringą lan-
kymąsi.

Vyskupijos valdytojas šiam reikalui į Krok. atsiuntė
Kalvarijos dekaną kun. Gavinską. Ištyręs visą padėtį, kry-
žiaus atsiradimą ir kad prie to kryžiaus niekas nėra ste-
būklo patyręs, dekanas nusprendė perkelti kryžių ant
šventoriaus.

Valdytojas raštu Nr. 404 — 1854 m. IV/29 d. pa-
liepė Simno, Ūdrijos, Metelių, Rumbonių klebonams ne-

s44 Msleisti savo parapijiečių Krokialaukin pas «stebūklingą»
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vietą, o Krok. klebonui ir vaitui buvo parėdymas per-
kelti kryžių ant šventoriaus. Tais pat metais geg. m. 3 d.
pas kryžių atvyko dekanas, vaitas, klebonas, kryžių iš-
kasė ir nugabenę įkasė šventoriun. Žmonės nekliudė.
Perkeliant kryžių žmonės pasakojo, kad pas šaltinį su-
plaukdavo gana daug aukų Ypač audeklų, linų, pinigų ir
kitokių daiktų.

Aukas surinkdavo Daugirdų Navickas, daiktus par-
duodavo ir pinigus klebonui pristatydavo.

Klebonas paaiškino, kad surinktus pinigus visus, ar
dalį jam Navickas atnešęs ir už 13 rub. 20 kap. nupirkta
bažnyčiai arnotas ir dalmatikas.

Tik štai, tais pačiais m. birželio m. 10 į 11 naktį
minėtas kryžius iš šventoriaus dingsta ir «stebūklingai»
atsiranda savo pirmoj vietoj šalia šaltinėlio. Žmonėms
to tik ir reikėjo. Pasklido gandai, kad kryžius tikrai
stebūklingas, nes pats atėjęs į savo vietą.

Vienok apsiavusių ir basų žm. pėdos ir vežimo vė-
žės išdavė, kad kryžius ne pats pas šaltinėlį atėjo, bet
jį iškasė ir nuvežė Daugirdų km. žm., Navicko vadovau-
jami.

Apie šį atsitikimą viršininkai vėl gavo pranešimą:
vaitas pranešė apskr. virš., klebonas — konsistorijai.

Dekanas vėl gavo parėdymą tardyti ir kryžių atgal
nugabenti į šventorių. Bet jis tuo tarpu «susiklapatijęs»,
«cūdais» apsirgęs, jau greit mirė. Taip ir liko byla ne-
pabaigta. Žmonės vis rinkosi pas stebūkl. kryžių, nešė
aukas, jas surinkdavo Navickas ir, kiek jis norėdavo, ati-
duodavo klebonui. Už kryžių, vargus ir triūsą, žinia, rei-
kia sau ant magaryčių pasilikti. Pagaliau ir klebonas
kun. Bendorius mirė. Atvyko klebonu kun. Jonas Rin-
kevičius. Navickas, senu papratimu, atnešė prie stebūkl.

vietos rastų kapą kiaušinių. Klebonas kiaušinių nepriėmė.
Navickas nuo to karto daugiau aukų klebonui nebene-
šiojo. Jam dar geriau, kai neima.

1859 m. dėl to kryžiaus vėl kilo triukšmas. Vaitas
pranešė virš., kad labai daug žmonių renkasi prie kry-
žiaus. Viršininkas — konsistorijai, o ši paskyrė Liudvi-
navo kleboną, dekaną kun. Lapinską, ištirti dalyką, pa-
baigti triukšmą.
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1859 m. lapkr. m. 19 d. kryžių nugabeno ant šven-
toriaus, iš kur jau jis stebūklingu būdu nebegrįžo savo
senojon vieton.

Laikinuoju klebonu 1858 m. buvo Karolis Ivaškevi-
čius. Tais pačiais metais buvo paskirtas nuolatinis kle-
bonas kun. Jonas Rinkevičius.

Senutė medinė bažnytėlė taip suiro, supuvo, kad ją
1840 m. būtinai reikėjo sugriauti. Buvo pastatyta laikina
šopa, joj ir laikė pamaldas.

1855 m. valdžios lėšomis pastatyta mūrinė klebonija.

 

 

 

1929 metais įsteigtos Santaikos parapijos (Krokia-
laukio valsč.) bažnyčia. Klebonas kunigas Zigas.

Metus pasirgęs, 1865 m. kovo m. 13 d. mirė kun. Rin-
kevičius. Jo vietą užėmė ligšiolinis Krok. vikaras kun.
Matas Ramanauskas, vilkaviškietis; mokslus ėjęs Seinų
dv. seminarijoj, 1859 m. rugp. m. 30 d. vysk. Valančius
ji įšventino. Kun. Ramanauskas pastatė Krok. mūro baž-
nyčią. 1865 m. beardant nevykusiai pradėtą statyti mū-
rinę bažnyčią, apsižiūrėta, kad sienos gana tvirtai sumūry-
tos. Kun. Ram. ardymą sustabdė ir iš rusų vald. gavo
leidimą pagal seną planą baigti statyti. Bet ji buvo pra-
dėta mažoka. Valdžia didesnei lėšų nedavė. Kleb. lėšų
parinko parap.  Mūrijo daug ilgesnę ir ne vienu, bet 2
bokštais. Statė 1869—1872 m. 1888 m. atėjo klebonu
kun. Antanas Radzinskas. Dvejis metus paklebonavęs, jis
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pasikeitė vietomis su Miroslavo klebonu kun. Simu Ra-
čiūnu. Kun. Račiūnas gimęs Suodžių km. Naumiesčio
valsč. 1850 m., baigęs 4 kl. Marijampolės gimn., Seinų
dv. sem. 1874 m. įšventintas į kunigus. Buvo Vilkaviš-
kio vikaru, Garliavos (1879), Sintautų (1880), Leipalin-
gio (1884), o 1888 tapo Miroslavo klebonu.

Nuo 1906 metų klebonas kun. Dailidė. Vikaras kun.
J. Parausevičius.

Inž. Tomas Norus-Naruševičius.

Inž. Naruševičius gimė Daugirdų kaime Krokia-
laukio valsčiaus. (Gimnaziją baigė Marijampolėj. Mas-
kvoje baigė fizikos-matematikos fakultetą ir Aukštąją
Technikos mokyklą.  Darbavosi Maskvoje, Done, Jeka-
terinoslave, Rubliove, Kolomnoj. Tai buvo milžiniški ka-
nalizacijos ir vandentraukio darbai. Atlikus tuos darbus
Naruševičius pakviestas pastatyti didžiausią Rusijoj elek-
tros stotį tramvajams varyti. Tam tikslui Rusijos vyriau-
sybė Nrš. komandiravo keturiems mėnesiams Paryžiun
studijuoti tramvajų eksploataciją.

Maskvoje kilo mintis įtaisyti požeminį geležinkelį.
Tasai organizacinis darbas buvo irgi pavestas inž. Naru-
ševičiu. Karo metu Nrš. buvo pasiųstas į Angliją, Ja-
poniją, Ameriką susipažinti su tų didžiųjų valstybių tech-
nika.

Iš to mes matome, kad inž. Naruševičius Rusijoj
inžinierių tarpe ir aplamai technikos srity buvo užėmęs
žymią poziciją ir vis tai dėl savo didelių technikos srity
gabumų.

Tokias aukštas vietas užėmęs, regis, galėjo pasilikti
Rusijos žmogum, bet nei svetimųjų pagarba, nei kitos
vilionės nepririšo dzūko lietuvio prie milžiniškos šalies.
Jį traukte traukė į save brolio lietuvio meilė ir dzūkiš-

ka, pakrypusi, menka lūšnelė. Negalėdamas atsitraukti
nuo virš minėtų pareigų, Rusijoj gyvendamas, kai tik
susidarė dirva lietuvių visuomenės darbui Maskvoje, Nrš.
ima dalyvauti tame darbe; be jo nepraėjo nė vienas

svarbesnis lietuvių pasitarimas.
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1905 metais Naruševi-
čius įkūrė Maskvoje lietuvių
Susišelpimo Draugiją ir ilgą
laiką buvo tos draugijos pir-
mininku.  Pirmininkaudamas
1907 m. dar įkūrė Aukštųjų
Mokyklų Moksleiviams Selpti
Draugiją. Tos draugijos tai
buvo toji ašis, prie kurios

spietės Maskvos lietuviai.
Karo metu Nrš. suorganiza-
vo Maskvoje Lietuvių Komi-
tetą nukentėjusiems nuo karo
šelpti. Dėka inž. Naruševi-
čiui ir jo plačiai pažinčiai tarp
Maskvos įtakingų rusų, mi-
nėtas komitetas išaugo į mil-
žinišką organizaciją, su dau- Inž. Tomas Norus-Naruševičius.
geliu skyrių ir sekcijų, ku-
rios patraukė į darbą beveik visus Maskvos lietuvius inte-
ligentus.

1917 metais Maskvos savivaldybė delegavo Nrš. į
Japoniją ir J. A. valstybes. Važinėdamas po Ameriką
ragino Amerikos lietuvius mesti partinius ginčus, kaip
vienas gelbėti karo audroje žūvančią Lietuvą. 1918 me-
tais lapkr. m. 26 dieną, kartu su kitais Amerikos lietu-
viais veikėjais, drauge su kitomis tautomis (jų buvo 11)
paskelbė Philadelphijoje Tautų Nepriklausomybės dekla-
raciją.

Amerikoje Vašingtone susikūrė lietuvių reikalams
Vykdomasis Komitetas; to komiteto pirmininku buvo iš-
rinktas inž. Naruševičius. Jis turėjo įtakos Amerikos
Kongreso nariams ir per juos sėkmingai veikė Lietuvos
naudai. Prasidėjus taikos konferencijai Nrš. buvo pasiųs-
tas į Paryžių atstovauti Lietuvai. Tai konferencijai pa-
sibaigus Lietuvos vyriausybės buvo pakviestas Kaunan
ir prasidėjus Lietuvos taikos deryboms su Tarybų Rusija
Nrš. buvo nusiųstas į Maskvą, kaipo lietuvių delegacijos
pirmininkas. Derybos laimingai pasibaigė, Sovietų Rusija
pripažino Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir pa-
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sirašė, mums gan patogiomis sąlygomis, taikos sutartį.
1920 metais buvo pasiųstas kartu su prof. Voldemaru ir
kitais atstovauti Lietuvai Tautų Sąjungos konferencijoj
Zenevoj. 1921 metais jam buvo pavesta atstovauti Lie-
tuvai Anglijoje ir Prancūzijoj, vėliau pakviestas Užsienių
Reikalų Ministeriu.

1927 metais rugsėjo 16 d. mirė. Palaidotas Krokia-
lauky.

Pulkininkas Vaclovas Žadeika.

Plk. ltn. Žadeika yra gimęs 1889 metais birželio m.
30 d., Daugirdų kaime, ūkininko šeimynoje. Pradžios
mokslus ėjo Krokialauky. Gimnaziją baigė 1910 m. Ma-
rijampolėj. Baigęs gimnaziją išvyko į Petrapilį ir ten
universitete studijavo filologiją. 1911-1912 m. studijavo
gamtos — matematikos fakultete.

Kilus Didžiajam karui 1916 m. rudenį įstojo į rusų
kariuomenę ir 1917 m. birželio mėn. baigė (Pavlovskoje)
karo mokyklą. Ilgesnį laiką tarnavo atskirame lietuvių
batalione prie 22 rusų korpuso.

Pasibaigus rusų-vokiečių karui, 1918 metais rug-
piūčio mėn. grįžoį Lietuvą ir savo gimtajam valsčiuj
ėmė uoliai dirbti savivaldybių organizavimo darbą. Iš
ten ir buvo išrinktas į antrą Valstybės konferenciją Kaune.
Valsčių savivaldybių organizavimas glaudžiai rišosi su
apskrities valdybos organizavimu. Nė vienas didesnis
susirinkimas ar suvažiavimas Alytuje neįvyko be V. Ža-
deikos. Jis kartu su savo numylėtais kaimynais dzūkais
nerimo, sieloje rūpinosi, kaip čia atstatytų per karą vi-
siškai nualintą gimtąjį kampelį, o kartu ir visą Lietuvą.

Bet tai buvo laikas, kada Lietuvos dangus vėl niau-
kėsi, vėl rodėsi naujų karų šmėkla. Karininkui V. Žadei-
kai nebuvo kada užtrukti savivaldybių darbuose, jam
reikėjo skubėti į tėvynės gynėjų eiles — į kariuomenę.
Taip jis ir padarė. 1919 m. sausio m. 20 d. įstojo į I-mą
p. pulką Alytuje. Ten buvo kuopos vadu, adjutantu ir
pulko štabo viršininku.
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Pats aktyviai dalyvauda-
mas operacijose su bolševi-
kais Daugpilio link, plačiai
yra aprašęs lietuvių mūšius
su bolševikais ties Zarasais
ir toliau Dauguvos link. De-
ja, tie aprašymai iki šiol te-
beguli rankraščiuose, niekur
nebuvo išspausdinti, bet Lie-

tuvos karo istorijos rašytojai
nemažai pasidžiaugs, radę ka-
rininko Zadeikos ranka ra-
šytus lapus, lauko knygutes
ir kt. Vis tai brangi istorinė
medžiaga, kuri randasi, tur

būt, Vyriausiame Stabe.
2 Buvo išspausdinta bene Pulk. V. Žadeika.
Karo Mokslo Valdybos ma-
ža knygutė, vardu «Ežerėnų operacijos»; tai irgi iš karin.
Zadeikos paimta medžiaga. 2

1920 m. birželio mėn. karin. Z. buvo perkeltas į

Vyriausį Štabą. 1926 m. pasiųstas Čekoslovakijos Karo

Akademijon, kurią 1928 m. baigė ir dabar darbuojasi
Vyriausiam Stabe.

 

Padavimai ir atmintini įvykiai.

Krokialaukis, rusų, lenkų ir vokiečių vadinamas «Kra-

kopol», gavęs vardą tokiu būdu: senovėje krokialaukie-
čiai būdavę labai dideli mušeikos. Vieną kartą dabartinio

bažnytkaimio vietoj susimušę, persiskėlę sau galvas, kau-

lus apsilaužę ir pabėgę. Vienas likęs labai sužeistas ir jis
nebegalėjęs nei rėkti, nei paeiti. Gulėjęs ir kriokęs. Be-
kriokdamas numiręs. Pro tą vietą naktį bijodavę žmonės
praeiti, nes dvyliktą nakties čia visada kriokdavę. Krio-
kia lauke, kriokia lauke, nuo to Krokialaukis.

Kai kilo mintis steigti Krokialaukio parapiją, statyti
bažnyčią, tai steigėjai parinkę vietą, «kur naktimis kriok-
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davo», kad, pastačius bažnyčią, nurimtų mirusio kriokian-
ti vėlė.

Kitas padavimas apie šios vietos pavadinimą yra
toks: senovėje buvęs kromininkas žydelis. Visoj apylin-
kėj žmonės jį žinojo, o moterėlės laukdavo, kad tik atva-
žiuotų, kadtik joms visokių menkniekių nusipirkti atvežtų.
Važinėdavęs lauku arkliu, kurs kriokdavęs.  Pamatys
žydelį atvažiuojant ir sako: «jau atakriokia laukis, krio-
kia laukis, nuo to, — Krokialaukis. Regis, pirmasis pa-

davimas bus tikresnis.
Piliakalnių apylinkėj nėra. >
Krikštėnų kaime rastas akmeninis kirvukas. Siaip

žymesnių istorinių vietų nėra.

Krokialauky ant Peršėkės upelės buvęs vandens
malūnas.  Malūninkas turėjęs labai gražią dukterį, ku-
rią įsimylėjęs vietinis klebonas, metęs sutaną ir su ja su-
sivedęs.

Sužinojau, kad Krokialauky nuo prieškarinių laikų
gyvena mokytojas Jaroslavas Kazlauskas.  Trupučiuką
temo, alia, sakau, nueisiu pas tą mokytoją, pasikalbėsim.
Jo duktė Albina esanti Krokialaukio mokyklos vedėja.
Jie ten mokykloje kartu gyvena.

Einu, iš tolo baltuoja mūrinis buvusio dvaro, dabar
mokyklai pavestas, namas. Priėjau, paradines duris pa-
kiabinau, — niekas neatidaro. Reikia eiti aplink, gal
ten ką rasiu. Įėjau vidun, virtuvėj bulvės verda, jauni
gaidžiukai ciksi, o žmogaus anei gyvos dūšios. Pasto-
vėjau ir vėl oran kaip ir kas traukia. Ziūriu, pievoj se-
niokas varinėja karves. Reikia jo paklaust, kur moky-
tojai. ,

Kad tave kur, gi čia būta paties mokytojo Jaroslavo
Kazlausko. O aš maniau, mokyklos sargas karves vari-
nėja. Taip jau kukliai, taip demokratiškai apsivilkęs.

Pasisveikinom, pasisakiau iš kur, kas, ko. (Gerai,
sako, labai malonu, prašom truputį palaukti, aš karves
suvarysiu tvartan, tada pasikalbėsim.

Ką jau čia aš trukdysiu. Tuo tarpu užėjau pas jau-
nesnį mokytoją, šaulių būrio vadą Jurgį Grebliką. Jo
kambary buvo repeticija. Suėję iš apylinkės kaimų ar-
tistai — mėgėjai mokinosi, rengė vakarą. Vienas ber-

268



naitis guli ant grindų šarvais apsikarstęs, o išsigandusi
mergaitė nesavo balsu šaukia savo rolės žodžius.

Senukams vakaras — po sunkių darbų poilsis, o
jaunimui pramoga. Nei netingi eiti, vargti. Tai juk pa-
sišventimas ir jaunimo ir paties mokytojo, kuris apsiima
vadovauti parengimą. Tik nevisur ir nevisi mokytojai,
regis, taip daro.

Apsipažinęs su tais Krokialaukio darbuotojais —
vaidilomis, skubėjau senelį mokytoją atlankyti, nes gali
atsigult.

Įeinu jo kambarin, ogi koki jo drabužiai, toks ir
kambarys. Nei kiek negeresnis už paprasto ūkininko
grįčią. Kampe suvelta lova, paprastas stalas, apie jį
suoleliai ir grįčios kaimo kvapas, — ar todėl, kad ga-
ravo papiltos ant stalo, tiesa, skustos bulvės, — nežinau.
Kampe stalo smilko nedidelė žibalinė lempelė. Valgo
buvęs mokytojas, jo žmona, buvusi kaimietė, dabar jau
bobelė, o aš, pasidėjęs ant kampelio stalo, kur švariau,
popierio lapą, rašau, ką man įdomesnio sako.

Jo duktė užsidarius ten toliau, «pakajėly» taip ir
nemalonėjo mus, demokratus, atlankyti, nepasirodė. Ji
jauna, sako, esanti graži, bet mums ji mažai buvo reika-
linga, nedaug ji čia atsimena, nedaug medžiagos ga-
lėjo suteikti. Gal tik mandagumas reikalavo visgi su
plunksnagraužiu pasisveikinti.

Krokialaukio mokykla, sako Kazlauskas, įkurta prieš
60 metų. Ji buvo pakelėj Maštalierių link. 1923 me-
tais buvo parceliuojamas Krokialaukio majoratas — dva-
ras ir dvaro mūras buvo pavestas mokyklai. Svietimo
Ministerija tuos apgriuvusius rūmus atremontavusi už
17,000 litų.

Mokytojas Jaroslavas Kazlauskas pats išėjo Krokia-
laukio mokyklą. 1880 metais mokytojas buvęs Stasys
Vitkauskas. Kazl. pabaigęs Krokialaukio pradžios mo-
kyklą, įstojo ir baigė 1888 m. Veiverių mokytojų semi-
nariją. Iš pradžių buvęs mokytoju Kriaunių kaime. Dar
dabar tebesanti sodinta jojo obelaitė. Tame kaime išbuvo
15 metų. 1903 metais perėjo Krokialaukio mokyklon ir
išbuvo mokytoju iki 1927 metų. Šiais metais išėjęs mo-
kykloms įstatymas, kuriuo buvo draudžiama vienos šei-
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mos nariams dirbti vienoj mokykloj. Kartu su dukra jie
nebegalėjo Krokialauky mokytojauti ir jam teko pereiti
į notoli esančią Varnagirių mokyklą, kurioje iki šiai die-
nai senelis tebesidarbuoja.

Vaikus savo jis vis dėlto gražiai išmokė: Monika,
baigus Lietuvos Universiteto teologijos — filosofijos fa-
kultetą, išėjo už Sapalo, Sakių Gimnazijos Direktoriaus;

Teofilė Vydiškiuos prad. mok. mokytoja;
Petronė -— Kauno Universiteto studentė irgi teolo-

gijos — filosofijos fakultete;
Natalė Alytaus gimnazijoj 1 kl.;
Michalina baigusi 4 kl. išėjo už Skrinskio;
Vaclovas, baigęs Veiverių mokytojų seminariją ir

Jaltos mokytojų institutą; mokytojavęs Meškučiuos, 1921
metais mirė. .

1905 metais Ambrozevičius, Vitkauskas ir kažkoks
trečias Krokialauky sukilo prieš rusus; rusų iškabas su-
lankstė, carų portretus sudraskė.

Sukilėliai išsirinko savo vaitą Antaną Aliulį iš Krikš-
tėnų kaimo. Mėnesiui praslinkus, rusai sukilėlius išsklaidė.
Ėjo tardymas, bet niekas nenukentėjo, nes nieko neišdavė.

Mokyt. Kazlauską rusai prispyrę, kodėl nesudraudęs;
kai gavo atsakymą, kad ir jį sukilėliai persekiojo, tai kur,
girdi, pasislėpei, — minioj.

Tais pačiais metais rugsėjo m. 6 d. per Persimai-
nymo atlaidus buvo surengtas Krokialauky pirmas lietu-
viškas vakaras. Vaidinta «Amerika Pirty». Dar tebe-
gyvi visi lošėjai: Krokialaukio Juozas Kunca, Krokininkų
Kardišauskas, Atesnykų Aleksandras Berčiūnas, Kroki-
ninkų Marė Žvinakevičienė ir Cikanaitė —Kavaliauskienė.
Kas Antano rolę vaidino, dalyviai nebepamena.

Režisavo kun. Čižiauskas ir vietos vargoninkas, ku-
ris ir dabar tebevargoninkauja—Leonas Bujanauskas. Vai-
dino Visocko klojime.  Klojimas buvo apsuptas rusų ka-
reivių, atjojusių virš 30 žm. iš Kalvarijos. Bilietus už-
draudė pardavinėti. Tada rengėjai suleido žmones vel-
tui. Suėjo ir dalis kareivių vaidinimo pažiūrėti. Jie manė,
kad tame vaidinime bus parodytas nenaudėlis rusas Lie-
tuvoje, bet pamatė visai ką kitą ir žiūrovai buvo visiš-
kai patenkinti.
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Po vaidinimo varg. Bujanausko choras užtraukė «Lie-
tuva tėvynė mūsų». Kiti sustojo, kiti sėdėjo, nes neiš-
manė, kas daryti, rusų pabūgo. Be to, choras gražiai pa-
dainavo šias daineles: «Kur bėga Sešupė», «Lietuva brangi
mano tėvynė» ir «Ant kalno karklai siūbavo». Chore
dalyvavo 25 mergaitės ir 20 vaikinų.

 

  

 

1905 metų Krokialaukio choras, varg. Bujanausko ved.

Užėjo Didysis karas. Vokiečių okupacija buvo, kaip
ir kitur, sunki. Zymesnių atsitikimų nebuvo.

Jau rengėsi vokiečiai išeiti. Drąsesni krokialaukiš-
kiai vyrukai, susitarę su dvariškiais ir grįžusiais iš Rusi-
jos buvusiais rusų kareiviais, nusprendė nuginkluoti vie-
tinius vokiečius. Pirmiausia sutikę kelyje vokiečius, ve-
žančius pašarą, išvertė griovin vežimus. Paskum, nuėję
dvaran, nuginklavo vokiečius ir pasikinkę jų geriausius
arklius, nuvažiavo Alytun apskritiės suvažiaviman. Kely
jie sutiko vokiečių automobilį su raudona vėliava. Vadi-
nasi, ir vokiečių tarpe revoliucija. Kaizeris Vilius II nu-
ėjo velniop. Tas dar labiau padrąsino Krokialaukio vy-
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rus. Vokiečių «soldatenratt» nieko jiems nebedarys. Va-
kare grįžtant kely raitas pasiuntinys iš Krokialaukio jiems
pranešė, kad vokiečiai visai įsiuto, tegul jie slepiasi. At-
stovai Alytaus suvažiavimo — krokial. pasislėpė. Buvo
vedusių, — norėjo jų žmonas areštuoti. Emė moterys
persigandusios rėkt, šaukt. Taip ir nebesuėmė jųjų.

Valsčius.

Nuo senų laikų Krokialauky buvo valsčius. Prieška-
rinio Krokialaukio gminos vaitas buvo puslenkis Ver-
bauskas.

Sukrutus visame Alytaus apskrity organizuoti vals-
čius, paraginti karininko Žadeikos ir kitų apšviestesnių
lietuvių, krokialaukiečiai susirinko miestelyje ir nutarė
vietoje išrinkti savo parapijos komitetą. Tame pirmame
susirinkime 1918 m. lapkričio mėn. pirmomis dienomis
pirmininkavo karininkas Vaclovas Zadeika.

Pirmasai parapijos komitetas:
Pirmininkas Pranas Kazlauskas, pagelbininkas Juozas

Kazlauskas, abudu Daugirdų kaimo; nariai: Maštalierių
kaimo Vladas Visockas (miręs) ir Siugždų km. Juozas
Matulionis (karininkas). Sekretorius buvo Andrius Za-
deika, karininko brolis.

Pirmoji milicija: Liuklingėnų km. Simas Žadeika ir
Maštalierių km. Vincas Pranckūnas.

Pradžioje kas darbu, o kas ir pinigais besikuriančią
jaunutę Lietuvos valstybę rėmė. Kai turtuolis remia, iš
jūros lašą išmeta, nežymu ir ne tiek, regis, brangu, bet
kada varguolis ūkininkas atiduoda paskutinį savo grašį,
tai tas grašis už milijoną brangesnis.

Sumetę aukų šie Krokialaukio kaimai:
Autokolio 21 rublį, 82 kapeikas, Daugirdų 40 rub.,

Riečių 13 rub., Liuklingėnų 20 rub. 90 kap., Dzingiškių
16 rub. 10 kap., Liepakojų 40 rub. 50 kap., Maštalie-
rių 38 rub. 50 kap., Verebiejų 30 rub. 50 kap., Navi-
nykų 40 rub. 10 kap., Varnagirių 30 rub., Šiugždų 81
rub. ir Kravinykų 17 rub. 50 kap. Viso 389 rubliai
50 kap.
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Viršaičiai: Pirmas viršaitis buvo Pranas Kazlaus-
kas, po jo buvo: Pranas Dzetaveckas, Maštalierių Pranas
Lugauskas, Autokolio Pranas Kazlauskas, Liuklingėnų
Antanas Macavičius ir dabartinis Stasys Svinkūnas.

Sekretoriai: Bujanauskas Leonas, simniškis  Povi-
las Ramanavičius, liudvinaviškis (Gustavas Kalvaitis,
alsėdiškis Aleksandras Fedaravičius ir nuo Pakuonio Juo-
zas Augonis.

Krokialaukio bažnytkaimy yra 14 gyvenamų namų,
trys krautuvės, lietuvių. Zydų ir kitataučių valsčiuje nėra,
išskyrus porą šeimynų totorių. Taip pat yra «Artojo»
bendrovės krautuvė. Bendrovė suorganizuota 1919 me-
tais.

1927 metais Krokialauky susiorganizavo Smulkaus
Kredito Bankas. 1929 metų apyvarta siekia 83,660 litų
32 cnt. i

Pirmininkas Vaclovas Zadeika, kasininkas Juozas
Makštutis. Sekretorius tik vienas gauna algą už sąskai-
tybą 100 litų mėnesiui.

Pašto agentūra įsteigta 1928 metais. Vedėjas buvo
Pranas Kuprasevičius, dabar Stasys Svinkūnas.  Auto-
mobilių, telefono, elektros nėra. Radio: Krokialauky su
ruporu 1 ir 2 detektoriniai; Daugirduos 2 det., Liuk-
lingėnuos 1, Varnagiriuos 1 ir Krikštėnuos 2. Daugiau-
sia mokytojai turi radio.

Malūnai: Liepakojuos Ampilio, Dzingiškiuos Svinkū-
no, Daugirduos Navicko, Peršėkininkuos Zvinakevičiaus
ir Krikštėnuos Kuncos, — visi vėjiniai.

Yra daug degtindarių. Per pastaruosius 1!1/> metų
likviduoti 5 bravorėliai. Turtingi ūkininkaičiai prisivaro
degtinės, prisigeria, ir davai peštis. Nesti metų, kad per

"atlaidus ar vestuves neužsimuštų. Pav., 1928 metais bu-
vo 2 užmušti.

Visi kaimai yra išėję į vienkiemius. Majoratas Kro-
kialauky -— Riečiuos, grafo Grabe nuosavybė. Prieš 1863
m. valdęs kažkoks lenkas. Grafas Grabe gyveno Petrapily,
Oo savo dvarus išnuomodavo. Prieš karą Krokialaukio
dvarą nuomavęs žydas Solanskis. Karo metu vokiečiai
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valdė. 1923 metais išparceliuotas. Centrą 46 ha pirko
Lesevičius nuo Sventežerio.

Naujausios sodybos vadinamos Čiurlionis. Buvo su-
manymų vadinti Rudiškiai, nuo tekančio ten upelio —Rudė,
arba Baisupiai, nuo upelio Baisupėlio.

1922 m. buvo išparceliuoti Riečiai. Centro neliko.
Dvaro rūmuos mokykla. 1919 metais čia pastatyta maža
medinė bažnytėlė ir apsigyveno kunigas Jonas Seimis;
dabar kun. Jonas Smilgys. Koplytėlė esanti šiaudais deng-
ta, ant stogo gandro lizdas.

Pradžios mokyklos.

1. Krokialaukio 2 komp. prieškarinė. Vedėja Albina
Kazlauskaitė, mok. Jurgis Greblikas.

2. Varnagirių 2 komp. 1915 m. Vedėjas Jaroslavas
Kazlauskas, mok. Adelė Bugailiškaitė.

3. Rūčių 1 komp. 1919, Vedėjas Mykolas Pranckūnas.
4. Verebiejų 1 komp. 1926 m. Vedėjas Antanas

Žilinskas.
5. Liuklingėnų1 komp. 1919. Vedėjas Stasys Na-

vickas.

Krokialaukio paštan gaunami laikraščiai
ir žurnalai.

«Mūsų Rytojus» 190, «Mūsų Laikraštis» 137, «Rytas»
4, «Mūsų Tautos Kelias» 7, Lietuvos Aidas» 2, «Vyriau-
sybės Žinios» 2, «Lietuvos Keleivis» 1, «Bendras Dar-
bas» 22, «Lietuvos Žinios» 1, «Kultūra» 2, «Šaltinis» 12,
sŪkiniinkas> 20, «Lietuvos Ūkininkas» 15, Dziennik Ko-
viefiski»1, «Chata Rodzinna1, «Šaltinėlis» 15, «Žvaigž-
dutė 20, «Trimitas» 8, «Karys» 8, «Naujas Žodis» 5,
«Svietimo Darbas» 2, «Tiesos Kelias» 1, «Diena» 4,
«Vienybė» 3, «Žemaičių Prietelius» 2, «Mūsų Vilnius» 5,
«Žvaigždė» 24, «Varpelis» 14, «Jaunoji Karta» 4,
«Ateitis» 1, «Pavasaris» 20, «Ateities Spinduliai» 1,
«Savivaldybė» 16, «Saulė»1, «Keleivis» 1, «Vienybė»1.
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Važiuojam į Simną.

Iš Krokialaukio valsčiaus žyginiais arkliais abu su
Vaitiekūnu išvykom į Simną. Pakelėj žaliavo rugiai, dygo
vasarojus, pievose stiebėsi į saulę gėlių pumpurėliai. Ve-
žikas, gavęs iš mūsų papirosą, trenkė griovin susuktą
naminio tabako storą bankrutką, pridegė, paleido aukštyn
dūmą ir ėmė raginti savo bėriukus.

Kelias geras, oras dar geresnis, regis, važiuotum
kažin kur toli, toli, bet mintys apsistoja Simne, kurio dar
niekad nebuvau matęs. Įsukom plentan. Kairėj neva
dvarelis. Keistas didelis rūmų kaminas. Tarytum ant
stogo koks bokštelis. Tik storas; niekur nemačiau tokio
kamino.  Vežikas mums paaiškino, kad tai Mergalaukio
dvaras, o dabar jį valdo žydas Goldbergas. Susipaži-
nau, labai malonus vyrukas; pasirodė, kad tai brolis at-
sargos leitenanto Goldbergo, su kuriuo baigėm Lietuvos
karo mokyklos II laidą Kaune 1919 m.

Taip pavakary š. m. birželio 5 d. įvažiavom į Simną.
Ilgai tęsėsi stambiais akmenimis grįsta gatvė. Vidu-
miesty keletas mūrinių, net ir dviejų aukštų rūmų, na, ir
mūrinė siena, su dviem laibais bokšteliais bažnyčia.

Įslinkom tiesiai senos medinės klebonijos kieman.
Ant gonkų sėdi vietos klebonas dekonas kun. Šeške-
vičius.  Susipažinom, paprašėm istorinės medžiagos. Iš
pradžių mūsų bendradarbiavimas nebuvo visai sklandus.
Gal būt, mes, kelionėje pavargę, sudulkėję ir saulėje
sukepę, nemokėjom atiduoti Simno ganytojui tinkamos pa-
garbos, bet per kelias valandas visiškai apsipratom, apsi-
pažinom ir jautėmės visai gerai. Buvo malonu klausytis
kun. Šeškevičiaus gražių atsiminimų iš Didžiojo karo
laikų, iš vokiečių okupacijos. Kiek galėjom, užsirašėm.
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Simno miestelis.

Dabartinėj kapų vietoj seniau buvęs Zabžezinskų

dvaras. Laike pamaldų atidarydavę dvaro palocių duris

ir per atviras bažnyčios duris ponai girdėdavę pamaldas

ir matydavę prie altoriaus kunigą. Kaip ten bebuvo,

bet dabar dvaro ir žymės nebeliko. Bažnyčia tebestovi

pati pirmoji, minėtų dvarininkų statyta. Jos istoriją ra-

sim truputį toliau.

Karalius Zigmantas III-sis apdovanojęs Simną Mag-

deburgo teisėmis; čia buvęs įsteigtas teismas, kuris pasi-

likęs iki Stanislavo Augusto viešpatavimo. Sis valdovas

teismą iš Simno perkėlė į Trakus.

Jonas Zabžezinskas turėjo sūnų Joną. Dar tėvui.

gyvam esant sūnus mirė. Seneliui mirus neliko įpėdinių

ir todėl Simno dvaras atiteko karaliaus nuosavybėn. Nuo

to laiko Simnas pasidarė seniūnija. Seniūnu buvo Sapieha,

kunigaikštis Višniaveckis.

1799 metais Prūsų karalius Fridrikas Vilhelmas Simno

turtus, išskiriant miestą, kuris turėjo Magdeburgo teises,

herbą ir, bendrai, jau daugiau laisvės, atidavė kunigaikš-

čiui Karoliui Beck-Holštinsku. Niekur tik negalėjau su-

rasti Simno herbo, bet jei Simnui buvo duotos Magde-

burgo miesto teisės, tai turėjo būti ir herbas. Gal gi

kada kur nors atsiras... :

Ilgai ginčytasi, ar Simno miestelis yra valdžios ar

privati nuosavybė.
1863 metais medinių namų miestely buvo 153; gy-

ventojų buvo 1270 žm. Iš jų daugiau kaip pusė žydų.

Dabar Simne yra 1,000 gyventojų. Žydų apie 150

šeimynų. Medinių namų 120, mūrinių 14. Viso 134

namai. + A

Krautuvių — 89 ir visos žydų. ZŽuvintų kaime yra

katalikų krautuvė ir Simne «Visuomenės» B-vės 3 krau-

tuvės. 2 žydų aptiekos, 2 medicinos daktarai ir vienas

dantistas — visi žydai.

Vartotojų B-vė «Visuomenė» įkurta 1919 m., narių

yra 233. 1930 m. apyvarta arti 200.000 lt. Vedėjas

Edmundas Dabulevičius.
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Paštas įsteigtas 1919 metais liepos 27 d. Pirmas ir
dabartinis viršininkas Feliksas Kasperavičius. Be jo, dar
yra valdininkas Povilas Vederys, monteris Pranas Ran-
čelis ir laiškanešys Vladas Mikulskas. Telefonas veikia
nuo pašto įsteigimo dienos.

Zydų liaudies bankas įsteigtas 1920 metais. 1929
metais turėjo apyvartoj 21,075,119 litų ir 3 centus. Dar
yra: Smulkaus kredito ir Ūkininkų sąjungos bankai.

1930 metais pradėjo veikti žemės ūkio draugijos
skyrius. Apie tą draugiją jau skaitėme Alytaus skiltyje.

Viešbučiai 2, alaus urmo sandėlis 1, traktyriai 2;

gaisrininkų  klūbas; degtinės pardavinėjimo 2 krautuvės:
arbatinės 2, aludės 4: 2 žydų ir 2 katalikų.

Batų dirbtuvės 2, siuvėjai 5, kepurninkas 1, puodžius
1; miško medžio apdirbimo įmonė; didelė žemės ūkio
mašinų dirbtuvė, kuri prieš karą buvo visoj apylin-
kėj žinoma. Yra 3 vilnakaršės, 1 linų apdirbimo įmonė,
1 dažykla.

Miestely nuo 1927 metų yra elektra. Motoras žiba-
linis. Jis kartu ir malūną varo.

Prekymečiai Simne.

Pirmą antradienį: 1) po šv. Petro ir Povilo, 2) po
sausio mėn. 25 d., 3) po kovo mėn. 4 d., 4) po balan-
džio mėn. 23 d., 5) po Seštinių, 6) po rugpiūčio mėn.
15 d., 7) po rugsėjo mėn. 8 d., 8) po spalių mėn. 10 d.,
9) po lapkričio mėn. 1 d. ir 10) po gruodžio mėn. X d.

Simno bažnyčia.

„ XVI šimtmety Simno dvarai buvo dvarininko Jono
Zabžezinskio (žinoma, lenko) nuosavybė. Jo sūnus Jo-
nas buvo labai turtingas ir žymus Lietuvos didikas. Jis
buvo Did. Lietuvos maršalka, Naugardo vaivada, Merki- |
nės ir Daugų seniūnas. Tais laikais tik antras šimtas
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metų ėjo, kaip Lietuva pasikrikštijo. Bažnyčių buvo retai,
parapijų visai nebuvo. Didikai savo dvaruose statydavo
bažnyčias, pakviesdavo kunigus, apdovanodavo turtais ir
kunigas už tai savo pono žmones aprūpindavo dvasiniais
reikalais. Taip, pav., Punioj 1531 metais atsirado visai
Punios seniūnijai bažnyčia, ir bent kiek vėliau, visai Aly-
taus ekonomijai buvo pastatyta viena bažnyčia.

1520 m. ir Simno dvarų savininkas sumanė pasta-
tydinti Simne bažnyčią. Sumanymas, turint daug turtų, ne-
buvo sunku įvykdyti. Tais pačiais metais išaugo graži,
mūrinė bažnyčia, kuri ir šiandien tebestovi.

Nors pirmojo klebono pavardė sunku susekti, tačiau
dokumentai rodo, kad Simne nuo pat bažnyčios įsteigimo
dienos visados būdavo kunigas. O kad jis galėtų gerai,
tinkamai gyventi, jis minėto Zabžezinskio gausiai apdova-
notas.

Jam buvo padovanota: 1) keturi turtingi ūkininkai;
du iš Simno: Danila ir Ruočkus ir dupaliai Dusios ežerą:
Jokūbas Mikita ir Margis. Šie klebono žmonės turėjo
jam patarnauti, duoti medaus, vaško, javų ir piniginę duo-
klę.

2) smuklė Simne.
3) Simno ir Metelių dvarai ir Simno miestas turėjo

klebonui duoti dešimtinę (10 dalį) vasarojaus (tik ne
daržovių).

4) Tris gyventojų apleistas kolonijas: 1) Oželiškiai,
arba, Kliškiai 2)Čiupiškiai, 3) Čarnutiškė. Klebonas gavo
teisę sėti jose įvairius javus; priklausiantieji prie šių kolo-
nijų krūmokšliai, miškai ir miškeliai yra pilnoj klebono
nuosavybėj.

5) Vaito laukuose 3-jų kūgių šieno pieva.
6) Reikalingas kiekis iš Simno dvaro miško malkų

ir medžių statybai.
7) Kasmet iš Simno ežero 1 valkštis žuvies.
8) Iš Simno dvaro kasmet po 2 liepines medaus ir

po 1 akmenį gero valyto vaško.
9) Teisė malti dvaro malūne be jokio atlyginimo.
10) Teisė veltui meškerioti ir tinklais gaudyti žuvis

Simno ežere.

280



11) Simniškiai gyventojai turi duoti klebonui nema-
žiau 1 skatiką kalendos.

12) Bajorai turi mokėti už laidotuves su katafeliu 30
skatikų, už varpų skambinimą nuo varpo po 1 skatiką;
už krikštijimą !/, skatiko; išpažintis dovanai; nokturnų gie-
dojimas 12 skatikų, už gedulingas giedotas mišias 3 ska-
tikai.

Klebonas už tai turėjo: visą laiką išlaikyti vikarą ir
atlaikyti kasmet trejas mišias už fundatoriaus sveikatą.

Bažnyčios archyve radau vieną labai seną invento-
rinę knygą. Keliolikos lapų pradžioje nėra, suplėšyti.
Nežinia, nė kurių ji metų. Rašyta ant mėlyno popierio
lenkų kalba; greičiausia tai bus 100 m. prasiikkos po
bažnyčios pastatymo.

Kuriuos lapus dar radau, juose galima buvo įskaityti
klebono įplaukas:

rugių 5 statinės, vertės 180 auksinų
kviečių  24/8 12 * 143 is 2 RS
miežių 11,6/4 |, i 235 2
šieno 135 (?) 2 135 2
Nuomos už smuklę 200
Mokesčiai už žemę 126 2

„„ daržus 72 Ž
DEšialiūės iš Metelių dvaro 100 5

- „Butrimiškių |, 5() 2 ša
Metinės subsidijos 287 18

Viso 1,241 auksinų 15 sk.

Klebono turtai pagal 1789 metų liustracijos sąrašą:
1 arklys 5 metų, vertės 30 rublių,

š z „20 rublių 30 kap.

4 kumelė 19 » 15 »

Viso arklių 25: keturi stoniniai, kiti darbiniai; darbo
arklių kainos nuo 10—12 rublių. Kumeliukai po 4 ru-
blius. Veršis 6 metų—15 rublių; veršių iš viso 23, že-
miausia kaina 4 rubliai. Karvių 20; jų kaina po 7—4
rub., avių 101, visos įvertintos 60 rub. 60 kap. Avinai
7, visų kaina 11 rublių; kiaulių 23 ir paršiukų 16; jos
visos įvertintos 68 rubliai 60 kap. Ząsų 10 — 3 rubliai;
kalakutų 9 — 2 rub. 75 kap.; ančių 60 — 1 rub. 50:
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kap., vištų 50 — 1 rub. 25 kap., 7 kaustyti brikai su
pakinktais 35 rubl., 7 dalgės—3 rub. 50 kap.,2 dengti
brikai — 60 rub., 3 paprasti brikai — 45 rub., 1 deng-
tos rogės 20 rublių, 3 rogės vienakinktės—23 rubliai, 3
rogės dvikinktės—30 rub., kuliamoji mašina—120 rub.,
3 arpai — 27 rub., vario 1.000 svarų — 310 rublių, cinko
60 svarų —180 rub., misingio 30 sv. — 9 rub.

1619 metais klebonu buvo kunigas Augustinas Snars-
kis. Simno seniūniją tuomet valdė Paulius Sapieha, di-
dysis Lietuvos arklidininkas. Jis pastatė Meteliuose baž-
nyčią. Visi kaimai, priklausantieji Metelių dvarui, atskilo
nuo Simno ir prisidėjo prie naujos Metelių parapijos.
Tačiau vis dėlto Simno kunigams teko ilgai globoti Me-
telius, nes ten iš pradžių kunigo nebuvo.

1654-6 metais klebonu ir Simno dekanu buvo kun.
Petras Sądzievskis. 1656 metų krikšto metrikuose yra
pasirašęs kun. Mykolas Obrzymskis, Smolensko kanau-
ninkas, Mailovės(?) klebonas ir Simno bažnyčios valdy-
tojas. Salia šio valdytojo dar minimi kunigai: Povilas
Glodziesilskis ir Mikas Dambrauskas. 1656 metų gale
metrikuose pasirašo kun. Albertas Izdzevskis. Jo pavar-
dę užtinkame per ištisus 24 metus. Ar jis buvo klebo-
nu ar vikaru, nežinia, nes 1662 metais Leipalingio parap.
yra vizitavęs kun. Petras Sledzievskis, Simno klebonas.

1688 metais kun. Aleksandras Gerickis, —Smolensko
kanauninkas ir Simno klebonas. 1689—1723 metų metri-
kuose kunigai nepažymėti. Nuo 1723 m. iki 1738 metų
klebonu buvo kun. Juozas Antanas Paplauskas. Prie
jo vikaras buvo kun. Antanas Jacevičius.

Nuo 1742 metų liepos 12 d. kun. Aleksandras Ko-
maras. Prie jo buvo vikarai: kun. Jurgis Lengiewicz, ki-
tais metais kun. Adomas Ancypa ir trečiais metais kun.
Matas Petkevičius.

1746 metais klebonu buvo kun. Jurgis Dunin—Gir-
dauskas. Su šiuo klebonu ilgai kovojo Simno vaitas Chmie-
liauskas dėl malūno ir klebono turtų. To vaito ir dabar
yra zakristijoj paveikslas su parašu:

«Na herbowny zaszczyt Wielmožnego, Igo, Mėči,
Pana Jana Chmieliewskiego starosty Metelskiego, wojta
Simnienskiego, Pana mego milosciwego przydorocznym
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Apliawzie swietego Patrona Tu služebniczym chenciom
meta naznoczona niedesperuye unog, maiąc przytulienie;
swęty Jan swych lask, dziwnie Czini Cienie, w domu
Chmieliewskich, ksienzyc gwiazda w slawie Herbowne ...
(neišskaitoma)... o kaznie wieczno chwale Ja przy... (kur
buvo metai, išplėšta) do stop panskich mierze...»

Paveikslas senas, viršuj šv. Jonas, jėriukas, aniuolė-
liai, vidury herbas: raudonam dugne šešiakampė žvaigždė
ir apačioj piautuvu mėnulis.

 

 

Simno bažnyčia.

Po bažnyčia rūsy yra palaidotas Kauno maršalka
Kielčevskis. Bažnyčios sienoje yra toksai užrašas:

«Na wieczną chwalę Panv Bogv w Troycy swigtey
Jedynemv i niesmertelną pamiątkę zesztey ieymosci Pa-
niey Doroty Massalskiey corki Zacnych Rodzicow iego-
mosci Pana Demetrego Massalskiego y ieymosci Paniey
Elžbiety  Sžweykowskiey iego mosc Pan lan Krzysztof
Kielczewski marsžalek Kowienski mil. A. MalZonke
swoiey w tym kosciele pogržebrzy roku 1672 dnia 14
stycznia ten nagrobek wystawil Czytelniku pobožny pros
Pana Boga ža duszę Žmartey».

1760 metais Simno bažnyčia buvo apdengta šiaudi-
niu stogu. Ketveriems metams praslinkus klebonas kun.
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Pranas Antanas Bonaventuras Javydas ėmė remontuoti
bažnyčią: nugriovė vieną aukštą, aptrupėjusį bokštą ir iš-
mūrijo dabartinius du aukštus bokštelius.

1777 metais klebonu buvo kun. Petras Kačinskas.
Senukas čia ir mirė. 1778 metais birželio mėn. 26 d.
vikaras kun. Liūdas Misevičius jį palaidojo. Po jo mir-
ties klebonu buvo kun. Mikas Miškauskas.

1812 metais prancūzai Simno bažnyčioj buvo įtaisę
karo ligoninę. (Galima sau įsivaizduoti, kaip bažnyčia at-
rodė prancūzams išėjus.

1815 metais kun. Miškauskas mirė. Palaidojo vi-
karas kun. Francūzevičius. Įdomu, kad tais laikais šven-
torius buvo aptvertas pinučių tvora, t. y. žabais; dabar
gi retai kur pamatysi menkiausią grįčiutę žabais aptvertą.
1823 metais bažnyčiai nuplėštas šiaudinis stogas ir ap-
dengta gontais. ž

Po Miškausko klebonu buvo kun. Ambraziejus Zi-
gevičius, žemaitis, 1796 metais įšventintas į kunigus;
darbštus ir geras ūkininkas.

1845 metais, kun. Zigevičiui mirus, atvyko klebonu
kun. Ambraziejus Glovackis, geras lietuvis. Metai prieš
jo atvykimą Simnas degė. Sudegė ir bažnyčia. Paliko
tik keturios mūro sienos.

Kun. Glovackis, išbuvęs Simne 42 metu, visai pase-
nęs 1886 metais lapkričio m. 5 d. mirė. Į jo vietą atvyko
kun. Sebastijonas Valentinas. Tasai Simne išbuvo 11 metų.
Jis apdengė bažnyčią skarda, šventorių aptvėrė akmenine
tvora, bažnyčią gerai aptaisė.

Po kun. Valentino klebonu buvo kun. Vincas Vai-
čiūnas. Prie Vaičiūno bažnyčioje pamaldos prasidėjo
lietuvių kalba. Tai buvo didelis lietuvybės darbuotojas.
Kilęs jisai nuo Liudvinavo, iš Kulokų kaimo, gimęs 1837
metais lapkričio 15 d. Baigė Marijampolės gimnazijos
5 klases ir Seinų dvasišką seminariją. 1858 —62 metais
studijavo Varšuvos dvasinėj akademijoj. Akademiją bai-
gęs gavo šv. teologijos kandidato laipsnį. 1862—4 metais
buvo Seinų dvasiškos seminarijos profesoriumi. 1864—76
metais Lomžos gimnazijos prefektu. 1909 metais jis Var-
šuvos ligoninėj mirė. Ž

Į Simną tada atvyko klebonu kun. Vincas Seškevi-
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» Prof. Jonynas.

čius, kuris ir dabar klebonauja. Prie jo yra vikaras
kun. Vasiukevičius.

Simne buvo įsteigta šv. Rožančiaus brolija. Tai
brolijai karalius Augustas III dovanojo Simne valaką
žemės. Po dovanojimo dokumentu randame parašus:

1) «<Landwojt Magdeburgyi J. K. M. Simnenskiej
Franciszek Mikotai Ksupski».

2) «Pisarz Franciszek Jozef Czerniawski».
3) «J. Kr. Mosci starosta Streipunski, Oberstleutenant

Piatyhorskiego J. K. M. Wot sądowego miasta Simno
Jozef Miternowski».

4) «Burmistrz miasta Simno Jozef Rozycki».
Riečių parapijėlė įsteigta 1890 m. Klebonu yra kun.

Jonas Smilgys.
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Lietuvių kalba Simno bažnyčioj.

Iki 1864 m. Simno bažn. visos pamaldos buvo at-
liekamos lenkų kalba.

Kun. Valentinui klebonaujant susitarė lietuviai įvesti
bažnyčioj lietuvių kalbą. Buvopasiųsta delegacija į Seinų
vyskupą. (Gavo leidimą žodžiu giedoti rožančių ir kt.
šv. giesmes lietuviškai. Klebonas, sužinojęs iš dele-

gatų apie leidimą, pažadėjo tuoj jį įvykdyt, tik dar prieš
tai žadėjo pats pasikalbėti su valdytoju. Bet nei kal-
bėjo, nei manė daryti bažn. atmainas.

1895 m. II-6 d. lietuviai rašo valdytojui raštą, pri-
mena duotą žodį ir nusiskundžia, kad klebonas vilkina

tą dalyką, be to, neseniai iš sakyklos paskelbė, kad lie-
tuvių prašymų neklausysiąs, kol negausiąs vyskupo įsa-
kymo raštu.

Gavęs tą raštą, vyskupas atsiunčia Kalvarijos dekaną
kun. Žaliauską tardyti. Dekanas pareiškė vyskupui, kad,
jo nuomone, Simne lietuvių kalba pamaldas reikia įvesti,
nes lietuviai lenkiškai nemoka, o maža dalelė lenkų pui-
kiai lietuviškai susikalba.

Simniškiai liet., nesulaukdami vyskupo sprendimo,
1896 m. lapkr. 8 d. susirinko bažnyčioj ir pradėjo gie-
doti lietuviškai rožančių ir kitas giesmes. Dėl to, klebono
lūpomis tariant, bažnyčioj išėjo netvarka. Kilo tarp lie-
tuvių ir lenkų nesusipratimų, o miestely net riaušių. Šis
ginčas pasiekė net gubernatorių. Sis liepė klebonui leisti
lietuviams ir lenkams giedoti paeiliu. Klebonas turėjo
nusileisti ir bažnyčioj buvo kas sekmadienis, iš ryto lie-
tuviškai, 0 po pamokslo lenkiškai giedama.

1898 m. pradžioje Simno lenkai įteikė vysk. Bara-
nauskui skundą, kam bažnyčioj lietuviškai gieda, kam pa-
mokslus lietuviškai sako ir t. t.

Tais pačiais metais kovo m. 30 d. lenkai vėl įteikė
- vyskupui skundą. Jie laimėjo tik tą, kad gavo leidimą

giedoti procesijoj liturgijas lenkiškai. Atėjo Visų Sventė.
Vėlinių dieną būna iškilminga procesija. Kaip giedoti:
lenkiškai ar lietuviškai?

Klebonas užgiedojo lietuviškai «Diena rūsti.. .»
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Lenkai pagavo giedoti lenkiškai. Lietuviai traukė
lietuviškai. Kilo triukšmas. Lietuviai užrėkė lenkus ir
tie nutilo. Nehonoras. Ir vėl lenkai skundžias, kad kle-
bonas neleidžia giedot lenkiškai.

Konsistorija davė klebonui kun. Vaičiūnu pastabų,
dėl kurių jam teko kelis kartus aiškintis.

Piliakalniai.

Giluičių kaime yra apskritas apgriuvusiais šlaitais pi-
liakalnis, ties piliakalniu yra įvairaus aukščio pilkapių.
Netoliese, kasant žvyrą, buvo iškasta žmonių kaulų ir se-
novės padarų. Prelomčiškio kaime piliakalnis 36xX17
metrų did. Bambininkų kaime yra piliakalnis vadinamas
«Dembavargiu». Spėjama, kad čia buvęs senovės lietuvių
aukuras.

Dailininkas Antanas Aleksandravičius.

A. Aleksandravičius gimė 1885 metais, gruodžio
3 d. 9 val. rytą, Gluosinkų kaime, Simno valsč. Tėvai
Mateušas ir Viktė Bubeliūtė Aleksandravičiai turėjo 30
margų gražų ūkį, labai gražioj vietoj, prie upelio, tekan-
čio į Peršekės upę, ties Krokialaukiu įtekančiaįNemuną.

Mažas Antaniukas mėgdavo paišyti angliu ant sienų
ir tvorų kareivius, iš molio lipdyti žąsis ir kitus paukš-
čius ir iš medžio drožinėti įvairius menkniekius. Jam
susilaukus 12 metų tėvas mirė. Tada motina nuvežė Ant.
į Simną mokytis pradžios mokykloj. Antanukas mokėsi
pas mokyt. Juozą Butauską, o gyveno pas krikšto tėvą
Antaną Pranckevičių. Neužilgo mirė ir motina. - Broliai
pristatė Ant. prie ūkio darbų Gluosninkuose. Nepatiko
Antanukui ūkis, ir jis pabėgo į Simną pas krikšto tėvą
kailiadirbį, minėtą Pranckevičių. Suėjus jam 14 metų, bro-
lienė Aleksandrienė atidavė jį dailininkui Matui Kasiuliui
Krosnoje mokytis dailės. Išbuvęs du su puse metų, įstojo
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«gizeliu» pas Adomą Karalių Suvalkuose. Karalius tu-
rėjo įvairių rakandų, bažnytinių daiktų, altorių dirbtuvę.
Besidarbuodamas pas Karalių aplankė daugelį Lenkijos
miestų ir miestelių, kiek ilgiau dirbo Studzieničnoj, Sce-

broj ir taip pat Leipalingy. Kobilyne, Lomžos gub., susi-
pažino su didelės bažnytinių daiktų dirbtuvės savininku
Boleslovu Spetkovskiu. Sis pamėgęs Aleks. darbus ir
pamatęs jo didelius meniškus gabumus, pasiūlė vykti Var-
šuvon studijuoti dailę. Antanas, jau 20 metų jaunikaitiš,
nuvyko į Varšuvą įstoti į «Muzeum Rzemiost i sztuki
stosowanej». Cia studijavo du metu.

1906 m. prieš Kalėdas išvyko Amerikon. Ten susi-
rado buvusį savo mokytoją Matą Kaziulį Apsigyvenęs
Čikagoj, darbavos kurį laiką «Karpen Br.» Vėliau įstojo
į «Chicago Art Institut» studijuoti paišybos ir lipdybos.
Paišybos studijavo pas prof. John Wanderpoel, o lipdy- |

„bos pas prof. Charles Mubligen ir prof. T. Tatt; anato-
mijos pas prof. Braun.

1008 metais vasarą Alks. padarė Simano Daukanto
bareljefą, kurį Jonas Tananevičius nupirko ir išleido ke-
liasdešimt tūkstančių reprodukcijų. Tai buvo pirmas Aleks.
didesnis lietuviškas kūrinys. Po kiek laiko jis padarė
d-ro Vinco Kudirkos bareljefą. Ir tą išleido Tananevi-
čius. Ketvirtais studijavimo metais minėtam institute ga-
vo stipendiją. Materialė padėtis pagerėjo. Dabar dau-
giau laiko galėjo pašvęsti kūrybai. Padarė: Skirmuntai-
tės, D. L. K. Gedimino, Kęstučio, Vyties bareljefą, K.
Markso paveikslą ir Marseljietės bareljefą Tuos visus
kūrinius nupirko ir išleido Tananevičius. Nusibodo Aleks.
Amerika, pasiilgo Lietuvos ir 1919 m. grįžo tėvynėn.
Apsigyveno Suvalkuose, Karalių šeimynoj, pasilsėjo, bet
ir pradėjo ilgėtis kūrybos. Aplankė savo pusbrolį ka-
naun. Vincą Aleksandravičių Piontnicoj (Lenkijoj). Pas jį
viešėdamas, nulipdė vyskupo Antano Baranausko biustą.

Nuvykęs Petrapilin įstojo Riepino įstaigon. Čia nu-
lipdė moteriškės kaukolę ir dvi dideles figūras: mešką
ir tigrą, zoologijos sodo vartams papuošti. Perėjęs į Ed-
mundo Navickio dailės dirbtuvę, nulipdė šiuos biustus:
Imperatoriaus Aleksandro I, Nikalojaus I ir II ir Petro
Didžiojo.
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1912 metais buvo
paimtas į kariuomenę.
Ištarnavęs 7 savaites pa-
siliuosavo.

1913 metais su kun.
Povilu Januškevičium
įsteigė Kaune dailės dir- |
binių dirbtuvę. Dirbtuvė |
virš metų išsilaikius bu-
vo likviduota. A. Alek-
sandravičius išvyko Pe- |
trapilin ir Navickio dirb-
tuvėje padarė virš 30
didelių ir, meno atžvil-

giu, brangių bareljefų.
1915 metus praleido Vil-
niuje poilsiui. :

1919 metais Mari-
jampolės gimnazijoj mo-
kė paišybos. Mokytojau-
damas paruošė paišybos
mokslui vadovėlį, o «Dir- Dail. A. Aleksandravičius.
vos» B-vė išleido. To
vadovėlio išėjo kelios laidos.

Nuo 19/2 metų Alks. gyveno Kaune ir atsidavė
vien kūrybai, daugiausia skulptūrai. Plati visuomenė jį
žino kaip gerą skulptorių. Jis yra padaręs virš 400
gražių skulptūros dirbinių. Dideli ir gražūs jo darbo ku-
nigaikščių ir žymių žmonių biustai puošia karin. Ramovę,
šaulių s-gos salę, Miesto sodną, Karo Muziejų.

Kilus sumanymams įvairiose Lietuvos vietose statyti
žuvusiems kariams ar Lietuvos Nepriklausomybei pažy-
mėti paminklus, dailininkui Aleksandravičiui daug teko
pasidarbuoti. Jo suprojektuoti ir padaryti paminklai Kau-
no priemiesty Aleksote, Kupišky, Varniuos, Baisogaloj,
Alytuj.
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Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis.

Ks. Vanagėlis gimė Kalesnykų kaime, Simno valsč.,

1863 metais balandžio mėn. 27 d.

Vos sulaukus 6 metų jo motina Juozapina Lapatins-

kaitė—Sakalauskienė mirė. Ji paliko mažus sūnelius

Ksaverą ir Aleksandrą. Vaikučius augino pamotė, kuri

buvo susilaukusi savo 8 vaikų. Ksavero tėvas Tadas

mirė Simne 1904 metais spalių m. 26 d.

1870 metais Ks. ėmė mokytis lenkiškai skaityti ir

rašyti. Anais laikais ir dzūkuose buvo išsiplatinusi lenkų

kalba. Pas Sakalauskus net buvo nusamdytas namų mo-

kytojas Jonas Skaratkevičius. Kiek pasimokęs namie Ks.

lankė Simno ir Krokialaukio pradžios mokyklas. Iš čia

"nuvyko į Veiverius «pavyzdingon» mokyklon, o iš jos

įstojo į Veiverių mokytojų seminariją. 1883 m. semina-

riją baigė. Tais metais ėmė eiti pirmas lietuvių laikraš-

tis «Aušra». Tad vyriausio kurso seminarijos mokiniai:

Juozas Endziulaitis—Kalnėnas ir Ks. Vanagėlis labai daug

pasidarbavo tarp seminarijos draugų lietuvybės naudai.

Tas labai gražiai yra paminėta Ks. str. «Aušros paminė-

jimui», kur Vanagėlis vadina save Petru Sabaliausku.
1883 m. Ks. parašė pirmąją dainelę «Kur banguoja

Nemunėlis».
Iš TOLIMOS ŠALIES.
Kur banguoja Nemunėlis,
Kur Šešupė miela plaukia, —
Ten Lietuva mano brangi,
Ten širdis vis mane traukia.

Ten darželiuos pinavijos,
Ir mergelės kaip lelijos,
Ten šalelė daug geresnė,
Juodaduona daug gardesnė.

Žmonės tur ten gerą širdį;
Draugai mano ten beliko,
Tik vienam man vargdienėliui
Iš tenai išeit priliko.

Kur gimtinis yr kaimelis,
Kur gyvena sens tėvelis;
Ten mergelė ir močiutė,
Tenai broliai ir sesutė.

Lėkčiau, lėkčiau, kad galėčiau,
Sparnus paukščio kad turėčiau,
Ten berasčiau tarp savųjų
Daug linksmybių aš saldžiųjų.
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Trupinėliui ta daina la-
bai patiko ir jis patarė Ks.
daugiau rašyti. Gerų pa-
tarimų ir savo pašaukimo
klausydamas Vanagėlis ra-
šė ir per savo netrumpą
gyvenimą yra davęs Lie-
tuvos literatūrai brangių kū-
rinių.

Nors rusų valdžia jam
kaipo mokytojui siūlė Ru-
sijoj visai geras sąlygas,
Ks. norėdamas dirbti lietu-
vybės naudai sutiko užimti
mokytojo vietą blogesnėse
sąlygose, bet tik gyventi
Lietuvoje. Tai ir teko jam
mokytojauti Pajevonio liu-
teronių mokykloj ir Berži-
ninkuos (netoli Seinų). Ru-
sų žandarai Ks. nedavė ra-
mybės ir jis turėjo persi- Ks. Vanagėlis.
kelti į Lomžos gub., kur iš-
gyveno virš 20 metų.

1905-8 m. Ks. mokytojavo Lomžos priemiesty Piont-
nicoj. Čia susipažino su kunigu Vincu Aleksandravičiu.
Jiedu dalyvavo 1905 m. Vilniaus lietuvių seime. Grįžę
iš seimo, jie įkūrė Lomžos lietuvių dr-ją «Pagalba».

1908 m. jis buvo paskirtas Varšuvon mokytoju. Čia
a de

 
darbuojasi ir yra jos iždininku.

1921 m. «Svyturio» B-vė yra išleidusi Ks. Vanagėlio
raštų rinkinį.  Tomelis susidaro iš 189 psl. Prieš did.
karą jo buvo išleista graži vaikams knygelė «Dovanėlė»;
be to, Vanagėlio yra išspausdinta: 1) «Aušrelė», — vado-
vėlis Lietuvos mokykloms I-II dalys. «Aušros» knygyno
leidinys 1918—1927 m. Vilnius— Kaunas; 2) «Vaikų Šal-
tinėlis», lengvutės namų ir mokyklos apysakėlės III dalis.
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Ats. plk. Antanas Zubrys..

A. Zubrys yra gimęs 1883 metais, birželio 13 d.

Gluosninkų kaime, Simno valsčiuj. 1904 metais baigė

Veiverių mokytojų seminariją, o 1910 metais — Vilniaus

Mokytojų Institutą; 1915 metais Odesoj -—— Karo Mokyklą.

Prieš karą mokytojavo Pumpėnuos, Kučiūnuos (Seinų

apskr.), Vesnpilėj (Latvijoj) ir Velykija Luki (Rusijoj).

Kilus Didž. karui sto-
jo rusų kariuomenėn. Tar-
-navo 113-tam Uralo pulke
ir 165-tam Lucko pulke.
Grįžęs į Lietuvą įstojo Lie-
tuvos kariuomenės 2-ran
pėst. pulkan savanoriu. Vė-
liau buvo paskirtas I-os
Divizijos Štabo viršininku,

o iš čia į Vyriausį Štabą ad-
ministracijos valdybos vir-
šininku.

1927 metais gegužės
15 d. išėjo į atsargą. Už
pasižymėjimus kovose yra

"apdovanotas Vyties Kry-
žium.

 

Ats. pulk. Antanas Zubrys.

Kapitonas Vytautas Dainius.

Kap. Dainius gimė 1898 m. gruodžio mėn. 25 d.,

Naujorke U. S. A. Jo tėvas Petras — dzūkas iš Pon-
kiškių kaimo, Simno valsčiaus.

Mažas, vos 7 metų, Vytautas su motina atvyko į
Lietuvą ir apsigyveno Simne. Cia ėjo pradžios mokslus.

Vytautas labai pamilo gražią Dzūkiją ir jau nenorėjo
vykti Amerikon.

Kiek paūgėjęs, nuvyko į Seinus 4-klasėn mokyklon.
Ją baigęs lankė Petrapily bendro lavinimosi kursus. Po
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to įstojo Petrapilio dva-
siškon seminarijon, bet
išbuvęs 1 metus, nejaus-
damas pašaukimo į dva-
siškąjį luomą, išstojo.

Vokiečių okupacijos
metu mokytojavo Zuvin-
tuos, Alytuje, Buckonyse.

Sukrutus lietuviams
organizuoti savo kariuo-
menę, V. Dainius pasku-
bėjo į Vilnių (1918 m.
lapkričio mėn.); ten gavo
direktyvų — rinkti sava-
norius Alytaus apskrity.
Vieniš Simno apylinkių
jam pasisekė išsiųsti į
pirmuosius Lietuvos pul-
kus virš 70 jaunų vyrų.
Pagaliau 1919 m. sausio
mėn. pirmomis dienomis
ir pats įstojo savanoriu į 1 pėstininkų pulką. Iš pradžių
buvo valdininku, vėliau, rodos, 1920 m. buvo pakėltas į
leitenanto laipsnį ir buvo ilgesnį laiką pulko adjutantu.

1927 m. lapkričio 1 d. buvo perkeltas į D. L. K.
Vytauto karininkų kursus adjutantu. 1930 metais baigė
Ukmergės gimnaziją ir įstojo Universitetan teisių fakult.

“V. Dainius yra apdovanotas savanorių medaliu, 10 metų
jubiliejiniu, latvių nepriklausomybės medaliu ir Vyties
Kryžium. +

 

 
Kap. Vytautas Dainius.

Valsčius.

Buvo turgaus diena. Atėjau valsčiaus raštinėn 7
val. ryto.  Sekretoriaus padėjėjas, simpatingas bernelis,
sėdi prie stalo ir rašo. Netrukus iš gretimo kambario

įėjo ir sekretorius, buvęs Lietuvos kariuomenės kūrėjas-
savanoris. Mums besišnekučiuojant prasiveria plačiai
raštinės durys ir įeina valsčiaus galva—neplonas viršaitis,

293



Miknevičius. Mano kelionių knygon gavau seno prieš-
karinio dokumento iškarpą su antspaudu: «Voit gminy
Simno», rusiška ir rusiškas parašas «Miknevič»; greta

antspaudas: «Simno valsčiaus viršaitis»—vidury Vytis su
lietuvišku parašu: «Valsčiaus Viršaitis Miknevičius».

Išsišnekėję su tuo simpatingu vyru atradom bendrų
pažinčių, net ir iš. jo artimų giminių. Nesenai išleidęs
dukrą už kapitono Juozo Lavinsko. Lavinskas tai mano
geriausias Voronežo laikų draugas: gyvenom vienam ben-
drabuty ir net vienam kambary. Dabar jau jis kapitonas,
regis, batarėjos vadas, o aš vis su savo plunksnele vie-
toje tebetrepsiu.

Kaip turgaus dieną, priėjo valsčiaus raštinėn žmonių.
Vienas kitas vyrukas, nugirdęs mus apie istoriją šnekant,
atsirėmęs ant tvorelės, skiriančios interesantus nuo sekre-
toriaus stalo, ima ir nuo savęs ką ne ką pasakoti. Ne-
mokyti, paprasti ūkininkai ir tai istorija, praeitim susido-
mėję, o ką gi kalbėt apie mokytojus inteligentus. Tas
mane labiau paskatino prie to, kitų vadinamo nedėkingo
darbo. (Mažas malonumas, jei tavo išspausdinta knyga
gulės užmesta kur knygynuos, niekas nesiįdomaus, ne-
pirks, neskaitys. Na, pažiūrėsim...)

Taigi, Simne valsčiaus būta nuo senų laikų. Dabar-
tinis viršaitis jau 10 metų prieš karą buvo vaitu. Prieš
jį buvo Kavalčukų Baltrus Adomaitis, šiandien jau 90
metų senelis, bet dar gyvas ir sveikas. Prieš šį buvęs
iš Atesnykų Jurgis Sinkevičius, miręs 1913 metais; dar
buvo: iš Kavalčukų Jonas Slavėnas, dabar 85 metų se-
nelis; iš Kalesnykų Jonas Tuinyla, jau 80 metų senelis,
Antanas Simkevičius... ir daugiau, bet tų daugiau niekas
nebeatmena, o dokumentai per didįjį karą žuvo.

1914 metais vaitams buvo pranešta, kad bus karas
ir kad prisiruoštų prie mobilizacijos. Gavęs iš apskrities
viršininko telegramą, vaitas Miknevičius tuoj raštu pra-
nešė apie tai seniūnams ir akimirksniu visame valsčiuje
buvo išklijuoti karo paskelbimo ir mobilizacijos lapai.
Simne buvo 6 stražnikai.

1918 metais Simne Lietuvos valstybės kūrimo darbai
ėjo gyvai. Daugiausia veikė karininkas, dabar atsargos
pulkininkas, Zubrys. Patiekiu porą pirmųjų valsčiaus pro-
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tokolų, iš kurių ir galima įžiūrėti tų dienų gyvuosius rei-
kalus. Pirmiausia buvo reikalinga apsauga—mobilizacija.
Milicininkų susidarė Simne net 20. Buvo daug badau-
jančių, reikėjo neišleisti iš valsčiaus javai ir produktai.

Protokolas Nr. I.
Simno ir apylinkės piliečių susirinkimo.

Pirmininkauja Ant. Zubrys, sekretorius p. Kaminskas.
Vokiečiams palikus Simno apylinkę be apsaugos

svarstoma klausimas apie milicijos įsteigimą.
Nutarta išrinkti Simno miestelyje 20 milicijantų, o

kaimuose po 4.

Simno miestelyje tapo išrinkti šie milicijantai:
1.  Kamičius Jonas.
2. Ivanauskas Konstantas.
3. Misevičius Narcizas.
4. Kaminskas Jonas.
5,  Valdšteinas.
6. Mirkus.
7. Pergamentas Morkelis.
8. Stachilevičius Aleksandras.
9. Bendorius Jonas.

10. Ivanauskas Vladas.
11. Čerkauskas.
12. Bujanauskas Antanas.
13. Paulauskas Konstantas.
14. Slovickas Konstantas.
15. Stanionis Petras.
16. Valūnas Antanas.
17. Išlandskis Zalmanas.
18. Opolskis Vladas.
19. Zukas Vladas.
20. Sviderskas Vladas.

Pirmininkase (Parašai neišskaitomi)
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Protokolas Nr. 2.
Simno Tarybos susirinkimo 19 lapkričio 1918 m.

Dalyvauja 48 atstovai nuo kaimų ir dvarų.
Pirmininku išrinkta kun. Luckus, sekretorium Dobu-

levičius.
Taryba nutarė:
1. Į komitetą rinkti 7 narius.
2. Komitetas pats neturi teisės spręsti svarbesniuose

dalykuose be tarybos, tik turi šaukti visą Tarybą.
3. Komitetas atsakomas yra prieš Tarybą tuose da-

lykuose, kuriuos pats vienas nuspręs.
4. Komiteto narys, ardantis darbą ar agituojantis

prieš Tarybą, privalo pasišalinti.
5. Sulig komiteto sąstatu: Lietuviai, atsižvelgdami,

kad nei proporcionaliu būdu, nei balsavimu atskirų as-
menų nei vieno žydo, nei lenko į komitetą nepraeina,
nutaria sava valia įleisti į komitetą 1 atstovą nuo žydų
ir 1 atstovą nuo lenkų.

Didžiuma balsų į komitetą išrinkti šie asmenys:
Kun. Luckus — 46 balsais.
Jonas Kaminskas 44 balsais.
Aleksandras Buzas 41 balsu.
Karolis Ziugžda 38 balsais.
Bronius Milius 38 balsais.
Bronius Legus 38 balsais.
Morkelis Valdšteinas 33 balsais.

Taryba paveda Komitetui pačiam iš savo tarpo iš-
sirinkti prezidiumą ir pasiskirstyti pareigas.

Pirmininkas.
Sekretorius.

M
S
N
B
N
D

(parašai)

Protokolo 4 nr. ištrauka.

Praneša miliciantas p. Bendorius, kad jau šiandien
yra susidarę apie 20 padvadų išvežti javus į Vilnių ir
kad tai daugiausiai šmukleriai— spekuliantai, kurie čia
brangiai mokėdami už javus, parduoda juos Vilniuje lu-
pikų kainomis visokiems degtinės varytojams, kuomi iš-
lupa kąsnį duonos iš burnos pavargėlio, kadangi tas ne-
gal konkuruoti su spekuliantais ir mokėt perdidelių kainų
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ir tokiu būdu, kada iš čia visoki spekuliantai gabens ja-
vus į kitur, vietiniams beidniems priseina badauti. Pra-

kalbėjus tame klausime keletui delegatų, iš kurių vieni
siūlė visiškai uždrausti javų išgabenimą iš Simno apylin-
kės, kiti, kaip kun. Luckus, nurodydami, kad miestų gat-
vėse, nei pleciuose rugiai nesėjami, taipgi ne vieni tik
vertelgos spekuliacijai javus perka, bet ir biedni miestų
piliečiai dėl savęs ir savo šeimynoms javus gabena, siūlo
nustatyti normą, po kiek javų galima leisti išvežti, o vi-
siškai išvežimo nedrausti. Kaipo kontrolė prie išvežimo
p. Valdšteinas pasiūlo, kad išvežimas būtų galimas tik su
komiteto leidimu ir kada ir kiek išvežta pažymėti ant
paso. Tame klausime Taryba 47 balsais, t. y. vienbalsiai
išneša šiokią rezoliuciją:

Simno parapijinis komitetas Tarybos vardu uždrau-
džia išvežti iš Simno apylinkės javus daugiau per vieną
pūdą vienam mėnesiui ant vieno paso. Norintieji išvežti
javų ir tai ne daugiau pūdo vienam mėnesiui turi gauti
iš komiteto tam tikrą leidimą.

Apie išvežimą kitų valgomų daiktų pavesti nuspręsti
pačiam Simno parapijiniam komitetui. :

Toliau eina delegato iš Vilniaus kun. Seškevičiaus
pranešimas.

Apie mokyklą kalba mokytojas p. Kaminskas, nu-
rodydamas, kad buvusioji vokiečių valdžia mokyklos įren-
gimu neikiek nesirūpino: mokykla apiplyšus, durys, lan-
gai išdaužyti, nei kokio tvarto, dabar žiemai užstojant
visais plyšiais pučia vėjas. Kadangi vokiečių valdžia
nesirūpinojai svetima lietuviška mokykla, šiandien Lie-
tuvos žmonių valdžia tur atkreipt į tai domę, kad mūsų
vaikai, toji priaugančioji karta, toji Tautos viltis, atėję į

lietuvišką mokyklą neatšaldytų sau pirštų, nei ausų, nei
nosių ir negautų jau iš jaunų dienų reumatizmo ir plau-
čių uždegimo.

Tame klausime Taryba nutarė:
Pavesti Simino ir tų kaimų piliečiams, kurie siunčia

vaikus miestelio mokyklon, tuojaus neatidėliojant paraiarų
mokyklą ir prašalinti visas ydas.

Pirmininkas kun. Luckus
Sekretorius Žiugžda.
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Protokolas Nr. 5.

Simno Parapijinio Komiteto susirinkimo 1918 m. lapkričio
26 dieną.

Pribuvo visi komiteto nariai ir vokiečių valdžios
atstovai iš Krosnos: leitenantas Kappe ir unteroficieris
Dreifus.

Posėdis prasideda 11 val. ryto,
Pirmininkas apgarsina dienotvarkę.

Apie javų iš vokiečių išgavimą.
Apginklavimas milicijos.
Įgijimas telefono.
Girios.
Arkliai.
Išvežimas mėsos, sviesto ir kitų produktų iš apy-P

R
R
P
P

linkės.
7. Kova su banditais.
8. Klausimai.
Užklausus, kiek javų galima gauti iš vokiečių, lei-

tenantas paaiškino, kad nedaugiau 2000 centnerių iš viso.
Galima gauti tik rugiai, miežiai ir kviečiai; avižų ir ki-
tokių javų kol kas gauti negalima. Kainas pasiūlė tokias:
už rugius ir miežius po 15 markių centnerį, o už kvie-
čius po 16 markių. Komitetas įrodinėjo, kad vokiečiai,
imdami javus nuo ūkininkų, tokių kainų nemokėjo, paga-
lios susitaikinta paimti javus tokiomis kainomis: už rugius
po 13'/> markių, už miežius po 14 m. ir kviečius po 15
m. centneriui. Sutarta paimti: 1200 cenin. rugių 13'/> m.,
viso už 16.200 m., 600 cntn. miežių po 14 m. — 8.400
m. ir 200 cntn. kviečių po 15 m. — 3000 m. Tokiu
būdu už visus javus reikalinga pinigų 27.600 markių
(13.800 rub.). Javus galima paimti tik užmokėjus pinigus
iš kalno, o kadangi pinigai ne komitete, tik pas kaimų
delegatus, tai sutarta pinigus pristatyti penktadienyje (29
lapkr.) ir tada pradėt imti javus ir gabent į Simną. Lei-
tenantas sutiko paskolinti pervežimui 200 maišų ir ko-
mitetas apsiėmė, jeigu būtų koki maišai ar sudraskyti ar
pražudyti — atlygint.

Komitetas užklausė, kiek dar liks javų, paėmus ko-
mitetui 2000 cntn. ir kokiam tikslui tuos javus vokiečiai
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pasilieka. Leitenantas Kappe paaiškino, kad dar liks
rugių, kviečių ir miežių viso 600 cntn., avižų 800 cntn.,
vikių 300 cntn. ir labai nedaug žirnių. Tie javai palie-
kami maistui vokiečių kareiviams ir jų arkliams. Komite-
tas pareiškia, kad tai perdaug ir jeigu vokiečiai bandytų
tuos javus išvežti, tai komitetas griežtai prieš tai protes-
tuoja ir visomis pajėgomis stengsis to nedaleisti. Leite-
nantas paaiškino, kad iš tų javų nei grūdas nebus išvež-
tas iš Lietuvos, bet prireikus gal būt dalis javų perduota
ir kitai vokiečių grupei, bet tik čion Lietuvoj, o jeigu
išsikraustant vokiečiams iš Lietuvos tų javų dar atliktų,
tai tie bus perleisti komitetui.

Pakėlus klausimą apie javus, kurie yra vokiečių val-
domuose dvaruose, leit. Kappe paaiškino, kad tais javais
vokiečiai aprūpina dvaro darbininkus ir kad dvaro dar-
bininkams jie parduoda javų be normos, kiek tik jie
nori, tokiu būdu iš šitų 2000 cntn. dvaro darbininkams
duoti nereikia.

Komitetas prašo, ar negalima apart dvaro darbinin-
kų parduot iš dvarų javų taipgi ir kaimų ir miestelio pa-
vargėliams. Leit. Kappe atsako, kad pakol to negalima,
bet toliaus aprūpinus dvaro pavargėlius, jeigu liktų, bus
ir kitiems parduodama.

P. Milius užklausė, kaip bus su tais javais, kuriuos
vokiečiai suėmė vežant, kaip Zailių Gudelevičiaus, Salti-
ninkų — Stankevičiaus. P. leitenantas paaiškina, kad tas
dalykas perduotas taikos teismui ir jeigu teismas pripa-
žins, kad už tuos javus reikia atlyginti, tai bus užmokėta,
o jeigu ne, tai bus tie javai iš Rudaukos pervežti ir su-
pilti Mergalaukyje. P. Miliui užklausus, kaip su tais
ūkininkais, kurių javus užvažiavę iškūlė vokiečių kareiviai
ir viską paėmė. P. leitenantas paaiškino, kad tokis bu-
vo senosios valdžios bausmės būdas ir šiandien to, kas
buvo, jau atitaisyti negalima ir tokia bausmė buvo var-
tojama buvusios vokiečių valdžios visur, ne tik Lietuvoj,
bet ir Vokietijoj.

Apie apginklavimą milicijos leitenantas Kappe nieko
nežinąs ir šiandien niekuomi negali pagelbėti.

Komitetas, norėdamas įgyti telefoną susinešimui su
kitomis viešomis įstaigomis, kreipėsi prie leitenanto, ar
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negalėtų jisai mums perleisti telefoną. Ltn. atsakė, kad

telefonai priguli Vokietijai, ir jisai neįgaliotas telefoną

perduoti. Tame klausimepatarė kreiptis prie aukštesnių

įstaigų. Komitetas tą klausimą atidėjo kitam kartui.

Pakėlus klausimą apie girias, ltn. pasakė, kad vo-

kiečiai saugos tik dvarų girias, o Kalniškių ir Papilės

girias jie paveda žmonių komitetams. Kadangi girios ran-

dasi ne vien Simno parapijoj, tai komitetas įgaliojo gyv.

Milių ir Prapuolenį Antaną tartis su Krosnos ir Kirsnos

komitetais apie girių saugojimą ir jų išnaudojimą.

Užklausus apie arklius, ar bus parduodami dar, p. ltn.

paaiškino, kad blogesni, netinkami arkliai jau parduoti, o

apie pardavinėjimą likusių geresnių arklių dar nieko ne-

žino. Komiteto ir milicijos reikalams žada parduoti, kad

bus licitacija, pora arklių be licitacijos. Kadangi klausi-

mai liečiantieji vokiečių valdžią užbaigti, vokiečių atsto-

vai atsisveikina su komitetu. Ltn. Kappe atsisveikindamas

kviečia komitetą stengtis užlaikyti tarpu žmonių ramybę

ir nusižiūrėdamas į komiteto rimtumą visame kame žada

tartis su komitetu ir eiti su komitetu išvien.  Atsakyda-

mas komiteto pirm. p. kun. Luckus, pareiškia, kad už-

laikymas tvarkos ir ramybės tarp žmonių tai vyriausia

komiteto priedermė, apie ką komitetas kiek galėdamas

ir rūpinasi.

Visi tie pasitarimai ir derybos su vokiečių valdžios

atstovais komiteto atlikti tarpininkaujant p. Valdšteinui,

kaipo gerai sugebančiam vokiečių kalbą, už ką komite-

tas taria «ačiū» p. Valdšteinu. Kadangi jau 2 valanda,

komitetas padaro posėdžio pertrauką vienai valandai.

3 valandą posėdis tęsėsi toliau.

Iš milicijos pranešimų paaiškėjo, kad iš Simno apy-

linkės gabenama daug mėsos ir kitų produktų. Komite-

tas pasitaręs tame klausime nusprendė leisti išvežti ne

daugiau 10 sv. mėsos ant vieno paso vienam mėnesiui;

kas link išvežimo sviesto, kiaušinių ir kitų produktų ko-

mitetas nutarė kliūčių nedaryti.

Kas link galinčių apylinkėje pasirodyti banditų ir

plėšikų, kadangi dar milicija neapginkluota, komitetas nu-

tarė kolkas kovą su banditais pavesti vokiečių policijai.
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Iš apsvarstymo virš minėtųjų klausimų kyla reikalin-

gumas Tarybos sušaukimo dėl nustatymo būdo išnaudo-

jimo ir dalinimo javų ir išrišimo kitų klausimų ir komi-

tetas nutaria sušaukti Tarybą penktadienyje 28 lapkr.

11 val. iš ryto.
Prieinama prie bėgamųjų klausimų. p. Valdšteinas

praneša, kad viena gaisrinė bačka parduota. Komitetas

nutarė išreikšti vokiečiams protestą, kadangi bačkos pri-

guli miesteliui, o ne vokiečiams ir kad likusios 4 bačkos

nebūt parduotos. Taipogi komitetas viešai Tarybos po-

sėdyje išreiškia savo papeikimą ir tam, kurs tą bačką

nupirko, nes galėjo žinoti, kad parduodantis bačkos iš

Vokietijos neatsivežė ir, vadinasi, parduoda kieno tai sve-

timą, o ne savo bačką.
P. Legus praneša, kad buvusis Astaupo šaltyšius

Juozas Menčinskas skundžia kaimo atstovą Juozą Bubelį,

kad prie dalinimo druskos jam ir Stasiui Baidokui drus-

kos duota nebuvo. Tokį pat skundą įteikia ir p. Buras,

kad Astaupo p-tės Ona Trupucevikienė ir Antanina Pad-

lauskaitė taipgi druskos negavo. Situos skundus komite-

tas nutaria pavesti nuspręsti Tarybai.
Pirmininkas kun. Luckus.

Sekretorius K. Ziugžda.

Protokolo Nr. 6 ištrauka 1918 m. lapkr. 28 d.

„.. Po užbaigimui posėdžio renkami nuo kaimų at-

stovų pinigai, kurie surinkta taip:
Nuo Juozo Vaičiūno iš Aleknonių 511 rb,

„ Stanislovo Trusko iš Babraunikų 600 „

„ Vinco Jacunsko — Pralomčiškės 440 „

„Petro Bieliukevičiaus — Atesninkų 4005

„ Povilo Gimūno — Zaslių 5151

„Antano Prapuolenio — Atesninkų 400 „

„ Andriaus Petkevičiaus — Žuvinto 600 „

„ Motiejaus Mockevičiaus — Angininkų 920 „

„ Antano Kunigonio — Sketurių 0

„ Kazio Kuburtavičiaus—Litvančiškių 150 „|.
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Nuo Aleksandro Abromaičio—Bambininkų 500 rb.

„„ Antano Felkausko — Kamisaruvkos 460 „,

„„ Edvardo Zubrio — Gluosninkų 400 „

„„ Aleksandro Bazo — Kalesninkų 7207

„„ Tamošiaus Varikausko—Korolenkos 100 ,,
„„ Broniaus Lėgaus — Simno Ki

Šš Valdšteino — Simno 4509 „

Viso: 14923 rb.

Pinigai įteikta komiteto nariams p. p. Kaminskui ir
Valdšteinui, kad jie užmokėtų vokiečiams už javus, o
likusius sugrąžintų komitetui.

Pirmininkas K. Žiugžda.
Sekretorius (parašas neįskaitomas).

1918 metų gruodžio 2 d. valsčiaus komiteto yra už-
protokoluotas nutarimas, kad degtindarius reikia bausti

500 markių ir 2 mėnesiais kalėjimo. Sis «įstatymas»

pradėjo veikti nuo 1918 m. gruodžio 12 d. ir veikė tol,
kol nebuvo įsteigti ir sureguliuoti Lietuvos teismai.

Pirman valsčiaus pildomam komitete buvo išrinkti:
Aleksandras Buza, Stasys Truska ir Aleksandras Ado-
maitis.

Vėliau buvo renkami viršaičiai. Pirmas viršaitis buvo
iš Kalesnykų Aleksandras Buza, po jo buvę: Aleksand-
ras Abromaitis iš Bambininkų, iš Giluičių Jonas Kupčins-
kas ir vėl tas pats Abromaitis, o po jo dabartinis Mik-
nevičius.

Sekretoriai: simniškis Vincas Gabrys, krosniškis An-
tanas Skurdokas ir liudvinaviškis Leonas Cechanavičius.

Mokyklos.

1) Simno 2-jų komplektų. Mokytojai: ved. Jonas
Bendorius ir padėjėjas Rinkevičienė. Pasimnių kaime
yra tos mokyklos III-sis komplektas įsteigtas 1927 metais.
Mokytoja Gražina Baranauskienė.

2) Žydų mokykla II kompl. Vedėjas anykštietis,
Boruchas Vaičekas, pagelb. Taubė Angenickaitė. Mo-
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kykla įsteigta 1920 metais; ją lanko 70 vaikų, iš jų 40)

berniukų ir 30 mergaičių*).
Buvusi lenkų įsteigta mokykla, bet ši neilgai gyvavo.

3) Buktininkų kaime mokykla įsisteigė vokiečių oku-

pacijos metu. Dabartinis mokytojas Juozas Bubnys.

4) Bambininkų II kompl., įsteigta 1923 metais. Vie-

nas komplektas Bambininkuos, mokytojas Jurgis Zemai-

taitis, antras Zuvintų kaime.
5) Atesninkėlių, įsteigta 1923 m., mokyt. Ipolitas

Baublys. 3
6) Stebulių mokykla, Babrauninkų kaime, įsteigta

1927 metais; mokyt. Marė Norkevičaitė.

7) Pietarių mokykla Atesninkų kaime, įsteigta 1924

metais, mok. Bronius Lastauskas.

8) Spernios mokykla, Ponkiškių kaime, įsteigta 1928

metais, mok. Antanas Bieliauskas.

Dvarai.

1) Pasimničys; savininkas Jurgis Bartasevičius, jau

miręs; buvo 187 ha, 1923 metais išparceliuotas, centras

30 ha valdžios išnuomojamas. Naujakuriai vadinasi Pa-

simniai. ;

2) Pasiauriškės dv., taip pat Bartasevičiaus nuosa-

vybė; 1912 metais parduotas žydui lckui Frankui, dabar

centrą 83 ha valdo Franko žentas Baunšteinas. Sis dva-

ras neparceliuotas.
3) Spernios dv. 150 ha; valdo žydas Haima Freidas,

— neparceliuotas.
4) Jenčikų dvaras, išparceliuotas 1924 metais. Buvo

179,95 ha. Centrą 81,41 ha valdo žydas Ickus Frankas.

To dvaro naujakurių sodybos vadinamos Zibučių kaimu.

5) Činčiauninkų dv. centrą 97 ha valdo Tomas Krip-

pendorfas. Buvo 200 ha. 1924 metais išparceliuotas.

Naujakurių sodybos vad. Radastų kaimu.

2 *) Simno žydų rabinas Ber Šnicer (lietuviškai nemoka). Jis buvo ra-

binu Kovarske, Šeduvoj. Žydų iškala mūrinė, statyta prieš 25 metus. Ant-

rame aukšte mokykla.
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6) Pasiekų du dvareliai. Vieną 82 ha valdo Fran-
kas, antrą (63 ha) Krippendorfas.

7) Buktininkų buv. majoratas, išparceliuotas 1924

metais. Buvo 371 ha, liko 80 ha. Naujakurių sodybos
vad. Saulėnų kaimu.

Centrą nupirko kunigas Krasnickas. Jis turi Alytuje,
prie gelžkelio stoties dviejų aukštų medinį namą; gana

turtingas: turi automobilį, dvare traktorių.

8) Kalesnykų dv. išparceliuotas 1925 metais; buvo

434 ha, liko 78 ha. Centrą valdo Antanas Gletmanas.
Naujakurių kaimas — Gražuliai.

9) Mergalaukio dv. išparceliuotas 1925 metais. Buvo

225,13 ha, liko 80,43 ha. Centrą valdo Berkus Gold-

bergis.  Naujakurių kaimas — Pietariai, netoli gelžkelio

stoties.
10) Atesnykų dv. visas išparceliuotas 1925 m. Buvo

189,24 ha. Naujakuriai sudarė Sarkiškių kaimą.
Visi valsčiaus kaimai išėję į vienkiemius.

Malūnai: Kalesninkuos — ZŽibudos ir Sapiegos

vandens malūnas; Bambininkuos — Mažeikos vėjo ma-

lūnas; Simne, žydų Zablockio ir Berksono motorinis ma-

lūnas.

"Ežerai: Žuvintų 1039 ha, išnuomotas dainininko

Kipro Petrausko; Angininkų 42 ha, Atesninkų 100 ha,

Giluičių 230 ha ir Simno 233 ha (35 pėdų gilumo).

Upelis, vardu Koja, išeina iš Dusios ežero (Metelių

valsčiaus). Kiek toliau jis gauna Sperniaukos vardą ir

įteka Simno ežeran. Iš Simno ež. išteka upelė Bambėna

ir įteka Žuvintų ežeran. Už Žuvintų ežero ją jau vadina

Dovine, kuri įteka į Sešupę.

Simno paštan gaunami laikraščiai ir
žurnalai.

«Mūsų Rytojus» 378, «Mūsų Laikraštis» 162, «Lie-

tuvos Ūkininkas» 43, «Ūkininkas» 67, «Lietuvos Aidas» 9,

«Rytas» 4, «Lietuvos Žinios» 4, «Dziennik Kovenski» “P
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«Karys» 13, «Trimitas» 15, «Diena» 12, «Naujas Žo-
dis» 8, «Vapsva» 2, «Saulutė» 25, «Jaunųjų Pasaulis» 5,
«Ūkininko Patarėjas» 55, «Bendras Darbas» 66, «Sa-

vivaldybės Žinios» 23, «Šaltinis» 14, «Mūsų Tautos Ke-
lias» 6, «Lietuvos Keleivis» 2, «Vyriausybės Žinios» 3,
«Sargyba» 10, «Varpelis» 5.

Simno valsčiaus gyvenamųjų vietovių

ca

sąrašas
  
 

  

    

2 *|2s| šs|ž,
2 Kaimų pavadinimas žŽ| 85 Žž a A

pgynį „M M -s|AA

L] “SE lt

1 Ativariškių kaimas 6|[ 414| 2 [3
2 Aleknonių * 33 |218 |10,5|8
2 Anginykų 2 29 |208; 1,5|4
4 Atesnykų daržin. 28 |124| 8,5|6
5 Atesnykų kaimas 22 12191 255
6 Atesnykų dvaras 11 Tab
7 Ažuolinių kaimas 51 20| 8,5|6
8 Babraunykų Šš 31 |198| 7,5|5
9 Bambinykų ė at 12276 5
10 Barčių 2 8 Į 49|10,5[8
11 Bažavos : 8[ 46| 2 II
12 Buktinykų Š 8 15912 13
13 Bnktinykų dvaras 3-8 13
14 inčiaunykų :2 11 -551-95L7
15 Dambavargio viensėdis 21 191-9517
16 Dubinykų i 1 TEL 255
17 Jenčikų dvaras 11 62L 4 Iš
18 Giluičių kaimas 29 [211| 7,5|5
19 Giraitės 3 9 | 42| 6,5|4
20 Gluosnykų L 24 |179| 7,5[5
21 Grinkiškių i“ 538111 19
22 Kaimynų Ž 40 [236| 3 |0,5
23. Kalesnykų 4 28 12131 3,53
24 Kavalčiukų i 20 |146| 5,5|3
25 Kalesnykų dvaras 11-29 558
26 Kamisarutkos kaimas 111 DL
27 Litvančiškių 5 11531 5503
28 Marinkos ų 22 [131 16514
29 Mergalaukio Š 71 5£U1515
30 Mergalaukio dvaras 1] 471 0213 
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Z Ž san >ž|žA| Ė8[*2
2 Kaimų pavadinimas Š5| Ėš|žslzž
LŽ “0 Lela [S

31 Metelicos kaimas 241-1571 5155
32 Ochotkos viensėdis 21 16 516
33 Ostampo kaimas 221138[-551-3
34 Otesnykų sa 3>717268[-2-115
35 Padusio dvaras 1|Į 44| 9,5| 5
36 Pasiauriškių 55 T-|---33L-021 4
37 Pasimnyčio > 1 42| 6,5| 4
38 Pasiekų A. 2 1308 [5
39 Pavilionio viensėdis 1 10| 8,5| 6
40) Ponkiškių kaimas 40-1-276L3- 1:5
41 Prelomčiškių 25 27| 135|10,5| —
42 Stebulių 2 GT 526 95L T
43 Prygos : 15L TO 17
4 Seimeniškių 25 24| 147|10,55| 8
45 Seimeniškių I dvaras 3181-95-17
46 Seimeniškių II viensėdis ti - 289517
47 Simno miestas 193 [1519] 25|—
48 Simno geležinkelio stotis 3| 30| — |2,5
49 Skiturių kaimas 10| 70| 6,5| 4
50 Skovagalių iš 2451-3131 1515
51 Spernios dvaras 1į 45| 55Į 3
52 Zailių kaimas 23| 165| 7,5| 5
53 Zuvintų š 45| 300| 9,5| 7

Viso 950|7161| — |—-
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Žavingas vakaras Meteliuos.

Saulėtą pavakarį atvykau Metelių klebonijon. Baltas,
dviejų aukštų mūras menkučiam kaime kažin kaip didin-
gai atrodė. Įėjau vidun.  Valgomajame taip gražiai žydi
dvi palergonijos: žiedai tokie dideli, — nukeręs visas va-
zonas, net žalių lapų nebežymu. Niekur nemačiau tokių
didelių, taip gražiai žydinčių palergonijų.  Nuvežus jas į
kurią nors ūkio parodą, tikrai aukso medalį gautum. Gė-
les labai mėgstu, tai ir prilipau prie tų gražių žiedų.

Klebono šeimininkė žiūri į mane, šypsos ir, tur būt,

mano, — pana, o ne vyras, kad tiek dėmesio kreipia į

gėles. Aš manau, šios gėlės Gogolio «šinelio» didvyrį
atitrauktų nuo perrašinėjimo ir priverstų nors trumpai
valandėlei jomis susidomėti.

Kažin, mano gėlės, neštos ir siųstos mylimiems žmo-
nėms, ar jos gyvos, ar žydi? Tur būt, seniai po kojomis
pamintos, kaip visi gražiausieji atsiminimai. Kažin kaip
keista, kad mano visos gražiausios svajonės, visi didin-
gieji planai, kaip mažas laivelis rūsčioj jūroj, sudužo ir
nieko, nieko nebepasiliko. Kur mano namas? Čia, kur sto-
viu, šitoj klebonijoj, šiandien pirmą kartą aplankytoj. Kur
mano draugai? Stai prieš mane žydintieji žiedai. Nieko
daugiau neturiu. Ot juokinga...

Ateis klebonas. Jis gali mane pasilikti klebonijoj,
pavalgydinti, suteikti nakvynę, istorinės medžiagos, gali
ir nepriimti, nieko neduoti. Tada kur eisiu? Pas moky-
toją, — ten nerasiu prieglaudos, eisiu pas ūkininką, ei-
siu daržinėn ant šieno. Pavasaris — šieno nebėr, — per-
nykštis sušertas, šiųmetis dar tebežaliuoja, tebežydi pievoj.

Šitos kelionės niekas neremia. Pats sumaniau, ma-
žai kam paskelbęs — net laikraščiuos apie tai netilpo ži-
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nutė. Kam čia reikia?! Pastebėjau, kad laikraščiams ma-
loniau paskelbti mano blogesni darbai, — dar šimtą kartų
juos pagražinus, —- o geri darbai visada buvo nutylimi.
Ir dabar tyli. Tur būt, aš vienas galiu ir moku kai kada
blogai pasielgti. Kiti žmonės visada gerai elgiasi, neklysta.

Apie bernelį, kuris su 5 centais keliauja per Lietuvą,
nieko nerašo, nerenka istorinės medžiagos, nieko nestudi-
juoja, bet tik keliauja, kad nėr ką veikt, — apie jį skai-
čiau ne vienam laikrašty. Kokie keisti tie žmonės?!

Man prie gėlių taip besisielojant ir begalvojant, pra-
siveria durys, įeina klebonas, truputį sulinkęs, gana ma-
lonus senelis, kanauninkas, kun. V. Jurgila.

Pasisveikinom, mandagiai atsiprašiau, kad be šeimi-
ninko leidimo su čemodanais įsibroviau į kleboniją, pasi-
sakiau, kurie reikalai mane į Metelius atvijo. Graži šyp-
sena perbėgo per senelio veidą. Sudavė man jisai per
petį liesa ranka, ir sako, girdi, malonu tokį svetelį mūsų

užmirštan kampelin susilaukti. Mano klebonijoj Tamstai,
sako, rasis vietos ir vaišingumo, kiek tik norėsit. Ačiū,
tėvuk, tariu, ir dabar tą plunksną vesdamas, nes labai
man buvo jauki, nors ir trumpai, Tamstos pastogė.

Kad per daug nesutrukdyčiau šeimininko, — nes jis
atvyko sudulkėjęs, gal, kur pas ligonį buvo, — atsipra-
šiau minutėlei ir išėjau kaimo pažiūrėti.

Ant kalniuko mūrinė, nemaža bažnytėlė, — dailininko
Žmuidzinavičiaus 1926 metais vasarą nupiešta, — dešinėj
ir kairėj siaurutė gatvė — Metelių kaimas. Einu kairėn,
ežero link, kojosįsmiltis smenga, dulkės, pakeltos dūks-
tančių kaime vaikučių, akis graužia ...

Prieinu paprastą kaimo grįčią, vienu galu į gatvę at-
sirėmusią, antru galu sodnelin žiūrinčią. Kieme, prie nau-
jos statiniais tvertos tvorelės, stovi rausvai marga suk-
nele apsivilkus, nešpėtna mergaitė, žiūri į mane ir truputį
šypsos. Ant jos namų užrašyta «Volf - Engelman» alus
ir «krautuvė». Katalikė, aržydelkaitė, — negaliu supra-
sti. Palauk, sakau, užkalbinsiu, tada paaiškės. Iš kalbos
galima Lietuvos žydžiukes atskirti. Pasirodo, nevisas ir ne-
visur. Cia ėmiau ir apsirikau. Taip gražiai ji su manim
lietuviškai kalbėjo, dar dzūkišku akcentu, kad aš neabe-
jojau, jog kalbu su lietuvaite. Vėliau sužinojau, kad tai
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esama žydžiukės, net laikrašty pragarsėjusios. Tai buvo
taip: : 2 2

Atvykęs į Metelius dailininkas A. Žmuidzinavičius
piešė bažnyčią, reginius ir ją. Išėjo neblogas paveikslas,
pavadintas «Metelių žvairiukė». Tilpo kažkuriam laik-
rašty. Sužinojus «žvairiukė» kad ims verkti! — Kokia,
girdi, aš žvairiukė. Aš visai ne tokia žvaira, kaip nu-
piešta.  — Tur būt, jai, į veidrodį žiūrint, neatrodė taip
esant žvairai. Bet paveikslas visiškai atitiko originalui.

Važiuoja vargšelė Kaunan, padaro operaciją, ir akis
pasveiksta. Dabar jau ji visai nebežvaira. Galite, vaiki-
nai, pirštis. Bet nesvietiškai baili. Ypač bijo visokių
redaktorių, dailininkų. Matote, gerbiamieji, nei pavardės,
nei vardo neminiu. Negalima buvo iš jos sužinoti. Kaip
tik mane pamatė, dar su fotografijos aparatu, dūmė kaip
kulka grįčion ir nebepasirodė. Per kitus šnipinėt, teirau-
tis jos vardo ir pavardės neturėjau drąsos.

Einu toliau. Ant vartų pasirėmę į mane žiūri ati-
džiai dzūkės ir dzūkeliai. Netoli ėjau. Kaimas įsirėmė
į ežerą. Paskutinės grįčios visai paežerėj. Mokykla visai
prie ežero. O kelias sukasi paežeriu Miroslavo — Sla-
bados link. Saulė visai žemai. Tokia didelė didelė, rau-
dona, kaip kraujas. Perbėgęs lauką, regis, pasiektum tą
raudoną skritulį. Ežeras visai nutilo.  Pakraščiuos žąsys
gagendamos plauko. Ant ežero kranto keletas nemažų,
iš lentogalių ir pagalių sukaltų, žąsiukams narvelių.

ia pulkelis pusbernių linksmai šūkaudami, arklius
plaukydami maudos, toliau pasimaudžius senutė, žilus ap-
triušėjusius plaukus šukuoja, o dar toliau, kaip nendrės
miklios, paleidę gelsvas kasas, merginos «žvygaudamos»
maudos. Argi ne pasaka tas tylintis ežeras, su gyvenimo
pilnais krantais?! Argi ne miela pažiūrėti, kaip tyras
vanduo nuplauna nuo žmonių sunkios dienos vargus!

Niekad nebūčiau atsigėrėjęs, ilgai nebūčiau atsitraukęs
nuo ežero, kad ne pareiga. Keliauju ne džiaugsmų iėš-
kot, bet istorinės medžiagos; sustojau ne pas motiną, —
svetimam name, ir laiku reikia ten pribūti.

Dar užsukau mokyklon. Iš mano vieno kito sakinio
suprato radio klausytojai, kad aš esu Radio «Dėdė iš|
Pupy». Tur būt, jie teisingi žmonės ir nuoširdžiai sakėsi,
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kad per radio demonstruojamos «Kaimo vestuvės» labai
patikusios, Dėdė iš Pupų su armonika taip pat. Ech,
gaila, manau sau, kad neatsivežiau savo armonikos: ot

pagročiau čia paežery, kad ne tik žmonės, bet ir žuvys
imtų šokti!

Tik staiga man ant kelių atsirado juoda, dar apy-
nauje, armonika. — Grok, sako, «Dėde iš Pupy». —
Pasikabinau per petį tą kaimiečių linksmintoją, užtraukiau
maršą ir — prie ežero. Einu pirmas, paskui mane gerb.
mokytojas Abromaitis su malonia žmonele, valsčiaus se-
kretoriaus žmona su merginom, pora bobelių — moky-
tojo kaiminkų ir pulkas vaikų. Atsisėdau paežery. Lūstose
žąsiukai ciksi. Spaudžiu armoniką, kiek galiu, — kad
tik toliau girdėtųs. Sukruto visa paežerė. Soko mer-
gos, pusberniai, vaikai, trepsėjo šypsodamos bobos, džiū-
gavo visa apylinkė.

Stai, kur man buvo už vis geriausia, — toj paeže-
rėj, tarp gerųjų dzūkų. Jie neapkalbės, nepasityčios,
nenužemins. Tau čia ne tik žmonės, — žalia žolytė, vos

drebantis medžio lapelis ir visas ežeras, kaip veidrodis,
nuoširdumą teikia.

Niekai praeitais metais lankytas didingas Niagaros
krioklys, niekai Naujorko dangorėžai; niekai prieš ket-
vertą metų regėtos Brazilijos tyrumos, prieš tą mažutį
Metelių paežerės kampelį.

Jei kada nors vėl pavargsiu, ateisiu šiton vieton, ir

jeigu vėl įgausiu ten jėgų, kiek šiandien, galėsiu dar ir
dar darbuotis. Tik ar berasiu tokius gerus žmones, kaip
dabar radau?..

Truputį temo. Paspaudžiau ranką mokytojui, žmo-
nai, kaimynams, kurie maloniai padėkojo už pagrotą vieną
kitą polkutę.  Klebonijoj ant stalo degė žvakė, užstalėj
sėdėjo kanauninkas.

— Va, sako, ir svečias. Laukiame... arbata aušta.
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Metelių bažnyčia.

1619 metais dvarininkas Povilas Sapiega įsteigė:
Metelių parapiją. Stai tos bažnyčios dokumentas:

Sigismundus III Dei gratia Rex Poloniae, Magnus
Dux Lithuaniae, Rusiae, Prussiae, Mosoviae, Samogitiae,

Livoniague, nec non Suecorum (Gothorum, Vandalorum-
gue haereditarius Rex.

Significamus praesentibus litteris nostris guorum in-
terest universis et singulis guod eum olim generosus Joan-
nis de Zabrzezie, zeb pietatis et spe aeternae retribu-
tionis ductus in bonis pro tunc suis haereditariis Siemno.
nuncupatis Ecclesiam  Parochialem  erexisset camguo
datasset pro ut fundatio eiusdem nobis sub dato pro Anni
Milesimi gingentesimi vigesimi exhibita latius testatur.
Idemgue generosus Joannes de Zabrezio ex altero proedio
suo Metelle dicto Decimam manipularem deomni grano
et semine hortorum excepta avena ae insuper duo vase
seu usrathi melh's et pondus seu lapidem cerae eidem
Parochiali Ecclesiam in Siemno attribuisset et fundasset.
Cuius guidem fundationis supra dicta Ecclesia Parochialis
Siemnensiseiusgue pro tempore Parochi et Rectores us-
gue ad modernum Venerabilem Augustinum Snarski in
usu et pacifica et sempiterna possezione hactenus fuerunt
et eadem bona supradicta Siemno et Metele post deces-
sum olim Joannis de Zabrzezio ad mensam nostram
regiam dovoluta numero essent.  Porro divina beniguitate
crescente in dies magis magisgue fidelium numero guo-
rum curae et Administrationi Sacramentorum cum iam

unus pro Siemno et Metelle non sufficiat parochus in
Metelle eam decimam ex proedio Metelle pro se sacces-
soribusgue suis temporibus perpetuis perciperet, ae in-
super idem generosus Paulus Sapieha Stabuli nostri Prae-
fectus pro sufficientiori victu parochi Metellensis et pro
necessitatibus eiusdem Ecclesiae ad tres supradictos.
mansos steriles guatuor etiam alios mansos possessionatos
in Cmetonibus: Blazzi Zemovytis, Tomuli, Kochanos Lav-
rin, Kochanos, Blazci Nasianis, Stanistav, Tomitožentis.
Tomilo Jakubonis, Lavnik, Jan Mikula ionos Ovsialis cum
uxoribus et filiis in inventario specificatis et expressis.
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in villa Padusie nuncupata existentes et ad curiam nos-
tram Metellenzem spectantes adiecit et attribuit.  Pratusu
guogue certum iisdem agris seu Mansos adiacens Vayt-
koniszkie vocatum et liberam retibus alias oberami in
lacu dicto Metelle piscationem. Item fumalia alias Pa-
dymszscyzny dicta ab omnibus colonis ad Metellensis
bona nostra pertinentibus guotannis protesto S. Martini
pro grossos tres, pront id parochus ante Simnensis exigit,
et a guolibet colona solvendos concessit et in perpetuum
eidem Ecclesiue Metelensi attribuit et fundavit. At su-
per haec omnia consensum et confimationem nostram
Regiam a nobis concedi supliciter petittt Nos pro nu-
mere nostro Regis cultum Divinum in bonis nostris re-
galibus guam maxime promovere, subditorumgue nostro-
rum saluti animarum providere cupientes huius iusta et
pia generosi Pauli Sapieha Stabuli in Magno Ducatu
Lithuania Praefecti voluntati et petitioni benigue annuen-
tes supradicta credltionem et datationem Ecclesiae Paro-
chialis in Metelle et mutationem Deci Parochus ideo
generosus Paulus Sapieha Stabuli in Magno Ducatu Li-
thuaniae praefectus et corundem bonorum  nostrorum
Siemno et Metelle pro tunc tenutarius sua pietate et
cultus divini ae animarum fidelium salute promovenda
zelo accedente ad id auctoritate et concensu Reverendi
in Christo Patris Eustachii Wollowicz Episcopi Vilnen-
sis Sanguam loci Ordinarii in animum iuduxisset aliam
Parochialem Ecclesiam in oppido Metelle dicto de novo
erigere et dotare et pro eadem et eius Parocho pro
tempore elistenti proeter tres lancos desertos olim ibidem
in Metelle nescitur a guo fundatos decimam etiam mani-
pularem de omni grano et senime hortorum excepta
avena ad eandem Ecclesiam Simnensem fundam eigue
extradi haetenus solitam Ecclesiae parochiali in Metelle
attribuere etuna cum tribus praedictis mansis desertis in
perpectuum incorporare: cuius decimae Simnensis paro-
chiae loco et in eiusdem decimae reconpensam certam
ammam reditum est, florenos Polonicos septuaginta ex
censibus ad curiam Simnensem per subditos eiusdem
curiae guolibet anno pendi solitos Insuper pro duobus
vasibus seu usrati melis crudi et pro uno lapide cerae
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ex iisdem censibus florenos poionicos triginta pro guolibet
festo S. Martini moderno et pro tempore existenti Pa-
rocho Simnensi persolvere constituisset Decimas vero
praedictas pro Ecclezia parochiale in Metelle eiusdem-
gue Parochis in perpetuum unire et attribuere ita ut hac
ratione in posterum Parochus guidem Simnensis loco
decimae et melis ae cerae centum floreno polonicos ex
censibus praedictos ad curiam nostram Simnensiam solvi
solita haberet et possideret alter vero mae melis erudi
et cerae haetenus Parocho Simnensi solvi solitas in poste-
rum vero loco earum centum Palonicales florenos ex
censibus curiae nostrae annuis Simnensi Parocho, eam
vero decimam manipularem nec non praedictos mansos
agri tres steriles ex antiguo fundatos et guatuor posses-
sionato cum earum colonis, item pratum, piscationem
liberam in locu Metelle dicto ac fumalia sive podymsze-
zyzna ad Parochialem Ecclemiam Metellensem eiusgue
Parochos nunc es pro tempore existentes, temporibus
perpetuis atribuimus, damus datamus et incorporamus: Ita
ut iam in posterum Parochus Simnensis eiusgue successo-
res nihil inris ad decimam manipularem ex curia nostra
Metelle et ad mel erudum et ceram habeant, sed in eius

recompensam annuam centum florenorum pensione ex
censibus curiae nostrae Simnensio sint contenti.  Ea vero
decima ex curia nostra Metellensi ad navam Ecclesiam
Parochialem  Metellensem eiusgue Parochos perpetuo
pertinebit, urca cum supra dictis agris, prato, libera
piscatione et cum fumalibus sive podymszezyzna supra
specificatis et expressis. In guorum fidem has ce manu
nostra subscriptas Sigillo magni Ducatus Lithuaniae muniri
fecimus.  Datum Varsavia Die octava mensis martii anno
MDCXVIIII. Regnorum nostrorum Poloniae XXXI
Succiae vero XXI anno.

Sigismundus Rex (L. S.) Stephanus Pac Natarius.

Klebonui buvo dovanotas Padūsio kaimas su šiais
žmonėmis: ž 3

1) Blažys Zemaitis, žmona Marė; vaikai: Steponas,
Simas, Zosė ir Lucė;

315



2) Tamulis Kochanas, žmona Zosė, — Stepas, Jur-
gis ir Baltrus;

3) Lauras Kochanas, žmona Palia, — Baltrus, Mar-
tynas, Vaitiekus, Zosė, Katrė ir Darata;

4) Blažys Stasionis, žmona Ona, — Simas ir Stasys;
5) Stasys Tamiložentis, žmona Jada, sūnus Jonas;
6) Tamilo Jakubonis (launykas), žmona Marė, sūnus

Jokūbas;
7) Jonas Mikalajūnas — Auselis, žmona Agota,—

Kasparas, Kristė, Marė;
8) Jonas Auselis.
Be šių žmonių ir jų turtų, klebonas gavo Vaitkūniš-

kės pievą, leidimą veltui žuvauti Metelių ežeruos ir po
1 skatiką nuo valako metinės kalėdinės.

Kun. Augustinas Snarskis prie «podstarostos» Jono
Katavičiaus turėjo savo parapijoj, Meteliuose, šiuos tur-
tus:

1) Pinučiais aptverta klebonija, su daržu ir pieva;
priešais kleboniją senas namelis, kuriame buvo svetainė,
kamara, kepykla ir priemenė.  Namely du langai, durys
su geležinėm užkabom; kepykloj ir priemenėj durys su
mediniais bėgūnais.

2) Metelių laukuos rėžiais 3 valakai žemės.
3) Vaitkiniškėj 30 margų pievų.
4) Padusio kaime 4 valakai žemės. Iš to kaimo

klebonas gaudavo nuo gyventojų činšo po 40 lietuviškų
skatikų, po 1 žąsį, 2 vištas, 20 kiaušinių, 20 saujų linų,
po 1 duoklinę bačką avižų. Sio kaimo gyventojai turėjo
eiti po 3 dienas į savaitę klebonui baudžiavą, važinėti
savais arkliais, kur klebonas nepasiųstų, eiti sargybą, t. y.
iš kaimo po vieną ar 2 asm. turėjo būti klebonijoj ir
dirbti, kas jiems paliepta.

Ilgai Metelių parap. neturėjo sau klebono ir bažny-
čios. 1782 m. medinę bažnyčią pastatė Metelių seniū-
nas, kun. Višniaveckis. Viename Metelių bažn. invento-
riaus sąraše, tiesa, nieku neparemta, yra žinia, kad 1665 m.
Meteliuose pastatyta bažnyčia.

1709-10 m. buvo didelis maras.  Parapijonių žymiai
praretėjo. 1730 —1740 m. Simne gyveno tik vienas ku-
nigas. Jis vadinosi Metelių kamendoriumi.
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1742 m. kun. Bielūkis ėmė savistoviai Meteliuos
klebonauti. Jis čia ir mirė. Taip yra pažymėta ir 1744 m.
Vilniaus dv. sinode.

Seniausia metrika 1750 m.
1784 m. ateina į Metelius kun. Motiejus Riškevičius.

Jis Meteliuos rado:
Medinę bažnyčią be bokštų (tik iš pryšakio buvo

mažas bokštelis), gontais dengtą, kiauru stogu, varva; iš
lauko bažn. apkalta lentomis; medinę, šiaudais dengtą,

visiškai pasenusią kleboniją.
Kun. Riškevi-

čius išbuvo Mete-
liuos iki 1807 m.
rugsėjo m. 7 d. Sių
metų rugpiūčio m.
11-12 d. naktį buvo
labai didelė audra. į
Perkūnas trenkė ir
uždegė bažnyčią.
Laimei, žmonės ne-
miegojo, — subėgo
ir išnešė visą baž-
nyčios turtą.  Su- S

degė tik didž.alto- XŽaauidžinavičiau piešta.
riaus paveikslas.

Po mirties kun. Riškevičiaus atėjo Rudaminos vika-
ras kun. Ignas Zibanavičius. Jis išbuvo iki 1830 m.
1807 m. pastatė ant šventoriaus koplyčią.

1819-22 m. pastatyta dabartinė mūro bažnyčia. Jis
pastatė ir naują, mūrinę, dviejų aukštų kleboniją.

1830 m. kun. Zibanavičius jau Simno dekanas, pralo-
tas ir net archidiakonas,—atsisakė Meteliuos klebonauti.
„ Klebonu liko Metelių buv. vikaras kun. Eustachius
Zukauskas. Jis gyveno Met. nuo 1818 m. Tai pirmas
Met. vikaras 1837 m. balandž. 25 d. jis mirė. Keletą
mėn. parap. valdė kun. vikaras Darnauskas.

1837 m. liepos 3 d. atėjo kun. Motiejus Aleksan-
dravičius, tikras lenkas iš Liublino. Prie jo, 1840 m.; vi-
karas buvo lietuvis kun. Augustinas Vaišnora. 1851 m.
jis išėjo Liškiavon. Jo vieton atėjo kun. Dedinskas.
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1860 m. atėjo klebonu kun. Baltramiejus Bilevičius,
šunskietis, baigęs Seinų dv. seminar.; buvo vikaru Laz-
dijuos ir Seinuos.

Jis Meteliuos išbuvo apie 40 metų. Apie 1900 me-
tus klebonu paskirtas dabartinis klebonas kanauninkas
Jurgilas. Jis prie Bilevičiaus buvo devynetą metų vikaru
Meteliuose. Būdamas vikaru, kiek galėdamas, ėmė įvesti
bažnyčios pridedamose pamaldose lietuvių kalbą. Zmo-
nės, lenkiškai nemokėdami, nesuprato lenkiškai sakomo

pamokslo, nei lenkiškai giedamų giesmių. Taip, po tru-
putį, prieš karą ėmė įsigalėti bažnyčioje pačių parapi-
jonių kalba, lietuviška kalba. Dabar ten lenkiškosios
kalbos ir žymių nebepasiliko.

Be lietuvių kalbos atgaivinimo, meteliečiai dar daug
už ką savo ilgamečiam klebonui turėtų būt dėkingi. Pir-
miau apie bažnyčią buvo visokių kimsynų, pakriūtų.
Kun. Jurgilos triūsu pasidarė dabartinioji brukuota, bezų
gražiais krūmais apsodinta lyguma, ir patiems malonu eiti
kad ir su procesija apie bažnyčią. Daug vargo klebono.
padėta ir su ta Kryžių koplytėle.

Kelionė į Kryžius ir atgal.

Visoj Dzūkijoj žinoma «stebūklingoji» vieta Barūnų
Kryžiai, arba tiesiog Kryžiai. Tai yra netoli nuo Mete-
lių, 5 kilometrai, ant gražaus didžiulio Dusios ežero kranto.

Na, reikia, sakau, ir man aplankyti Kryžius. Man
būnant Meteliuos, gaila, nepasitaikė Kryžiuos atlaidai. Bet
visvien įdomu pamatyti tą vietą, kur per Sekmines ir
kitomis atlaidų dienomis prisirenka tūkstančių tūkstančiai
žmonių iš toliausių apylinkių. Galvodamas apie kelionę
į Kryžius, sutikau gerą vyruką Bolių Jelenskį, vilnietį, ku-
ris Meteliuos ežerus saugo, kad niekas nežuvautų. Jis
sutiko mane laivu perkelti per Dusios ežerą, o ten už
poros žingsnių Kryžiai. Iki ežero papieviais, panuova-
liais, gražiais takeliais, baltus dobiliukus mindydami, kai
kur ir per smėlį kasdamies. Trejetas kilometrų nuo baž-
nytkaimio, paežery, radom jo laivelį. Ežeras visai netoli
nuo Metelių, bet mes dar paežeriu gerokai ėjome iki
laivelio, ir tai ne Kryžių, bet beveik priešingon pusėn.

318



 

Buvo apie 12 val. Diena graži, saulėta, šilta. Įėjom
miškelin, gera, vėsu, samanos drėgnumu atsiduoda, bara-

vykų kotais kvepia visokie miško puvėsiai; voverėlė nuo

šakutės ant šakutės papūtus uodegą striuoksi, — neikiek
mūs nebijo. Nebijai, na tai šokinėk sau, gliaudyk eglių
kankorėžius, o mes maunam savo keliu. Prieš mus štai
visai nebetoli, paežery, dvi moterėlės įbridę aukščiau ke-
lių vandenin ir kalbasi. Nieko nedaro, stovi, kalbasi, prie

jų irgi vandenin įbridę iki pilvo keturios karvės, uodegom
vandeniu krapydamosi viena kitą, o ant kranto sėdi toks

|

 

Dzūkai Dusios ež. pakrantėje.

apšepęs senelis Jušinskas, kabina pirštu iš medinės svies-
tinyčios sviestą, tepa ant apdžiūvusios duonos plutos ir
ir gardžiai valgo.

Nurijau seilę, — kad taip aš prie to senelio prisi-

plakčiau ir to sūdyto, gardaus, kaimiško sviesto ir tos

vėju atsiduodančios juodos duonos užvalgyčiau, ech, būt
smagu! Ocho, jam kruopelė sviesto, tai turtas, tai gar-
desys!1.. Kur tau jis duos! Na, man irgi nesmagu pra-
šyti. Dar taip visi akis į mane nebuvėlį išvertę spokso.
Kažin koks «činauninkas», manė sau, žiūrėdami į mano
ruską, kažkada buvusį karišką, kostiumą. Ant krūtinės
Karo Mokyklos baigimo ženklelis ir savanorio medalio
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ženklai jiems, turbūt, rodė, kad čia «neprastas». Ir dar

mane veža ežerų «objezčikas», tai čia kuone viršininku

kvepia.
Įsėdom laivelin. Truputį buvo per mažus plyšelius

prisigėrusio vandens. Mano «objezčikas» išpilstė su me-

diniu kaušu vandenį, atsisėdo priešais mane, delnus pa-

sispiaudė ir per Dusią. Nieko sau ežerėlis, jei aplinkui

jį 22 kilometrai. Giliausia vieta: Metelių —Kryžių linijoj

siekia 34 mtr.
1926 m. jį tyrinėti buvo atvykę iš Kauno: gen. Dau-

kantas, dailin. Žmuidzinavičius, prof. Kolupaila ir kiti.

 

   

 
 

Dusios ežeras iš pietų.

Jame yra žuvies: mekšrų, ešerių, lydekų, seliavos (tik
vidury ežero, bet labai daug), aukšlių, kilbukų; buvo
daug stinkų, — tokie kaip kirminukai, peršviečiamos,
kaip stiklas, — vėžių, — bet dabar nebėr. Stinkos ne-
žymiai išnyko, o vėžiai ūmai ėmė dvėsti. 1928 metais
tuo reikalu buvo atvykusi specialė komisija, bet, regis, ir
ji nerado tikrosios dvėsimo priežasties. Dabar vėl ima
rastis mažų vėžiukų.  Tinkluose, gaudydami žuvį, ištrau=
kia, bet vėl ežeran veislei suleidžia.

Truputį pavažiavę nuo kranto priėmėm saulės vonias,
norėjom pasimaudyti, bet truputį baugu pasidarė ... dide-
lis ežeras: krantus vos matai. Laivelis ims vartytis,

320



  

nebeišlaikys mudviejų, ir nerkis žalio vandenio dugnan,
o prieš tai dar reikia nors stebūklingą vietą aplankyti.
Taip ir nesimaudėm. Geroką valandą pasiirstę, artino-
mės prie ež. kranto ties Kryžiais.  Piemeniukai maudosi,
apie juos smulkios žuvytės plaukioja, mažos vilnelės daužo
mūsų mažutį laivelį, o mes artyn prie tikslo plaukiam.
Pasukę į nendryną, ot matėm lydeką: beveik su mūsų
laiveliu ilgumo.  Išsitėmpusi per kelis šimtus nendrių ir
nė nejuda, kaip koks pagalys. Tur būt, žuvelę taiko
nugriebti. Bet ką tokiam krokodilu žuvelė, —žuvį jam
duok, tai gurkt ir nėr. Mūsų irklai pabaidė jį. Vyks-
terėjo uodega, vanduo toj vietoj sujudo ir mūsų tariama-
sis pagalys išnyko.

Sujudo mano vežėjas. Veide rūpestis, užsidegė
skruostai ir ėmė greičiau irtis į krantą. Kad aš būčiau
tokį jį pamatęs vidury ežero, dievaži, nei rėkt, nei bėgt...

„būč išsigandęs. Jo veidas rodė pavojų. Būčiau ma-
nęs, jog laivelis prakiuro, skęsime. Kodėl dabar toksai)
— Mat, pamatė pakrantėje bobutę su pusberniu, tur būt,
savo sūnum, bradiniu žuvaujant. Nevalia niekam žuvauti!
Bobutė būtų pabėgusi, jei būtų žinojusi, kad artinasi
«obijesčikas». Mes vienmarškiniai, kepures laivan pasi-
dėję, — niekam nei negalvoj, kad prižiūrėtojas važiuoja.
O jo žaliu lanku kepurė ir revolveris laively.

Privažiuojam tuos «ribokus». Bent 60 metų senutė,
atsiraičius labai aukštai sijoną, visai šlapiais drobiniais
marškiniais, brenda tolyn, kiša pirmyn bradinį ir anūkėlį
ragina: «Giliau, vaikel, giliau!..» Iškelia bradinį, ogi
keliolika žuvelių!

Per petį perkabintoj varvančioj terboj taip pat žu-
vytės.  Parsineš namo, bobutė išdoros, iškeps, arba iš-
virs, ot bus gardumėlis!..

Kartais tokį džiaugsmą visai arti pasiveja nelaimė.
Va, kad ir dabar. «Obijesčikas» užsidėjo kepurę, apsi-
vilko, juosias diržą,—kaba revolveris, o ant galvos už-
slinko žalia, paežerių gyventojams baisi, kepurė.
— Duok še bradinį, — rūsčiai suriko ežerų dabo-

tojas. Zengė bobutė žingsnį pirmyn, prinešė ir drebančia
ranka atidavė bradinį, bradiny gyvas žuveles ir terbą
taip pat su žuvimis.
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Ach, koks man nemalonumas! Sakyčiau ką, prašy-
čiau neimti, neskriausti tų vargšelių, — negalima, nepa-

togu trukdyti žmogui, sąžiningai einančiam savo parei-
gas. Sią minutę tikrai graužiaus, kad su juo važiavau.
Dar jis sėdo kokio ten protokolo rašyti, aš padėkojau
už perkėlimą ir pievomis paežeriu nuėjau į Kryžius.

Medinėj bažnytėlėj yra «stebūklingas» Šv. Panelės
paveikslas. Per lietuvių ir lenkų su Švedais karą, 1702
metais lietuvių kariuomenės dalis buvo sustojusi Dusios
paežery. Vadas, Didysai Lietuvos etmonas Mykolas Vyš-
niaveckis, dar anksčiau, prieš tą karą, lankėsi pas šios
vietos dvarininkus ir pas vieną matęs Sv. Panelės pa-
veikslą, kuris labai jam patikęs.

 

Kryžių koplyčia.

Dabar stovėdamas padusy, paliepęs nupiešti tokį
paveikslą, pastatyti ant ežero kranto tris kryžius ir ant
vidurinio 'pakabinti paveikslą. Taip ir buvę padaryta.
Nuo anų trijų kryžių ir ta vieta vadinama Kryžiai.

Kunigas kapelionas prieš paveikslą laikydavęs mišias,
o sustojusi Vyšniaveckio kariuomenė klausydavusi pamaldų.
Kartą taip jiems besimeldžiant švedai visai arti prislinkę
ir juos sumušę. Nebepaspėjo nė paveikslo pasiimti. Me-
tai bėgo. Trys kryžiai ir tasai paveikslas buvo visų už-
mirštas. Tik piemenėliai, ganydami galvijus, retkarčiais
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apie juos apibėgdavę. Vienam piemenukui paveikslas
patikęs ir jis parsinešęs namo.

Vienas švedų karo dalyvis, invalidas, neregys, elge-
taudamas netyčia užėjęs ton grįčion, kur buvęs tasai
paveikslas. Iš tos grįčios vaikai senelį pavedėję pro
kryžius toliau į gretimą kaimą. Vesdami pro kryžius,
vaikučiai seneliui pasakę, kad dabar, girdi, einam pro
tris kryžius... Senelis apgraibęs juos ir sušukęs: «<Sven-
čiausioji Borūnų Dievo Motina! Pažįstu vietą, kur stovė-
jom ir vadui liepiant pastatėm tuos kryžius.» Taip su-
šukęs senelis tuojau praregėjęs.  Nustebę vaikai, parbėgę
namo, papasakojo tą atsitikimą tėvams, tie visai apylin-
kei. Pagal senelio pasakojimą rado ir paveikslą, ant
kurio buvo parašyti «1702 m.» Neilgai trukus įvykį su-
žinojo ir Metelių klebonas. Tuojau buvo liepta pakabinti
paveikslą atgal, kur pirmiau kabodavęs, t. y. ant viduri-
nio kryžiaus, na, ir pradėjo plačiai kalbėti apie Borūnų
kryžius, ir ėmė iš visų kraštų lankyti akli, kreivi, šlubi
ir kuproti, prašydami Dievą ir Sv. Panelę juos išgydyti.
Nesigirdėjo, kad kas daugiau stebūklingai išgytų, be
to senelio. O žmonės kryžius labai skaitlingai lankė ir
lanko. Kunigams gerai: ir žmones prie maldų pritrau-
kia, ir aukų daug gauna.

Metelių klebonas kun. Ignas Zibanavičius 1816 met.
kryžių vietoj pastatė medinę koplyčią, kurioj tais pačiais
metais gegužės mėn. 25 d. Seinų vyskupas Marciejevs-
kis pirmasis atlaikė mišias, o popiežius Pijus VIl-sis at-
lankantiems tą vietą suteikė atlaidus. Metelių ir Švente-
žerio klebonas ilgai bylinėjos dėl kryžių priklausomy-
bės. Bet, kaip matome, laimėjo meteliškis, nes ir po
šiai dienai kryžiai priklauso Metelių parapijai.

Dabartinis klebonas kan. Jurgilas, kai buvo dar jau-
nesnis, sumanė atstatyti pasenusią kryžių koplytėlę. Lėšų
tam reikalui pakankamai turėjo. Be rusų valdžios leidimo
nevalia statyti.  Prašysi — tikrai neleis. Rusai nemėgo,
kad «katoliki» rinkdavos į skaitlingas minias. «Dar gali,
sako, susibuntavot.» (O Kryžiuos renkasi tūkstantinės
minios. Rusai katutes plojo, žiūrėdami į griūvančią kop-
lytėlę, kuriai sugriuvus, nebeturės kur rinktis, ir paliaus
iš visų kampų važiavę žmonės. Sumanus kun. Jurgilas
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bylą pradėjo iš kito krašto. Jis žinojo rusų valdininkų
Lietuvoje silpnąją gyslelę: rublį jie labai mėgo.

Tai klebonas «katerinušką» — šimtinę rublių vienam,
kitam; — «jūs nieko nežinokit, o aš statau pas save

koplyčią». Prieš tai buvo padaryti paruošiamieji darbai.
Sūkterėjo savo parapiją, supuolė keli šimtai žmonių, kas
važiuotas, kas pėsčias su piūklais, kirviais. Bematant

išaugo koplyčia, kuri ir šiandien tebestovi. Prie kop-
lyčios yra mediniai namai, juose gyvena sargas ir yra
patalpa atvykusiems kunigams apsitvarkyti.

Man atrodo, kad nei klebonas, nei lankytojai, nei
pats senelis sargas netiki į stebūklus. Nebe tie laikai,
kad po žemę, ant kurios dangorėžiai auga, radio bangos
plaukia, orlaiviai, cepelinai skraido, dar šventieji vaikš-
čiotų, arba velniūkščiai bėginėtų. Važiuoja žmonės į Kry-
žius, bet sau, kaip kiti, sako: — Save parodyti ir į ki-

tus pažiūrėti. Sueina toli esančius gimines, pažįstamus,
atlieka daug reikalų, na, bobutės ir pasimeldžia, aukų
prineša: ir joms ir klebonui gerai.

Atidžiai apžiūrėjau koplyčią. Aplinkui ją sutrempta,
arklių stovėta. Aikštė liudija, kad neseniai būta atlaidų
ir daugybės žmonių. Dabar taip tylu, ramu. Už pusės
kilometro sodyba. Takeliu ežero link bėga vaikai, jau
nersis vandenin, nes karšta diena.

Nusiaviau kojas, pasukau paežere, Metelių link, ir
lėtais žingsniais nuėjau drėgnu smėlynu namo. Aplinkui
ežerą tik vyzgia, kruta žmonės. Vieni maudosi, kiti ar-
klius plukdo, kiti velėja. Bet tik pakraščiais. Laivelio
ežere nepamatysi, — uždrausta.

Praėjęs trejetą sodybų, jos truputį toliau nuo ežero,
užėjau Metelių Sacharą. Iš pradžių dirvonas. | bažnyt-
kaimį eina lygiagrečiai vienas kito bent dešimt kelių.
Važiuodamas gali pasirinkti minkštesnį, kietesnį, sausą,
šlapią, — kokį nori. Ežeras palieka kairėje. Einu palšu
smėlynu, kur jau nei žolelės, nei augalo.  Papadės svyla,
— kiaušinį įdėtum smėlin, išvirtų. Užėjau kalnelin. Prie-
šais mane kitas Metelių ežeras. Tarp tų dviejų ežerų
visai mažas tarpas.
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Padavimai, piliakalniai.

Seniau čia buvę dideli miškai. Miškuos buvę daug
barsukų, šernų, vietos žmonių meitėliais vadinamų. Mei-
tėliai, meitėliai, nuo esą to Meteliai.

Labai šioj vietoj auga «mėteles», — lenkiškai «pio-
lun». Tai yra gyduolės, gydo vidurius; lapai truputį pa-
našūs į kietmedžio lapus.

Obelytės kaime prie Peršekės upės yra du pilia-
kalniai. Ž

1915 metais imant vasarojų užėjo vokiečiai. Sešias
dienas ėjo mūšys. Klebonas su visa savo šeimyna buvo
rūsy.  Mūšiui aprimus rusų kazokai sučiupo vieną Mete-
lių žydelį ir jau jau būtų sukapoję. Mat, durnelis, atvyko
jisai nuo Seirijų, kur jau buvo vokiečiai, ir ėmė kalbėti,
kad ryt ateis čia vokiečiai. A, tu, sako, vokiečių lauki,
tu šnipas, tu toks, — kirst jam galvą! Kaip tik prie to
buvo klebonas. Pagailo žydelio ir perkalbėjo jauną ka-
zokų karininką; dėl to tik liko gyvas.

Klebonijoj buvo rusų pulko štabas.

Valsčius.

1918 metų lapkričio m. 17 d. buvo išrinkta Metelių
parapijos taryba. Pirmininkas kan. Vincas Jurgilas, sek-
retorius Matas Dervinis; nariai: Rinkoto Antanas Norušis,
Buckūnų Jonas Janulevičius, Metelių Antanas Kulakauskas,
Papečių Petras Abromaitis ir Metelių žydelis Aronas
Lipskis.

Pirmiausia buvo reikalinga apsauga — milicija. Iš 9
parinktų kandidatų 5 atsisakė. Liko tik 4. Iš jų slaptu
balsavimu buvo išrinkti milicijantais: Papečių Petras Mic-
kevičius ir Buckūnų Juozas Kuprasevičius.

Degtinės varymas buvo griežtai uždraustas. Degtin-
darių buvo konfiskuojami įrankiai, medžiaga ir baudžiami
iki 10,000 ost. rublių.

Dvarų darbininkai kreipėsi į «demokratiškos Lietu-
vos» valsčių prašydami: pašalpos, priversti dvaro ponus,
kad nevarytų juos iš vietos, taip pat įsteigti nors vieną
kaimiečių vaikams mokyklą.
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1919 m. kovo 18 d. buvo išrinktas valsčiaus Vyk-
domasis Komitetas iš šių asmenų: Antanas Narušis, Pra-
nas Pileckas ir Pranas Kaminskas.

Bažnytkaimy yra 100 gyvenamų namų. 7 žydų šei-
mynos: 2 alinės ir vartotojų bendrovės krautuvė «Rūta».
Bendrovė įsisteigė 1928 metais, jau yra 33 nariai ir turi
metinės apyvartos 30,000 litų. Šiais metais įsteigta ir
pašto agentūra. Telefono aparatas valsčiuje ir dar pas
vieną žydelį.

Pasižymėjusių žmonių, net gimnaziją baigusių nėra.
Ežerai: Dusios, Metelių ir Obelijos.
Dvarai: 1) Metelių 1925 metais išparceliuotas, Centrą

valdo Felicija Kremerienė, — prieškarinė dvaro savi-
ninkė.  Naujakurių sodybos vadinamos Viešnagių kaimu.
Tos pačios Kremerienės dar buvo Obelnykų dvarelis, bet
valdžia jį visą nusavino, išparceliavo ir centre įsteigė pra-
džios mokyklą.

2) Kumečių dv. 1925 metais išparceliuotas, savinin-
kas buvo Dmukauskas, dabar centrą valdo vokietys, buv.
Lietuvos kariuomenės leitenantas Otto Vagneris.  Nauja-
kurių sodybos pavadinta Kaukų kaimas. Obelytė irgi
išparceliuotas.

3) Zebrėnų dv. 1925 m. išparceliuotas. Pirmiau jį
valdė žydas Pagiris. Centrą valdo Basalikas.

Neišėję kaimai į vienkiemius: Meteliai, Žebrėnai ir
Mockonys. Jiems sunku išeiti, nes be vieno kito stam-
besnio ūkininko, kiti daržininkai, trobelninkai.

Malūnai: Metelių dv.; tai gal bus visoj Dzūkijoj
didžiausias vandens malūnas; Obelytėj Peseckų garo ma-
lūnas, 1929 metais Barčių kaime pastatytas vėjo malūnas.

Radio: Metelių dvare su ruporu 1, detektor. 2,
Obelnykuos su ruporu 1, Parėčėnuos detektor., Buckū-
nuos detektor.

Mokyklos: 1) Metelių II kompl. Vedėjas Mar-
tynas Abromavičius, mokyt. Ona Augonienė;

2) Parėčių, ved. Juozas Mikulskas;.
3), Obelnykų — Vincas Keršys;
4) Borčių:— Sarka.

326



VII

MIROSLAVO (SLABADOS) VALSČIUS



 

     



 

lr aš į atlaidus.

Metelių kanauninkas kun. Jurgilas įsisodino mane
plačion dzūkiškon «kalamaškon», sužvengė pora gerų
eržilų, ir mes išdundėjom Miroslavan (Slabadon). Niau-'
kėsi, vienas kitas vandens lašas nukrito man ant nosies.
Turiu kareivišką milinę — pakanka nuo lietaus. O už
kalnieriaus kad nelytų, kunigėlis turi didelį, senovišką
lietsargį.  Pridengs jis mane ar ne, — nežinau, nes sė-
džiu greta vežiko. Salia kanauninko sėdi senutė dvari-
ninkė iš netolimo Metelių dvarelio, kunigėlių ir Bažnyčios
didelė garbintoja, lenkė. Sėdi storą lenkišką maldaknygę
po pažastimi pasispaudus ir flirtuoja su kunigu. Bet abu
jau seneliai, ir flirtas virtęs daugiau draugiškumu. Te-
gul gi, sakau, pasijudina savo senus kaulus. Aš įsi-
traukiau kalnieriun ir nudaviau nieko negirdįs ir lenkiš-
kai nesuprantąs. Jei man būtų nuobodoka tokia kelionė,
būčiau neiškentęs, ir su jais flirtuot pradėjęs. Kryžke-
lėje poniutė išlipo ir nuėjo pėsčia savo dvarelin, o mes
nuvažiavom savo keliu.

Kelyje sutikom vieną kitą pulkelį kunigo Jurgilos
parapijonių. Gal jie nežinojo, kad klebono nebus, gal
žinojo. Vienam svarbu pasimelsti, kitam krautuvėj ko
nusipirkti, trečiam šiaip pažiopsoti. Praeidami mums man-
dagiai nusilenkia, kepures kelia ir veidus tokius įtemptai
rimtus padaro. (Gerbia ir bijo klebono. Oho, jis pa-
mokslą sakydamas, bra, kad suriks: «Pragaran!..» Net
šiurpuliai kitą ima.

Pilnas kelias vežimų. Porinėse gražiose brikose ir
<kalamaškose» važiuoja dzūkaiį atlaidus. O kaip jie
moteris gerbia: patys sėdi pryšaky — vežikais, o mote-
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rys, bra, kaip ponios užpakaly pritaisytose patogiose sė-

dynėse sėdi.

Mūsų arkliai geresni, tai pavejam, pralenkiam ir

vėl važiuojam — ir vėl lenkiam.

Iš tolo matosi Miroslavo mūrinė, dviejų bokštų,

aukšta bažnyčia. Greit važiuojant pasirodė nė netoli.

Miestelin įvažiavę vos prasimušėm pro sustatytus veži-

mus ir žmonių minią. (Gerai, kad bažnyčioje buvo pa-

maldos, ir didesnė dalis nuėjo melstis.  Bažnyčioj esan-

tieji meldės, bet jaunimėlio šventoriuje, net čiuža: vis

pulkeliais, pažįstami ... — prabėgusias dienas ir įvykius

prisimena, vakaruot užsiprašo, perša ir peršasi, — na, ne-

suminėsi visų kalbų jųjų.

Įėjom apdulkėję klebonijon. Mūras dviejų aukštų!

Senais, sudilusiais laiptais pasikėlėm antran aukštan. Su-

tikom storą kunigą, namų darbo papirosą traukiantį, susi-

pažinom: kun. Žigas iš Santaikos. Skersom praėjo pro

mus jaunutis, geltonplaukis klierikutis; šmėsterėjo mėlynu

žiurstu vietinė pana. Mano klebonas, meteliškis, tur būt,

nuėjo bažnyčion. Taip nejauku pasidarė šiuose rūmuose,

nuvargau besitrankydamas: visada svetimuose žmonėse,

visada nervai, dėmesys, protas ir jausmai įtempti. Nors

tave myli, vaišina ir kaip svečią stengiasi priimti, kal-

binti, bet ir tas nusibosta. Kaip norėtųsi šią valandėlę

rimti, rimti visiškai ant mylimo žmogaus, ant mylimos

krūtinės galvą pasidėjus. Kaip norėtųsi pabūti namie, ot

sau visiškai ramiai, kad niekas tavęs ir tu nieko nema-

tytum,  negirdėtum. Bet argi man skirta tokia dalia,

man liepta dirbti, ir nėra kur galva poilsiui padėti. Na,

tai gerai; dirbsim.

Perėjau miestelį: aikštėje ties bažnyčia, kaip pa-

prastai atlaiduos, vaikučiai būreliais susirinkę ties «kara-

belninkais», t. y. saldainių, riestainių, žaisliukų ir kitokių

menkniekių pardavėjų būdelėmis, perka gardėsius ir da-

linasi, žaidžia, kitas ir paišdykauja. Patvoriais sustatyti

arkliai, vežimai, pora autobusų, vienas aplūžęs, senas

fordukas. Už bažnyčios, Metelių link, visas laukas ve-

žimais ir arkliais nustatytas. Gražu žiūrėt iš tolo, kaip
arkliai uodegomis švaistos, — tik mirga...
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Po pamaldų su-
sipažinau su klebo-
nu kun. Lelešium.
Su jo broliu baigėm
kartu Karo Mokyk-
lą. Jisai dabar Ma-
rijampolės šaulių
Rinktinės Vadas. O
dar vienas yra Ame-
rikoj. 1929 metais
aš buvau pas jį atsi-
lankęs. Gražiai gy-
vena, turi puikius
namus ir daug do-
lerių. Vedęs našlę,
kurios duktė Elena
Bradoniūtė, vardu
Helen Braun yra
garsi artistė — šo-
kėja didžiausio ne
tik Amerikoj, bet
ir visam pasauly
«Roxi» teatro Nau-
jorke. Kokia graži
ta mergaitė, sunku
apsakyti.

Kun. Lelešius
labai nudžiugo, kai
pasakiau apie jo

brolius. Vaišingas Artistas, Amerikos lietuvis Juozas
ir geras pasirodė iš Olšauskas, miroslaviškis.
pirmųjų žvilgsnių 0
ir žodžių. Toks ir paliko. Dar prisidėjo prie to —drau-
giškumas. Nė vienas lankytų vietų nebuvo taip draugiš-
kas klebonas. Na, o vikaras kunigas Senkus, tas dar
draugiškumu toliau nuėjo: per porą - dienų pasidarė, lyg
kelis metus vienoj pastogėj gyvenęs draugas. Iš karto pyko,
kad aš jį šaškėmis aplošiau. Net ir tam žaislui buvau
pavedęs valandėlę. Paskui, kai jau jis ėmė mane aplošti,
viskas buvo gerai.
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Pralinksmėjo per atlaidus, gyvenimo, ar draugų nu-
skriaustas, ekskunigas Juozaitis. Jis Miroslave, regis, lai-
kiną prieglaudą gavęs. Nieko sau prieglauda. Kad mane
priimtų, irgi niekur kitur nenorėčiau prisiglausti, kaip tik
Miroslave, — tarpe tų gerų žmonių nepaprastai smagią
nuotaiką įgauni.

Gerbiamas klebone! Užsieny yra rašytojams pavesta
namas, dvaras, vila. Jei kuris duonos nebetur, atvyksta,
gauna maisto, gauna drabužius ir gyvena, rašo, ilsisi, kol
nori. Lietuvoj rašytojui nėra prieglaudos, jis turi surasti
sau pragyvenimo šaltinį, kuris atima geriausias valandas,
energiją, o kūrybai lieka jo gyvenimo nuotrupos.  Pada-
ryk, klebone, savo klebonijoj tikrą rašytojams prieglaudą,
kur atsigavęs kuris nors pavargėlis atneš mūsų neturtin-
gon literatūron naujų gražių lapų.

Bažnyčios istorija.

Apie Miroslavo parapijos įsteigimą mažai radau me-
džiagos. Seniausi bažnyčios metrikai siekia 1746 metų.
Prieš parapijos įsteigimą šiaurinė dabartinės Mirosl. para-
pijos dalis priklausė Alytaus karališkai ekonomijai, rytinė
ir pietinė dalis Nemunaičio seniūnijai. Ant minėtų val-
dybų sienos buvo privati nuosavybė Bendrių dvaras, su
priklausančiais prie to dvaro Slabados ir Gudziniškių kai-
mais.

Bendrių dvaro savininkas Važinskis ant savo žemės
pastatęs bažnyčią, vienuolyną ir pargabenęs vienuolių —
marijonų. Taip ir įsikūrusi parapija.

Kunigas Kurževskis*) rašo, kad dvarininkas Važins-
kis Slabadoje, t. y. Miroslave, 1642 metais įsteigęs vie-
nuolyną. Kažin, ar nesuklysta? Autorius ėmęs žinias iš
«Pamiętnik religyjno moralny» V tomo. Vyskupo Sapie-
hos 1669 metų sinodo bažnyčių sąraše Slabada—Miros-
lavas nepažymėta. Ar tos parapijos tada dar nebuvo,
ar per neapsižiūrėjimą praleista. (Gi «Sloėwnik Geogra-

*) „Biskupstwo Wilenskie“ 1912 m. psl. 262.
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ficzny» pažymi, kad Slabados — Miroslavo parapija yra
įkurta 1763 metais Antano ir Teresės Vašinskų — Ben-
drių dvaro savininkų. «Slownik» tikrai suklydo, nes 1744
metų Vilniaus kunigų sinodas jau mini Slabadą: «cum cura
animarum.»*) Minėtas sinodas Slabados parapijai paliko
šiuos kaimus: Varabiejus, Navinykus, Maštalierius, Kraki-
ninkus, Krikštėnus, Peršekininkus, Angenykus, Otesnykus.
Slabadoj buvo medinė koplyčia ir prie jos gyveno kuni-
gas Motiejus Chorodovskis.

Kada pirmoji bažnyčia buvo pastatyta, nėra jokių ži-
nių. Antroji, iš senoviškų didelių plytų, statyta 1770 me-
tais. Ji prieš 1847 metus sudegė. Tada rusų valdžios
lėšomis, už 75,000 rublių, buvo pastatyta vėl mūrinė baž-
nyčia, kurią kunigas Radžiūnas parapijonų lėšomis padi-
dino ir padarė kryžiaus pavidalo.

1914 metais vokiečiai ėmė spausti rusus. Artinosi
mūšio valandos. Iš Miroslavo bažnyčios bokštų gerai
buvo matyti Alytaus tvirtovė. Kad tuose bokštuose vo-
kiečiai nepadarytų sau sekimo punkto, rusai prieš atsi-
traukdami išsprogdino abu Miroslavo bažn. bokštu, o baž-

nyčią sudegino.

Dabar vėl kunigo Lelešiaus rūpesniu, parapijonų
lėšomis pastatyta dviejų bokštų graži mūrinė bažnyčia.

Yra 1864 metų inventorius, t. y. vienuolyno panaiki-
nimo metais sustatytas inventorius. Turto sąraše pažymėta:
32 arnotai, 22 vėliavos, monstrancija, puška, 6 kielikai, 9
kapos, 4 varpai (413, 249 ir 75 svarų, ir vienas 5 svarų
varpelis). 1876 metais buvo 6,619 parapijonų.

Seniausia metrikų knyga 1746 metų. Tais laikais
klebonas buvo kun. Juozas Levickis. 1761 metų metrikų
visai nėra. Nuo 1762 metų jau yra visi metrikai. 1744-62
metais tą parapiją valdė vienuoliai kunigai. Pirmasis
Miroslavo parapijos valdytojas ir jos vienuolių vyresnysis,
buvo kun. Adrijonas Ignatauskas. Klebonas buvo renka-
mas iš vienuolių tarpo; taip pat rinkdavo vikarą, pamoks-
lininką,  ekonomą ir kit. Vienuoliai važinėdavo į kitas
kaimynines parapijas padėti klebonams skelbti Dievo žodį.

*) Žiūr. „Biskupstwo Wilenskie“ psl. 120.
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1777—92 metais klebonu buvo kun. Ambraziejus

Belevičius; 1808 metais—Petras Zoldarevičius. 1821 me-

tais klebonu buvo kun. vienuolis Julius Kiryckis, jis ir vy-

resnysis. Jo pagelbininkas buvo Norbertas Nytz, pamok-

slininkas Pranas Stankevičius, vikaras Kazys Helman,

klierikai: Antanas Kalasauskas ir Jurgis Naruševičius.
1823 met. vy-

resnysis J. Koryckis,
pagelbininkas Ka-
valiauskas; = Nytz,
Helman, Naruševi-
čius, Kalasauskas —
kapelionai. Aštuo-
niems metams pra-
slinkus, buvo tokios
permainos: Kalasau-
skas buvo vyresny-
sis, vikarai: Klemas
Bagušauskasir Ado-
mas Rimavičius, pa-
mokslininkai: Silve-
rijus Marcinkevičius
ir Pranas Glovac-
kis; Antanas Jure-
vičius aliumnas.

1851 metais
vyresnysis buvokun.
Andrius Daukša.

1863 metais

Dabartinė Miroslavo bažnyčia. vyresnysis kun. Pet-
ras Vitkauskas; prie

jo 7 vienuoliai. Sekančiais metais rusai drauge su kitais

panaikino ir Miroslavo vienuolyną. Panaikinimo dieną buvęs

didžiausias triukšmas. Žmonių prisirinkęs pilnas mieste-

lis. Rusų kareiviai kun. Vitkauską ir kun. Ziemį suso-

dinę į vežimus ir išvežę Marijampolėn.

Dabar klebonas paskirtas nevienuolis kunigas Vin-

cas Latvinskas. Prie jo du marijonai kunigai paliko vi-

karais.
1895 metais kun. Antanas Radzinskas. Tai buvo
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ilgametis klebonas, jis 1910 metais šioj parapijoj ir mirė.
Po jo atėjo kun. Varfalamiejus Smolenskis, kun. Vinc.
Paulionis ir po jo dabartinis kun. Lelešius. Vikaras kun.
Senkus.

Parapijonų 5000 žm. Atlaidai: Šv. Trejybės, Ap-
lankymo Pan. Šv.; Šv. Pranciškaus, Šv. Baltramiejaus,
Šv. Rožančiaus.

Koplyčios: Neciūnų mūrinė dvarin. Olensko lauke, bal-
ta, tinkuota; medinėaplūžus koplytėlė Žeremčišky pas Kras-
nickus.  Studentą Krasnicką 1924 metais plėšikai nužudė.

Šv. Pranciškaus pasaulinių tretininkių
kongregacija.

Ši kongregacija ėmė organizuotis daugiausia kun.
Lelešiaus rūpesniu ir iniciatyva, 1912 —1913 metais. 1915
metais buvo nupirktas miestely savo namas, kur gyvena
7 tretininkės ir telpa audėjų dirbtuvė. 1929 metais ne-
toli miestelio nupirkta 1 ha žemės, pastatytas ir ten me-
dinis namas, kuriame gyvena 13 tretininkių. Ten jos
verpia, audžia, kojines dirba.

Prižiūrėtoja Talkūnų km. Agota Kalviškaitė.

I. Seinų apskritis.
A. Miroslavo (Slabados) valsčius 5720 žmonių.

1) Slabada — Miroslav 561 žm.
2) Balkasodis — Balkosadzie 399 žm.
3) Bendrės — Bendry folv. 122 žm.
4) Vozbučiai — Vazbudzie 184 žm.
5) Varstociškė — Varstociszki 32 žm.
6) Geištarai did. — Giejsztary viel. folv. 59 žm.

7) > maž. 2 > mal. > 15 žm.

8) Geištariškė —Giejstoryszki 159 žm.
9) Žilvė — Žylva 8 žm.

10) Mankūnai — Mankuny 634 žm.
11) Mankūnėliai — Mankuny folv. i vies 190 žm.
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12) Mociškėnai — Marciszkany 181 žm.
13) Maslauciškė — Mastovszczyzna 140 žm.
14) Milastonys — Milastany 134 žm.
15) Seirijociai — Seirjacie 205 žm.
16) Norūnai — Naruny 220 žm.
17) Nemunaitis — Niemonajcie 433 žm.
18) Jociūnai — Nieciuny 18 žm.
19) Obelija — Obelja folv. 18 žm.
20) Obelyte Elerty — Obelica Kellertėv fol. 34 žm.
21) Zeramciškė — Obelica Zeramskich fol. 21 žm.
22) Planta — Planta 68 žm.
23) Pupasodis — Pupozadzie 519 žm.
24) Revai — Rovy 92 žm.
25) Seiliūnai — Seiliny 432 žm.
26) Semeniškiai — Siejmeniszki 306 žm.
27) Dzirmiškė — Dzermeniszki folv. 20 žm.
28) Stremina — Strzemicnua 80 žm.
29) Tolkūnai — Talkuny 378 žm.

II Kalvarijos apskritis

A. Balkūnų valsčius.

1) Areiškonys— Areiszkany, buvo paliv., dabar so-
džius 81 žm.

2) — Lysa Gara 5 žm.
3) Balkūnai — Balkuny 302 žm.
4) Varnagiriai — Varnagiry 458 žm.
5) Vardava — Varda folv. 52 žm.
6) Varanauskas — Voronovsko 167 žm.
7) Gudeliai — Gudele 250 žm.

. 8) Galaburdziškiai — Halaburdziszki 92 žm.
9) Dirvonai — Dirvany 43 žm.

10) Dapkuškė — Dobkiszki fol. 61 žm.
11) Zizėnai — Zyzany 236 žm.
12) Zujiškiai — Zujiszki 56 žm.
13) Vankiškė — Ivankovo fal. ir sod. 406 žm.
14) Kasparaučizna — Kasporovszczyzna 33 žm.
15) Kurnėnai — Kurniany 162 žm.
16) Liuksmėnai -—— Luksmiany 406 žm.
17) Laukinčiai — Lovkintany 344 žm.
18) Laukintukai — Lovkintanki 210 žm.
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19) Marinka — Marynka 5 žm.
20) Manciūnai — Manciuny 222 žm.
21) Niunka — Niunka 19 žm.
22) Aniškis — Oniszki pal. 150 žm.
23) Pošnia — Pasznia 302 žm.
24) Romeikiai — Romejki 265 žm.
25) Sapaciškė — Sapaciszki 70 žm.
26) Cigoniškė — Cyganovo 307 žm.
27) Sipulciškė — Szypulszeryzna 98 žm.
28) Jackovas — Jackovo pal. 39 žm.
29) Patrakėlis — Patrakiel 7 žm.
30) Trakelis — Trakiel 14 žm.

B. Alytaus valsčius.
1) Talokis — Antataki 220 žm.
2) Burbiškiai — Burbiszki 87 žm.
3) Vovos — Vavy 155 žm.

C) Seirijų valsčius Seinų apskr.
1) Kaciniškės — Kaciniszki 21 žm.
2) Maivydai — Momvidy 24 žm.
3) Raiciai — Race 196 žm.
4) Raskaucizna — Raskowszczyzna fol. 53 žm.
>) Pelėdos — Peledy 12 žm.
6) Bucinciškė — Bucinciszki 78 žm.

Iš viso Slabados parapijoj sodžių yra 56, o žmonių
1896 m. buvo 9136.

Raudos, padavimai, piliakalniai.

Tik Dzūkijoj pasilikęs senovės paprotys laidojant
Savo gimines ir artimuosius apraudoti. Vieni patys gali
ir moka apraudoti savuosius, kiti pasiprašo, arba tiesiog
nusisamdo raudotojus. Kartais taip graudingai ima
balsu raudoti sekdami paskui karstą, kad jautresnis ku-
nigas negali laidoti, rauda su ašaromis; taip jam gaila
mirusio ir dėl jo liūdinčiųjų.

Kaip pavyzdį paėmiau motinos raudą, dukterį pa-
ydint. |
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MOTINA RAUDA DUKTERS.

Oi dukrele mano
Mano miela
Kodėl nupuikai
Mano dukterėle
ioį mieloj dienelėj

Kodel nepakeli
Gludnios galvelės
Kodel nekalbi
Meilaus žodelio
Į mane motinėlę
Kodel neramini
Mano širdelę

Oi kelkis kelkis
Mano dukrele
Anksti rytelį
Oi tu nueiki
Rūtų darželin
Vai tu palaistyki
Zalias rūteles
ystu vandenėliu

Ba jau suvyto
Zalios rūtelės
Nuo vakar dienelės

Oi aš vaikščiojau
Po rūtų darželį
Oi aš ieškojau
Savo dukrelės
Tarp žalių žolynėlių
Tai neatrandu
Savo dukterėlės
Tik radau suvytusius
Zalius žolynėlius

Tai aš vaikščiojau
Po vyšnių sodelį
Tai aš neatrandu
Savo dukrelės
Tik aš atradau
Jos tuos takelius
Kur ji vaikščiojo
Anksti rytelį
Vėlai vakarėly

Tu n' krėsdavai
Ryto raselę
Anksti rytelį
Ir vėlai vakarėly
Tai tu džiaugdavais

Zaliais žolynėliais
Kad jie pražydo
Gražiais žiedeliais
Kad jie kvepėjo
Gardžiais kvapeliais

Kelkis dukrele kelkis
Nuo baltos lentelės
Nuo plonų drobelių
Tai tu pakelki
Gludnią galvelę
Tai paraminki
Mano širdelę
Tu prakalbėki
Meilų žodelį
Į mane motinėlę

Dukrele mano
Mano jaunoji
Oi ir susirinko
Didelis pulkelis
Jauno jaunimėlio
Kaip tavo metelių
Su kuriuo vaikščiojai
Po atlaidėlius
Ir šventoj Bažnytėlėj
Tai jie dar atlanko
Tave dukrele
ioj mieloj dienelėj

Visi nuliūdę
Kad išsiskyrei
Iš jų pulkelio

Tai tu pakelki
Mano dukrele
Savo gludnią galvelę
Tu padėkavoki
Mano dukrele
Jaunam jaunimėliui
Kad jie netingėjo
Kelio keliauti
Šioj mieloj dienelėj
Tave palankyti
Paskutinėj valandėlėj

Kelkis dukrele kelkis
Nuo baltos lentelės
Tai tu prakalbėki
Meilius žodelius
Į savo motinėlę
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Tai tu suramink
Mano liūdną širdelę
Kad aš pasilikau
Be užvadėlio
Oi Dievuliau mano
Dievuliau mieliausis
Tai aš mislijau
Kad mane užvaduosi
Mano dukrele
Kad apdirbsi
Sunkius darbelius
Be savo motinėlės

Tai aš mislijau
Mano dukrele
Kad tu užsikelsi
Anksti rytelį
Kad tu prisiverpsi
Plonų drobelių
Kad įsitaisysi
Naujas stakleles
Tai prisiausi |
Plonų drobelių
Dėl save dovanėlių
Kad pristaisysi
Po lygias lankeles
Kad pribaltyti
Plonų drobelių
Ir margų abrūsėlių

Oi dukrele mano
Dukrele miela
Gal tu pabijojai
Mano dukrele
Kad aš nesukrausiu
Tau jaunai šarvelio
Ir nesurengsiu
Didelės rangelės
Ir neišleisiu
Kaip žmonių mergelės.
Oi dukrele mano
Dukrele jaunoji
Būčiau sukrovus
Tau jaunai šarvelį
Būčiau surengus
Didelę rangelę
Būčiau išleidus
aip visos motinėlės

Būčiau sukvietus
Didelį pulkelį

Jaunų mergelių
Būčiau sukvietus
Jaunus brolelius
Būčiau išleidus
Su dideliu pulkeliu
Į šventą bažnytėlę

Dabar išleidžiu
Savo dukrelę
Su gailiom ašarėlėm
Su sunkiais atodūsėliais

Mano dukrele
Mano jaunoji
Tu sumislinai
Didelį kelelį
Į aukštą kalnelį
Į sierą žemelę

Oi dukrele mano
Dukrele jaunoji
Tai subudavojau
Tau jaunai namelius
Be stiklo langelių
Be liepos suolelių
Be vario durelių

Tai tu nematysi
Auštant aušrelės
Tekant saulelės
Tai negirdėsi
Mano dukrele
Drabnų paukštelių čiulbant
Raibos gegutės kukuojant

Kad aš primanytau
Tai aš pabudytau
Su viena adynėle
Ir su minutėle
Iš ramaus miegelio
Savo dukterėlę.

Vai dukrele mano
Mano jaunoji
Kas mane užvaduos
Anksti rytelį
Vėlai vakarėly
Vai kas nukrės
Ryto raselę
Vai kas apdirbs
Sunkų darbelį
Be mano dukrelės
Baltos lelijėlės

Oi dukrele mano
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Dukrele jaunoji
Tai aš mislinau
Kaip mano dukrelė
Mane užvaduos
Anksti rytelį
Vėlai vakarėly
Kad ji apdirbs
Sunkius darbelius

Didžioj pošnelėj
Kad ji pagailės
Savo motinėlės

Vai Dievuliau mano
Dievuliau mieliausis
Kaip aš pažiūrau |
Ant kitų mergelių
Ir tokių metelių
Ir tokio stogelio
Kurios vaikščioja
Su savo motinėlėm
Sventoj bažnytėlėj
Tik aš neturiu
Savo dukrelės
Tai nevaikščiosiu
Sventoj bažnytėlėj
Tai nesivedžiosiu
Su savo dukrele
Per atlaidėlį

Vai Dievuliau mano
Dievuliau mieliausias
Sopa man galvelę
Nuo rūpestėlių
Spaudžia širdelę
Nuo atodūsėlių
Sopa akeles
Nuo gailių ašarėlių,

Oi kad aš netekau
Savo dukrelės
Didelio užvadėlio
Kas: mane užvaduos
Anksti rytelį
Ir vėlai vakarėly

Oi dukrele mano
Mano jaunoji
Tai aš dar surengiau
Dėl tavęs mažą šarvelį
Tiktai vieną parėdėlį
Antrą parėdėlį
Zalių rūtelių

Trečią parėdėlį
Naują grabelį

Dukrele mano
Mano jaunoji
Tai tu užstatei
Savo motinėlę
Senuose meteliuose
Gegutės vietelėj kukuoti
Gegutės vietelėj
Senoj senystėlėj
Mažoj sveikatėlėj
Aš kukuosiu
Anksti rytelį
Vėlai vakarėly
Tai aš budinsiu
Savo dukrelę
Kas šventa nedėlėlė
Aukštam kalnely

Vai dukrele mano
Mano jaunoji
Oi atnešė
Naujus namelius
Prie tavo šalelės
Kur tave padės
Mano dukrele
Mano jaunoji
Tai jie tave atskirs
Nuo motinėlės
Brolių, seserėlių,
Ir visų giminėlių

Aš išleidžiu
Savo dukrelę
Iš aukštos klėtelės
Paskutiniu karteliu
Daugiau nevaikščiosi
Mano dukrele
Po aukštą klėtelę
Po didelį dvarelį
Ir po rūtų darželį
Ir po didelę pošnelę

Tai dar atsisveikinkit
Mano dukrelę
Savo kaimynėlius
Ir jauną jaunimėlį
Ir padėkavok
Mano dukrele
Jaunam jaunimėliui
Ir visiems susiedėliams

340

 



Kad jie netingėjo
Tave atlankyti
Paskutinę dienelę
Ir šią adynėlę

Ir aš dėkavoju
Savo susiedėliams
Ir jaunam jaunimėliui
Ką jūs atlankėt
Mano dukrelę
Sią mielą dienelę

Jai iškeliaunant
Į aukštą kalnelį
Į sierą žemelę
Į žalią vejelę

Oi dukrele mano
Dukrele jaunoji
Buvo numinti
Tavo takeliai
Kas šventa nedėlėle
Sventoj bažnytėlėj
O dabar išleidžiu
Savo dukrelę
Paskutiniu rozeliu

Į šventą bažnytėlę
Į aukštą kalnelį
Į sierą žemelę

Oi jau ateina
Dvasiškas tėvelis
Oi jisai uždarys
Dukrelės grabelį
Ir jį užrakins
Trimis zomkeliais
Trimis rakteliais

Pirmas raktelis
Naujas grabelis
Antras raktelis
Sieros žemelės
Trečias raktelis
Zalios vejelės

Kelkis dukrele kelkis
Tu pabijoki
Sieros žemelės
Tu nesiskirk
Nuo savo pulkelio
Nuo visos giminėlės
Zvanykit zvaneliai
Kuo no garsiausiai
Bubnykit bubneliai

  

Kuo no balsiausiai
Jūs man padėkit
Dukrelės budinti
Iš ramaus miegelio
Šitoj paskutinėj adynėlėj
Ir minutėlėj.

Oi aš budinau
Pusantros dienelės
Ir nepribudinau
Savo dukrelės
Iš ramaus miegelio
Taryt prikalbytau
Pilką akmenėlį
Kuris pastatytas
Saly vieškelėlio

Oi sunku sunku
Pilkam akmenėliui
Kuris padėtas
Po budinkėliu
Tai taip man sunku
Be mano dukrelės
Be mylimosios

Aš išleidžiu
Savo dukrelę
Į aukštą kalnelį
Į sierą žemelę
Sią mielą dienelę
Daugiau nevaikščiosi
Situo keleliu
Mano dukrele
Į aukštą kalnelį

Oi Dievuliau mano
Dievuliau mieliausias

„Oi aš atleidau
Savo dukrelę
Į aukštą kalnelį
Į sierą žemelę
Į žalia vejelę

Oi dukrele mano
Mano jaunoji
Dukrele mano
Balta gulbele
Ką tu sudūmojai
iuos mielus metelius

Kad tu apsirinkai
Aukštąjį kalnelį
Sau už didelį dvarelį
Sierą žemelę
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Už aukštą klėtelę
Zalią vejelę
Už rūtų darželį

Oi tai aš laistysiu
Tą rūtų darželį
Gailiom ašarėlėm
Sunkiais atodūsėliais
Kas šventa nedėlėlė
Tai aš aplankysiu
Savo dukrelę
Aukštajam kalnely

Tai aš nerasiu
Savo dukrelės
Tiktai atrasiu
Jos aukštą kapelį
Ir sierą žemelę
Ir žalią vejelę
Tai aš nubarstysiu
Visus takelius
Gailioms ašarėlėms
Ir sunkiais atodūsėliais

Paraudojo Magdalena Kmieliauskaitė 1913 m. mirusi.
Iš jos kun. Lelešius užrašė 26 atskiras raudas.

Tarp Miroslavo ir Bendrių dvaro yra piliakalnis
«Olakalniu» vadinamas. Buvęs tame dvare labai žiaurus
ponas, vardu Sloboda. Nuo jo ir prasidėjęs vietovardis.
Jis turėjęs sūnų, vardu Miroslav, kurį jis labai mylėjęs ir
jo garbei savo bažnytkaimį pavadinęs Miroslavu. Sloboda
buvęs labai nedoras ir piktas ponas.

 

Olakalnio koplytėlė,

  

Kartais kai ant ko
supykdavęs, šaukdavęs
ant piliakalnio, liepdavęs
nukirsti chlopui galvą,

o jam, sako, ataugsiant

antra.
Ant "piliakalnio ir

dabar tebestovi sena, ka-
žin kienoir kam statyta,
koplytėlė.

Tolkūnų piliakalnis
50xX25 žingsnių platu-
mo viršūnėje; 10 sieks-
nių aukštumo, netoli Tol-
kūnų, — tarp Miroslavo
ir Nemunaičių.  Supilta
eilė žemės, eilė akmenų.

Pirmiau jojo viršūnėje
sėdavo avižas, rugius,—
dabar jau antri metai
nebesėja. Emė žymiai
smegti žemyn. Bijo žmo-
nės, kad su visu arkliu



ir su apivarais neįkristų žemėn. Kažin kieno iškasta žmo-
gaus ūgio gilumo duobė. Pinigų, ar ko ieškojo. Kai
įlipi, sutrepsi duobėj, tai dunda.

Buvau sustojęs pas to kaimo ūkininką Juozą Paške-
vičių. Elzbietutė kad ims nešt man rodyt savo gražius
audinius. Gražiai audžia!

Dar yra ties Obelijos ežeru du piliakalniai.
Bendrių dvaro naujakuris senelis Motiejus Varpana-

vičius atmena lenkmetį. Sako, tekę slapstytis nuo lenkų,
naktimis ėję, krėtę, jaunus vyrus varu į savo eiles ėmę.
Senelis turi 100 metų. |

Kur dabar aptieka, tame name ilgus metus buvusi
smuklė. Ją pastatęs Bendrių dvaro ponas. Dvare buvęs
varomas alus, degtinė, o toj smuklėj pardavinėdavę.
Smuklėje iš pradžių buvę «Kašarai» — dvaro bernų
bendrabutis. Paskui įtaisę «linksmybių» vietą.  Būdavę
kas sekmadienį ir net šiokiomis dienomis, kai reikėdavę,
bent 3 smuikininkai ir vienas su «basetle». Prieš 70 me-
tų smuklę nupirko žydas Dovydas Gotlibas. Miroslave
buvę tada daug žydų, o tada dar mažam Alytaus mies-
tely žydų buvę visai maža, — jie net kapų savo ten
neturėję, tai laidoti alytiškius veždavę Miroslavan.

Pas vietinį, gana apsišvietusį ir gerą Lietuvos mylė-
toją advokatą Mejerį Gotlibą, radau miestelio seną planą,
darytą 1876 metais. Pirmiau buvo miestelio gatvės pa-
vadintos: Monastyrskaja, Sinagogalnaja; dabar: bažnytinė,
Basanavičiaus, Juozapavičiaus...

Gotlibą mokęs lietuviškai iš vadovėlio rusų raidėmis
Požerskis nuo Marijampolės. Dabar jis vietoje advoka-
tauja, o jo žentas daktaras. Yra keletas vaikų Ameri-
koj, sūnus ir dvi dukters: viena gydytoja, antra už dak-
taro nutekėjusi. Laike Didžiojo karo Gotlibas buvo iš-
bėgęs Rusijon. Kada jis norėjo grįžti Lietuvon, kai nuė-
jęs tremtinių ir belaisvių grąžinimo punktan, jam davė
leidimą, bet pažymėję «katalikas». Kai paprašęs ištai-
systi «žydas», labai nustebinęs dokumentų davėjus. Taip
jau jis yra susilietuvinęs.

Miroslave yra 20 šeimų žydų ir 3 šeimos vokie-
čių. 1880 metais buvo dvi sinagogos. Viena sudegė, tai
ir po šiai dienai liko viena, sena, medinė. Ant jos yra
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parašas hebrajų kalba, kurį išvertus lietuviškai bus:
«Kaip laiminga yra ta vieta, žinant, kad tai yra Dievo
namai».

Miestely yra virš 100 namų, iš jų 2 mūriniai. Krau-
tuvių 15, iš jų 2 katalikų, 13 žydų. 1918metais. įsteigta
aptieka; 4 aludės, 1 degtinės pard., javų  valomasis

punktas. Vartotojų bendrovė «Artojas». Visame valsčiuje.
15 studentų.

Valsčius.

Protokaėlasš:. Nt 1

Susirinkę Miroslavo parapijos gyventojai iš 31 kaimo
(viso 33 kaimų) susirinkimo pirmininku išrinko Vincą Juod-
gudį ir Vaclovą Zelonį raštininku. Atidengus susirinkimą
ir perskaičius įsakymą Alytaus apskričio komisaro apie
valsčiaus sutvarkymą pirmiausia buvo klausimas dėl pri-
jungimo Balkūnų valsčiaus dalies prie Miroslavo. Susi-
rinkimas vienbalsiai sutiko tuos sodžius kurie yra Miros-
lavo par. ribose, sujungti vieną valsčių. Prieš viršai-
čio rinkimus dvarų darbininkų atstovas pranešė, kad rin-
kimuose viršaičio nedalyvauja, bet nežiūrint to, viršaičio

rinkimai įvyko. Į kandidatus pastatė: 1) Praną Baubonį,
2) Boleslavą Žukauską, 3) Vladą Kiguolį ir 4) Benediktą
Brindzą.  Viršaičiu balsų dauguma tapo išrinktas Pranas
Baubonis iš kaimo Vankiškių, padėjėju Benediktas Brin-
dza iš kaimo Dzirmiškių. Į vykdomąjį komitetą tapo iš-
rinkti 5 nariai: 1) Jonas Kardišauskasiš k. Pošnios, 2) Juo-
zas Ribinskas iš k. Semeniškių, 3) Antanas Žilinskas iš
k. Balkūnų, 4) Jonas Graževičius iš k. Mankūnųir 5) Vla-
das Kiguolis iš k. Cigoniškių. Dalis susirinkusiųjų pa-
geidavo, kad rinkti raštininką. Pranešus, kad raštininkas
yra samdomas. kilo begaliniai ginčai — vieni reikalavo,
kad tinkamą raštininką pasirinktų pats viršaitis, o kiti gi,
kad raštininką rinkti, todėl šitas klausimas tapo neišriš-
tas. Toliaus išrinkta karo nuostolių apskaitymui komisija
iš 3 narių: 1) Vaclovas Želonis iš k. Vankiškių, 2) Vla-
das Žvirblys iš Laukintukų ir 3) Antanas Kazočiūnas iš
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Maclaukiškių ir3 pavaduotojai: 1) Julius Dundzis iš Dzir-
miškių, 2) Bronius Janauskas iš Vankiškių ir 3) Karalius.
Matulevičius iš k. Semeniškių.

Miroslavas, 12 kovo 1919 m.

Buvę Miroslavo valsčiaus viršaičiai. 1) Baubonis
Pranas nuo 1919 m. kovo m. 12 dienos iki 1920 m. sau-
sio mėn. 2 dienos.

2) Ribinskas Juozas nuo 1920 m. sausio mėn. 2 d.
iki 1924 m. gruodžio mėn. 6 dienos.

3) Brindza Benadas nuo 1924 m. gruodžio 6 d. iki
1927 m. vasario 23 dienos.

4) Svedkauskas Antanas nuo 1927 m. vasario m. 23 d.
ligi 1929 m. gruodžio m. 15 dienos. ;

5) Rudzenskas Jonas nuo 1929 m. gruodžio m. 15 die-
nos eina pareigas ir dabar.

Sekretoriai: Petras Zukauskas ir dabartinis Juozas
Z.danavičius. |

Pašto agentūra įsteigta 1925 metais. Radio aparatų:
su ruporu 2, lempiniai 12, dedektorinių— 140. Ežerai
2: Talonių 6 ha ir Tolkūnų 3 ha. Malūnai:  Santaikoj
garinis Kamaičio ir Cižausko, Arciškonyse irgi garinis
Paklonsko, ir Varanauskų kaime vėjinis Geimarto. Auto-
busas 1, motociklai 3.

Dvarai: Obelijos dv. savininkas buvo Stebuta, kuris
karo metu mirė. 1923 metais išparceliuotas. (Centras
valdžios parduotas Krasnickienei. 3

2) Dabkiškių dv. savininkas Eugenijus Sadauskas Len-
kijoj. Išparceliuotas 1929 m. Centrą valdo Bolis Buklieris.
Naujakurių sodybos pavadintos Dautartų kaimu.

3) Bendrių dv. savin. Flasijonas Skaržinskas. Išparce-
liuotas 1923 m. Dvaro centrą nuomoja Buškevičius.

4) Geištarų dv. savinin. buvo Genrikas Sieniauskas.
1923 m. išparceliuotas. Centrą valdo Šalkauskas, bet
valdžia nori nusavinti. Naujakurių kaimas vardu Volun-
gių.

Mokyklos. Apie Miroslavo pradžios mokyklą yra
pasakojama, kad marijonai vienuoliai turėję Miroslave
pradžios mokyklą. 1841 metų kunigų rubricelėj yra pa-
žymėta, kad kun. Jonas Žilinskas yra mokytoju Miroslavo.
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parapijinės mokyklos. Per tą mokyklą lenkinta apylinkė.
Senesnieji žmonės dar ir dabar sako: «priėmė statinių
pamazonių .. . nebezpėčnas ant šios žemės žyvatas» ir t. p.

Truputį toliau nuo klebonijos seniau stovėjusi bažny-
čios tarnų trobelė. Tarnams buvo pastatyti tvartai ir dar-
žinė. Kada 1865 m. gruodžio 26 d. rusų valdžios <ukazu»
komitetas Miroslave tvarkė bažnyčios turtus, viršminėtas
triobas su 216 rykščių žemės sklypu priskyrė steigiamai
Miroslave pradžios mokyklai. Vienuolių tarnų trobelėj
pradėjo dirbti mokykla. 1874 metais mokytoju buvo
Žakevičius; 1889 metais Jonas Bucevičius. 1890 metais
Miroslavo vaitas tvartelius ir daržinę pardavė. Už gau-
tus pinigus atremontavo mokyklą. Mokykla turėjo me-
tinių įplaukų 327 rublius 15 kap. 1897 metais mokėsi 20
vaikų. Sekančiais metais 4 prisidėjo, ir buvo 22 berniu-
kai ir 2 mergaitės. Iš jų 18 katalikų, 2 stačiatikiai ir 4 žy-
dai: dvi žydžiukės ir 2 žydukai. Mokytojo Bucevičiaus
būta lenko. Metiniuose raportuose jis žymėdavo, kad jo
mokykloj nėra nė vieno lietuvio. 1893 metais direkcija
grąžino prisiųstus lietuviškus tikybos vadovėlius, motyvuo-
dama, kad lietuvių mokinių nėra, nebuvo kam pirkti.
Tikybos vaikus mokė lenkiškai.

1900 metais mokytojų paskirtas lietuvis Julius Celie-
šius, lankęs Veiverių mokytoju seminariją.

Mokyklos statistika:

1900 m. 32 bern. 2 merg. 15 lenkuojančių 18 liet 10 žyd.
01-38 O a S 19-41
1802-7-35" 41176 4720 iš 125
2903-34 10642 * kiti lietuviai.
1908-44-21 48: 5 visi lietuviai
1910—11 m. virš 50, iš jų mažesnė pusė merg. Visi
lietuviai.

Prie lenko Bucevičiaus vaikai buvo visi lenkai, prie
lietuvio Celiešiaus jie nyksta ir po 1905 m. jie beveik
visi išnyko.

Miroslavo parap. yra pora kaimų t. v. šlėktų. Ben-
drių dv. savin. Skaržinskis 1906 m. įkūrė lenkų švietimo
dr-ja «Macierz szkolna». Suvalkų moksl. Direkcijos virš-
kas 1906 m. lapkričio m. 25 d. raštu Nr. 11673 leido tai
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draugijai atidaryti Zizėnų kaime lenkų pradž. mokyklą. Ji
buvo įkurta ūkininko Volungevičiaus grįčioj; mokytojas
buvo kažkoks Liwinski. Tais pačiais metais Miroslave įsi-
kūrė ir lietuvių švietimo dr-ja «Ziburys», kuris mokyklos
nesteigė ir pasitenkino miestely įsteigęs knygyną, išrašinėjo
žmonėms laikraščių, žurnalų, surengė keletą lietuviškų
vakarų.

Lenkai, matydami savo didelį priešą, litvomaną mo-
kyt. Celiešių, visokiais prasimanymais skundė moksl. di-
rekcijai.  Celiešiui kelis kartus teko aiškintis.

1906 m. sausio mėn. vieną naktį kažkas nudaužė
pakelės stulpo rodykles su rusų parašais, nuplėšė rusišką
mokyklos iškabą ir sulaužę įmetė į pelkę.

Vaitui buvo duotas parėdymas atstatyt, kaip buvo.
Atnaujintoji iškaba buvo vien rusiška, lietuviškas parašas
buvo padėtas: «Pradinė Miroslavo mokykla» ant atskiros
pailgos lentelės, kuri buvo pakabinta apačioj po rusų iš-
kabos. Ir dabar dar toji iškaba kaip liudininkė kovų už
lietuvių kalbą tebėra ir tebevartojama Miroslavo mokyk-.
lai kaip iškaba.

Pradžios mokyklos.

1. Miroslavo pr. mokykla. Nuosavas valdiškas na-
mas. Veikia nuo 1864 m. Mokyt. Grinkevičaitė Petronėlė.

2. Miroslavo pr. mok. II kompl. Veikia nuo 1864
m. Mokyt. Kirlys Matas.

3. Miroslavo pr. mok. III komp. Veikia nuo 1928 m.
Mokyt. Bubnys Baltramiejus.

4. Volungių pradž. mok. Veikia nuo 1919 m. rugsė-
jo. Mokyt. Palaitis Adolfas.

5. Volungių pr. mok. II komp. Veikia nuo 1928 m.
Mokyt. Saulynaitė Zosė.

6. Vozbūčių pradž. mok. Veikia nuo 1919 m. rug-
sėjo m. Mokyt. Rėklaitis Jonas.

7. Vozbūčių pr. mok. II kompl. Veikia nuo 1928
m. Mokyt. Stankevičaitė Albina.

8. Obelijos prad. mok. Nuosavas valdiškas namas.
Veikia nuo 1920 m. Mokyt. Bilius Juozas.
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9. Zizėnų pradž. mok. Veikia nuo 1928 m. Mokyt.
Juodgudis Vincas.

10. Zizėnų pr. mok. II kompl. Veikia nuo 1928 m.
Mokyt. Gerulaitis Karolis.

11. Nemunaičių kaimo pr. mok. II kompl. Veikia
nuo 1928 m. Mokyt. Jakštytė Kazimiera.

12. Pošnios pradž. mok. Nuosavas valdiškas namas.
veikia nuo 1919 m. Mok. Kazlauskas Vladas.

13. Pošnios pradž. mok. II kompl. Veikia nuo 1926
m. Mokyt. Straigytė Veronika.

14. Manciūnų pr. mok. Veikia nuo 1919 m. rugsėjo
m. Mokyt. Miknevičius Benediktas.

15. Manciūnų pr. mok. II komp. Veikia nuo 1928 m.
Mokyt. Tumosaitė Liūda.

Miroslavo paštan gaunami laikraščiai ir
žurnalai.

«Mūsų Rytojus» 286, «Mūsų Laikraštis» 270, «Lie-
tuvos Aidas» 1, «Rytas» 4, «Saltinis» 17, «Suvalkietis» 1,
«Pavasaris» 17, «Sargyba» 12, «Ūkininko Patarėjas» 56,
«Sodyba» 4. «Ūkininkas» 22, «Lietuvos Ūkininkas» 16,
«Lietuvos Žinios» |, «Zemaitis» 1, «Tautos Kelias» 4,
«Švento Pranciškaus Varpelis» 102, «Žvaigždė» 45,
«Tiesos Kėlias» 4, «Lietuvos Mokykla» 1, «Ziburėlis» 15,

«Saulutė» 15, «Žemaičių Prietelius» 2, «Saleziečių Zi-

nios» 8, «Lietuvos Keleivis» 5, «Tėvynė» 3, «Saulė» 7,

«Jaunųjų Pasaulis» 1, «Jaunoji Karta» 1, «Chata Ro-
dzinna» 8, «Diena» 15, «Naujas Zodis» 12, «Vapsva» 1,
«Savivaldybė» 22, «Karys» 15, «Trimitas» 8.
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Keltu per Nemuną.

Didžiausia Lietuvos upė Nemunas turi daug tiltų, bet
ties Nemunaičiu dar nėra tilto ir žmonėms tenka per
upę persikelti keltu, seniau vadinamu «paramu».

Išsirengėm iš Miroslavo su klierikėliu Nemunaitin.
Pakeliui apžiūrėjom, nusifotografavom Tolkūnų piliakalnį.
Privažiuojam Nemuną, — net akį veria reginys. Tų krantų
aukštumas, tų pušelių žaliavimas, to Nemuno vingiavimas
ir vandens tyrumas, — ot, regis, nieko nebenorėtum, —

 

 

 

Nemunaičio keltas.

tik menkutę stubelę pasistatei paupyj ant Sano ir gyvenk
lakštingalos vietoj.

Arklius palikom ant kalno Nemunaičio kaime šiapus
upės, o mes su klierikučiu nuėjom stačiai atkalne žemyn.
Keltas kaip tik šioj pusėj mūsų laukia.

Užėjom ant lentomis išgrįstos aikštelės. Tilptų gal
apie 50 žmonių.  Apačioj po lentom didelis laivas.

Per Nemuną pertiesta stora sukta viela. Viela per-
eina per kelto stulpelio galą, kuriame yra įtaisytas vo-
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lelis. Gale laivo vairas. Vanduo muša į vairą, laivas
skersuojas ir visas keltas tuoj ima slinkti pirmyn. Per-
plaukus upę, vairą pasuka kitan šonan, vėl vanduo muša
vairan ir vėl keltas ima slinkti, bet jau priešingon pusėn,
vadinas, atgal per upę, ir taip be galo. Į dieną keliasi
kokius 50 kartų. Į metus kilnotojas uždirba virš 1000 litų.
Valdžiai moka 150 litų į metus nuomos.

Persikėlę Nemunaičių miestelin su klierikučiu persi-
skyrėm. Jis nuėjo klebonijon, 0 aš apėjęs smėlynan
įgrimzdusį mažą miestelį, užsukau valsčiaus valdybon.
Besiknisant po sudulkėjusius popierius, — jie ten nesu-
tvarkyti, pundeliais bile kaip surišti, — privažiuoja leng-
vas automobilis. (O čia žiūriu— mano draugas Bronius
Vasiliauskas, atsargos pulkininkas, Alytaus apygardos
teismo antstolis. Atvyko žmonių gąsdinti, tur būt, apra-
šinėti, manau sau.

Važiuoja į Vangelionių kaimą paskelbti kažkokį
raštą. Man tai gera proga pamatyti tą kaimą, pasišne-
kėti su žmonėmis. Važiuojam. Siauru smėliuotu keleliu
automobilis «naravijas», neina gerai.

Pušynėlį privažiavę, užvijom basą, trinyčiais apsivil-
kusį, vidurvasarį su kailiniukais, 90 metų senelį Mar-
tyną Butėną iš to paties kaimo, kur mes važiuojam. Įsi-
sodinom. Atsisėdo senis, žiopterėjo, akis pastatė ir...
net krūptelėjau: numirs čia mūsų automobily senis ir bus.
bėdos. Kam mes jį ir paėmėm. Antstolis popiergalius
vartydamas klausinėja jį, kur toks gyvena, kur toks.
Kur tau senis sakys. Jis apsvaigo tuo «navatnumu», kad
sėdi minkštam vežime, nekrato, gera, tas vežimas be ar-
klio, be gyvulio pats eina.

— Ar, tėvai, niekad nevažiavai tokiam vežime, au-
tomobily?

Pakratė galvą, — ne... ir vėl žiūri išsižiojęs pir-
myn ir vėl su juo nebesusikalbam.

P. Vasiliauskas mirktelėjo man viena akimi ir rusiš-
kai pridūrė: «on oduriel» — jis apkvaišo ...

Tas tęsėsi keletą minučių. Kiek toliau pavažiavę,
matom seniuką linksmai nusiteikusį; jau jis, pečius trau-
kydamas, pradėjo reikšti nusistebėjimą ir džiaugsmą, kad
«ant senatvės, va šituom licipierium» pavažiavęs.
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Per 1863 metų sukilimą jisai buvęs jau geras pie-
menukas. Sioj apylinkėj kazokai sučiupę lenkus ir daug
jų iškapoję. Senukas rašyt, skaityt nemokąs. Turįs du
sūnu Amerikoj, jie prisiunčia pinigų pragyventi. Kai jau-
nas buvęs, grodavęs vestuvėse su smuiku.

Sioj apylinkėj armonika yra retas dalykas. Vestu-
vėse, vakaruškose — visur su smuikais. Jei jau geres-
nis vakarėlis, ar turtingesnės vestuvės, tai groja net keli
smuikai ir didelė «basetlė».

Ties Vangelonių kaimu yra «Buizakalnis», ant kurio
buvęs rusų majokas.

Kai statė majoką, atbėgęs rusas kareivis į kaimą
klaustis, kaip tas kalnas vadinasi. Pasako jam, O jis už
kelių minučių vėl atbėga klausti; jam pasako, o jis eida-
mas užmiršta ir vėl atbėga klausti ir taip kelis kartus
bėginėjęs, kol galų gale išmokęs tą vardą ir tai eida-
mas vis kartojęs. .

Grįždami atgal prisisodinom pilną automobilį vaikų.
Jeigu pavažinėjom seną ąžuolą — dzūką, tai reikia pa-
važinėt ir mažus ąžuolėlius — dzūkelius. Pasirodo, ir
šie niekados nevažiavę automobiliu. Kiti buvo dar nė“
nematę tokios mašinos ir su tais buvo bėdos: niekaip ne-
galime įvadint vidun atsisėst. Tėvas leidžia, liepia sėst,
mes prašom, — glaudžias už motinos sijono, neina ir
gana, nors tu ką nori daryk. Pavėžėjom tik tuos, kurie
sėdo, nebijojo, kurie mokyklą lankę. Ot buvo įdomu
žiūrėti į jų žibančias akeles, į jų nepaprastą šypseną ir
užsidegusius tuo įdomumu veidelius!

Kokį kilometrą pavėžėję, paleidom. Toliau nega-
lima buvo vežti, nes mažesnieji jau pradėjo lūpytės trau-
kyti, — būtų pravirkę. Jiems baisu: išveš toji birbianti
mašina nuo mamos ir daryk ką nori. O taip būtų ne-
gera ir baisu be mamos. Kai išsėdo, tai kaip kulipkos
švilpė kaiman, o jau kalbų ten buvo, tur būt, visai savaitei.

"Klebonijoj pas kunigą Baltušką.

.  Medinėj, erdvioj klebonijoj radau savo kaimyną sve-
dasiškį kun. Baltušką, — vietinį ilgametį kleboną. Be
ceremonijų sučiupo jis mane ir nuvedė prie stalo, prie
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garuojančio paršiuko, — valgyk, sako, išalkai po mūsų
smėlynus lakstydamas. Tikrai buvo gardu valgyti po tų
gražių auto kelionės įspūdžių. Dar ir alaus naminio davė. *
Visiškai pasidariau stiprus ir dvasia ir kūnu.

Pavalgę, apėjom bažnyčią, šventorių, kleboniją, visas
palėpes, lentynas, — ar nerasim kokių įdomybių. Kai
ką radom, bet daug kas per gaisrus ir karus žuvo.

Bažnyčia.

Nors Nemunaičio parapijiečiai atrodo neturtingi, bet
bažnyčią išsistatė gražiausią visoj apylinkėj. Tai jau ku-
nigo Baltuškos nuopelnas.

Nemunaičio parapija įsteigta 1625 metais Mykolo ir
Kazio Sapiegų, 16726 metų kovo 7 d. dokumentu. Tais
pačiais metais Lenkų seime Zigmantas IlI-sis parapijos

įsteigimą patvirtino ir
apdovanojo kleboną 6
valakais žemės Ringela-
vičių (dabar Kalnėnų)
kaime, 6 valakais iš apy-
linkės tų kaimų folvar-
kų ir 3 val. Nemunai-
*čiuose. Be to, dar gavo
klebonas pievų ir daržų.

Kada statyta, kokia
buvo pirmoji bažnyčia,

nežinia. 1750 m. buvusi
ji atremontuota.

1831 metais bažny-
čion trenkė perkūnas ir
uždegė; būtų sudegęs
visas bažnyčios turtas,
jei nebūtų paskubėję ne-
laimės vieton miestelio
žydeliai ir nebūtų iš-
nešę daug brangių bažn.

Nemunaičio bažnyčia. daiktų. Po gaisro Vincas
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Žilinskas, Trakų teisėjas ir Nemunaičio seniūnijos aren-
datorius, savo lėšomis pastatė čia medinę, pušinio medžio,
bažnytėlę, tituluotą pirmuoju vardu: Nativitatis Beatae
Mariae Virginis, — Pan. šv. Dievo gimdytojos. Vietos
klebonas Andrius Žilinskis tais pačiais metais spalių 18 d.
bažnyčią pašventino.

1860 m. klebonas kun. Stasys Sakavičius bažnyčią
padidino, grindis naujas įdėjo, apkalė iš oro lentomis,
duris ir langus atnaujino ir ant stogo uždėjo du naujus
geležinius kryžius. Bažnyčia pasidarė 243/4 aršinos ilgu-
mo, 15 aršinų platumo ir 63/4 arš. aukštumo.

Dabartinė mūrinė gotikos stiliaus bažnyčia pastatyta
parapijonių lėšomis 1904 metais kun. Baltuškos rūpesčiu.

1840 m. klebonu buvo kun. Pranas Orvidas.
1892 m. kun. Ipolitas Ponkevičius perdavė kun.

Juozui Pakalniui; iš kun. Pakalnio perėmė kun. Albertas
Rubis, iš Rubio kun. Baltuška. Dabar klebonu kun. V.
Zelmis. | .

Parapijonių 2800 žm.
Rinkavos kaime, miškely, yra koplyčia. 1925 metais

joje buvo apsigyvenęs kunigas ir buvo įsteigta filija. Da-
bar kunigo nėra ir filija panaikinta.

Pamaldos tik lietuviškos.

Piliakalniai.

Bugonių kaime yra miškais apaugęs milžinkapis; Jo-
siūnų kaime ties Nemunu yra aukštas, laibas akmuo,
apie kurį pasakoja, kad tai esanti suakmenėjusi gražuolė.)
Kaitriškių kaime yra piliakalnis, vardu <«perkūnkalnis»;
prie jo yra senkapis. Nemunaity yra akmens gadynės
sodybos liekanų, yra rastas akmeninis, panašus į bron-
zinį, kirvukas, taip pat yra piliakalnis, kuriame randa
žmonių kaulų, senobinių padarų. Pieriškių kaime yra
milžinkapis, randama akmeninių kirvukų. Piliakalnio kai-
me yra piliakalnėlis.  Valeniškiuos yra «senkapiu»' va-
dinamas kalnelis, kuriame randa žmonių kaulų ir senovėspadarų. Vengelionių kaime—-piliakalnis.Sao

1) V. Krėvė „Dainavos šalies padavimai“.

355



 

Valsčius.

Prieš karą Nemaniūnai priklausė prie vad. «Alek-
sandrovskaja valost», kurios raštinė buvo Alovėj.

1918 metais susitvėrė Nemunaičio parapijos komi-
tetas, kuris, vokiečiams išeinant, ėmė vietoje tvarkyti
visus žmonių reikalus. Komiteto pirmininku buvo kun.
Feliksas Baltuška, nariai: Vertelkų Vincas ir Juozas Ku-
darauskas.

Karui atslūgus buvo privisę labai daug plėšikų. Ne-
maniūnų apylinkėje ėmė pasikartoti stambūs plėšimai,
žudymai. Tris tokius plėšikus vietinė milicija sugavo ir
vietos naujai įsikūrusi valdžia juos nubaudė mirtimi. Po
to plėšimai toj apylinkėj daugiau nepasikartojo.

Pirmasis milicijos vadas čia buvo zakristijonas Jonas
Pivoriūnas, dabar jis Svedasuos zakristijonu.

Bažnytkaimy iš 80 gyvenamųjų namų nėra nė vieno
mūrinio, visi mediniai. Gyvena 30 šeimynų žydų, 2 to-
torių, kiti visi lietuviai. Yra žydų medinė sinagoga, bet
rabino nuolatinio nėra, jis, esant reikalui, atvažiuoja iš

Alytaus, ar iš kitur. Krautuvių 19. Vartotojų bendrovė
«Ūkininkas» — lietuvių, kitos žydų krautuvės. Be minė-
tųjų, dar yra krautuvės: Pieriškiuos 1, CGalintėnuos 2
kraut. ir Makniūnuos 1. Bažnytkaimy yra 15 siuvėjų, 2
batsiuviai, 3 vilnakaršės ir totorių odos išdirbimo dirb-
tuvė. Automobilis 1, motociklas 1. Nuo 1930 metų vei-
kia telefonas; abonentas 1. Radio bažnytk. 4 detektoriniai
ir kaimuose 10: du iš jų su ruporais.

Viršaičiai: 1) Simanavičius Vincas, nuo pradžios
iki 1/I—20 m.

2) Siurskas Petras, nuo 1/1—20 m. iki 25/X—20 m.
3) Varakauskas Julius, nuo 25/X—20 m. iki 10/XII--

20 m.
4) Velička Adomas, nuo 10/XII-20 m. iki 1/1X—

21

5) Jagilevičius Aleksius, nuo 1/IX—21 m. iki 18/XII
—21 m.

6) Urbanavičius Andrius, nuo 18/XII-21 m. iki
11—22 m.

7) Pilkionis Viktoras, nuo 1/1—22 m. iki 1/III—22 m.
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8) Simanavičius Vincas, nuo 1/III-—22 m. iki 17/XI--
23 m. į

9) Urbanavičius Andrius, nuo 17'XI-23 m. iki
7/XII-1929 m.

10) Laukinykas Vaclas, nuo 7/XII-29 m. tebetar-
nauja.

Sekretoriai: 1) Vancevičius Stepas, nuo pra-
džios iki 1/XI-20 m. i

2) Velička Adomas, nuo 1/XI-20 m. iki 1/-—21 m.
3) Burzdikaitė Marė, nuo 13/1—21 m. iki 1/VII-—

21 m.
4) Jarmala Juozas, nuo 1/VII-—-21 m. iki 20/VIII-—

21 m.
5) Juškelis Ipolitas, nuo 20/VIII-—21 m. iki 6;XII--

21 m.
6) Baltuškaitė Stefanija, nuo 1/I—22 m. iki 26/I1—

23 m.
7) Leskevičius Bronius, nuo 26/11-—23 m. iki 19/XI

—23 m.
8) Abeciūnas Kazys, nuo 19/XI-23 m. iki 31/VIL-—

24 m.
9) Zovė Eduardas, nuo 1/VIIL-—-24 m. iki 14/VI—

26 m.
10) Cechanavičius Leonas, nuo 14/VI—26 m. iki

8/V—27 m.
11) Janauskas Bronius, nuo 8/V—-27 m. iki 20/XI-—-

28 m.
12) Sejavičius Pranas, nuo 20/XI--28 m. tebetar-

nauja.

Dvarai: 1) Makniūnų dvaras: Prieš karą buvo
šeimininku dabartin. savin. Karolis Muiželis. Išparceliuo-
tas 1923 m. Centrą valdo Karolis Muiželis. Dabar pa-
vadintas «Makniūnų kaimu».

2) Pakrikštės pal.: Savin. prieš karą — Karolis
Muiželis.  Išparceliuotas 1923 m. Centras nepaliktas.
Dabar pavadintas «Vidūnų kaimu».

3) Novoplento pal.: Savin. prieš karą — Karolis
Muiželis.  Išparceliuotas 1923 m. Centras nepaliktas.
Dabar vadinamas «Novoplento kaimu».
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4) Piliakalnio pal. Prieš karą savin. — Karolis Mui-
želis. Išparceliuotas 1923 m. Centras nepaliktas. Da-
bar vadinamas «Piliakalnio km.»

5) Rinkavos dvaras, (buv. Rinkaučizna). Prieš karą
savin. buvo Vladas Dakinevičius, dabar—jo našlė Stasė
Dakinevičienė.  Neišparceliuotas.

5) Jociūnų dvaras. Savininkas prieš karą ir dabar
Romaldas Karčiauskas. Dvaras neparceliuotas.

Ežerai: 1) Absingės 12 ha, 2) Did. Kuzanikas
5 ha, 3) Maž. Kuzanikas 25 ha, 4) Makniūnka 1,50 ha,
5) Dumblis 1,57 ha, 6) Ružaitis 4 ha, 7) Galintėnų 10 ha,
8) Švarkta 8 ha, 9) Ruža 24 ha, 10) Vabalių 60 ha,
11) Gulbinis (Sacerna) 11 ha, 12) Galintaukos 65 ha,
13) Nemuno upės 113,40.

Mokyklos.

1) Nemunaičio, įst. prieš karą Nemunaičio m. Mok.
Saldukaitė Ona.

2) Vabalių I kompl. 1924 m. Vabalių kaime. Mok.
Povylaitytė Barbora.

3) Vabalių II kompl. 1927 m. Galintaukos km. Mok.
Repšytė Eugenija.

4) Balninkų I kompl. 1922 m. Užupių km. Mok.
Vaičiūnienė Ona,

5) Balninkų II kompl. 1926 m. Gečialaukio km. Mok.
Baršauskas Kazys.

6) Balninkų II kompl. 1927 m. Dušnionių km. Mok.
Matulevičius Stasys.

7) Bugonių 1921 m. Bugonių km. Mok. Maknytė:
Marė.

Makniūnuose yra žemės ūkio mokykla. Tą dvarą
ir mokyklą pripuolamai lankiau, vykdamas į Ryliškius.

Atvykęs Alytun ir apsistojęs jaukioj kap. Petruškevi-
čiaus pastogėj, nesuspėjau pasigėrėti gegužės gražiu rytu,
čia pat pro mus vingiuojančiu aukštais krantais, maloniai
kvepiančiom pušim, ąžuolais ir žaliais krūmeliais pasipuo-
šusiu Nemunu, gavau pasiūlymą pavažiuoti motociklu ap-
skritin. Man tik to ir reikėjo. Ak ir atvažiavau čia negi
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sėdėti ant Nemuno kranto ir klausytis, ką sako srauniai
tekėdamas, čiurlendamas jo vanduo.  Motociklas su prie-

kaba, — patogu joj sėdėti. Tik mūsų talkininkui p. Vai-
tiekūnui «ant bagažniko» nepavydėtina. Bet kai jis toks
kuklus žmogus, jam «gerai». Mūsų tikslas nuvykti į
Ryliškius, kur yra statoma bažnyčia ir Lietuvos nepri-
klausomybei paminėti paminklas. Tikslas pasidarė įdo-
mesnis, kada sužinojau, jog Ryliškiuose yra kun. Zemai-
tis, buvęs mūsų 1-mo pėst. pulko kapelionas — mano
geras pažįstamas. Pakelėj stabtelėjom Lydekininkų kaime.
Mane sužavėjo tos menkutės, samanotos bakūžės, snigte
apsnigtos baltais vyšnių žiedų lapeliais.

Tokie pipiriukai maži vaikučiai pasitiko mus gale
kaimo, o jų melsvos akutės klauste klausė: «A is kul jie?
A kul jie vaziuoja? ..»  Ramiais žingsniais, tyliai, nedrą-
siai atėjo prie mūs keli kaimo vyrai. Kiekvieno rankoj
«bankrutka» — laikraščio popiery susuktas naminis taba-
kas. Dūmai tokie kartūs... Susidomėjimas smarkiai
plerpiančia mašina iššaukė veiduose retai pasitaikančią
šypseną. Siaip jie labai malonūs vyrukai. Vienas iš jų
nusiskundė, kad vis dar negali išeiti į vienkiemius; tai
matininko neprišaukią, tai tarpusavy galutinai nesusitarią.
Iš viso minėtam kaime yra 8 atskiri gyventojai. Kalnuoti
jų laukai tebeeina rėžiais, o senos sodybose trobos pra-
šyte prašosi į patogesnius ir kultūringesnius ūkius—vien-
kiemius.  Stabtelėjau Mečiaus Pociaus kieme.  Seiminin-
kės sūris prieš saulutę džiūsta, kmynai kvepia. Iš grį-
čios pro atviras duris veržiasi oran toks savotiškas, nie-
kur mieste neužtinkamas malonus kvapas. Pakelėj prie
šimtametės klėtelės durų prisegtas skelbimas, kad greti-
mam kaime ateinantį sekmadienį šaulių rengiamas vaka-
tėlis. Greta skelbimo apskrities viršininko privalomas
įsakymas. - Oi tu senute klėtele! Kad tu galėtum kalbėti,
prisėsčiau prie tavęs, pasišnekėčiau. Tu man pasakytum,
kokie buvo skelbimai ant tavo durų klijuojami, kai rusai
knygas draudė, kai vokiečiai paskutinį duonos kąsnį ėmė.
Ir dar daug ko įdomaus man praneštum, bet tu tyli, o
man reikia toliau važiuoti.

Perėjau kitam gale kaimo kalnely esančius kapelius;
keturi akmeniniai kryžiai, vienas senas geležinis ir dvi-
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dešimt penki mediniai įnešė tylų liūdesį širdin ir taip pat
kaip klėtelė nieko aiškaus nepasakė. Nei senų užrašų,
nei metų nesuradau.

Kokie tie dzūkai patriotai! Privažiavom Junaraisčio
mišką, skaitau pakelėj ant stulpo iškabą: «Dzūkų Miškų
Urėdija .. »

Matėme kaimą, reikia pažiūrėti ir dvaro. Na tai ir
užsukom į Makniūnus pas p. Muiželį. Ponas šeimininkas
ir erdvūs mediniai rūmai mus gana maloniai sutiko.

Pasirodė, kad tasai dvaras buvo karališkas. Rusų

imperatorius Povilas I jį dovanojo generolui Ferzenui už
atsižymėjimą kovoje su Kosciuška ties Matjevicais. Gene-
rolas Ferzenas kartu su Makniūnais gavęs 300 vergų —
baudžiauninkų. Dabartinio dvaro šeimininko prosenelis
Jonas Muiželis 1796 metais Makniūnus nupirkęs nuo gen.
Ferzeno (Muiželiai—švedai, priėmę rusų pilietybę). Prieš
karą čia buvo virš 2000 ha žemės. Dabar dvaras išpar-
celiuotas ir paliko tik 150 ha. Darbininkų samdo 16 žm.
Yra traktorius, kuris naudojamas kuone išimtinai dvaro
darbams. Siais metais atkviestas Fredoj (Kauno prie-
miesty) baigęs aukštesniąją sodininkystės mokyklą spe-
cialistas sutvarkyti sodą, užveisti sodams skiepus. Sode
iš 700 vaismedžių užpraeitą žiemą iššalo 143.

Jau ketvirti metai kaip čia veikia pieninė. Kasmet
pieno gamyba auga ir, reikia tikėtis, dar augs. Vedėja
Liūda Mineikaitė, rokiškietė.

Teko susipažinti su malonios išvaizdos jaunikaičiu—
Raitininkų km. šaulių būrio vadu, agronomu  Matulioniu.
Jis nuolatos čia gyvena ir yra apylinkės agronomu. Tai
vasarą. Žiemą veda ir tvarko Ž. U. Rūmų žiemos ūkio
mokyklą. Pirmiau ta mokykla buvo Alovėj, bet ten ne-
buvo geros patalpos ir todėl šiais metais ji perkeltaįMak-
niūnus. Yra išnuomota 13 kambarių atskirame name.
Gerai įtaisytas mokyklos radio, knygynėlis, mokslo prie-
monės. Priimami mokytis ne jaunesni 17 metų amž.
Pažymėtina, kad pats geriausias mokinys buvo 42 metų
vyras, 46 ha ūkio savininkas. Iš viso šiais metais mo-
kėsi 18 mokinių.

Apie tuos visus reikalus pasišnekėjęs p. Muiželis dar
parodė savo nemažą biblioteką, kurioj randasi per 2000
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knygų, tarp kurių nemažas skaičius bibliografinės reteny-
bės, kaip: «Statut Litewski», evang. reform. kun. Dam-
brausko «Kazanie» ir kit.

Pasigėrėję minėtais senais leidiniais p. Muiželienės
buvom pakviesti prie užkandžio. Viskas sveika skanu.
Iš verandos gražus reginys, paukščių čiulbėjimas ir skrai-
dančių muselių bei vabalėlių zirzenimas sudarė tokią nuo-
taiką, kurios niekad negalėčiau mainyti ant kauniškių dulkių.

Po vaišių, po visų įspūdžių grįžome į Alytų.
1916 m. veikė «Ryto» draugijos mokytojų kursai.

Kursų vedėjas buvo kunigas Baltuška. Viso baigė 18 as-
menų ir gavo štai šitokius liudijimus:

Liudijimas
Šis duotas Mortai Vincento Mazaliauskaitei Sieilinų

kaimo, Seinų apskričio, Suvalkų rėdybos, baigusiai Nemu-
najtyje Elementorių mokytojų kursus ir gavusiai šiuos
laipsnius:

ŽiRUDAS A 0 EMO)

Lietuvis Raidė ia 0)

na Lietuvos istorija < |. | . . keturi (4)

a Gedgralija: 2 „7 Re (4)

e Metodika. || ||| „penki (6)
TZištia'ašūs bis 3)

„BE a L
Šį raštą tvirtiname savo parašais ir pridėjimu ant-

spaudos «Ryto».

Užveizdėtojas kursu
Antspaudas:

Lietuvių Švie- ir mokytojas tikybos. kun. Baltuška
timo draugija L o L

šB sekas Nes Mokytoja kursu: O. Taunytė
munajtis. Ant kvotimu dalyvavo: Kun. V. Šaikauskas

Kun. K. Paulavičius

Malūnai: 1) Jociūnų dvare vandens malūnas. Savi-
ninkas Romaldas Karčiauskas.

2) Nemunaičio miestely motorinis malūnas, savinin-
kas Mauša Peknis.
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Plytnyčios: 1) Makniūnų dvare, savin. Karolis
Muiželis. Plytos dirbamos rankomis.

2) Sudvajų kaime, savin. Abraomas Boravičius. Ply-
tos dirb. rankomis.

Nemunaičio pašto agentūroje gaunamų
laikraščių sąrašas.

«Mūsų Rytojus» 95, «Mūsų laikraštis» 45, «Lietuvos
Ūkininkas» 40, «Ūkininko Patarėjas» 35, «Trimitas» 20,
«Mūsų Vilnius» 9, «Karys» 8, «Sodyba» 2, «Naujas Zo-
dis» 3, «Jaunoji Karta»4, «Žvaigždutė» 15, «Pavasaris» 10,
«Zaigždė» 15, «Varpelis» 40, «Saleziečių Zinios» 8, «<Ry-
tas» 1, «Darbininkas» 2, «Saltinis» 4, «Diena» 4, «Zydų
Balsas» 1, «Dzien Kovenski» 1, «Jaunųjų Pasaulis» 3,
«Vienybė» 2, «Bendras Darbas» 10, «Savivaldybė» 8.
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Simas Jonavičius.

Daktaras S. Jonavičius gimė Noragėlių kaime, Sei-
rijų valsč. 1890 metais lapkričio mėn. 27 d.

Pradžios mokslą ėjo Seirijuos, gimnaziją Suvalkuos.
1912 metais, baigęs gimnaziją, nuvyko Varšuvos univer-
sitetan ir 1916 metais baigė medicinos fakultetą.

Karo metu tarnavo rusų kariuomenėj karo gydytoju.
1918 metais balandžio mėn. grįžo Lietuvon ir nuo to
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laiko gyvena Alytuje. Jis yra apskrities ligoninės vedėju,
o kas svarbiausia, kad dr. Jonavičius yra Alytaus miesto
ir viso apskrities visuomeninio judėjimo ašis.

Kuriantis Lietuvos vyriausybei, dr. Jon. buvo pir-
muoju apskrities valdybos nariu, pirmuoju Alytaus šaulių
būrio, vėliau išaugusio į rinktinę, šauliu, pirmuoju para-
pijinių komitetų ir valsčių valdybų organizatorium.

Daktaras Jonavičius yra vienas iš tų tylių, bet stip-
rių, energingų ir patvarių visuomenės darbuotojų, kurie
dirba ne tam, kad juos kas matytų, kad juos girdėtų,
kad apie juos rašytų, bet tam, kad Tėvynė laisvėtų!

Seirijų bažnyčia, kunigai ir turtas.

Seirijų bažn. dokumentai siekia 1584 m., bet žmo-
nės pasakoja, būk pirmoji bažnyčia stovėjusi Seirijų parap.
gyv. Rožkių km. laukuose, kalnely, «koplyčiakalniu» va-
dinamam. Kitas yra vardu «Kryželių kalnas». Pirmame
kalnely buvusi bažnyčia, antrame kapai. Per «Kryželių»
kalną 1915 m. buvo kasamas rusų apkasas. Vienoj vie-
toj rado desėtką žm. kaulų.

Yra ir pačiame Seir. mieste, paežery, aukštas kalne-
lis, irgi Koplyčiakalniu vadinamas. Tan kalnan galima
nueiti tik daržų ežėmis. Ant kalnelio stovi senas, medi-
nis kryžius ir papurtusi kriaušė. Zemėje kyšo akmenų
ir vienoj vietoj yra įdubimas. Cia buvusi koplyčia, o kur
įdubimas, ten buvęs pokoplyčio rūsis.

Miesto gyventojas senelis Pukelevičius sako, kad, ma-
žas būdamas, kalnely matęs apipuvusią, griūvančią baž-
nytėlę.

monės pasakoja, kad ji buvusi ąžuolinė, per pran-
cūzmetį jau apgriuvusi. Taigi galėjo išstovėti nedaugiau
200 metų. Vadinasi, galėjo būt pastatyta apie 1600 m.
Ją gal statė koks misijonierius.

1654 dominikonai rašo, kad Seirijų bažnyčia apimta
kalvinų, ir nesitiki išsilaikyti.

Kai kalvinų bažnyčia atiteko katalikams, suprantama,
minėta koplytėlė nebebuvo reikalinga.
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1560 m. Seirijų dvarų savininkas Mikalojus Rudasis
Radvilas tampa kalvinu. Jam 1584 m. IV/27 d. mirus,
Seirijai atiteko jo sūnui Mykolui, kuris jau 1579 m. buvo
Naugarduko vaivada. Jam mirus (1589 m.) turtas liko
sūnui Jurgiui, gim. 1578 m. Sis buvo uolus kalvinas;
1598 m. Seirijų kalv. bažnyčiai padovanojo turtų ir dar
Sventežery pastatė kalvinų bažnyčią.

«Katalikų kunigui ir pasisukti nebuvo leista»...

 

 
Seirijų katalikų bažnyčia.

Bet 1654 m., per karą su rusais, Boguslavas Rad-
vilas nebeturėjo laiko savo kalvinų globoti. O čia kata-
likų antplūdis. Dominikonas kun. Steckevičius išvijo iš
Seirijų ir Sventežerio kalvinus ir tose bažnyčiose ėmė
laikyti katalikiškas pamaldas.

Bet 1656 m. rugsėjo m. 29 d. pats Boguslavas Rad-
vilas, nors iki mirties buvo kalvinas, atiduoda Seirijų kal-
vinų bažnyčią katalikams ir apdovanoja turtais.

«Viešpaties vardan. Amen. Kadangi viską ryjantis
laikas tik dorovei ir raštui leidžia amžiniems likti, tinka,
kad žmonių reikalai, laikui bėgant, užtektinu rašytu Jiu-
dijimu būsimiems laikams būtų paskelbti. Kad Mūsų
garbė amžinai gyventų ir būtų minima, Mes Boguslavas
Radvilas, Didžiosios Lietuvių Kunigaikštystės arklydininkas,
Dievo malone kunigaikštis Biržuose, Dubinkuose, Slucke,
Kopyliuje ir t. t. paveldėjęs savininkas.
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Viešai paskelbiame visiems, kam tik reikia žinoti,

kad mes tėmydami mums Dievo pavestų Mūsų žmonių
reikalus, nutarėme Mūsų turtuose, Seirijais vadinamuose
Trakų vaivadijoj esančiuose, įkurti (zafundowac) katalikų
bažnyčią ir apgyvendinti prie jos kunigą. Bet, kad jis
turėtų kuo maitintis, paskyrėme tam tikslui ir turtų. Kad
Dievui garbė bažnyčioje būtų uoliai ir tvarkingai tei-
kiama, šitai bažnyčiai ir jos dabartiniu ir būsimiems kle-
bonams duodame šešias sodybas Seirijų mieste, iš kurių
turi būti katalikų bažnyčios klebono jurisdika, praside-
dančio nuo kelio, einančio iš Kauno į Gardiną iš kairės
pusės, su triobomis ir gyvenančiais žmonėmis, su užau-
gusiais vyrais ir moterimis su jų vaikais ir tarnais parei-
gomis, trobomis bei laukais ir su keturiais valakais že-
mės miesto laukuose. Skaitant po keturis valakus kiek-
vienoje atmainoje, iš viso bus dvylika valakų ir keturio-
lika margų; su visur iškrikdytomis šienaujamomis pievo-
mis, lankomis, ganyklomis, balomis, krūmynais, daržais ir
visokiais dalykais, kuriais gali visiškai laisvai naudotis.
Be to, visokių gėralų laisvą smuklę jurisdikoje, už kurią
niekam jokios mokesties neprivalo mokėti; pilną teisę žu-
vauti visuose ežeruose, imti iš girios medžių, kiek tik

reikia statymui trobų tiek klebonijos, tiek jurisdikos gyv.,
taip pat kurui ir kitiems reikalams. Visa tat leidžiame ir
duodame. Jokių iš tų turtų įplaukų, «činšų», patarna-
vimų nepasiliekame nei sau nei Mūsų įpėdiniams, bet su
visokiomis valdymo ir nuosavybės teisėmis ant visados
šiuo Mūsų raštu duodame ir dovanojame. Tai yra, ši-
tuos turtus gali ramiai turėti ir naudotis taip dabartinis
klebonas, taip jo įpėdiniai. Ir nuo kalbamos bažnyčios
nieku būdu neprivalo turtai kam kitam tekti. Be to pasi-
žadame duodamus turtus ginti nuo visokių skriaudimų ir
priekabių ir net verčiame mūsų įpėdinius visados tai
daryti. Kuolabiausiai įsisaistome ir mūsų įpėdinius įsais-
tome, kad jei, saugok Dieve, bažnyčią ar kleboniją iš-
tiktų ugnis, o net ir taip, tiek bažnyčios, tiek klebonijos
taisymo ar tvartų tvėrimo reikalus privalo Seirijų dvaras
ir Mūs įpėdiniai vesti, taisyti, statyti ir žiūrėti, kad vis-
kas visados būtų tvarkoje. O jei kartais ko kunigui
truktų, tai mūsų įpėdiniai privalo parūpinti. Nes norime,
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kad mūsų įstaiga per amžius būtų ir neišnyktų dėl ma-
žumo įplaukų. Užtat norima ir būtinai verčiama Mūsų
įpėdinius, kad niekados mūs pas Dievą neužmirštumėte.
Savo ranka pasirašydami dėl didesnio tikrumo Mūsų ant-
spaudą prispausti liepėme.

Duota 1656 metais 29 d. rugsėjo m. Slucke.
(A. V.) Boguslavas Radvilas, kunigaikštis,

D. Liet. kun. arklydininkas mp.

 

 

Katalikų bažnyčios šventoriun įlindę dvi žydų krautuvės

Kaip ilgai kun. Steckevičius Seirijuos klebonavo -
nėra žinių. Yra žinia, kad iki Boguslavo Radv. mirties
(1669 m. XII--31 d.) pavesta katalikams bažnyčia vis
tik dar buvo kalvinų rankose. Nesuprantama tokia fun-
dacija. Pats iki mirties būdamas kalvinas, pats remdamas
kalvinų judėjimą, padėdamas pagaminti kalv. lietuviškąjį
Sv. Raštą, atiduoda katal. savo bažnyčią!?

1678 m. prasideda Seirijų kat. bažnyčios aktai. Kle-
bonų pavardės juose neminimos.

1696 m. liepos m. 16 d. pradeda pasirašyti kun.
Karolis Andreikavičius, Seirijų ir Sventežerio klebonas.

1744 m. kun. Juozas Žakovskis
1747-51 m. kun. Juozas Koračenko
1753 m. kun. Jurgis Wierzchlinski
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Nuo 1754 m. sausio 1 d. kleb. kun. Krištupas Bech-
leris. Nuo 1755 m. aktai ir kitoki dokumentai žuvę.

1763 m. kun. J. H. Jozefovičius.
1771 m. kun. Dochalskis.
1778 m. 2—VIII Simno dekanas, Seirijų klebonas

kun. Jozefowicz, Simne instaliuoja kleboną kun, Miškauską.

5 d. balandžio m. 1782 metais kun. Jozefowicz rašo
štai tokį testamentą: — «Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus
ir Sventosios Dvasios Amen. Aš Jonas— Jurgis  Jo-
zefowicz Inflantų kanauninkas, Simno Dekanas, esu Dievo
iš žemės sutvertas ir kūną žemei grąžinu; mano dūšią
Dievas išganys ir užtariant šv. Motinai ir visiems šven-
tiesiems mano dūšią į Jo švenčiausias rankas atiduodu.
Ir ką tiktai Dievo Apveizdai leidžiant esu įgijęs, viską
Dievo garbei aukoju. Prie šitos Seirijų bažnyčios fun-
dinu altariją ir jos išlaikymui palieku 10.000 lenk. auk.,
pas kunigaikštį vyskupą 4000, pas Smolensko vaivadą
200, mano dėžutėje 150, — iš viso bus 10300. Nuo
šitos sumos, skaitant po septynis procentus, altarija kas-
met privalės gauti po 721 I. auks. ir kun. altarista per
amžius turės kas savaitė po dvejas šv. Mišias laikyti už
mano dūšią, taip pat ir už tų, kuriuos galėjau nu-
skausti; vienos mišios bus pirmadienyje, antros šeštadie-
nyje į Dievo Motiną. Visus bažnytinius daiktus: kielikus,
monstranciją, arnotus ir t. t., kuriuos savo pinigais pirkau,
palieku prie šitos bažnyčios savo įpėdiniams. Virtuvės
ir kambarių daiktus palieku klebonijai. Mano drabužius,
nors ir menkus, išparduoti ir pinigus vargšams išdalinti,
kad melstųsi už mano dūšią. Iš galvijų palivarke lieka
4 jaučiai, 5 karvės, visos avys ir kiaulės. Kiti gyvuliai
mano giminėms bus... Geriausias arklys Navickui, du
arkliu p; Nevodvorskienei ir du — ponams Nausučiam
seniūnam. Palivarko šeimynai išmokėti iki šilingo. Iš
Sventežerio bajorų: Kristupo 20 auk., iš Mikyčių Re-
vinsko 32 auk., iš Jurizdikiečių visų metų činšą paimti.
Virėjui užmokėti 50 auk. Iš Lapšiaus žydo paimti 50
auk. nuomos...

Rašyta Seirijuose 1782 m. 5 balandžio
kun. Jonas Jurgis Jozafavičius»
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1783 m. klebonu kun. Leonardas Šimanavičius. Su-
statytas bažn. inventorius. Tai seniausias šios bažn. in-
ventorius. Jame pažymėta bažn. priklausantis jurzdikas
su 14 gyventojų, kurie po 1 dieną į savaitę privalėjo
eiti klebonui baudžiavą. į

Be to, klebonui priklauso Lapsių folv. ir Sventeže-
rio filija.

1790 m. vikaras kun. Orzechovskis. Jis gyveno
Seirijuos 20 metų. Vėliau persikėlė į Sventežerį klebonu.

1790 m. atėjo kleb. Tomas Z.danavičius. Jis mirė
1793 m. kovo m. 2 d. 31 metų amž. Po jo kun. Po-
vilas Rapcevičius. Jis išklebonavęs Seirijuos 23 metus,
mirė 1816 m. 64 metų amž. Atvyko kun. Pranas Na-
metkevičius, kilęs nuo Beržininkų, gim. 1774 m., buvęs
seniau Seirijuos 9 metus vikaru ir 9 metus vikaravęs
Rudaminoj.

Tuo laiku ant šventoriaus po vienu stogu buvo dvi
krautuvėlės. Tarp jų buvo šventoriaus vartai į bažnyčią.

Siais metais t. v. Pavojaus komisija atvykusi iš Alytaus
nutarė nugriauti.

Pagal 1783 m bažn. inventorių du žydeliai: Hero-
chim ir Leizer mokėjo klebonui už patalpą po 40 auksn.
kasmet činšo. Ar už žemę, ar už patalpą mokėjo činšą,
invent. nepažymėta.

Kun. Nametkevičius ėmė rūpintis, kad tuos žydelius
nuo šventoriaus nukeltų. Jis remontavo bažnyčią, vieton
vėjo nugriautų 2-jų bokštų, padarė dabartinį vieną.

Civil. valdžia, į kurią klebonas kreipėsi 1824 m.,
pranešė, kad ji sutinkanti tas krautuvėles nuo šventoriaus
pašalinti, tik patarė surasti lėšų jas perkelti.

Bet kaip tik lėšos, tai ir kabliukas.
Parap. Globos Komitetas su miesto burmistru Mik-

laševskiu pryšaky per konsistoriją rašo minėtai komisi-
jai raštą, išdėsto savo neturtingumą ir prašo priversti
žydelius išsikelti.

Komisija numato, kad žydelių perkėlimas kaštuotų
nemažiau 6,000 auksn., o jų parapijiečiai neturi, tai ir
perkėlimas atidedamas vėlesniam laikui. Patys, girdi, tar-
kitės su žydeliais.
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Buvo dar ir medinių krautuvių šventoriuje. Komisija
vis dėlto rado galimu medinę triobą nukelti, nes tas savi-
ninkams nesudarys didelių išlaidų. Tas buvo padaryta
1825 m. Zydai labai įnirto.

Kartą kun. Nametkevičius su keliais darbininkais ant
šventoriaus, toj vietoj, kur stovėjo žydo trioba, sodino.
medelius.  Zydai, nors tai buvo šabas, puolė ir gerokai
sumušė kleboną. Klebonas kiek pasirgęs padavė žydus
teisman; ar jie buvo nuteisti, nepasisekė rasti žinių.

Laikas bėgo. Klebonas triobas ir kleboniją statė,
remontavo. (Gi bažnyčia seno ir ėmė griūti. 1822 m.
liepos 24 d. ji valdžios buvo uždaryta, nes gresė pavo-
jus žmonių gyvybei. Pamaldos buvo perkeltos į naują
špitolę.

1824 metais ji buvo atremontuota ir vėl prasidėjo
joje pamaldos.

Kun. Nametkevičius išklebonavo 20 metų. Netekęs
vikaro pasikvietė iš Vilniaus («basąjį karmelitą») Komelijų
Sakalauską.

Meteliuos buvo «skandalistas» vikaras kun. Dainaus-
kas. Jis pasiryžo ateiti į Seirijus ir numarinti kleboną.
Seirijiškis labai nemėgo kun. Dainausko ir sužinojęs, kad
jis skiriamas į Seirijus, parašė dv. konsistorijai raštą pra-
šydamas duoti jam kurį nors kitą vikarą, tik ne Dainauską.

Konsistorija, lyg tyčia, ėmė ir paskyrė į Seirijus kun.
Dainauską vikaru.

1837 m. sausio m 10 d. kun. Dainauskas atvažiuoja
Seirijų klebonijon. Tuo tarpu klebono nebuvo namie.
Gal buvo, gal nebuvo, bet nesirodė. Sutiko svečią ba-
sas karmelitas kunigas vienuolis Sakalauskas. Jiedu tuoj
ėmė ir susiginčijo ir net apsistumdė. Kur buvęs, kur
nebuvęs, štai čia ir klebonas. Ėmė visi trys ginčytis ir

vėl apsistumdė. Kun. Dainauskas parmetė kleboną ant
grindų, išsuko jam ranką ir sutriuškino krūtinę. Kun.
Nametkevičius jau antrą kartą Seirijuos muštas.

Pašaukti tarnai k. Dainausko daiktus išmetė lauk.
Dainauskas, už kleb. durų ir miestely parėkavęs, išvažiavo
iš Seirijų.

Visi trys kunigai pasiuntė savo vyresnybei skundus.
Basąjį karmelitą iš Seirijų tuojaus išvijo. Kun. Dainausko
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čia nebeskyrė. Klebonas liko vietoje, bet aplaužytas,
gulėjo ilgą laiką lovoj. Visiems trims už peštynes buvo
liepta Miroslave 5 dienas atlaikyti rekolekcijas, civiliškai
tariant, kalėjime patupėti.

Tų pačių metų kovo m. 3 d. vikaru į Seirijus at-
vyko Alytaus vikaras kun. Domininkas Ivanavičius.

Kun. Nametkevičius ilgokai pasirgęs, paskui buvo
suparaližuotas. 1838 m. gruodžio m. 11 d. mirė.

"Laikinai parapiją valdė Liudvinavo vikaras kun. Jurgis
Ivaškevičius.

Jau žadėjo jį palikti čia klebonu, bet 2 dalykai jam
nesisekė: Sudegė klebonijos triobos ir nesugyvendamas
su vikaru, nuolat kėlė vaidus.

1843 m. klebonu atvyko kun. Vincas Leonavičius.
Laikiną kleboną paliko čia vikaru, o vikarą kun. Ivana-
vičių išsiuntė į Višakio Rūdą.

Tais pačiais metais čia vėl atmainos: kun. Leonavi-
čių siunčia į Suvalkus kapelionu, o atsiunčia klebonu kun.
Miką Gajauską. Tai tikras lenkas, gimęs Radziejevom.
Niešavos apsk. Varšuvos gub. baigęs Tikocino dvas. se-
minariją, įšventintas kunigu 1825 m. Prieš ateidamas į
Seirijus buvo klebonu Bakalarzew'e. Atsiuntė jį vysku-
pus Strašinskis. Gyvendamas 14 metų Seirijuos ne tik
nepramoko lietuviškai, bet dar vertė lietuvius lenkiškai
kalbėti.

Vienok jis rašė vyskupui laišką šiais žodžiais:
«Slabados (Miroslavo) kunigas man tik laikinai pa-

deda, prašau kuogreičiausiai duoti kunigą lietuvį, nes di-
desnė dalis parapijos nė žodžio lenkiškai nesupranta ir
kadangi aš vos vos tepradedu suprasti mano avelių balsą,
tai jie man vienam bedirbant turėtų daug dvasinių nuo-
stolių.

Tėvai vaikus turėdavę išmokyti sakyt, kai klebonas
klaus «rozumiesz», sakyt «rozumiem», ar «žalujesz», sakyt
«žaluję» ir t. tt Kas taip atsakyti pataikydavęs, tą prie
išpažinties prileisdavęs, kas ne, tą nuvarydavęs, nes esąs
dar «perkvailas».

1858 m. lapkr. m. 18 d. mirė kun. Gajauskas.
Vikarais buvo: kun. Pranas Rudzinskas, mėgo šnap-

siuką, išgėręs triukšmaudavo, namie retai tebūdavo;
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Martynas Paidokas (1850), Augustas Vaišnora (1851),
Silvartas Glinskis (1857), Motiejus Valavičius. Šis kle-
boną Gajauską numarino, palaidojo ir ėjo laikinai klebono
pareigas.

1859 m. vasario mėn. 7 d. atvyko klebonu kun.
Simas Strimavičius. Jis išbuvo iki 1873 m. kovo mėn.
Vikarai buvo: M. Valavičius, Adomas Sukvietis, Aleksan-
dras Baratinskas, Kazys Jonkaitis, Kazys Gilius, Juozas
Debinskis, Mikas Stasionis, Matas Bukšnevskis.

Po kun. Strimav. atėjo klebonu kun. Kazys Sakevi-
čius, Seinų Dekanato dekanas. Jis pirmas pradėjo sakyti
pamokslus lietuviškai ir katekizuoti lietuviškai.

1876 m. liepos m. 16 d. jis mirė turėdamas 40 metų
amž. — krūtinėj vėžys. Jis buvo marijampoliškis iš Lip-
niškių.

Atvyko klebonu kun. Mikas Smolenskis. Prieš atei-
damas į Seirijus buvo vikaru Kalvarijoj, buvęs 14 metų
kunigu.  Seirijuos išbuvo iki 1885 m. Paskui išvyko re-
ziduoti į Lomžą pas kun. Baltrų Smolenskį (gal giminę).

1876 m. kun. vikaru Bušniui išvykus iš Seirijųį
Sintautus, atvyko vikaru kun. Antanas Katilius, 2 metus
vikaravęs Rumbonyse.

Kun. Katilius 1885 m. išvyko klebonu į Šventežerį,
o šventežeriškis Matas Bujauskas atvykoį Seirijus klebonu.

Prie Bujausko pamokslai buvo lietuviški, bet giedo-
jimai lenkiški.  Vikarai: 1886 —90 m. kun. Petras Iva-
nauskas, 1891 kun. Petras Dvaranauskas; nuo pradžios
1890 m. buvo dar ir antras vikaras kun. Antanas Ra-
dušis. Kun. Dvaranauskas išmokė lietuviškai jaunimą
giedoti ir, vyskupui leidus, ėmė bažn. giedoti lietuviškai.
Tai buvo gavėnia. Žadėta pradėti nuo «graudžių verks-
my» lietuviškai. Klebonas žadėjo užgiedoti lietuviškai.
Bet lenkai apie tai sužinojo, bėgiojo pas kleboną, o čia
nevisai laimėję, — pas gaspadinę, kol galų gale gavo
pasižadėjimą, kad klebonas užgiedos lenkiškai.

Bažnyčioj susirinkęs lietuvių jaunimas su kun. Dva-
ranausku pryšaky nervinasi, kad tik gerai ir sutartinai išei-
tų giesmės. Zakristijonas uždega žvakes. Išeina kle-
bonas, gi girdim, užgieda: «gorzkie žaie .. .»

374



Minutę giesmininkai sumišo. Pora lenkučių tęsė
«žale», bet susigriebė lietuviai giesmininkai ir tuojaus nu-
viršino lenkus. Vis dėlto bažnyčioj pasidarė armideris.
Vieną ir tą pačią giesmę ėmė savaip šaukt dvi grupės.

Prasidėjo kunigų ir parapijiečių tarpe ginčai. Po
velykų kun. Dvaranauskas išlėkė iš Seirijų. Klebonas ir
pamokslus ėmė sakyti lenkiškai. Šv. Antano atlaidams
atkvietė iš Liškiavos senuką kun. Miliauską lenkiškai pa-
mokslą sakyti, o lietuviškai nebuvo nieko. Tas klausi-
mas, per gaspadinės įsikišimą, kun. Bujauską padarė lenką
šovinistą, o gaspadinę lenkiokams nesunku buvo papirkti.
Gal ir pati gaspadinė buvo kokia šlėkčionkėlė.

1891 m. rugsėjo m. 4 d. kun. Bujauskas mirė. At-
vyko Lazdijų kanauninkas, Seinų dekanas kun. Ignas
Bartlinskas. Jis buvo iki 1896 m.

Po to klebonu buvo kun. Katilius.
1910 m. jau rengės statyti bažnyčią, kalkes dirbo,

medžius pirko, vežė, plytoms dirbti pasamdė Zagarių
km. ūkininko Uzelio gabalą žemės. 1913 m. statė plyt-
nyčią ir t.t.

Kilo ginčai, kalbos, karščiavimai, o paskui karas, ir
bažnyčia liko ir po šiai dienai nepastatyta.

Prie kun. Katiliaus Seirijuos ėjo tyli lenkų —lietuvių
kova. Kun. Katilius, buvęs čia vikaru, gerai pažino žmo-
nių psichologiją. Jis ne iš karto įvedė lietuviškas pamal-
das, bet po truputį, labai atsargiai, lenkams, tarsi, nepa-
stebint.

Taip besidarbuojant bažnyčioje beliko tik lenkiška
evangelija. Negalima sakyti, kad kunigas Katilius būtų
didelis lietuvis-tautininkas. Jis dėl gyventojų daugumos
įvedė tokias ir pamaldas, — jis norėjo įtikti savo para-
pijonims, o savo privačius raštus iki mirties jis rašė len-
kiškai.

Kun. Baltrušaičiui Seirijuos vikaraujant 1907 m. įsi-
kūrė «Žiburio», «Žagrės» ir «Blaivybės» skyriai. Prie
šio vikaro, o ypač prie kun. Tautkevičiaus, tie skyriai sek-
mingai veikė ir lietuviai įgavo ūpo ir energijos dirbti.

Lenkai, ilgai tylėję, notaro Svietlinskio, jo sekreto-
riaus Bogdano, Cibulio ir Zvikelio paskatinti, sumanė at-
gaivinti bažnyčioje lenkystę.
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Jie kreipėsi į dekaną. Dekanas paaiškino dalyką
vyskupui, ir tas vėl liepia įvesti Seirijuos lenkiškus «prie-
dus». Katilius, gavęs raštišką įsakymą, nuvažiavo pas
vyskupą, išdėstė visą padėtį, ir vyskupas su klebono
nuomone sutiko. Lieka viskas, kaip iki šiol buvo.

Seirijų lenkiokai ir tą sužinojo. Dabar jų tikslas
buvo pašalinti iš Seirijų kleboną kun. Katilių. Bet rei-
kia surasti kokį jo netinkamumą.

Visi buvo susirūpinę bažnyčios statymu. Dėl to buvo
visokių gandų. Patiems «lenkų» vadams buvo nepatogu
visur kištis, pagaliau ir savo kailį jie dabojo. Na, tai
jie rado pagyvenusį žmogelį G., kuris neturėdamas tikro
užsiėmimo, rašinėdavo žmonėms prašymus, šunadvokatavo
ir buvo kažkodėl su klebonu gerokai supykęs.

G. pasiryžo klebonui atkeršyti ir suredagavo Suvalkų
gubernatoriui šitokį ant klebono skundą:

«Mes, Seirijų parapijos gyventojai, 1904 m. tvėrėme
katalikų kapinyną akmens tvora. Darbus vesti ir mūsų
sudėtais pinigais darbininkams už darbus mokėti buvome
įgalioję: Seirijų kleboną kun. A. Katilių, vaitą Simą Se-
veikį ir valsčiaus raštininką Joną Stankevičių. Bet jie,
pabaigę kapinyno tvėrimo darbus, ligi šiai dienai nepa-
norėjo duoti išlaidų apyskaitos, nors mes jau daugelį kartų
jos iš jų reikalavome. Tokis jų elgimasis verčia juos
įtarti. .

1968 m. Seirijų Rymo-Katalikų parapijos sueiga
nutarė pastatyti naują Seirijuose Bažnyčią ir nutarė sta-
tymą kam nors viešai per varžytynes atiduoti. Laukėme,
kada paskelbs viešojo pasamdymo dieną. Tuo tarpu
1911 metų gale vaitas Seveikis su raštininku Stankevi-
čium pradėjo prie kiekvienos progos pavieniui traukti į
raštinę mokančius pasirašyti žmones, versdami juos pa-
sirašyti po bažnyčios statymo mokesties išdėstymu, kurį bu-
vo tiktai vaitas su raštininku, be mūsų žinios, sustatęs. Su-
prantamas dalykas, kad kai kurie ir pasirašė. Nemo-
kančius rašyti užrašė visus, be jokio jų atsiklausimo. Da-
bar mūsų šaltyšiai gavo iš raštinės įsakymus, kad bažny-
čios statymui (pagal viršminėtą išdėstymą) išrinktų iš mūs
pinigus. Kadangi tas išdėstymas yra sustatytas be mūsų
žinios, dėl to mes jo nematėme ir po juo nepasirašėme,
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tai jis mūsų nesaisto, nors ir saisto tuos, kurie pavieniui
įtraukiami pasirašė. Jei išdėstymas būtų buvęs prista-
tytas parapijos sueigai ir jei po juomi būtų pasirašę da-
lyvavusieji sueigoj, tai jis saistytų visus: ir nepasirašiusius
ir nedalyvavusius sueigoj. Dabar gi išdėstymas neturi
jokios reikšmės.

Mes tik dabar sužinojome, kad 1908 m. parapijos
sueigos nutarime parašyta visai ne tas, ką mes nutarėme.
Mes nutarėme bažnyčios statymą kam nors iš viešų var-
žytynių atiduoti, užrašyta gi, kad bažnyčią statyti ir pi-
niginius reikalus vesti įgaliojame kun. Katilių, vaitą Se-
veikį ir jo raštininką Stankevičių, t. y. tuos pačius žmo-
nes, kurie 1904 m. tverdami kapinyną išleido mūsų pi-
nigus ir ligi šiol dar mums nedavė ir neduoda atskaito-
mybės.

Taigi, visą išdėstę, mes nusižeminę Jūsų prašome,
1) kad teiktumėtės be mūsų žinios ir be mūsų parašų
padarytą išdėstymą prisipažinti mus nesaistančiu, 2) įsa-
kyti sušaukt parapijos sueigą, kurioje mes galėtume pa-
reikalaut 1904 m. išlaidų ataskaitos ir jai patikrinti išrinkt
tam tikrus įgaliotinius, 3) leisti mums sueigoje pasitarti
ir nutart naujos bažnyčios statymo būdą.

Seirijai, 9/22 vasario 1913 m.
(Parašai) Dymsza, Adam Nedzinski, Josef Dymsza,

Adolt Dymsza, Antoni Dymsza, Aleksander Morkialis,
Josef Zalewski, Osip Maskeliūnas, Felix Radzievicz, Kaz.
Butrymovicz, F. Brzezinski, Mateusz Asadovski (visi šie
turi laimę lenkais skaitytis), J. Gegužinski (rodos, skundo
autorius). Toliaus eina lietuvių parašai: J. Zubrickas,
A. Jaruševičius, Lazauskas, Masionis, M. Zurinskas, Bin-
gelis ir t. t. — viso 60 parašų. :

«Seirijų R.-Katalikų parapijos 1909 (jau ne 1908?) m.
sueigos nutarimas apie bažnyčios statymą ar taisymą turi
daugelį trūkumų. Dėl to mums, tuo rūpinantiems, val-
džiai leidus, įsakyta buvo sušaukti naują sueigą, kuri įvyko
3 d. balandžio šių metų. Tačiau nors mums labai būtų
gaila, toji sueiga gali būti palaikyta neteisėta, dėl to, kad
nė vaitas, nė raštininkas nepanorėjo joje dalyvauti.  Raš-
tininkas Stankevičius net atsisakė protokolą rašyti ir mes.
buvome priversti pasamdyti pašalinį žmogų, kuris mūsų.
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nutarimus įrašytų į knygas. Mat, šitos sueigos nutarimai
nepatiko Seirijų klebonui kun. Katiliu, vaitui Seveikiui
ir raštininkui Stankevičiui, kurie paglemžė į savo rankas
visą statomosios bažnyčios medžiagos pirkimą ir darbų
vedimą. lr iš pat pradžių pasirodė, kad medžiaga, ypač
jų paruoštoje plytinėje (kurios pastatymui daug išaikvota
mūsų pinigų) daromos plytos yra netikusios. Sioje suei-
goje žmonės būtinai norėjo bažnyčios statymą pavesti ko-
kiam nors vienam prisiimančiam atsakomybę žmogui.
Klebonas, vaitas ir raštininkas, kurie pirmąją sueigą tu-
rėjo įgaliojimą statyti, pajuto, kad pramatytas uždarbis
išsprus iš rankų, dėl to jie ir pasirūpino, 1) kad mūsų
sueiga būtų neteisėta dėl to, kad niekas joje nepirminin-
kavo, 2) kad kitos sueigos visai nebūtų, jie pradėjo mus
varžyti, sodinti kalėjiman šaltyšius, stengėsi ištremti įtek-
mingesnius žmones, kaltindami juos žmonių kurstyme.
Šitokis jų elgimosi tikslas yra gana aiškus: įgąsdinti
žmones, nutrenkti jų drąsą ir tada šeimininkauti sau,
kaip tinkami. Kad tokiems dalykams klebonas yra tikęs,
matoma ir iš to, kad perdaug vaišina apskrities valdi-
ninkus. Šiems asmenims pas jį visados paruošta stalas
ir namai. Tą gali paliūdyti Seirijų policija ir miesto gy-
ventojai.

Mes Jūs drįstame prašyti leisti mums, sušaukus su-
eigą, veikiančius nutarimus pakeisti, nes praktikoje jie pa-
sirodė mums labai žalingi. Juk mūsų įgaliojimas stato-
majam komitetui vesti bažnyčios statymo darbus nėra
abipusis sutarimas, kuris ir pranyksta tik abiem pusėm
susitarus. Čia yra tik viena šalis: bažnyčia mums reika-
linga. Ar ji bus statoma ūkišku būdu, ar pasamdžius,
vistiek eis ne kieno kito, tik mūs pinigai: nė kunigas, nė
vaitas su raštininku jos nepastatys. Mes nenorime, kad
būtume išnaudojami, kad kas nors be vargo iš mūsų pi-
nigų kapitalus sukrautų.

Remdamiesi šituo išaiškinimu mes prašome: 1) ka-
dangi mūs bažnyčia visiškai supuvus ir neatidėliojamai
taisytina, isakyti kuo greičiausiai sušaukti parapijos sueigą,
nes 1909 m. nutarimas nepritaikomas; 2) Įsakyti parapijos
labo dėlei, kad kun. Katilius, vaitas ir raštininkas į su-

eigą visai nesikištų, ir kad sueigą vestų arba tam reika-
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lui paskirtas žmogus, arba žmogus, kuriam teisės leidžia
pavaduoti vaitą; 3) Remdamiesi 1864 m. aukščiausiuoju
ukazu apie valsčiaus valdininkų rinkimą, būtinai reikalau-
jame pašalinti iš mūsų valsčiaus mums nepageidau-
jamą raštininką Stankevičių, dėl to, kad jis, tikslu ar-
dyti kišasi į valsčiaus reikalus ir dėl to, kad atsisakė
mūsų sueigos protokolą rašyti; 4) Taip pat reikalaujame,
kad negeistiną mums kleboną kun. Katilių pašalintumėt,
dėl to, kad jis kišasi ne į savo dalykus ir, be to, visiškai
netinka klebonauti mūsų parapijoj, ir kad pasirūpintumėt
atsiųsti klebonu kun. Konstantiną Ostrovskį, kuris dabar
klebonauja Rutkų parapijoj Lomžos gub. Jis yra gimęs
Seirijuose ir gerai žino savo žmones ir jų papročius. Jį
mes galėtume įgalioti statyti bažnyčią».

Sitame skunde visiškai išlenda lenkininkų «yla iš
maišo». Jie čia remdamiesi neva žmonių sukilimu prieš
statomąjį komitetą, reikalauja pašalinti iš Seirijų lietuvius
—veikėjus, ypatingai kleboną. Savo reikalavimą, neva,
remia tuomi, kad klebonas nepažįsta žmonių būdo. Anot
jų, kun. Ostrovskis, gimęs, tiesa, Dzūkijoj (1874 m.), bet
dar kūdikiu būdamas palikęs ją ir visą laiką gyvenęs
Lomžos gub., geriaus žinąs Seirijų žmonių būdą, negu
kun. Katilius, kuris nuo 1876 m., iš pradžių kaip vikaras,
o nuo 1896 m. kaip klebonas Seirijuose gyvena. Iš ti-
krųjų gi, visas dalykas yra tame, kad Ostrovskis (Astrau-
skas) buvo Simno miestelio «lenko» sūnus ir tikrai buvo.
žinoma, kad jis veiks lenkų dvasioje. Tačiau, nors len-
kininkai kėlė Seirijuose riaušes, bet po skundais jie ne-
mėgo pasirašyti. Nėra skunde parašų nė kitų «kytres-
niųjų». Jie bevelijo privilioti vos mokančius tik pasira-
šyti «kvailus» lietuvius. Taigi, po šituomi skundu tėra
tik šie parašai:

P. Losovski, St. Masionis, K. Votongievicz, St. Jure-
lionis, J. Matanis, A. Laukianis, Petrikonis, K. Laukianis,
W. Masianis, D. Jasinski, St. Jaruszevicz, J. Petrikonis,
J. Aleksa, V. Aksninis, A. Maskeliunas, J. Remejkis, A.
Morkelis, Michal Zelianis, A. Liakis, A. Masionis, Osip.
Brzezinski, Petras Stočkunas, Andrej Pašukanis, Ivan Tu-
masonis, Ign. Ulczycki, Kar. Butrimovicz, J. Dymsza, Mi-
chail Mazetis, Adolf Dymsza, P. Remeikis (už nem. La-
zauską), už V. Dymszą O. Dymsza-—viso tik 33 parašai.
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Apie Ienkmetį štai ką pasakoja seirijiškiai
seneliai.

1863 metais aš buvau devyniolikos metų vaikinas.

Gyvenau pas savo tėvus Barzdžiūnų sodžiuje (Leipalin-

gio par.). Tuoj už mūsų sodžiaus buvo Kudrėnų dvaro

miškas. Tame miške, netoli nuo sodžiaus, tankumynėje,

buvo sukilėlių stovyklos. Sukilėliai vadinosi lenkais, o

kadangi mūsų sodžiuje buvo kelios šeimynos (tarp tų ir

mūs), kurios skaitėsi «šlacheckomis», tai su lenkais nemaža

turėjome santykių. Sukilėlių būrelio vyrai dažnai ateidi-

nėdavo pas mus iš miško tai pasikalbėti, tai pavalgyti, o

kartais ir pernakvoti. Tiesa, pernakvoti labai retai atei-

davo, nes, viena, jie miške turėjo geras palapines, o an-

tra, nemėgo skirtis iš būrio. Ties mūsų triobomis ant

aukšto kalnelio dieną ir naktį stovėjo sargyboj raitas ka-

reivis. Tokį sargybinį — kareivį (nežiūrint, kad buvo

uždrausta) ir man nekartą teko pavaduoti. Būdavo, nu-

einu pas jį, sėdu ant jo žirgo, paimu jo ginklus ir sė-

džiu, o kareivis tuo tarpu nueina sodžiun pavalgyti ar

šiaip pasikieminėti. Šio sukilėlių būrelio vadu buvo kaž-

kokis p. Hlasko, — jo tikroji pavardė man ir nebuvo

žinoma. Kai p. Hlasko atvyko į mūsų mišką, jo būrelis

buvo nedidelis. Bet tuoj ir pats vadas ir jo kareiviai
kreipėsi į aplinkinius dvarus ir į sodžius, ypač į «šla-

checkas okolicas», kalbindami ir ponus ir valstiečius su-

kilti prieš rusus. Valstiečiai, ypač lietuviai, nesidėjo prie

lenkų. Retai, retai kur kokis tarnas — berniukas, pa-

metęs ūkininką, ateidavo pas sukilėlius laimės pabandyti.

Smulkioji šlėkta iš okolicų irgi nenoriai «kibdavo» prie

būrelio. Daugiausia prisidėjo dvarai, ypač privatiški.

Labai dažnai atsilankydavo mūsų miško stovykloje Rač-
kaučiznos dvaro ponas Tokalius. Jis sukilėlių būrelyje
vadinosi žandaru.  Zandaro uždavinys buvo jodinėti su

keliais kareiviais po apylinkę ir tyrinėti bei žvalgyti, ar

neselina kur rusai, ar nestatoma kur sukilėliams pinklės,
sužinoti, ką veikia kitas gretimai stovįs sukilėlių skyrius.
Kaip žandaras, Tokalius buvo labai veiklus ir besiarti-
nantiems rusams nekartą padarė nuostolių, — bet apie
jį dar vėliau pakalbėsiu. Veiklus taip pat buvo ir Ginčio-
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nių ponas Grzędzinskis, Panemunės — Valskis ir kiti.
Sių dvarponių visi dvaro tarnai prisidėjo prie lenkų; ir
dar kaikuriuos valstiečius prikalbino. Prievarta prisidėti
prie lenkų valstiečių niekas nevarė. Valdiškųjų dvarų
nuomininkai, kaip Seirijų Idzkauskas, tiktai pasyviai da-
lyvavo sukilime: ateinantiems sukilėliams davė maisto, ar-
klių, drabužių ir kitų dalykų, bet pats prie jų nėjo. Dvaro
tarnams leido eiti pas lenkus, bet valstiečiams gąstaujan-
tiems priverstino rekrutavimo paskelbė, kad jei jie patys
savanoriais prie sukilėlių neisią, tai varu imti jis jų ne-
duosiąs. Taip pat pasyvus buvo ir Sventežerio ponas
Frid. Miškauskas*). Kaip elgėsi kitų dvarų ponai: Veisėjų,
Seinų, Simno, Alytaus — nežinau. Gana tik, kadį galą
Hilaskos būrys turėjo į tris šimtus vyrų.

Tačiau Hlaskos sukilėliai ne tiktai ties Barzdžiūnais
miške turėjo stovyklas. Jų stovyklos dar buvo ir Dzir-
miškės**) miške ir Alytaus miškų keliose vietose, ir Lei-
palingio, ir Veisėjų miškuose ir kitur. Pabuvę kelias die-
nas ar savaites vienoje stovykloje, jie persikeldavo į kitą
kraštą ir t. t., atsižvelgiant, kaip strategika ir atsargumas
reikalavo. Hlaskos žinioje buvo visa apygarda, panemune
tarp Kapčiamiesčio, Seinų, Simno ir Alytaus.

Stovyklos buvo parinktos miškuose, sunkiai prieina-
mose vietose. Kai stovykloje būdavo kareiviai, aplinkui
stovėdavo tanki sargyba ir nieko be leidimo nei įeit, nei
išeit neleisdavo. Stovykloje kareiviai gyveno tam tikrose
palapinėse, dažnai net tikrų triobų išvaizdą turinčiose,
taip, kad jiems ten ir žiemą nebūdavo šalta. Stovyklose

 

*) Fr. Miškauskas, anot kito pasakotojo (Galčiausko iš Sabinavo
Šventežerio parapijos, buvusio 1863 m. pas Miškauską vežėju), sakydavęs,
kad iš šito sukilimo nieko gero nebūsią. Jis su lenkais visai nesusidėjęs
Ir jei kuris ateidavo, tai tik valgyt duodavo. Vieną kartą, pavasario metu,
Miškauskas kažin kur kelioms dienoms išvažiavo. Pasklido gandas, kad
ponas jau prisidėjo prie lenkų ir ims į stovyklas visus vyrus. Šventežerio,
Mikyčių, Teirų ir kitų Šventežerio dvaro sodžių vyrai suėjo į Ežerėlių lau-
kus ir, išsislapstę po krūmus, išbuvo ten visą savaitę. Ežerėliai, mat, buvo
Seirijų dvaro, o Idzkauskas buvo paskelbęs, kad Ežerėlių vyrų neduosiąs Ien-
kams, dėl to ir šventežeriečiai čia prisiglaudė. Tuo tarpu sugrįžo Miškaus-
kas ir, pats atvažiavęs į krūmus, užtikrino vyrus, kad nė jis pats prie lenkų
neprisideda, nė vyrų jiems neduosiąs. Po to vyrai vėl sugrįžę dirbti pa-
vasario darbų.
„„„**) Vienas senas Seirijų parapijos žmogus pasakojo, kad Dzirmiš-

kėje buvusi miške lenkų kalvė. Jie ten darydavę armotas. Kokio nors
medžio, kad ir alksnio ar beržo, — rąste išgręždavę skylę; rąstą apkaldavę
lankais ir šaudydavę. Ar tai yra tiesa, ar sukilėlių pajuokimas, nežinia.
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buvo pargabenti amatininkai: staliai, kalviai, rimoriai, ku-

rie dirbdavo ginklus ir arklių apdarus. Daiktus, sunkiau

padaromus, kaip, pav., vežimus, lenkai rekvizuodavo dva-

ruose ar pas amatininkus įmonėse. Taip pat jie rekvi-

zuodavo javus, mėsą, audeklus, kailius, arkliams pašarą

ir įvairius kitokius daiktus. Tačiau, rekvizicijas darydavo

tiktai dvaruose ir tuoj mokėdavo pinigus. Pinigų šiems

reikalams turėjo iš renkamų aukų. Be to, stovyklose

buvo tam tikros aikštės, vadinamos pleciais, kur rekru-

tuojami kareiviai buvo mokinami mankštos, šaudymo ir

kitokių kareiviui reikalingų dalykų.  Hlaskos būryje buvo

ir kunigas — kapelionas, kuris stovykloje kasdien laiky-
davo šv. Mišias ir klausydavo išpažinties.

Iki lenkmečio administratyvinė valdžia buvo vietos

gyventojų rankose. Apskričių viršininkai buvo lenkai,

valsčių vaitai dvarininkai. Ir sukilimo metu administra-

cija likosi ta pati. Tik vyriausioji valdžia, kuri iki lenk-

mečio buvo rusų rankose, dabar atiteko sukilimo vadams.

Lenkmetis, kaip ir kiekvienas karas, neapsiėjo be plėšimų.

Tačiau sukilimo vadai plėšikus smarkiai bausdavo.

Buvo toks atsitikimas. Leipalingio vargonininkas,

dvaro įplaukų raštininkas (pisar proventowy) ir dar pora

dvaro ponpalaikių prisidėjo savanoriais prie sukilėlių.

Jie savo užimamose vietose gyveno neblogai, bet jie ti-

kėjosi pas lenkus dar geriau pelnyti. Tačiau apsiriko.

Hiasko stovyklose buvo mankštinami drauge su kitais

kareiviais. Mankštinimas nelabai sekėsi, buvo sunku,

o pelno jokio. Dėl to jie visi keturi, gavę ginklus ir

prisikalbinę dar penktą, Valentinavičių, leipalingietį,pa-

metė stovyklas ir išėjo patys laimės ieškoti. Jie pasiėmė

kažkurio ūkininko vežimą ir arklius ir pradėjo važinėti po

sodžius rinkdami daiktais ir pinigais aukas sukilimui. Jiems

tai daryti juo buvo lengviau, nes visi apylinkės gyvento-

jai žinojo, kad jie tikri sukilėliai. Jie gi mažai kur

gražumu prašė aukų: ėmė, kas jiems tik patiko: audeklus,

juostas, lašinius, kumpius, dešras, sviestą, sūrius, kiaules,

avis ir net pinigus. Jei kuris nors bandė kiek priešin-

tis, tai tą tuoj pakardavo. Surinktus daiktus kur nors

parduodavo ir vėl rinkdavo. Žmonės dejavo, bet

nežinojo, kam skųstis. Net patys vaitai manė, kad jie
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rekvizuoja sukilimo vadų įsakyti. Kartą jie pervažiavo
per visą Jovaišių sodžių ir prisiplėšė, ko tik norėjo.
Pagaliau sustojo Jovaišių sodžiaus smuklėje. Prie jų buvo
prisiplakusios ir dvi kažin kokios mergos.  Pardavę
smuklininkui iš žmonių atiminėtus daiktus, ėmė puotą kelti.
Tuo tarpu lyg tyčia pro smuklę jojo Hlasko su kėliom
dešimtim kareivių. Užėjęs į smuklę jis pažino puotau-
jančius bėglius. Sie gi, pamatę sukilėlių vadą ir žinodami,
kad jis už žmonių plėšimą sukilėlių vardu juos smarkiai
baus, nusigando ir bandė pabėgti. Tai pastebėjęs Hlasko
liepė savo vyrams areštuoti juos. Pradėjo juos tardyti
ir sužinojo, kad jie tik ką apiplėšę sodžių ir pardavę
smuklininkui daiktus puotauja.  Pašaukė sodžiaus gyven-
tojus ir padarė dar smulkesnį tardymą. Iš jų Hlasko
sužinojo, kad jau kelios savaitės, kaip plėšikai prisidengę
sukilėlių vardu «rekvizuoja sukilimo reikalams», plėšia
apylinkę, elgiasi žiauriai su žmonėmis ir t. t. Pabaigęs
tardymą Hlasko liepė savo vyrams atnešti ištraukus iš
plėškės viržį ir patiesus pirmiausia smuklininką įkirsti jam
20 brankytų viržių, o paskui — po 25 viržius plėšikų
bendrininkams.  Daiktus, kuriuos dar rado pas smukli-
ninką, sugrąžino žmonėms, o už tuos, kurių nerado, Hlasko
užmokėjo pinigais. Dalį pinigų apmokėjimui rado pas
plėšikus, o dalį paėmė iš savo iždo. lr pasakė susirin-
kusiems žmonėms: — Man labai gaila, kad šie nedorė-
liai taip labai pažemino jūsų akyse sukilėlių vardą. Aš
nieko nesiunčiau ir nesiunčiu į valstiečius rinkti aukų su-
kilimo reikalams. Jei kartais dar atsirastų kur tokių
plėšikų, kuogreičiausia praneškite man». Suimtus ketu-
ris plėšikus liepė surišti ir paėmė juos su savim. Kai
visas pulkas vyrų jau buvo netoli stovyklos Kudrėnų
miške, vadas suriko: — «Stoji». Tuoj liepė palenkti
lieknus berželius ir visus keturis pakarti. Ilgą laiką ka-
bojo jie ten ant atsitiesusių berželių ir man pačiam dar
teko juos matyti.

Valentinavičius taip pat buvo smuklėje su sėbrais, bet
jam pavyko ištrūkti. Hlasko tuoj pareikalavo iš Leipa-
lingio vaito, kad Valentinavičių kuogreičiausia suieškotų
ir jam pristatytų.  Vaitas taip ir padarė. Prieš bylą sto-
vyklos kapelionas išklausė Valentinavičiaus išpažinties ir
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prirengė jį mirtin. Tačiau vaitui pasisekė jį pateisinti,
būk jį jėga anie prie to pritraukę. Valentinavičius liko.
gyvas, bet per kelis mėnesius turėjo po kelias valandas
kasdien «po šautuvu» stovėti. ,

Gegužės mėnesį pasklido gandas, kad apie Vilnių
rusai jau kovoja su lenkais. Paskui atsirado jų jau ir
Kauno apylinkėje. Prienų miškuose, įvairiose stovyklose,
slapstėsi kitas sukilėlių būrys, vedamas p. Suzino.  Su-
zinos būrys turėjo 800 vyrų*). Kai rusai Prienų miš-
kuose pradėjo jį smarkiai persekioti, jis persikėlė per Ne-
muną ir ilgą laiką slapstės užnemunės giriose. Kadangi
čia miškai buvo dideli, tai slapstytis buvo lengva ir ve-
jantiems rusams buvo galima šunybių pridaryti, tačiau
maža esant dvarų, sunku buvo gauti maisto. Tuomet
Suzina pasiryžo persikelti į Suvalkijos pusę. Persikėlimui
vietą išrinko tarp Alytaus ir Nemunaičio**). Kadangi vy-
rai buvo jau labai pailsę, vadas davė jiems porą valandų
pailsėti, o panemune pastatė keliolika kareivių, kad šau-
dydami kliudytų rusams persikelti. Truputį pailsėję, pa-
sileido į Seirijų miškus ir čia susitiko Hlaskos būrį, ku-
riame buvo 400 vyrų. Kadangi rusai gulte gulė lenkams.
ant kulnų, Suzina nutarė Staciškėje duot mūšį. Vieta čia
susitikimui buvo labai tinkama: ant aukšto kalnelio Sta-
ciškės sodžius, Bračiuliais vadinamas; iš tos šalies, iš ku-
rios rusai turėjo ateiti, — plati pakalnė, iš kitų trijų so-
džiaus šalių — miškas. Būrį Suzina taip sutvarkė: so-

 
*) 1863 m. gegužės mėn. 11 d. papulkininkas Manockis aptiko ties

Balbieriškiu miškuose „lenkų“ armiją, vedamą kažkokio Kaminskio. Ištiko
mūšis. Lenkai neišlaikė ir iškrikoį visas šalis. Geg. m. 15 d. buvo mūšis.
Aguonpievėje ties Rudėnais. Lenkai, kurie nepateko į rusų rankas, taip pat
iškriko. Taip bent parašyta knygoje „CGopunks pacnopaxenii M.Mypassesa.
Buna 1866 p. 2. 108“ ir Gudelių monografijoj (Vilnius, 1914 m. ps. 18).
Suzinos būrys, matyt, buvo dar kitas, tik Prienų miškuose besislap:tąs.
Kai atėję nuo Trakų rusai sukūlė Balbieriškio miškuose Kaminskio būrį,
Suzina, pajutęs, kad ir jo jau ieško, o žinodamas, kad neatsilaikys, pabėgo.

**) * Vienas žmogus, atėjęs žentuosna į Seirijų parapiją iš Ne-
munaičio, pasakojo, kad rusų vejami Ienkai ties Nemunaičiu persikėlę per“
Nemuną ir, sutikę jo tėvą, einantį iš laukų namo, privertė vesti juos į Obe-
lijos dvarą. Atvykus į Obeliją lenkų vadas davęs jo tėvui trirublę ir liepęs
eiti namo. Grįždamas į Nemunaitį, sutikęs jau persikėlusius per Nemuną.
rusus. Tie 1u0j ėmę klausinėti. kas esąs, kur einąs, ar nematęs lenkų?
Šis pasisakęs, kad jis, nuvedęs lenkusįObeliją, grižtąs namo. — „Tai vesk
ir mus!“ — riktelėjęs rusų vadas. Bet kai atėję į Obeliją, lenkų jau ne-
radę: jų iau išeita Staciškės link. Ir rusų vadas davęs įam už žygį trirublę.
2 rytojaus išgirdę. kad Staciškėje rusai sumušę lenkus ir išdeginę Bra-
iulius. :
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džiuje, tarp trobų, pastatė 60 vyrų, mokančių tiksliai šau-
dyti; kely iš sodžiaus į girininko trobas ant kalno, kur
keliai susitinka, buvo smuklė.  Smuklėje pastatė 14 šau-
lių, bet tokių, kurie niekad veltui šūvio nepaleisdavo.
Sodžiaus grabėse suguldė 300 vyrų su tam tikslui įtaisy-
tomis dalgėmis. Dalgininkams komanduoti pristatė Hlaską.
Likusius vyrus sustatė visais kraštais miške, kaip rezervą.
Ir įsakė: sodžiuje ir smuklėje esantieji šauliai turi ramiai
sėdėdami laukti, kol rusai prisiartins 200—300 žings-
nių. Tada šaudyt stengiantis kaip galima geriausia tai-
kyti. Kai jau rusai taip arti prieis, kad šaudyti bus ne-
galima, jie turi bėgti vakarų pusėn, į mišką. Rusai vy-
sis ir užbėgs ant dalgininkų. Jeigu dalgininkams būtų
persunku, tai jiems į pagelbą ateis rezervas. Be abejo-
nės, jei šios komandos būtų laikęsi, lenkai rusus būtų nu-
galėję. Tačiau išėjo visai kitaip.

Rusai kažin kaip sužinojo, kad Staciškėje lenkai ren-
giasi juos pasitikti. Nežinojo tik tikrai, kurioje vietoje.
jo atsargiai, tačiau vis dėlto lenkai savo planą būtų iš-

pildę. Bet lenkų šauliai, tie, kurie buvo smuklėje, nusi-
gando. Jiems pasirodė, kad rusai juos pastebėjo ir eina
tiesiog į juos, norėdami padegti smuklę. Dėl to jie pra-
dėjo šaudyti pirmiau, negu rusai daėjo Suzino paskirtą
vietą. Rusai stabtelėjo ir dar atsargiau pradėjo eitiį
trobas. Saulių šūviai kliudė rusus, bet daug mažiau, negu
buvo tikėtasi. Rusų vadas, kurį paskui vadino pulki-
ninku, pakopo ant girininko trobos ir, prisiglaudęs prie
kamino, žvalgėsi per žiūroną į lenkų pozicijas. Pastebėjo
jį vienas šaulys, paleido kulką ir numušė. Rusai liko be
vado; jų tarpe lyg pradėjo darytis sumišimas, tačiau jie
ėjo priekin. Kai jau buvo visai arti sodžiaus trobų, šau-
liai, pagal įsakymą, pametę savo vietas, šoko bėgtiį
mišką. Tą pastebėję, rusai visu urmu metėsi vytis. Kai
jau buvo prabėgę grabes, Suzina įsakė stot į mūšį dal-
gininkams, bet šie, gulėdami grabėse ir girdėdami susi-
šaudymą, pabūgo. Iš pradžių baikštesnieji metė dalges
ir pakniobštomis, per rugius, pabėgo į mišką, — „paskui
išbėgiojo ir kiti. Suzinai surikus tik vienas dalgininkas
atsistojo; net ir Hlasko kažin kur buvo dingęs. Įniršęs
Suzina pats griebė dalgę ir metėsi kapoti rusus. Nukirto
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apie aštuonis ir pats krito peršautas rusų kulkos. Išbė-

giojus dalgininkams ir kritus vadui, buvusieji atsargoje

vyrai nieko neįstengė padaryt. Pašaudė jie kiek į ru-

sus, kelis užmušė, o paskui patys išbėgiojo. Rusai, jaus-

damiesi iš visų pusių apšaudomi ir pabūgę pinklių, me-

tėsi atgal. Staciškėje ir pasibaigė šių būrių karas. Lenkų

dauguma išbėgiojo namo, likusieji vieni prie kitų būrių

prisidėjo, kiti pavieniui slapstėsi. Rusai, netekę vado,

taip pat toliau lenkų nesivijo. Iš pradžių jie apsistojo

Seirijuose, o paskui, nežinau kur, dingo. Mūšyje lenkų

krito 35 žmonės. Juos, rusų įsakymu, sodžiaus žmonės

palaidojo bendroje duobėje, miške, prie kelio iš Staciš-

kės į Mockonis. Ir šiandien jų kapas ten žymu. Tik

vado Suzinos nėra jų tarpe.  Atvažiavusi žmona, pade-

dama vietinių gyventojų, naktį išsikasė savo vyro lavoną

ir nusivežė. Kas ji tokia ir kas buvo Suzina — ir iki

šiandien nežinia. Krito mūšyje ir rusų, net kelis kart

daugiau, kaip sukilėlių, tačiau jų čia nelaidojo. Juos

draugai kažin kur išvežė; dėl to ir nežinoma, kiek jų čia

buvo užmušta.*) 2

Be to, buvo dar mūšių ties Simnu, ties Slavantais,

bet apie juos aš smulkmenų nežinau. Gerai žinau mūšį

ties Stročiūnais, Leipalingio par. Buvo tai avižų piovimo

metu. Atjojo keli rusų dragūnai ir kazokai. Iš miško

lenkai ėmė į juos šaudyti. Kelis sužeidė. Rodos, ir už-

muštų buvo, nes ties jų vežimais (stuikavais) mačiau

didelius klanus kraujo. Kazokai šaudė į lenkus, du krito,

o kiti išbėgiojo.
Iškrikusieji lenkai dar ligi 1864 metų pavasario vai-

dinosi, kol rusai jų visiškai neišgaudė ar neišžudė. Ir

atskiri asmenys kai kada pridarydavo rusams žalos. Vieną

kartą rusų kareiviai Seirijuose išsivirė pietų ir jau rengėsi

valgyti. Kur buvęs, kur nebuvęs, atjoja Tokalius ir šovė

kelis kart į juos. Vieni jų metėsi vyti Tokalių, kiti, ma-

nydami, kad ateina lenkų būrys, išvertė pietus iš katilų

ant žemės ir pasileido bėgt.  Tokalius turėjo gerą žirgą,

kuris taip buvo išmokytas, kad suprasdavo savo pono
 

*, Staciškės girininko archyve radau vieną raštą, kuriame pažymėta,

kad 29 d. birželio, 1*63 m, kai Staciškėje buvo su maištininkais mūšis, rusų

kareiviai labai sunaikino girininko raštinę.
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kalbą. Tokalius dažniausiai jodinėdavo be kamanų: žirgą
žodžiu valdydavo. Tokalių rusai daugiau kaip metus gaudė
ir nesugavo. Arklys taip eiklus buvo, kad daug kartų
Tokalių tik arklio eiklumas išgelbėjo. Pagaliau jis iš-
bėgo į Prancūziją ir iš ten per konsulą prašė rusų val-
džią, kad jam bausmę (sprendimą) už jo «blogus darbus»
atsiųstų. Ir sako, tai ir buvo priežastis, — kad jis iš
užsienio kalbėjosi su rusais, — kuri paveikė šiuos pasta-
ruosius taip, kad ir konfiskuotą Račkaučizną jam sugrą-
žino ir tik mėnesį kalėti nuteisė. Kitas, Grzędzinskis, tiek
gavo kontribucijos, kad net subankrutavo.  Kontribuciją
mokėjo beveik visi dvarai.

(Užrašiau Gegužinsko iš Seirijų žrdžius).

2. Ginčionių dvarponis Grzędzinskis buvo sukilėlių
raitarijos karininkas. Ginčionių ir apylinkės sodžių gy-
ventojams jis nemažai įkyrėjo. Nors sukilėliai turėjo savo
stovyklas miškuose, tačiau Grzędzinskis daugiausia sėdė-
davo savo dvare, o kareivius su arkliais apgyvendindavo
pas apylinkės gyventojus. Ir kareivius, ir arklius turė-
davome maitinti. Tie sukilėlių kareiviai buvo labai iš-
tvirkę ir priekabūs žmonės. Kažin kaip būtume nuo jų
atsikratę. Staiga pasirodė rusai. Sukilėlių raitarija ka-
žin kur pranyko. Petrinių naktį, rusų vejami nuo Ne-
munaičio, sukilėlių pėstininkai sustojo Mankūnėlių dvare.
Virė valgyti, kada žvalgai pranešė, kad jau ateina rusai.
Tučtuojau dar neišvirusį valgį išpylė ant žemės ir pa-
tys, nevalgę, nubėgo į Staciškės mišką. Tačiau ir ten
juos rusai prisivijo ir sumušė.

5 (Pasakojo Kazys Jonavičius iš Noragėlių

3.  Gyvenau pas tėvus Paserninkų sodžiuje. Tu-
rėjau 20 metų. Žiemos metu Seirijų apylinkėse atsirado
sukilėlių pulkai.  Bestraigiškės ir Trako miške stovyklų
jie neturėjo, tačiau kada nekada jose pernakvodavo.
Sukilėliai ateidavo į mūsų sodžių ir kalbindavo jaunus
vyrus prisidėti prie maišto. Jie gyrėsi rusus pergalėsią,
į Polščą jų nebejsileisią; tiems vyrams, kurie padės su
rusais kariauti, gerai atlyginsią, nedalyvaujančius sukilime,
— nubausią ir t.t. Vieno ūkininko tarnui už dalyvavimą
sukilime žadėjo, karui pasibaigus, dovanoti jo šeimininko
namus. Visi sukilėliai buvo susitarę, kuris ką gaus pa-
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sibaigus sukilimui.  Ateinančias sukilėlių kuopas gyven-

tojai turėdavo valgydinti, duoti maisto į «krepšį», pavė-

žinti, kelią parodyti ir t. tt Apie šv. Jurgį sukilėliai

pradėjo visus, kas gali, kalbinte kalbinti prie sukilimo.

Be to, pasisakė, kad jie yra nutarę po pirmo pavykusio

su rusais susikirtimo visus vyrus į kovą varyti. Tuo

laukiamu susirėmimu buvo mūšys ties Cysta Būda už

Marijampolės. Ten, apie Sekmines, rusai sumušė ir iš-

sklaidė sukilėlius. Tas nepasisekimas suardė sukilimo

vadų planus ir nugąsdino linkusius į maištą jaunuolius.

Visuotinas sukilimas pasibaigė. Kelioms savaitėms suki-

lėliai iš mūsų apylinkės buvo kažin kur dingę. Tik šv.

Petro ir Povilo dieną išgirdome, kad Staciškė dega, kad

ten eina lenkų kova su rusais. Pačios kovos aš nema-

čiau: man apie ją pasakojo mačiusieji. Sukilėlių vadai

Suzinas, atsibastęs su saviškiais nuo paprienės, ir Hlaskas,

iki šiol bastęsis mūsų apylinkėje, rusų vejami, pasiryžo

Staciškės miške jiems pasipriešinti. Vadovavo Suzina. Jo

įsakymu visi sukilėlių kareiviai užėmė nurodytas vietas.

Nuo Gervėnų ant kalno pasirodė raitų kazokų būrys.

Juos pamatę, sukilėliai per anksti pradėjo šaudyt (pirmieji

pradėjo šaudyti pasislėpusieji ant kryžkelės smuklėje).

Išgirdę šūvius, kazokai susilaikė. Paskui juos tuoj atėjo

pėstininkai ir pradėjo su sukilėliais susišaudymą. Kazo-

kai įsiveržė sukilėlių užpakalin ir, apstoję mišką nuo

miesto ir Akuočių, pradėjo skverbtis į patį mišką. Hlasko

būrio dalis, buvusioji atsargoje pietinėje miško dalyje, pa-

būgusi, pabėgo pas savo draugus žiemių pusėn. Pats

Hlasko, matydamas, kad rusų didesnės jėgos, pametė Su-

ziną ir davęs kerdžiui 3 rub. už išvedimą, Metelių ežero

pakraščiu pabėgo į Simno apylinkę. Rusams iš trijų šonų

apsupus lenkus Staciškėje, šie neišlaikė ir pradėjo bėgti

į mišką. Kazokai nusivijo. Suzina pašaukė į mūšį Hlaską,

bet jo jau nebuvo. Besiginantį Suziną rusų kareiviai

durtuvais subadė. Daugelį Suzino būrio vyrų rusai su-

gavo, likusieji iškriko. Rusai jų toliau nebesivijo. Kai

mūšis pasibaigė, ir aš nuėjau į Staciškę. Siapus Staciš-

kės miške radome kelis mirtinai sukapotus lenkus; keli

dar dejavo. Staciškės sodžius ir smuklė baigė degti.

Man su kitais vyrais teko surinkti lenkų Javonus ir palai-
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doti bendroje duobėje miške už Staciškės pakely į Moc-
konis. Lavonų palaidojome 35; jų tarpe ir Suziną. Su-
zino lavoną, kiek vėliau, jo Žmona atvažiavusi slapta iš-
sigabeno. Mūšyje krito ir rusų, bet jų skaičiaus nesuži-
nojome. Visi kalbėjo, kad sunkiai sužeistas ir labai pri-
sitrenkęs esąs rusų pulkininkas. Jisai miręs nuvežtas į
Alytų.

Po šito atsitikimo maištininkai pranyko. Rusai gy-
veno Seirijuose. Atėjo šeštadienis prieš Ražančinės D.
M. aktovos atlaidų Kryžiuose. Mes rengėmės ryt dieną
važiuot į Kryžius. Staiga išgirdome Paserninkų laukuose
riksmą. Kažkur nuo Simno į Trako mišką atsidangyta
būrelio lenkų. Vado jie neturėjo. Iš Trako miško jie no-
rėjo pereiti į Bestraigiškės mišką.  Vieškeliu iš Seirijų į
Veisėjus ėjo rusų kareivių būrys, vedamas kunigaikščio
Boratinskio. Kadangi šioj vietoj apylinkė yra labai kal-
nuota, tai abu būriai netyčiomis užėjo vieni ant kitų.
Prasidėjo mūšis. Rusai dešimtį lenkų užmušė. Juos
palaidojome Paserninkų kapinyne. Daugelis pateko ru-
sams. Kiti dapuolę Bestraigiškės mišką išsislapstė. Bo-
tatinskis gi po mūšio ilsėjos ties Paserninkų ežeru ir
vakarienę valgė. Paserninkų sodžius turėjo <«stoikon»
važiuoti. Daug žmonių gavo nuo kazokų mušti.  Nak-
čia rusai nusidangino į Purviškės dvarelį, apie Veisėjus.
Mes gi kitą dieną likome namie: į Kryžius nevažiavome*)

(pasakoio Paserninkų Juozas Tomkevičius).

4. Senis Bagdžiūnas iš Bagdanonių sodžiaus pasa-
kojo: Turėjau apie 15 metų ir gyvenau Bagdanonių so-
džiuje. Nežinau kurią dieną, tik žinau, kad neužilgo
prieš Visus Sventus, paryčiu mudu su tėvu vedėm arklius
ganyklosna ir radom per rugius padarytą didžiausią trampą.
Tiek daug pėsčių žmonių buvo nueita, kad rugių lauke
trampoje nė vieno diego nebuvo likę. Tėvas pasakė,
"kad tai čia, tur būt, rusų vejami lenkai nubėgo. Parėjom
namo. Neužilgo gavome įsakymą, kad kiekvienas ūki-
ninkas kuogreičiausiai pristatytų į Traką po 8 gorčius
keptų bulvių ir po papiautą aviną. Įsakymą turėjome
=

*) Knygoje „C6opuuke pacnopaxeniū M.Mypassesa“ pasakyta, kad 29(S. S.) rugsėjo 1863 m. ties Seirijais kunig. Boratinskis sumušė Ostrogobūrio likučius.
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skubinti išpildyti, nes, nepaklausius, grasino ateisią ir pa- |
karsią. Tas keptas bulves ir aviną nunešėm Trakan
mudu su tėvu. Aš net nusigandau: lenkų Trake kaip
šiekštų buvo prigulę. (Grįžom namo. Pradėjo temti. |

Ant rytojaus, vos švintant, lenkų pėdsaku nuo Seinų
atjojo daugybė rusų. Juos vedė pats kunigaikštis Boro-

„ tinskis.  Sutiko jie mano tėvą laukuose: «Zinai, kur maiš-
tininkai?» — «Zinau,» sako. Tik čiupt jį už sprando,
užsidėjo ant arklio: «Vesk!» sako. Veda. Netoli Trako
sutinka kitą Bagdanonių gyventoją. Mano tėvas sako:
«Stai šitas žmogus geriau žino, kur maištininkai.» Mano
tėvą metė nuo arklio ant žemės, aną pagriebė už sprando,
vėl užsikėlė ant arklio: «<Rodyk, kur maištininkai», sako.
Miške sutiko sargą: «Sis žmogus yra miško sargas. Jisai
geriausia žino, kur maištininkai.» — Ir tą žmogų metė
ant žemės, o girios sargą užsitraukė ant arklio. Veda

girios sargas kazokus ir mato, kad jie lengvai nugalės
Trako lenkus. Pagailo jam jų, nes ir pats dar buvo len-
kas, ir sumanė jis kazokams šunybę padaryti. Krašte
miško, prie Sakališkės viensėdžio, yra aukštas gražus
kalnelis, Kivakalniu vadinamas. Iš trijų šalių  Kivakalnis
apsuptas plačia klampyne, vadinama Kimučiu. Kimutis.
iš pažiūros atrodo labai lygi, graži, didelė pieva. Jame
auga žolė. Tačiau ant Kimučio galima užeiti tiktai žiemą,
kada užšąla. Vasarą Kimutis yra neišbrendama klampynė.
Jos viduryje dar mirksi «akis.» — Sakoma, kad senovėj
Kimutis buvęs ežeras, dabar bebaigiąs užslinkti. «Akyje»
dugno pasiekti negalime. Taigi, girios sargas ir sumanė
kazokus suvesti į Kimutį. Užvedė jisai juos ant Kiva-
kalnio ir parodė. — «Stai lenkų būrys aname pievos.
krašte.» Lenkai anapus Kimučio iš tikrųjų matomi. Metė
kazokai girios sargą nuo arklio, o patys žaibo greitumu
pasileido per «pievą» į lenkus. Visi kazokų arkliai nu-
klimpo Kimutyje. Pakilo triukšmas. Daugumą arklių iš-
gelbėjo, bet daugelis ir žuvo. Lenkai, išgirdę triukšmą,
iškriko po mišką. Kazokai iš visų šalių apsupo Traką
ir pradėjo medžioti po mišką lenkus. Labai retai kuriam.
pavyko išsprukti ar pasislėpti. Miško sargo kazokai atsi-
dėję ieškojo, bet niekur nerado: jam pavyko Kimutyje
pasislėpti.
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Vargas buvo tada gyventojams — pasakojo toliaus
Bagdžiūnas. — Ponai pajuto, kad rusų valdžia nori pa-
naikinti baudžiavą, todėl jie pasiryžo rusus išvyti. Ponai
turėjo daug pinigų, už kuriuos samdė maištininkus. Jie
kalbino visus sukilti, bet jų paklausė tiktai vagys ir tingi-
niai. Ponai nepaisė, kaip elgėsi jų «kareiviai»; jie džiau-
gėsi tik, kad už juos ėjo. Tinginiams gi buvo gerai: po-
nai jiems davė pinigų — pats mačiau pas kiekvieną lenką
pinigų daugybę — iš žmonių ką norėdavo, plėšdavo, net
buvo pasiskirstę, kuris kurį ūkį pasiims, kai rusus nu-
veiks... Kadangi tinginių ir vagių niekad netrūksta, maiš-
tininkų buvo ištisos bandos. O ištvirkimas buvo .. |!
Jei tik ką pasakysi, tuoj ir pakaria ....

Dailininkas Antanas Žmuidzinavičius
(Žemaitis).

Antanas Žmuidzinavičius gimė 1876 metais spalių
mėn. 31 d. Seirijų miestely. Antano tėvas buvo vienas
tų šviesesnių sodiečių — dzūkų, kuris, negalėdamas miesto
laukų rėžiuose pažangiau ūkį vesti, išsikėlė iš Seirijų ir
nusipirko «koloniją» Miroslavo parapijoj Balkūnų kaime.
Ten Antanas ir išaugo. Visas reikalingas žinias tėvas
sėmė iš literatūros, o jos buvo tik lenkų kalba. Taigi
mažas Antanukas girdėdavo gimtojoj pirkioj dažniausia
lenkų kalbą; su juo ir su kitais vaikais tėvai kalbėdavo
lenkiškai. Vienok tėvas su motina, kada jie būdavo vienu
du, šnekėdavo tik lietuviškai. Antanukas lietuviškai iš-
moko iš tarnaičių.

A. Z. iš mažens mėgo drožinėti įvairius daiktelius
ir įvairiom spalvom tėplioti kur nors nutvertus popierga-
lius. Matomai, tėvai numanė, kad jų tasai sūnus ne ūkinin-
kavimui skirtas, todėl sumanė jį leisti į mokslus. Nuvežė
Veiveriuos mokytojų seminarijon, kur gabus Ant., nepa-
ėmęs iš tėvų nė skatiko, pačio uždirbtais pinigais 1894 m.
tą seminariją baigė. Negalėdamas gauti vietos Lietuvoje,
Jis priverstas buvo mokytojauti Lenkijoje, daugiausia Varšu-
voje, kur, be kitko, stropiai studijavo pas žymesnius daili-
ninkus ir meno mokykloj dailės dalykus. Keliems me-
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tams praslinkus išlaikė atitinkamus kvotimus Peterburgo
Dailės Akademijoje ir išvyko pagilinti savo žinių į užsie-
nius. Ilgesnį laiką jis studijavo Paryžiuje, Miunchene ir
kt. Ir niekur, jo žodžiais, nerado jis malonesnės, gražes-

nės šalies, kaip jo gimtasis dzūkų kraštas, kuriam vėliau
paaukojo žymią dalį savo kūrybos pajėgų.

Varšuvoje mokytojaudamas ir kitur važinėdamas jis
pajuto Tėvynės — Lietuvos meilę irji ne tik neužgeso,
bet dar labiau suliepsnojo atgimstančios Lietuvos aušroje.

1904 metais buvo nuvykęs į Siaulių lietuvių tradi-
cinę gegužynę. Čia Žm. užgirdęs pirmą kartą inteligen-
tus lietuviškai šnekančius. Dailininko širdy įvyko tartum
koksai persilaužimas, ir nuo šio laiko jis įstojo į lietuvių
Tautos už teises ir laisvę kovotojų eiles.

1906 m. Žm. Paryžiuje susipažino su lietuviais studio-
zais, su kuriais susibūrė į «Lithuanijos» draugiją. Pastu-
dijavęs ten, atvyko Vilniun, norėdamas įsteigti lietuvių
Dailės Draugiją ir surengti meno parodą.

Susižinojęs su dailininkais M. K. Čiurlioniu ir P. Rimša,
uoliai ėmėsi parodos organizavimo. Iš visuomenės surinkęs
reikalingų lėšų, sutraukė Vilniun daug gražių sodiečių
dirbinių ir taip pat 25 dailininkų kūrinių. 1907 metų
pradžioje iškilmingai atidarė pirmąją lietuvių dailės parodą.

Netrukus susiorganizavo ir lietuvių Dailės Draugija,
kurios pirmininku visą laiką buvo A. Žmuidzinavičius iki
paskutiniųjų laikų. Ta draugija subūrė iškrikusius Lietu-
vos dailininkus, surinko daug lietuvių liaudies kūrinių ir
gražų dailės knygyną. Vėliau ji surinko ir visus Ciurlio-
nies paveikslus, kurie dabar yra Ciurlionies galerijoje.

1908 — 1910 metais Žm. aplankė Vokietiją, Italiją,
Angliją ir J. A. Valstybes. Tų šalių gražiai įrengtos
meno galerijos, muziejai ir kitos įžymenybės, be abejo-
jimo, patobūlino didelio dailininko menišką skonį, atidarė
platesnį meno akiratį. Sugrįžęs į Lietuvą kartu su savo
nuolatine talkininke žmona Mare Putvinskaite— Zmuidzi-
navičiene, dirbo Dailės Draugijos naudai, rengė kas metai
lietuvių dailės parodas: Vilniuje, Kaune, Rygoj, Petrapily.

Užėjus Didžiajam karui, kada kiti lietuviai intėligen-
tai, palikę tėvynę, iškeliavo Rusijon, Žmuidzinavičius liko
Lietuvoj kartu su numylėta liaudimi, sunkią karo naštą
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Dailininkas Antanas Žmuidzinavičius.

nešti. Net ir tuo sunkiuoju, audringuoju laiku Žm. ne-
nutolo nuo numylėto meno. Jiedu su a. a. Tadu Dau-
girdu buvo tie negęstantieji Lietuvos meno žiburėliai:
Daugirdas Kaune, Žmuidzinavičius Vilniuje.

1918 metais Vilniuje Žm. matome Lietuvos kūrėjų
savanorių tarpe. Jam buvo pavesta padirbti uniformos
projektus pirmajam Lietuvos kariuomenės kareiviui, kur
dailininkas Žm. sumaniai atliko. Susitvėrus Lietuvos Vy-
riausybei Vilniuje, jis buvo paskirtas Dailės departamento
direktorium.

„Nuo pat pirmųjų Lietuvos Nepriklausomybės dienų
A. Zmuidzinavičius buvo, ir tokiu tebėra, Lietuvos šau-
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lys. Kovose su lenkais, Dzūkijoj, ties Varėna, Žm. buvo
paimtas nelaisvėn, iš kur greit pabėgo ir laimingai pasiekė
laisvąją Lietuvą. i S

1922 metais A. Žmuidzinavičius buvo Lietuvos Šau-
lių s-gos siųstas į J. A. Valstybes parinkti aukų tarpe
Amerikos lietuvių. Sekmingai baigęs šį jam pavestą
darbą, jis dar ilgą laiką pasiliko Amerikoje ir darė eks-
kursijas į tos didžiulės šalies Nacionalius parkus, į Kali-
forniją, Meksiką, į Arizonos tyrumas ir kitas įdomesnes
vietas. Visur piešė gamtos etiudus, tipus. Pagaliau buvo
surengtos Vašingtone, Čikagoj, Naujorke jo paveikslų
parodos ir, žinoma, turėjo kuodidžiausią pasisekimą.

Iš daugybės Žm. kūrinių įžymiausieji, gal būt, yra:
«Susigriežimas» (a. a. P. Vileišio nuosavybė, Vilniuje).
«Dzūkų bajorų kaimelis» (Pr. Mašioto nuosavybė, Kaune),
«Saulėje» (plk. Tsu-Tsui nuosavybė, Tokio), «Sniegas»,
«Sužeistas Saulių Vadas» (Karo Muziejuje), «Regėjimas»,
«Rytmečio giesmė».

 
«Regėjimas» 2š A.Zmuidzinavičiaus.
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Petras Aravičius.

P. Aravičius yra gimęs 1887 metais Avižienių kaime,
Seirijų valsčiaus. Mokydamasis Suvalkų gimnazijoj P. Ara-
vičius aktingai dalyvavo lietuvių moksleivių rateliuose ir
buvo uolus darbininkas tenykščių lietuvių veikėjų tarpe.
1907 metais baigė gimnaziją ir įstojo Petrapilio universi-
tetan. Universitete studijavo fizikos matematikos ir
teisių mokslus. 1914—1919 metais dalyvavo rusų—vo-
kiečių kare.  Pabuvojęs įvairiuose miestuose, revoliucijos
metu pateko į Sibirą, iš kur, dideliu vargu, 1920 metais
grįžo Lietuvon. Apsigyvenęs savo tėviškėj Dzūkijoj, la-
bai aktingai ėmė dirbti visuomeninį darbą. Pirmiausia,
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jam rūpėjo savas valsčius, savas apskritis visais atžvilgiais
tinkamai sutvarkyti. Daug pasidarbavęs plačioj Alytaus
apskrities savivaldybių dirvoj, pabuvęs to apskrities Svie-
timo — Kultūros skyr. pirmininku, Švietimo Skyriaus
vedėju ir nuo 1927 metų kovo m. I dienos Apskrities
Viršininku, P. Aravičius aiškiai pamatė savo didelio ir
gražaus darbo rezultatus. To negalėjo nematyti ir Lietu-
vos vyriausybė, kuri 1929 metais lapkričio 30 d. pa-
kvietė P. Aravičių Kaunan Vidaus Reikalų Ministeriu.

Išbuvęs virš | metų ministeriu, 1931 m. bal. mėn.
iš tų pareigų pasitraukė. Dabar yra Žemės Banko tre-
čias Direktorius Kaune.

Mokyklos.

Prie evangelikų bažnyčios nuo senų laikų buvo mo-
kykla. Mokė dažniausia kantorius; eiti mokyklon turėjo
teisę visi Radvilų valdinių vaikai. Iki 1780 m. apie tą
mokyklą nėra žinių.

1780 m. lapkrė. 2 d. Seirijų turtai išnuomojami
Aleksandrui Konarskiui.  Kontrakte pažymėta, kad jis
turi duoti mokyklai reikalingą kiekį malkų.

1796 m. prūsų valdžia pastatė mokyklai namą, ku-
riame buvo įrengtas ir mokytojui butas. Mieste Oberamt-
manas Krygeris parūpino mokyt. Dijerzui, ko jam buvo
reikalinga. | .

1800 m. prūsų valdžia visus Seirijų turtus paėmė
savo iždan.

1817 m. evang. kun. Monkevičiui valdžios buvo pa-
vesta sutvarkyti Seirijų mokyklą, nes per prancūzmetį
mokyklos buvo gerokai pakrikę. Iš tos mokyklos evang.
nedaug naudos turėjo, nes ją lankyti gavo teisių ne vien.
evang., bet ir kitų tikybų vaikai.

Kun. Monkevičius padavė 1819 m. rugp. 13 d. gu-
bernatoriui skundą, kad iš tikybinės evang. mokyklos,
kuri turi ir savo fondą, negalima daryti valdiškos mokyk-
los, su įvairių tikybų mokiniais ir t. t. Bet šis skundas
liko be pasekmių.
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Tada Monkevičius pasirūpino, kad nors mokytojas
būtų evangelikas. Tam tikslui, be savo kantoriaus Pariso,

dar parsigabeno tilžiškį Gotlibą Drose. Pastarasis mo-
kytojavo Prūsuose ir Vilnijoj (18 metų), bet dar gerai
nemokėjo, bent egzaminų nebuvo išlaikęs, lenkų kalbos.
O anais laikais oficialiai reikėjo mokėti lenkų kalbą.

Tada 1819 m. Drėse nuvyko Vilniun ir pas «Szkoly
Wydzialowej» direktorių kun. Chrzanowski išlaikė reika-
lingus egzaminus.

1820 m. kovo 13 d. deleguotas valdž. komisaras
paskyrė į Seirijų mokyklą abu kun. Monkevičiaus pa-
siūlytus mokytojus.

Mokyklos globėjais buvo:
Burmistras Klonivskis, Ginčionių, Sagavo, Zibulčiškių,

Kudrėnų ir Šventežerio valsč. vaitas ir katalikų ir evan-
gelikų klebonas.

1821 m. geg. mėn. valdžios mokyklų komisaras gauna
seirijiškių skundą, kad jiems esą persunku išlaikyti du
mokytoju, kad Parisas nemokąs lenkiškai ir t.t. Pačių
seirijiškių tarpe kilo didelių barnių; tik gal jiems svarbu
buvo ne tiek Pariso užlaikymas, kiek tikyba.

Tą dalyką ištirti komisaras žadėjo pats atvykti į Sei-
tijus. Buvo atvykęs, gavo raštu išdėstytą memorijalą ir,
dar kiek pasiteiravęs, išvyko. Atmainų neįvedė.

Drėse išbuvo Seirijuos iki 1828 m. Iš čia išsikėlė
į Kalvarijos prad. mokyklą. Tada kun. Monkevičius parsi-
gabeno evangeliką mokytoją Gogelį. Valsčiuje, 9 kai-
muose daraktoriai mokė 75 vaikus. 1830 m. mirė Go-
gelis. Ir vėl iš Kalvarijos buvo grąžintas Drūse. s

1833 m. kun. Monkevičius mirė. Dvėjus metus kle-
bono evang. bažnyčioj nebuvo. 1835 m. atvyko kun.
Leonardas Orlovskis.

1837 m. susitvėrė t. v. «Seirijų mokyklos dr-ja».
Jos tikslas buvo atatinkamai sutvarkyti prad. moky-

klų mokslą. Nutarta surasti, be cenzo, dar antrą mo-
kytoją, kuriam algą duos pati draugija, ir mokykląsteig-
ti dvikomplektinę: 1 kompl. evang. ir katalikų. Sis su-
manymas buvo užprotokoluotas.

1837 m. balandžio 8 d. vyriausybė šį seirijiečių pro-
tokolą užtvirtino. Tų metų gale II-ro kompl. (katalikų)

397



  

vedėju buvo atkviestas katalikas mokytojas Zuja (Zujewski).
Evang. mokytojas Drėse paseno ir 1838 m. gale,

nepajėgdamas mokyti, atsisakė nuo savo pareigų. Į jo
vietą buvo atkviestas mokyt. Fridrikas Robertas, gimęs
1794 m., augęs Prienuose. Jo tėvas buvo dailydė-tekin-
tojas.

1839 m. vasario 22 d. evang. konsistorija išleido pa-
liepimą nekonfirmuoti nei vieno vaiko, nemokančio skai-

tyti rašyti ir neturinčio 14 metų. Toks paliepimas susi-
laukė gražių vaisių, nes ilgainiui evangelikų analfabetai
visai išnyko.

1840 m. rugpiūčio mėn. 31 d. kongresinei lenkų ka-
ralystei rusų valdžia išleido švietimo reikalu naują įsa-
kymą. Mokyklos dabar turėjo būti: pradedamosios, ap-
skričių ir gimnazijos. (Gimnazija viena visai gubernijai;
apskrity galėjo būti apskrities mokykla, valsčiuje pradžios
mokyklos galėjo būti bent kelios. Visos mokyklos pri-
klauso Mokomosios Apygardos globėjo ir, kartu, Viešojo
Auklėjimo Tarybos valdžiai. Visų mokyklų organizacijos
vadinosi Varšuvos Mokomoji Apygarda.

1849 m. Orlovskis išsikėlė iš Seirijų; jo vieton at-
vyko past. Rumpelis.

1854 m. evangelikų kolegija nutarė, o Konsistorija
užtvirtino, pasenusią fondinę mokyklos trobą sugriauti.
Paskutiniais metais evang. vaikai mokėsi pas savo, o ka-
talikų pas savo mokytoją. Seniau namie nebegalima buvo
mokytis. Sie du komplektai juo toliau, ėmė atskiriau
veikti ir apie 1864-5 metus visai persiskyrė ir ėmė sava-
rankiškai veikti.

1866 m. sausio 23 d. mirė evang. mokytojas kan-
torius Fridrikas Robertas. Jo vieton buvo paskirtas Ve-
selauskas..

1868 m. Veselauską pakeitė vietinis seirijiškis Gus-
tavas Danielčikas.

1870 m. įkurta Seirijuos «<Posadskoje», t. y. mieste-
lio mokykla. Tai buvo evangelikų mokykla.  Mokino
vokiškai, rusiškai, lenkiškai.

1872 m. mokėsi 24 žydai, 14 evang. ir 4 katal.
Antra katalikų mokykla buvo panaši į dabar esamą

prie komunistų paruošiamąją mokyklą.
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Nuo 1870—74 m. evang. kunigo nebuvo. Parapija
sutaupė ir padėjo bankan 718 rub. 62 kap.

Naujas evangelikų klebonas buvo Veidelis.

1888 m. klebonu buvo Jelenas. Už sutaupytus pini-

gus iš žydelio Ickaus Rozenbergo, Vokiečių g-vėj 8 Nr.
nupirktas mokyklai namas ir daržas.

1899 m. mok. Danielčikas atsisakė nuo vietos ir jo
vieton buvo paskirtas Jonas-Gustavas Mitagas.

1900 m. Seirijuos buvo didelis gaisras. Daug trobų

sudegė.
Jelenas gyveno Varšuvoj ir tik retkarčiais atvažiuo-

davo į Seirijus.
Nuo 1901 metų ev. klebono Seirijuose vėl nebuvo.

Atvykdavo pamaldų atlaikyti kunigai iš kitur, o dažnai

atlankydavo ir pats kantorius Mitagas. Jis 1904 m. rug-

sėjo 14 d. nepranešęs nei kolegijai išvyko mokytiį Sei-

nus iš Seirijų. Į jo vietą atvyko Edvardas Elbė, suval-

kietis, 1902 m. buvęs mokyt. semin. Veiveriuose; moky-

tojavo Baranovo Polocko gub.
1906 m. sausio mėn. kantorium ir mokytoju atvyko

Gustavo Danielčiko sūnus Osvaldas.
1909 m. rudenį atvyko mokytojauti Ferdinandas Gir-

šas. Mokykla, Giršo vedama, veikė iki 1914 m., t. y.

iki didž. karo.
1913 m. rudenį buvo įsteigta antra pradž. mokykla

Seirijų valsč. Noragėlių km. Mokytoja Arminaitė.

Pradžios mokyklos.

1. Seirijų miesto Nr. 1, Ikompl. Seirijuose, įst.
1918 m., mok. Girša Ferdinandas.

2. Seirijų miesto II kompl. Seirijuose, įst. 1921 m.,

mok. Vencius Adomas.
3. Seirijų miesto III kompl. Seirijuose, įst. 1928 m.,

mok. Pruselaitienė Marė.
4. Seirijų miesto IV kompl. Seirijuose, įst. 1929 m.,

mok. Saulevičius Antanas.
5. Seirijų m. 2 Nr. (Žydų) I kompl. Seirijuose, įst.

1921 m., Chmeliauskas Smuila.
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6. Seirijų m. (Žydų) II kompl. Seirijuose, įst. 1923
m.—Goldinaitė Chanė.

7. Ročkių I komplekto Ročkių kaimas įst. 1928 m.,
mok. Rėklys Jonas.

8. Vainiūnų I kompl. Vainiūnų km., įst. 1925 m.,
mok. Lesevičius Juozas.

9. Vainiūnų II kompl. Vainiūnų km., įst. 1927 m.,
mok. Bronė Tamošaitytė.

10. Seiliūnų I kompl. Seiliūnų km., įst. 1920 m.,
mok. Baranauskas Vladas.

11. Krikštonių I kompl. Krikštonių km., įst. 1922 m.,
mok. Gurevičaitė Zuzana.

12. Pasarnykų I kompl. Pasarnykų km., įst. 1919 m.,
mok. Muliuolis Pranas.

13. Pasarnykų II kompl. Bukaučiznos km., įst. 1926 m.,
mok. Zitkiūtė Marė. 2

14. Onciškių I kompl. Noragėlių km., įst. 1918 m.,
mok. Dudzis Juozas.

15. Onciškių II komp. Gudonių km., įst. 1927 m.,
mok. Račauskas Petras.

16. Demeniškių I kompl. Avižienių km., įst. 1924 m.,
mok. Sakalauskaitė Julija.

17. Demeniškių II kompl. Demeniškių km., įst. 1928 m.,
mok. Vilpišauskaitė Elena.

18. Zagarų I kompl. Zagarų km., įst. 1913 m., mok.
Baranauskaitė Marė.

19. Zagarų II kompl. Stragiškės km., įst. 1928 m,
mok. Zidžiūnas Antanas.

Seirijų stalių amatų vidurinė mokykla.

Seirijų amatų mokykla įsteigta 1926 metų rudenį.
Pirmuoju direktorium buvo Girša, dabar Ignas Daugir-
das. 1930 metų mokytojai: Aldona Urnevičiūtė, dirbtu-
vių ved. Karolis Simonis ir mokyt. — meisteris Vincas
Borchertas. Mokinių buvo (vien berniukų): I-oje kla-
sėje 20, Il-oje 7, III-oje 5. .

Įrankiai ir mašinos: 30 staklių (varstotų) ir 4 maši-
nos. Iš jų: 1) kombinuota abliavimui mašina, arba stak-
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lės, 2) Juostinis piūklas, 3) «frez» mašina, visokių profi-
lių išdrožimams ir t. p., 4) apskritas piūklas su gręžia-
muoju aparatu skylėms gręžti, ir be to, daugybė įrankių,
apie 50 komplektų. Yra ir medžio tekinimui mašina.

Mokykla atlieka švarius užsakymus apylinkei ir net
Kaunui.

Seirijų Evang.-Reformatų bažnyčia.

Lukaševičius «Historja kosc. helw.» t. II psl. 65
rašo turįs 1704 m. rankraštį, kur yra parašyta: «Kai Sei-
rijų turtai pateko Prūsų karaliui, prie pat dvaro vėl pa-
statyta kalvinų bažnyčia ir jos pamokslininkas ima iš dvaro
išlaikymą».

Seniausioji metrikų knyga pradėta rašyti 1698 m.
Ji yra Varšuvoj konsist. archyve. į

1698 m. pamokslininku buvęs kun. Zydowicz.
1737—43 m. pastorium buvo Gabrielius Beniaševskis.

Jam tūla ponia Solohubova padarius didelę nuoskaudą:
atėmus žemės sklypą. Ilgai tęsėsi byla. Jau 1744 me-
tais esant čia kun. Karketelui ji vis dar tęsėsi ir nežinia
kuo baigėsi.. 1748 m. buvo sumanymas Seirijų ev. pa-
sistatyti naują bažnyčią, bet Vilniaus vyskupas statyti už-
draudęs.

Prūsų karalius Fridrikas II per savo pasiuntinį Var-
šuvoj reikalavo lenkų karaliaus daryti spaudimą į vyskupą,
kad leistų tą bažnyčią statyti. Bet nieko iš to neišėjo.

1754 kunigu buvo Behras.
1771 m. past. Jonas Herowski.
1783 m. — Aleksandras Monkevičius. Jis 1793 m.

važinėdavo į Vągrowa tenykščiams ev. pamaldas lai-
kyti. Jis Seirijuos išbuvo iki 1833 m. |

1835 m., po 2 metų pertraukos, atvyko kun. Or-
lovskis iš Kėdainių. Klebono trobos buvo supuvusios,
suirusios. Jam teko jas atstatyti, atremontuoti.

1849 m., carui leidžiant, lenkų karalystėje evang.
reform. bažnyčia atsiskyrė nuo liuteronų bažnyčios. Tų
metų birželio mėn. įvyko pirmas evang.-reform. susirin-
kimas — sinodas Varšuvoj. Orlovskis buvo išrinktas
kalvinų konsistorijos nariu ir turėjo persikelt Varšuvon.
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Į Seirijus buvo paskirtas Grzymalų past. kun. Juo-
zas Kurovskis. Jis atvyko į Seirijus 1849 m. gruodžio
mėn. Orlovskį dar rado neišvykusį Varšuvon. Po pir-
mykštės kelionės Varšuvon jis jautėsi nuvargęs, nes ge-
ležinkelių dar tuomet čia nebuvo; teko važiuoti per Su-

valkus — Lomžą plentu arkliais.

Orlovskis, pasirgęs iki 1850 m. vasario m. 18 d.,
mirė nebenuvykęs Varšuvon. Palaidotas Seirijų ev. ka-
puose. Žmona apsigyveno Suvalkuose. Tų pačių metų
kovo mėn. 29 d. kun. Kurovskis ėjo po pamaldų iš baž-
nyčios sušilęs; tarpdury jį pagavo vėjas ir suparaližavo.
Seirijuos buvo gydyt. Kamilkevičius ir vaistin. Voluinas.
Abudu evangelikai. Jie dėjo visas pastangas, kad savo
kleboną išgelbėtų, bet niekas negelbėjo. Trumpai pasir-
gęs, balandž. mėn. 4 d. (1850) mirė. Į laidotuves buvo
atvykęs Augustavo liuteronų diacezijos superintendentas
Marijampolės liuter. klebonas kun. Dovydas Bergemanas.
Tasai kunigas, trūkstant ev. kunigų, pora metų valdė ir

Seirijus, gaudamas klebono algą ir po 1 kartą į mėnesį
atvažiuodamas į Seirijus pamaldų laikyti.

1851 m. rugpiūčio mėn. 24 d. atvyko Jonas Gotli-
bas Rumpelis, gimęs Kempnės mieste 1805 m.

Nuo 1851 m. spalių mėn. Seirijuos ėmė veikti liu-

teronų filija.

Rumpelis 1870 m. rugpiūčio 16 d. mirė. Po jo mir-

ties klebonu buvo Augustas Diel. Jis gyveno Varšuvoj

ir retkarčiais atvykdavo pamaldų laikyti. Taip tęsėsi
trejis metus.

1873 m. gale Seirijuos apsigyveno past. Edvardas

Verdelis. Klebonu buvo iki 1882 m.; tais metais jis mirė,

nespėjęs nuvykti Varšuvon, kur buvo išrinktas konsisto-

rijos nariu. Ir dėl to laikinuoju parapijos valdytoju buvo

Aug. Diel.

1883 m. vasario 7 d. atvyko kleb. Pričkus Jeleni-

jus. Jis buvo iki 1890 m. Nuo 1884 m. gyveno Varšu-

voj, kaip konsistorijos narys.

“1889 m. į Seirijus paskiria tik įšventintą kun. Kozį

Seferį. Gyveno iki 1901 m.
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Po to ir vėl valdė
Jelenijus = gyvendamas
Varšuvoj.

1906—9 m. atvyk-
davo kun. Kurnatauskas
iš Kelmės

1909 m. iki 1914
m. Tomas Tosio.

Po Didžiojo karo
klebonu atvyko kunigas
Barnelis, kuris 1930 me-
tais mirė; jį pavaduoja
mirusio  Barnelio sūnus Seirijų evangelikų bažnyčia.
— jaunas kunigas.

 

 

Seirijų šaulių būrys.

1930 m. birželio mėn. 13 d. Seirijų šaulių būrys
šventė savo veikimo 10-ties metų sukaktuves. Tą dieną,
esant gražiam orui ir Seirijų parapijoj atlaidams, prisirinko
daug žmonių. 11 valandą būrio šauliai su vėliava ateina
į bažnyčią. Po pamaldų būrys, didžiausios žmonių minios
lydimas, eina į kapus. ia, prie savanorio Varnelės kapo,
šaulys mokyt. Keršis sako momentui pritaikintą kalbą, pa-
žymėdamas pirmųjų karių pasišventimą savo tėvynės labui,
kartu nurodydamas mums pirmuosius karius kaip pavyzdį
vaduojant Lietuvos sostinę. Orkestrui grojant gedulingą
maršą, būrio šaulės uždeda ant kapo vainiką. Sią susi-
kaupimo valandą ne vieno akyse pasirodo ašaros.

Grižęs iš kapų būrys išsirikiuoja aikštėje. Paradą
priima Rinktinės vadas kap. Petruškevičius. Rinktinės
vadas, kalbėdamas į šaulius primena žuvusius nepriklau-
somybės kovose karius ir šaulius; be to, linki būriui augti
—stiprėti. Čia pat mokyt. Keršis primena šauliams, kad
šiandien gerb. Rinktinės Vado vardadienis. Šauliai Rink-
tinės Vadui sušunka griausmingą valio.

Paradui pasibaigus žydų pr. mokyk. salėje įvyksta
iškilmingas posėdis. Į garbės prezidiumą išrenkami: kap.
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Petruškevičius, p. Petruškevičienė, II polic. nuov. Virši-

ninkas ir mokyt. Keršis. - Raštu būrį sveikina Seirijų sta-
lių amato vidurinės mokyklos Direktorius p. Daugirdas
ir Krikštonių šaulių būrys.  Sventės proga būrys sveikina
Jo Ekscelenciją Respublikos Prezidentą, Krašto Apsaugos
Ministerį, Saulių Sąjungos Centro Valdybos Pirmininką,
Saulių Sąjungos Viršininką ir XIX Rinktinės V-bos Pir-
mininką. Būrio v-bos pirmininkas trumpai nupasakoja
būrio istoriją. Būrys įkurtas 1919 m. lapkričio mėn. Pir-
mieji būrio tvėrėjai buvo vargonininkas Kružas, mokyt.
F. Girša, girinink. Barauskas ir kit. Būrys tvėrėsi ypa-
tingai nepalankiose sąlygose. Esant netoli frontui ir apy-
"linkėje nemažam skaičiui lenkuojančių žmonių pirmi žing>
sniai buvo sunkūs. Tačiau pirmieji šauliai įvertino mo-
mento svarbumą ir griebėsi darbo. Būrys kovų metu
turėjo apie 230 šaulių. Kai kurie būrio šauliai ilgą laiką
dalyvavo kovose Liškiavos ir Kapčiamiesčio rajonuose.
Pasklidę gandai apie Klaipėdos vadavimą sujaudina būrio
šaulius ir š. A. Maskeliūnas ir Janavičius vyksta į Klai-
pėdą ir dalyvauja kovose. Taikos metu būrys daugiau-
sia kreipia dėmėsioį būrio organizacinį darbą. Būrys
gerokai yra išplatinęs spaudos leidinių, suruošęs vakarų,
paskaitų ir kit. Būrys, turėdamas daug inteligentinių pa-
jėgų, šiandien jau yra Seirijų apylinkėj visuomeninio vei-
kimo rodiklis. Dabartinę būrio vadovybę sudaro: V-bos
pirmininkas J. Rėklys, sekretorius K. Miliukevičius, iždi-
ninkė E. Zitkiūtė ir būrio vadas A. Maskeliūnas.

Iš pirmųjų būrio dienų savo atsitikimus pasakojo A.
Maskeliūnas.  Mokyt. Keršis, buvęs Akmenės š. būrio
vadas, pasakojo apie pirmąsias šaulių kūrimosi dienas ir
šį tą iš šaulių kovų.

Rinktinės Vadas šauliams, aktyviai prisidėjusiems
prie būrio darbo, tarė padėkos žodį.

Iškilmingas posėdis baigiamas himnu.
Visus šaulius ir svečius būrio vadovybė pakvietė

pietums, kur taip pat buvo pasakyta keletas kalbų.
Vakare buvo vaidinama «Aušros sūnūs». Su pasi-

sekimu veikalą vaidino šauliai mokytojai.
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Rašytojas Amerikos lietuvis kunigas
Zidanavičius —- Seirijų Juozas.

Valsčius.

Atvykęs valsčiun radau viršaitį ir sekretorių, abu
buv. Amerikos lietuvius. Viršaitis Žilionis apsišvietęs,
miklaus proto, sumanus, labai sukalbamas vyriukas. Vals-
čiaus gyventojai visų tikybų ir tautybių jį gerbia, juo
pasitiki. Ir mane jis nuoširdžiausiai priėmė.  Vadinamas
valsčiaus ir net apskrities karalius kun. Grajauskas su-
sirgęs gulėjo Kauno“ ligoninėj, tai radau antrą «Karalių»
— viršaitį Zilionį.

Amerikos didžiulė ir kultūringa šalis ima duoti ma-
žytei, per karą suvargusiai Lietuvai darbščių žmonių at-
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sistatyti, pakilti. Lietuva žymiai kiltų, jeigu būtų daugiau
panašių Zilionių.

Seirijuose prieš karą buvo valsčius. Seniau Seirijai
buvo miestas, turėjo magdeburgo teises, herbą.

Dabar yra 30 mūrinių namų — iš jų 16 dviejų
aukštų, kiti po vieną aukštą ir 293 mediniai namai.
Medinių 7 yra dviejų aukštų.

Krautuvių yra 120.
Yra 1 žemės ūkio mašinų dirbtuvė, odos išdirbi-

mo dirbtuvė, verpykla, vilnakaršė, puodų dirbtuvė, 2
plytinės (miestely ir Gudonyse); yra 2 daktarai, dantų
gydytojas, aptieka; 2 degtinės parduotuvės, 4 alinės;

Bendrovė «Ūkininkas», įsteigta 1923 m.; 3 autobusai,
vienas pusiau prekinis, 3 prekiniai, 1 lengvasai automo-
bilis. Nuo 1925 metų veikia elektra. Telefono stotis
yra nuo 1918 metų, palikta vokiečių; yra paštas, valsčiaus
teismas, notaras.

Miestelis stovi gražioj kalneliais apsuptoj vietoj, plentų:
Alytus — Seirijai — Lazdijai ir Alytus — Seirijai —
Beržininkai susikirtime.

Žydai: Seirijuos žydų yra virš 200 šeimynų; turi
sau 2 sinagogas; viena virš 100 metų senumo, medinė;
antra taip pat medinė, 1927 metais perstatyta. Vietinis
Rabinas Izraelis Guldinas 22 metus išbuvęs Seirijuos,
1929 metais su Rumšiškio rabinu išvyko Amerikon rink-
ti Kauno žydų dvasiškai seminarijai aukų. Sako, sei-
rijiškis rabinas jau apsigyvenęs Ročesterio mieste ir
Lietuvon nebegrįišiąs.

Seirijų žydų liaudies bankas įsteigtas 1921 metais,
sausio 9 d. Narių yra 212. Valdyba: Pirm. Maušas Fin-
kelis, nariai: Efroimas Streleckis ir Zelikas Račkauskas.
1930 m.-apyvarta: 11.309.209.79 Kasos apyvarta 2'/2
milijonų.

Viršaičiai: 1) Petrauskas Vincas, gyv. Seirijų m.
nuo 1919 m. 1-6 d. iki 1920 m. XI-1 d.

2) Cerniauskas Antanas, gyv. Pošnios km. nuo 1920m.
XI-1 d. iki 1924 m. X-1 d.

3) Zilionis Ignas, gyv. Seirijų m. nuo 1924 m. XI-1 d.
iki 1927 m. III-I d.
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4) Jociunskas Pranas, gyv. Mikabalių km. nuo 1927 m.
III-1 d. iki 1929 m. XI-1 d.

5) Zilionis Ignas, gyv. Seirijų m. nuo 1929 m. XI-1 d.
Sekretoriai: 1) Kisielius Antanas, gyv. Seirijų

m. nuo 1919 m. pradž. iki 1919 m. X-1 d.
2) Tumasonis Jonas, gyv. Lapšiaus km. nuo 1919 m.

X-1 d. iki 1920 m. X-15 d.
3) Muliolis Petras, gyv. Mikabalių km. nuo 1920 m.

X-20 d.

Nuorašas

Seirijų valsčiaus piliečių susirinkimo įvykusio 12 lap-
kričio 1918 m.

Protokolas Ne 1

Išrinkus susirinkimo pirmininku I. Sabą ir sekretoriumi
I. Pukelevičių, išklausius pirmininko I. Sabo ir Grajausko
pranešimą apie bėgantį momentą, susirinkimas nutarė iš-
rinkti valdymui valsčiaus tarybą, susidedančią iš devynių
valstiečių ir dviejų žydų. Iš valstiečių tarpo išrinktais
Dr. Janavičius, vaistininkas Vaiciekauskas mok. Sabas,
kunigas Grajauskas, stud. Pukelevičius Adomas, Jekenta,
Karalius Saveikis, Gavelis ir Kružas. Tai tarybai susi-
rinkimas pavedė paimti iš vokiečių valsčiaus valdymą į
savo rankas, o teipogi rūpintis visuomenės turtais ir ap-
saugos reikalais. Rinkimas savo narių pas žydelius atsi-
bus vakare šiandieną.

Pirmininkas susirinkimo
Sekretorius (parašai)

Nuorašas

Seirijų valsčiaus tarybos posėdžio 12 d. lapkričio
1918 m..

Piotokolas Nr 2

Dalyvaujant visiems tarybos nariams, išskyrus atstovą
nuo žydų p. Eimaną, kuris yra išvažiavęs Vilniun. Iš-
rinkus atviru balsavimu posėdžiui vesti pirmininku Juozą
Grajauską ir sekretoriumi Juozą Pukelevičių, Tarybos
padaryti sekanti nutarimai:
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. 1) pirmiausia buvo prieita prie rinkimo prezidiumo
tarybų. Po savitarpinio pasitarimo slaptu balsavimu į
prezidiumą tapo išrinkti.

Pirmininku — Dr. Simonas Janavičius.
Vicepirmininku Kružas.
Kasieriumi Davidzonas.
Sekretoriumi mokytojas Juozas Sabas.

2) Milicijos viršininku tapo paskirtas vaistininkas
Vaiciekauskas, jo padėjėjais Pukelevičius ir Davidzonas.

3) Kanceliarijos vedėju tapo paskirtas „mokytojas
Juozas Sabas.

4) Nutarta nusiųsti delegaciją pas vokiečių kareivius
išaiškinti santykiam su pol. Į delegaciją tapo išrinkti
Antanas Vaiciekauskas ir Juozas Sabas.

5) Sugrįžę delegatai perleidimą "valsčiaus valdžios
į tarybos rankas, o taipgi apie perleidimą viso turto ta-
rybai, idant ji padarytų galutinę likvidaciją.

Šiuomi posėdis tapo užbaigtas.

Tarybos vic. pirmininkas.

Sekretorius. (parašai)

 

 

 

Seirijų puodadirbiai.
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Nuorašas

Seirijų valsčiaus Taryba 26 d. lapkričio 1918 m.
Protokolas Nr.5

Pirmininkaujant Kruzui ir dalyvaujant 9 Tarybos na-
riams nutarta Seirijuos turėti nuolatinę miliciją iš 5 lietu-
vių ir 1 žydo. Sulig nurodymo nekurių Tarybos narių ir
taip jau autoritetingų žmonių milicijon tapo priimti se-
kantieji asmenys:

1) Juozas Gruzdys iš ' Veselupkos.
2) Pranas Janavičius iš Ž
3) Petras Rameikis iš Paserninkų
4) Aleksandra Saveikonis iš “
5) Pranas Saveikonis iš *
6) Chaimas Krigeris iš Seirijų.
Gi rezerve arba apsaugos kaimų pasiūlyti karo ta-

ryboms išrinkti dorų žmonių iš kaimų (Kur didesnio po
3, vidutiniame 2, mažame 1). Tokiu būdu susirinks apie
60 žmonių, miestelis turės duoti (žydai) 12 milicijonierių,
rezervinių. Jie visi, kaip minėta, sudarys vietų apsaugą,
o reikalui ateis pagalbon nuolatinei valsčiaus milicijai.

Surinkti ant 29 lapkričio kaimo tarybų atstovų po-
sėdį, idant su jais išvesti sekančius klausimus: 1) Milici-
jos reikalus. 7) Pinigų reikalus ir maitinimo klausimą ...

Dvarai: 1) Akuočių dv.; buvo 200 margų; savin.
Algirdas Sventeckis išpardavė žemę, pagaliau ir centrą
(50 ha) pardavė Amerikos lietuviui, o pats su dukterimi
Gražina mano išvykti Lenkijon. Tenai ras daugiau savo
šeimos narių.

2) Kuciuliškės dv.; buvo savininkė Stefanija Tarči-
navičienė. Žemė išparduota, liko jos centre 81,70 ha.

3) Baraučiškės dv. buvo ir yra 80 ha. Valdo žyde-
lis Lozaris Pergamentas.

4) Graužų dv. (61 ha.); valdo žydelio Chaimos Kal--
mansko įpėdiniai.

5) Lapčiaus dv.; šeimininkas Julius Sasnauskas ir
dabar jį valdo.  Neparceliuotas.

6) Mankūnėlių dv. buvo 182 ha. 1927 metais išpar-
celiuotas. Centrą (64 ha.) valdo Jonas Maskeliūnas.
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7) Petudžių folv.

 

55 ha. valdo Aleksan-
dras Bražinskas.

8) Račkaučiznos dv.
buvo 484 ha. 1926 m.
išparceliuotas. Liko cen-
tras su 82 ha. Nauja-
kurių sodybos pavadintos
Juozapavičiais. Savinin-
kas pabėgęs Lenkijon.

9) Zaleskovsčizna,
— buvo 299 marg. Val-
dė Bolius CGenišauskas,
kuris taip pat pabėgo į
Lenkiją. 1926 m. dva-
ras išparceliuotas. Liko
centre 80 ha., kuriuos
valdo Stasys Elšneris,

10) Živulčiškių dv.
buvo 700 margų, valdė
žydo Zimano įpėdiniai.
1926 metais išparceliuo-

2 Ag 6 - Akuočių dvaro bokštas, iš kurio
a UI AS, vergijos laikais kamisoriai tėmyda-

11) Sagavo dv. bu- vo, ar dirba lauke vergai,
vo 500 margų: buv. sa-
vin. Juozas Černiauskas. 1928 metais išparceliuojant pa-
likta du centrai dviem broliams Cerniauskams. Nauja-
kuriai — kaimas Lapšiai.

12) Seirijų dv. Iki 1795 metų Seirijus valdė Lietu-
vos kunigaikščiai Radvilai. Jiems priklausė: Seirijai, Sta-
čiškė, Gervėnai, Mankūnėliai, Seiliūnai, Seirijočiai, Nora-
gėliai, Cijūniškė, Bukaučizna, Vainiūnai, Barčiūnai, Kudre-
nėliai, Rusonys, Demeniškiai, Mikabaliai, Bestraigiškė,.
Pasernykai, Ročkiai, Žagariai, Jonkiškė, Akuočiai, Strai-
giškė, Sutrė, Straigiai, Bagdanonys, Avižieniai, Burliūnai,
Paliūkė, Janėnai, Babrai, Mikyčiai, Ežerėliai, Šventežeris,
Petravičiai, Teirai, Giraitė, Agarykai, Kireiliškiai (su Gri-
kapaliu), Nemaniūnai, Storamiestis, Panarvė, Kerstaminai,.
Kurdimaksčiai, Kamionka.
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Boguslavui Radvilui Karaliaučiuje 1559 metais XII-31 d.
ištrėmime mirus, liko vienintelė 3 metų duktė Karalina—
Liudvika. Jos auklėtojas, vokietys, 16 metų Karaliną
Radvilaitę išleido už savo sūnaus Liudviko. 1687 me-
tais ji visus paveldėtus turtus užrašė vyru.  Abiems mi-
rus, jų turtai liko antram Karalinos auklėtojo sūnui Fri-
drikui, kuris 1700 metais tapo Prūsijos karalium. Tada
jis Seirijus užrašė savo sūnui Fridrichui-—Viliui.  Seiri-
juose jų valdovai niekad negyveno, — išnuomodavo.

Neišėję į vienkiemius kaimai: Gudonys, Dubrava,
Lapšiai, Kudrėnėliai, Cibuliai, Cijūniškiai, Žvineliai. Sei-
rijai šiais metais skirstomi į vienkiemius.

Malūnai: Seirijuos 3, visi gariniai. Vienas jų,
didžiausias visoj apylinkėj, su lentpiūve— priklauso Reite-
laičiams. Krikštonių kaime yra vandens malūnas; vėjo
malūnai: Ročkiuos ir Pošnios km.

Ežerai: 1) Seirijų — Pasarnykų 200 ha. 2) Sa-
gavas 60 ha. 3) Gailekas 60 ha. 4) Maušukas (pusė
valst., pusė ūkin.) 1'/> ha. 5) Seislėkas — Bagdononių
25 ha. 6) Gudonių (Dūnojaus) 17 ha. 7) Kraštas 6ha.
8) Demenas (Dominka, Domino) 13'/> ha, 9) Raganis
2 ha. 10) Joniškis (Bagotkiškis) 3 ha. 11) Sigikas (San-
kursis). 12) Lapšus 3 ha. 13) Gargalinis,—kaip bliū-
das, gilus, daug žmonių prigeria—1 ha. 14) Markavas.
15) Pikčiukas. 16) Persas 3 ha. 17) Ežerynas 2 ha.

Kunigas Jonas Reitelaitis.

Kun. Reitelaitis gimė 1884 metais lapkričio mėn. 24 d.
Navasadų kaime, Javaravo valsčiaus, Marijampolės aps-
krities. Pradžios mokslą ėjo Sasnavoj, paskum mokėsi
Marijampolėj ir 1913 metais baigė Seinų dvasišką semi-
nariją.  Įsišventinus į kunigus buvo paskirtas vikaru No-
vogrodan Lomžos apskr., ten išbuvus !/> metų, buvo
perkeltas į Sventežerį Seinų apskr., o 1916—1927 m
buvo Seirijuos vikaru. Nuo 1927 metų yra Krikštonių
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Kun. Jonas Reitelaitis,

klebonu, kur kun. Reitelaitis steigia naują parapiją, pats
savo galva, rankom stato iš akmens ir cemento bažny-
čią. „Sakau, galva ir rankom, ir tai teisybė. Kun. Reite-
laitis yra nepaprastų gabumų žmogus.: Jis pats padarė
statomai bažnyčiai planą ir pats savo rankom, žinoma, su
talka savo gerų parapijonių, tą planą vykdo.

Kun. Reit. yra parašęs apie 25 parapijų monografi-
jas. Gudelių, Veisiejų, Leipalingio monog. buvo spaus-
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dintos «Tautoj ir Žody», o Liškiavos parapijos mono-
gralija yra išspausdinta «Mūsų Senovės» 2 ir 3 Nr.;
«Žydų tauta Kristaus laikais» tilpo 1910 m. «Vadovev».
Be to, daug rašydavo «Šaltiny» ir kit. laikraščiuos. Pav.,
1914 m. «Šaltiny» kun. Reit. ėjo per 15 numerių <Lie-
tuvos raštijos istorija».
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Statoma Krikštonių bažnyčia.

Radio abonentų sąrašas.

Seirijuose lempiniai 6, detektoriniai 4. Krikštonyse
2 detektor. Pošnioj 3 detektor. Staciškėj 1 lemp. ir 1 det.
Gervenuose, Gudonyse ir Buckūnuose po 1 det. Mete-
liuose 1 lemp. 2 det. Avižienyse, Pasernikuose ir Za-
leskaučiznoje po 1 det. Mikabaliuose 2 det. Nozaje-
jeliuose 2 det. Straigiškėse ir Raskaučiznoje po 1 lemp.
Lapšiuose 1 det. Akuočiuose 1 lemp.  Seiliūnuose 2 det.
Ročkiuose 1 det. Bukaučiznoje 1 lemp. Parėčėnuose
1 det. Prepuntuose1 lemp. Barčiuose, Obelninkuose ir
Dubravuose po 1 det.

Gaunamųjų per Seirijų pašto įstaigą laik-
raščių ir žurnalų sarašas.

«Lietuvos Aidas» 10, «Lietuvos Žinios» 2, E
12, «Dzien Kowieūski3, «Memeler Dampfboot» 1, «Lie-
tuviška Ceitunga» 1, «Žydų Balsas» 3, «Mūsų Rytojus»
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474, «Mūsų laikraštis» 232, «Ūkininkas» 87, «Lietuvos
Ūkininkas» 19, «Darbininkas» 1, «Diena» 30, «Karys» 24,
«Trimitas» 28, «Šaltinis» 17, «Zemaičių Prietelius» 5,
«Vyriausybės Zinios» 4, «Vienybė» 8, «Mūsų Tautos
Kelias» 3, «Nowiny» 5, «Chata Rodzinna» 5, «Social-
demokratas» 3, «Ūkininko patarėjas» 61, «Naujas Žodis»
22, «Pavasaris» 17, «Zvaigždutė» 8, «Jaunųjų Pasau-
lis» 9, «Mūsų Vilnius» 13, «Sargyba» 39, «Svietimo
Darbas» 2, «Sėjėjas 16, «Sodyba» 8, «Paštininkų Zo-
dis» 5, «Jaunimas» 3, «Vapsva» 1, «Policija» 12, «Sa-
vivaldybė» 29, «Jaunoji Karta» 3, «Poradnik Rolnika» 3,
«Sv. Pranciškaus Varpelis» 34, „«Motina ir vaikas» 1,
«Vairas» 1, «Zvaigždė»s 45, «Žiburėlis» 1, «Zemės
Ūkis» 1. Iš užsienio lietuvių kalba 79, kitomis kalbo-
mis 11.

 

  
 
Krikštonių kryžius.
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Važiuoju kunigo Reitelaičio arkliais Liškiavon. Sek-
madienis, 12 val. Bažnyčioj iškilmingos pamaldos. Apie
bažnyčią eina procesija; prieš bažnyčią, aikštėj, sustatyti
arkliai, vežimai, — vos gali pravažiuoti. Ant vieno ve-

dukę šveičia; jam čia ant ratų geriau, negu anoj proce-
sijoj. Mergiūkštėm gi ir procesija maloni: jos pasipuošia
baltom suknelėm, ant galvos užsideda rūtų vainikus, akis

pridengia vualiais, dar ilgas iki alkūnių baltas pirštinaites
užsimauna, — visai, anot kaimo bobelių, patogios pasi-

daro. Berniukams atvykus miestelin malonumas: bandelę
arba riestainį sutriuškint, saldainį delnu perkirst, karvelius,

žvirblį arba žydelį pavaikyt...
Prie bažnyčios stovi dviejų aukštų balti mūriniai na-

mai. Prieinu prie durų, — laiškams dėžutė prie sienos
prikalta, keletas valsčiaus ir apskr. valdybų skelbimų.
Atrodo, lyg čia būtų valdžios įstaiga.

Sėdi ant suolelio keletas nevisai miklių vyrų. Klau-
siu, ar tik ne čia bus jų valsčiaus valdyba.

— Ca. (Dzūkiškas «ca» reiškia «čia»).
— O kur, sakau, klebonija?
— Ca.
— O kur pasienio policijos rajono viršininkas?
— Ca.
— Na, o kur čia kokia krautuvė? Norėčiau papi-

rosų nusipirkti.
.— Ca.
Cha, viskas «ca»! Na, kai jau viskas čia, tai rei-

kia eiti vidun. Mane ir dabar drebulys krečia prisimi-
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nus to niūraus namo koridorių. Aukštas, platus, plytom

išgrįstas, tos plytos išdilę, kuprotos, vietomis duobės...

Kaip stojau tokion duobėn, kad žnekterėjau, ką tik ne-

nukandau liežuvio.
Pasukau koridorium dešinėn; pro praviras senoviškas

duris iš virtuvės prasiveržė smagus kažkokių kepsnių

kvapas. Apetitą sužadino. Pravažiavę virš dvidešimties

kilometrų arkliais, gerokai pasikračius, dabar su mielu

noru krimsterėčiau kokį mėsgalį. Bet reikia palaukti:

grįš klebonas iš bažnyčios po pamaldų, susipažinsim ir,

gal būt, bus toks malonus, duos ką užkąsti.

Išslinko iš virtuvės klebono gaspadinė. Primerkė

vieną akį ir, girdi, — ko tamsta čia ieškai?

Noriu nenoriu, turiu pasakyti, ko atvykau, ko ieškau.

Sumurmėjo kelius žodžius sau panosėj ir įvedė mane su

visais lagaminais virtuvėn. «Plytoje» kepa daug visokių

gardėsių, apie juos tuntuoja kelios mergos, prie stalo su-

sikūprinę sėdi kelios kaimo bobutės ir kažką įdomaus

nosis sukišę pusbalsiai šneka. Po virtuvę bėgioja kele-

tas rudų viščiukų ir ant lango, prieš atakaitą guli balta

katytė.
Nėr man čia ką veikti. Padaviau šeimininkei savo

kelionių knygą, paprašiau, kad, kai ateis kun. klebonas

jam paduotų ir pats išėjau nematytos Liškiavos apžiūrėti.

Ką mačiau, girdėjau, skaičiau, — apie tai rasime to-

liau. Dabar baikime apie kleboniją.
Po pamaldų užeinu pas kleboną. Valgo su svečiu,

ne Alytaus apskrities kunigu, pietus. Mano kelionių knyga

guli ant kampo stalo, matyt, perversta, apžiūrėta. Pasi-

sveikinau, nulenkiau, kaip pridera, prieš šeimininką galvą.

Klebonas šaltai man atsako: «labas», bet rankos nei šei-

mininkas, nei jo svečias man nepaduoda. Gal jie laukė,

kad aš, kaip ir jų auklėti parapijonys, pripulčiau, grieb-

čiau ir bučiuočiau ranką, — nežinau. :

— Ar, gerbiamas klebonas, skaitėt šią mano kelionių

knygą, parašus? ..
— Taip, skaičiau.
— Tai žinote mano tikslą, ko aš atvykau Tamstų

garsiojon Liškiavon?
— Taip, taip, žinom...
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Dar porą žodžių ir dar porą žodžių; stoviu gale stalo,
trepsiu vietoj ir jaučiu, kad man nėra kaip stovėti, kad
man nėra vietos, o sėstis šeimininkas neprašo. Geria sau

arbatą prisivalgę pietų, o tu ten galustalėj trepsėk.
ai užsiminiau apie nakvynę, apie apsistojimą, kle-

bonas šaltai atsako: «Daug čia miestely yra kur sustoti».
Ne ta mintis, kad klebonijoj nebus nakvynės, bet

tasai šaltas, šiurkščiu tonu pasakytas sakinys mane nu-
stebino. Ir tai po to, kai aš jau daugely klebonijų turė-
jau tokią jaukią pastogę, tokį draugiškumą, tokią gerą
talką mano nevisai lengvam darbe. Ir tai po to, kai Krikš-

tonyse pas kunigą Reitelaitį aš buvau radęs tiek daug
vaišingumo ir žmoniškumo.

Man liko tik prisiminti kariškąjį mundurą, išsitempti,
— aplink ir palikti besisotinantį kleboną šventoj ramybėj.

Nieko stebėtino. Aš klebono nekaltinu, aš tik gai-
liuosi jo, kad jis toks. Mes, pagyvenę tokiuose niūriuose
rūmuose, turbūt, taip pat tokiais žmonėmis pasidarytume.
Aplinkuma turi didelės įtakos į žmogaus būdą.

Prieglauda pas mokytoją Kutienę.

Nesmagus išėjau iš klebono «pakajaus».  Koridory
susitinku šaulių būrio vadą. Mes su juo susipažinom buv.
šaulių vadų suvažiavime Alytuje. S ieiėnis apie ap-
sistojimą, — o gi, sako, pas mokytoją. (Gerai. Einam
pas mokytoją. Randame ją ir jos simpatišką vyrelį na-
mie. Ar galima, sakome, jus čia kokiai keletui dienų
sutrukdyti? Prašom, sako, su mielu noru.

Kas per daug, tai jau nesveika. Perdaug jau jie
man buvo geri. Viską savo lizdely taip sutvarkė, kad
man buvo didžiausi patogumai, o šeimininkai save visiškai
užmiršo, visiškai suvaržė. Iš dviejų kambarių vieną, patį
erdviausią, patį jaukiausią pavedė man, o šeimininkai, dargi
su mažu vaikeliu, viso keturiese, susitalpino antram kam-
bary. Jokio kompromiso nepripažino, nenusileido, nors
labai prašiau leisti man pernakvoti mokykloje, arba kokioj
daržinėlėj ant šieno. Rašyt, kai gražus oras, nereikia
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kambario: po kriauše, prie upelio, pievutėj pasitiesei po-

piergalius ir rašyk. Kaip tik Liškiavoj tuo metu buvo

gražios vasaros dienos.
4“BAš negaliu ir šiandien atsigėrėti ponios vaišingumu,

talka, širdingumu. Ką daro, ką tau sako, tai jau didžiau-

siu nuoširdumu. ,

 

  

 

Ricielių pradžios mokykla: są r

Liškiavos bažnyčia.

Palujanskis savo knygoj <Wendorwki» pusl. 235-236

sako, kad pirmoji Liškiavos bažnyčia buvusi pastatyta

1450) metais ir buvusi Merkinės filija. Liškiavos savi-

ninkas Mykolas Radvilas— Juodasis bažnyčią atidavęs

kalvinams ir tik 1624 metais ji grįžusi vėl katalikams.

1650 metų metrikuose yra pažymėta, kad tuo laiku

Liškiavoj viešpatavo kalvinai. Kai bažnyčia grįžo kata-

likams, Liškiavos turtų savininku buvo Mykolas Franc-

kevičius—Radziminskis. Jisai 1629 metais spalių mėn.

30 d. parašė tokį testamentą:
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Przed aktami ziemskiemi pawiatu Trockiego stawiąc
obecnie W. J. M. Pan Stanistaw Elsner, rejent pawiatu
Mereckiego extrakt z ksiąg ziemskich Nawogrodzkich
testamentu, przez zesztego J. M. Pana Mikolaja Frąckie-
wicza-Radziminskiego, starosty Lidzkiego sprawionego,
do akt podal w te stowa pisany:

Wypis z Ksiąg Ziemskich ziemli Nowohorodzkoy,
leta od naroženia Syna Božego tysiacza szescsot trytca-
taho Miesiacza fewrala odynatcatoho dnia. Na rokach
Sudewych Ziemskich o Hromnicach Swiatyw Rymskom
prypadlych i sudowuje w Nowohorodku odprawowanych
pred Nami Andreiem Obryūnskim Sudieiu Janom Kiers-
nowskim Podsudkom i Sekretarom Jeho Korolewskoy
Milostii Janem Protasewiczom Pisarom, Uradnikomi Su-
dowymi Ziemskimi ziemli Nowohorodzkoy postanowiwszy
się oczewisto w Sudu Sluho JW. Jego Pana Lwa Sapiehy
Woiewody Wilenskoho, Wielikoho Hetmana Wielikoho
Kniažestwa Litowskaho, Starosty Mohilowskohoi Beres-
teckaho, Pan Petr Deębowski opoviedal i pry samom tes-
tamentie ostatniey woli hodnay pamieti Nieboszczyka
Jeho Milosti Pana Mikolaia Frąckiewicza-Radziminskaho,
Starosty Lidzkaho pokladal i sposobem perenosa do
Knih Ziemskich Nowohorodzkich wedle prawa pospoli-
taho wpisali, dal. Wypis z Knih zdesznych Hrodzkich
Nowohorodzkich z wpisaniem w nim pomienionoho Tes-
tamentu, kotory slowo od slowa tak się w sobie maiet.

 Wypis z knih Hrodzkich zamku Hosudarskaho Wo-
iewodztwa Nowohorodzkaho — Leta od naroženia Syna
Božego Tysiacza szešč sot dwatcat dzewiataho, Miesiaca
Nowebra dnia. Na uradzie Hrodzkom u Zamku Hosu-
darskom Nowohorodzkom peredomnoiu Pawlom Piasci-
kim Podwoiewodym Nowohorodskom od Wielmožnaho
Pana Jeho Milosti Pana Mikolaia Sapiehy Woiewody
Nowohorodzkaho Tyuna u zemli Zomoydzkoy, Kernen-
skom, Niemonoyskom i Janowskaho Starosty postano-
wiwszy się oczewisto Sluha JW. Pana Jeho Milosti Pana
Leona Sapiehy Woiewody Wilenskaho Hetmana Naywyž-
szoho i Mohilowskaho Pan Tomasz... Imienia Jeho
Milosti Pana swoieho ... aktykowaniu do knih ninieyszych
Hrodzkich Nowohorodzkich podal Testamemt  smiertiu
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zeszloho hodneie pamieti Wo. Jeho Milosti Mikolaia

Frąckiewicza-Radziminskaho,  Starosty Lidzkoho, pro-

siuczy, iž za deystiem smertiu pomienionoho Pana Starosty

Lidzkoho, a že wladza u sudu Jeho Mitosti Hrodzkoho

Lidzkoho ustala, a urad ziemski po woywolaniu rokow

Michatowskich z Lidy się roziechalt, aby iako w naybliz-

szym uradzie zdziesžnym tot Testament byt priniat. ..

wpisajuczy do Knih slowo od slowa tak się w sobie

maiet.
W Imię šwietey i nierozdzielney Troycy Boga Oyca,

Syna i Ducha Swietego, ktėory w teiemnicy swey ma

liczbę dni naszych i godzinę wie roztączenia každego

cztowieka z tym mizernym šwiatem, przeto Ja Mikolay

Frąckiewicz-Radziminski starosta Lidzki, będąc na ten

czas chorobą od Pana Naywyžszego nawiedzony, ale

iednak na zmysty zdrowy ..... cztowiekiem wiedząc ten

dekret na wszystek šwat wydany, že kto się rodzi,

umrzeč musi, niewiedząc czasu ani godziny, ktėrey pan

moy Zz tey nędzy šwiata powolač mnie będzię raczyt.

Testamentem moim, ktėry z dobrym rozmystem i z zdro-

wym za laską Božą rozumem czynię oznaymuię i tak

go zaczynam. Nayprzod gdy z woli Božey dusza moia

z Šwiatem rozlączona będzie, ducha mego w ręce Panu

poruczam, niegodnemi  modlitwami prosząc, aby Z mi-

Josierdzia swego odpuszciwszy cięžkie grzechy moie-

duszne zbawienie dač raczyl a cialo moie grzeszne,

ktėre z ziemi iest stworzone, ktore malžonka moia mila
Xiežna Dorota Žylewska z dziatkami moiemi i Ichmoš-
ciami Pany Przyiacioty i Opiekunami nižey w Tym Tes-
tamencie mianowanymi pochowač maią sposobem nabo-
želistwa Chrzešcijanskiego Katolickiego iak nayprzysto-
yniey w Maietnošci moiey oyczystey w Liszkowie w
Košciele, na ktory Košci6l, aby się w nim chwala Pana
Naywyžszego zawsze odprawawala funduię i tym Testa-
mentem moim zapisuę w tey maietnėsci Liszkowie wlok
dwanašcie osiadtych, na ktėrym mieyscu Ichmošč Panowie
Opiekunowie okažą i na plebanię plac, kt6rego z siedlis-
kami, z ogrodami z wygonami ma byč wloka iedna, na
ktėre budowanie i poprawę tegož Košciota i plebanii tož
na ochędėsiwo i wszelakie apparamenta Kosšcielne z pro-
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wentow teyže maietnošci Liszkowskie narnaczam ztotych
polskich tysiąc na ieden tylko rok, a do osobliwszey
dyspozycyi J. W. JM. Pana Leona Sapiehy Woiewody
Wilenskiego Hetmana Wielkiego Xięstwa Litewskiego
iako Opiekuna czerwonych ztotych w szkatule fladuwatey
pięcset czterdziescie, ktėre iako na pogrzeb, tak i na inne
potrzeby obrocone bydz maią — a ze strony maietnošci
po mnie pozostalych tak chcąc mieč rozporządzam i tym
testamentem moim zapisuię. Nayprzėd malžonce moiey
miley pomienioney Xięžnie Dorocie Zilewskiey dožywot-
nie mieszkanie na maigtnosci moiey oyczystey Uszyi
na wszystkich folwarkachi przynaležnošciach do nich
naležącychi summy dwadziešcie pięč tysięcy ztotych,
ktėrą summą wolno będzie dysponowaC iako swoią wlas-
noscią wiecznie. Do tego rzecy moie ruchome wszystkie
iakimkolwiek nazwane nazwiskiem i gdziekolwiek w maięt-
nosšci moich będące teyže malžące moiey miley zapisuię do
wolney dyspozycyi iey wiecznie, krom Rynsztunkow woie-
nnych, ktore synom moim na rėwne częšci naležeč maią,
a Synowi memu starszemu Dadziboku Frąckiewiczowi
Przewozy i Sottaniszko ze wszystkiemi Folwarkami do niey
naležącemi, a Synowi memu Michatowi Maietnėsč Liszkow
ze wszystkiemi przynaležnošciami i folwarkami do niey
naležącemi — a insze maięetnošci tak oyczyste, przykupne
„wiecznosšcią i ktėre w zastawie od rėžnych ludzi mam
maią Panowie Opiekunowie potaxowawszy i porachowaw-
szy między syny moie podzielič, porownywaiąc ich Z
tymi maiegtnošciami W zWyž pomienionemi na rėwne trzy
częsci, aby každy z nich częšč rėwną bez krzywdy mial.
A cėrkom moim z tychže maietnošci i summ zapisuię
starszey Pannie Zofji posagu z Wyprawą dziesięč tysiecy
ziotych.  Pannie Krystynie, pannie Magdalenie i pannie
Annie posagu každey po trzy tysiące kop groszy Litew-
skich.  Summy wWszelkie iakimkolwiek sposobem mnie
naležące na rožnych ludziachi moigtnošciach, rėžnemi
Zapisami Wniesione, tož przez zysk ktorekolwiek iakim-
kolwiek sposobem na rožnych osobach przezemnie otry-
mane maią lchomoš“ Panowie Opiekunowie tego Wszyst-
kiego wedlug prawa, iaką sama slusznošė i prawo
drogę okaže dochodzič, a doszedlszy tego Wszystkiego
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naktlad sW6y prawny Zz przezyskow wziąWszy, ostatek
na dziatki moie obrėci“. Do tego przewody prawne,
ktore na mnie nie slusznie otrzymane przez niektore
osoby są, Ichmoš“ Panowie Opiekunowie prawem abo
tež kontraktem slusznym znosiči uspokoič bez krzywdy
dziatek moich moią.  Stugom moim Wszystkim maią
Ichmoš“ Panowie Opiekunowie wedlug zaslugi uwažywszy
každemu bez krzywdy nadgrodzič. Tož com uczynil
pewny kontrakt z stugą moim panem Piotrem Ktonciem,
ktory mi miat za rok, ktory się skoliczyč ma tysiąc-
szešsšet trydziestego Wedltug listu mego iemu danego
da“ z prowentow Lidzkich pewną summę, z ktėrych mi
dat kop sto, a na ostatek obligi na raty — przeto maią
Ichomošč Panowie Opiekunowie porachowawszy się Z
nim Obligi powracač. A Opiekunėw pomienionych mal-
žonce i dziatkom moim, tož maigtnoščiom po mnie po-
zostalym dla obrony i ochrony Wszelkich krzywd i szkėd,
tož ku dochodzeniu wszelkich przynaležnošci tym Te-
stamentem moim naznaczam zWyž pomienionego JW.
Pana Woiewody Wilenskiego, a po žyciu JMc. Pana
syna iego Milosciwego Ime pana Krzysztofa Sapiehę
Woiewodzica Wilenskiego prosząc Ichmosci6w mych Mi-
lošciwych Pan6w placzliwemi prošbami memi, aby osie-
rocialych Malžonki i Dziatek moich i maietnošČi po mnie
pozostalych milošciwemi opiekunami i patronami beędąc
Imi się opiekowWali, sposobnošci i powinnošci wedlug
samego Pana Boga, za co Pan Naywyžszy lIchmošciom
hoynie nadgrodzi..... Testament, a poruczaiąc Panu
Bogu siebie samego, zdrowie i Wszystkie sprawy moie,
aby rozrządzič raczyl tak, iako się Swietey Jego Boskiey
milošci podoba, przod chwalą swoią šSwietą, potym Z
dobrym moim zbawieniem duszy moiey. Tedy ten Tes-
tament zapieczętowaWszy pieczęcią moią ręką sWą pod-
pisalem. Przy ktorego sprawowaniu byli ludzie zacni,
a zato ode mnie WezWani i proszeni JW. Jan | ||
Uk ai Podsędek Lidzki i Pan Piotr Mizgier
General. Pisan w Lidzie Roku tysiąc szeščset dwudzie-
stego dziewiątego, Miesiąca oktobra trzydziestego dnia.

U tako Testamentu pieczatey prytysnionych czetyry,
a podpisy ruk tymi slowy: Mikolay Frąckiewicz-Radzi-
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minski Starosta Lidzki, ten moy Testament podpisuję
ręką swą. Proszony pieczętarz ustnie do tego testamentu
Jan Kukiewicz Podkomorzy Mozyrski ręką swą. Stanis-
law Tukalo Podsędek Lidzki ręką swą. Piotr Mizgier
wWlasnoiu rukoiu.

Kotoryže tot Testament za podaniem ieho do knih
Hrodzkich Nowohorodzkich iest wpisan, a po zapisaniu
i siu Wypis potoWwoiu Uradowoiu Pieczatiu JW. Jeho
Milosti Panu Woiewodzie Wilenskomu, Hetmanu Nay-
Wyžszomu Wielikoho Kniažestwa Litowskaho wydan.
Pisan w Nowohorodku. U taho wypisu Horodzkoho
Nowohorodzkoho Pieczat Uradowaia i podpis ruki pisars-
koie tymi stowy . . . . „ „ Mienie Pawla Pia-
seckaho pod naszemi uradowemi Pieczatmi. A za pisa-
rom Mienie Michala Chreptowicza z podpisem ruki moiey
W sem roku tysiacza czešč sot La A a
pievom Miesiacza oktobra siomoho dnia. Jesniewnemu
i przewielebnemu w Bohu Jeho Milosti Xiedzu Abra-
homu Woynie Bispu Wilenskomu iest wydan. Pisan Ww
Nowohorodku. 3

U tegož Extraktu Testamentu przy wycišnieniu dwuch
pieczęciach podpis ręki pisarza, a po Niego Korrekta tak
się Wypražaią: Michayla Chreptowicz Pisar Dohowicz
skorygowal.  Ktory Extrakt Testamentu z Aryngami Rus-
kiemi po przetlumaczeniu onych po polsku, oraz z obli-
turacyą W kilku mieyscach Zz racyi Wytarcia i nie mož-
nošci Wyczytania za podaniem onego przez Wyž Wyra-
žoną osobę do akt iest do Xiąg Ziemskich powiatu Troc- |
kiego przyiety i zapisany, z ktorych i ten Wypis pod
pieczęcią urzędoWą ziemską poWiatu Trockiego iest Wydan.
Za poszliny i marki oplacono kopiejek 52 B. Szachno
Z. P. T. Regent. (L. S.). Correktum Jan Rossochacki
Regent Ziem. ptu Trgo.

Ja Michal! Frąckiewicz-Radziminski Starošcic Lidzki
czynię Wiadomo tym moim skryptem, iž ia czyniąc dosyč
Woli slawney pamigci zeszlego Imci Pana Rodzica Dobro-
dzieia mego Wedlug naznaczonego testamentu fundacyi
Košciola Liszkowskiego, gdzie ia potomek pozostaly sto-
suąc Wigc do Wyž mianowaney Woli i testamentu
nieboszczykowWskiego oddalem i dosyč uczynilem Košcio-
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lowi Liszkowskiemu za gubernacyą Imci Xiędza Samu-
ela Sebastyanowicza Plebana na ten czas będącego, a iž
Wigore fundancyi naležy summy, to iest zlotych tysiąc,
kt6re iže przy sobie zostawil pewnym respektem, ied-
nak z pomienionym Xiędzem Sebastyanowiczem znios-
szysię postąpilem pewną kWotę oddawaniu od tey summy
od roku do ruku na Sw. Piotr wedlug nowego kalendarza
po zlotych ošmdziesiąt polskich W teyže maietnosci Lisz-
kowskiey. Na co dla lepszey wiary daię ten m6Gy skrypt z
podpisem ręki mey i pieczęcią moią. Pisan w Liszkowie
23 iunii 1650, Michat Frąckiewicz-Radziminski: (L. S.)
Za ustną prošbą J. P. Michata ProS
kiego do tego pisma podpisat: Joachim $

W imię Oyca i Syna i Ducha šWietego Boga w
Trėycy Przenayšwigtszey iedynego.

Ja Wladystaw Frąckiewicz-Radziminski  Woyski
Trocki czynię Wiadomo tym moim ostatniey Woli moiey
Testamentem komuby o tem wiedzieč naležato, iž ia
będąc cięžką chorobą obtonžą od Naywyžszego nawie-
dzony, iednak przy zdroWym umysle i pamigci zostaiąc,
a chcąc to ostateczne domu mego rozrządzenie na pišmie
zostawič krėtko tę ostatnią Wwolę moią Wyražam. Na-
przod duszę moią, ktėra iest od Boga Wzięta temuž Panu
W ręce Woli Jego Naysšwietszey poruczam, a cialo moie
aby w Košciele LiszkowWskim przy ciele stawney pamigci
Pana Rodzica mego i rodzonego mego bylo pochowane

'" upraszam W tymže Košciele, aby za duszę moią Pana
Boga proszono i žeby przynaymniey dwa razy W tydzien
Mszę šwietą za duszę odprawowano naznaczam na Al-
taryą tego Košciota kop sto Litewskich, ktėre z maiet-
nošci moiey Olszewa co rok dwiema ratami do Košciota
Liszkowskiego oddawane bydz maią. Ktėry to ostatniey
Woli Testament przy pieczęci ręką moią podpisuię up-
rosiWszy o podpis J. P. P. przyiaci6t — mianowicie J. P.
Mikolaia Franciszka Rosochackiego Sędziego Ziemskiego
Trockiego Pisarza Skarbowego W. X. Litewskiego I. P.
Krzysztofa Tyszkiewicza Podsędka Trockiego i Pana
Piotra Zalewskiego, že się podpisač i pieczęč swą przy-
Iožyč raczyli.  Dziato się Ww Osyi dnia siodmego oktobra.
Roku 1660. Ten Testament ostatniey Woli moiey pod-
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pisuię. = Wladystaw Fraąckiewicz-Radzminski  Woyski
Trocki ręką Wlasną. Ustnie proszony do tego testamentu
pieczętarz od J. P. Frąckiewicza Woyskiego Trockiego.
Mikotay Franciszek Rossochacki sędzia ziemski Trocki,
Pisarz skarbowy W. X. Litewskiego.  Ustnie proszony
Pieczętarz do tego testamentu od J. P. Woyskiego Troc-
kiego Krzysztof Tyszkiewicz Podsędek Trocki ręką swą.
Ustnie proszony Pieczętarz do tego testamentu od J. P.
Woyskiego Trockiego Piotr Zalewski ręką swą.

Ja Wladystaw Jerzy Kosilto Woyski Trocki czynię
Wwiadomo tym moim dobrowolnym, Wtasnoręgcznym zapi-
sem každemu komuby o tym wiedzieč naležalo iž maiąc
ia summę pieniędzy szeščset ztotych polskich widerkaff
wiecznemi czasy na szkole žydowskiey i na caly kahal
žyd6w Grodzienskich winną, ktėrą to summę szeščset
žlotych z widerkafemad niey naležącym mnie winną za
tym zapizem z osoby moiey W. J. X. Macieiowi Palews-
kiemu na ten czas plebanowi Liszkowskiemu i sukcessorom
lchmm. Plebanom Liszkowskim wlewam, i tym moim
dobrowolnym listem wWieczystym Wlewkowym zapisem
leguię i užywania tey summy i widerkaffu od niey nale-
žącego J. X. Plebana Liszkowskiego i sukcessorow Jmčč
wiecznemi aktorami 'czynię, a sam z siebie, tako samey
summy tak Widerkaifu od niey naležącego Wiecznie zrze-
kam. A J. X. X. Plebani Liszkowscy Wedtug obligacyi
swoiey Mszę šwietą W piątek de passione Domini na
moią intencyę i malžonki moiey odprawowač maią co
tydzief. A syna naszego Pana Jana Kosily strarosty
Trockiego duszy in Memento nie przepominali. A po
Smierci moiey i Malžonki moiey taž Msza Swieta de
Passione Domini per applicationem za dusze nasze i syna
naszego poWinna bydz odprawowana co piątek na každy
tydzieh  perpetuis temporibus. I na to dalem ten moy
list wieczysty wlewkowy zapis z podpisem ręki moiey
Wlasney, takže z podpisem i pieczęciami J. P. P. przy-
iaci04 odemnie ustnie do tego listu mego o podpis ręki
uproszonych. Pisan w. Liszkowie r. 1695 Miesiąca Marca
7 dnia.

Wladystaw Jerzy Kosito Woyski Trocki oczewisto
proszony pieczętarz do tego listu wWlewkowego od J. P.
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Jerzego Kosity Woyskiego Trockiego ręką moią podpisuie
Troian Lwowicz czesnik Wilkomirski Ustnie proszony
pieczętarz od osoby Wyžmianowaney do tego listu pod-
pisuię się ręką moią “

Stanistaw Zywult.

Ustnie proszony pieczętarz od J. P, Woyskiego Trockiego
do tego Wlewkowego prawa podpisuię.

Stefan Dominik Kiszelewski.

Pamaldas laikyti atvažiuodavo Merkinės klebonas.
1644 metais Liškiavos filija gavo parapijos teises. Bet
iki 1620 metų Liškiavos klebonu buvo Merkinės klebo-
nas kun. Petras Romulevičius.

Mykolo sūnus Mykolas Franckevičius-Radzimins-
kis, pildydamas tėvo valią, Liškiavos ir Merkinės klebo-
nui kun. Romulevičiui 1645 metais įteikė Liepiškės kaimą,
kur buvo šie gyventojai.
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Kasmet jie turėjo numegsti klebonui po 3!/6 sieksn,
tinklo žuvims gaudyti, duoti 76 gorčius rugių, 18 vištų,
95 kiaušinius. Turėjo jie 10 arklių, 28 jaučius ir tie gy-

vuliai buvo taip pat fondinė nuosavybė. Žiemą ir va-

sarą, kiekvieną savaitę po 4 dienas nuo valako turėjo

eiti darban klebono šieno piauti, javų valyti, kulti ir t. t.

Be to, dar buvo atliekami taip vadinami «Gvaltai». «Gval-
tai» tęsdavosi tol, kol viskas būdavo atsėta, nuvalyta;

«gvaltų» metu tik vienas šeimynos narys galėjo pasilikti
namų saugoti, visi kiti kasdien, nuo šviesos iki tamsos,

dirbo klebonui. Kaimo gyventojai, be išimties, paeiliui
nuo valako, turėjo važinėti į Kauną, Vilnių, Gardiną —

kur reikėjo klebonui siųsti. Kas pav. į Vilnių nenorėjo
važiuoti, tas nuo valako turėjo mokėti kasmet po 1 kapą
lietuviškų skatikų. Bitininkai medų turėjo su klebonu
pusiau dalintis. Kas turėjo apynių daržą, turėjo duoti
ketvirtadalį Vilniaus matavimo, lenkiškai sakant: «po
čwierci Wilenskiejo».

Tame kaime buvo keletas visiškai neapgyventų so-
dybų. Iš jų klebonas pasidarė sau dvarelį Tada bau-
džiavą ėjo ir dvarelin ir Liškiavon — klebonijon.

Septynioliktojo šimtmečio paskutinėj metų dešimty
Liškiavos turtų savininkas Vladas Jurgis Kosila senąją
medinę bažnyčią liepė sugriauti ir jos vieton naują pa-
statė. Naujosios taip pat medinės bažnyčios didž. alto-
riun įdėjo šv. Jurgio paveikslą, o šalutiniuose: Prikry-
žiuotojo ir Dievo Motinos dangun ėmimo paveikslus

Ištrauka iš bažnyčios inventoriaus knygos sustatytos
1782 m. vasario 9 d.:

«Liškiavos parapijos bažnyčia šv. Jurgio Kentėtojo
vardu'!)... yra jau visai pasenusi, supuvusi ir begriū-
En yra nedidelė, guntais dengta; ties bažnyčios
viduriu yra maža kopula, ties «bobinčium» bokštas, ku-
riame du nedideliu varpu. Didėsės į bažnyčios prieangį
suveriamos ir iš vidaus buomu užšaunamos, kitos —ma-
žos, užrakinamos; iš prieangio į bažnyčią irgi uždaromos
durys. Bažnyčioje grindys ir lubos lentų, langai keturi,

!) Daugtaškių vietose aš praleidžiu jau žinomus arba nesvarbius
dalykus.
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naujai pertaisyti, giesmininkų suolai — nauji, klausykla
— viena, pasenusi, šalia zokristijos nedidelė sakykla, trys
altoriai: didysis — šv. Jurgio K. — medinis, raudonai
dažytas, jame cimborija .... šalia altoriaus iš dešinės me-
dinė krikštykla .... už grotelių iš dešinės— maža, pris-
tatyta zokristija, kurioje yra pasenusi, jau nederanti arno-
tams dėti komoda.... toliau nuo zokristijos — Dievo
Motinos (viršuje šv. Jokūbo paveikslas) altorius. Iš kai-
rės šalies — Prikryžiuotojo altoriaus (viršuje šv. Mykolo
Ark. pav.)... Dvi šitoje bažnyčioje esti iškilmi: šv. Jur-
gio ir D. Motinos į dangų ėmimo. Kitais šventadieniais
parapijos bažnyčioje žmonių esti maža: jie beveik visi
eina į domininkonų bažnyčią... Dėliai 600 auk. pinigų,
užrašytų ant žydų kahalo, turėtų būti kas penktadienis
de Passione D. laikomos Mišios, bet kadangi dabar tų
nuošimčių negaunama daugiau, kaipo 20 auk., tai ir Mi-
šių tik 20 laikoma. Po bažnyčia yra geras rūsys, ku-
riame įkūrėjų kūnai ilsis...... Bažnyčioje yra:... si-
dabrinė monstrancijukė, puška, kielikas... 13 medinių
liktorių ... 4 vėliavos... 5 (2 auksintu) notai... (skal-
binių maža) ... vargonų nėra... šventorius aptvertas ....

Priešais bažnyčią pakalnėje yra nauja, dabartinio kle-
bono lėšomis pastatyta «špitolė», šiaudais dengta, durys
skeltų lentų ant bėgūnų..... Joje esti bažnyčioje tar-
naujantieji 4—5 pavargėliai .... Liškiavos bažnyčią valdo
kun. Matijas Skibicki, gimusis Bransko apskrityj Podla-
siaus vaivadijoje, turi 40 metų; trejis metus mokėsi semi-
narijoj, įšventintas 1765 m., Liškiavos bažnyčią valdo nuo
1769 m. Į Liškiavą «prezentą» gavo nuo Marės Mikne-
vičienės, Kauno «stražninkienės»...  Vikaro nėra, nes
visi vienuoliai yra pagalboje... Vienuolyne .. . vienuolių
gyvena ne vienodai, — kai kada 16, o daugiausia 20...
pas juos pamaldos paprastos... elgiasi pavyzdingai...
į parapijos reikalus nesiveržia, padeda tik klebono pra-
šomi ... šalia špitolės pakalnėje dabartinio klebono lėšo-
mis yra pastatyta medinė, šiaudais dengta maža klebonija
(kambariai: prieangis, viename gale virtuvė ir duonke-
pė krosnis, kitame — seklyčia trimis langais ir žalių
koklių kakaliu, per seklyčią — kamaraitė — 1langu —
klebonui miegoti) visos durys ant bėgūnų. Priešais klebo-
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nijukę — po vienu stogu kluonelis ir tvartelis ... Tačiau
klebonas šitose triobose negyvena, nes jos labai menkos.
Jisai gyvena Liepiškės dvarelyje už 2 verstų... Sulig
Fronckevičiaus užrašų šalia bažnyčios turi būti visas vala-
kas žemės... tačiau dabar bažnyčiai tik tiek žemės pri-
guli, kiek užima senoji ir naujoji špitolė, tuščiomis besto-
vinti klebonija ir dar dvi trobeli, kurių vienoje gyvena
žydas-siuvėjas, kita — tuščia...

 

 

 

Liškiavos bažnyčia.

Klebonas gyveno Liepiškėj savo dvarely, kuris buvo
2 kilom. atstu nuo miestelio. Mišių laikyti atvažiuodavo
bažnyčion ir pasibaigus pamaldoms vėl grįždavo dvarelin.

Įsisteigus Liškiavoj vienuolynui, parapijinė menka
bažnytėlė negalėjo konkuruoti su vienuolių gražia mūrine
bažnyčia, kuri ir po šios dienos stovi.

1813 metais vietinis klebonas kun. Lesevičius, nors
numanė, kad vienuolyno bažnyčia liks parapijos, vis dėlto
dar senutę savo medinę bažnytėlę taisė ir lopė.

1840 metais vyskupo vizito protokole yra pažymėta,
kad senoji parap. bažnyčia ir klebonijos triobos visiškai
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supuvę. Pamaldos ir atlaidai buvo jau atliekami vienuo-

lyno bažnyčioj.  Ketveriems metams praslinkus nuo kalno

buvo nuimta medinė bažnyčia ir visos priklausančios prie
jos trobos. .

Klebonai: Merkinės klebonas kun. Romulevičius,

kuris važinėdavo Liškiavos filijon, laikomas pirmuoju Liš-

kiavos klebonu. Pirmuoju nuolatiniu Liškiavoj gyvenan-

čiu klebonu laikomas kun. Sebestjanovicz. Apie 1670

metus jį kartais pavaduodavo domininkonas kun. Augus-

tas Kimburas (Kimbur).
Kunigas Sebestijonaitis klebonavo Liškiavoj 27 me-

tus, ir. čia mirė.

1678 metais liepos 25 d. krikšto metrikose pasirašęs

klebonas kun. Jonas Talvinskis. Tų pačių metų spalių

24 d. metrikose pasirašęs kamendorius kun. A. D. (Ga-

brielius Jacevičius. 1678 m. gruodžio 27 d. pasirašęs

kun. A. D. Jonas Vladas Zdanavičius, o toliau vėl eina

kun. Talvinskio parašai.
Nuo 1685 iki 1693 metų metrikose pasirašo kun.

Matas Balevskis. Po jo klebonu buvo kun. Matas Pa-

liauskas. 1707 metais užvesta nauja metrikų knyga. Ant

pirmojo puslapio užrašyta, kad metrikas rašo Liškiavos

klebonas kun. Andrius Vidmantas.  Metrikai rašyta lo-

tyniškai, bet žmonių pavardės pažymėtos lietuviškai, pav.,

Gimbulienė, Milevičius ir kit. 1710 metais kun. Vid-
mantas persikėlė klebonu į Lazdijus.

1711—1716 metais klebonu buvo kun. Adomas Mi-

kas Tomkevičius. Kas klebonavo sekančius porą metų

negalima susekti, nes metrikos rašytos nežinomo kunigo

ranka, (braižas gražus).
Nuo 1718 metų metrikose pasirašęs kun. Valentinas

Stasys Barščevskis.
1724 m. kun. Mikas Juozas Naonavičius.
1736 m. kun. Antanas Smeigašovskis.
1740 m. vasario 21 d. metrikose pasirašęs kun. An-

tanas Felicijonas Cechanovič. Jis 1744 m. Vilniaus si-
node dalyvavo kaip Liškiavos klebonas.

1749—63 m. klebonu buvo kun. Antanas Juozas

Talvaiša. Jis, gal būt, buvo iki 69 metų, nes toliau po

63 metų eina metrikų rašymas ta pačia ranka, tik ku-
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nigo pavardė neminima. Po jo buvo klebonu kun. Ma-
tas: Antanas Skibickis. Jis 1800 metais liepos 29 d.
mirė 67 m. ir palaidotas anų laikų Liškiavos medinėj
bažnytėlėj šalia sakyklos, priešais did. altorių. Jam mi-
rus, klebono vietą užėmė Zemaičių Vyskupystės pralotas
Karolis Malinauskas. Tasai klebonas 1801 metais užvedė
naują jungtuvių metrikoms knygą ir pradžioje lotyniškai
užrašė keletą, šiandien labai įdomių, pažymėjimų.  Lie-
tuviškai išvertus bus taip:

«1800 m. liepos mėn. 29 d., mirus klebonui kun.
Matui Skibickui, Liškiavos parapija buvo pavesta kun.
Vaiciechui  Markelevičiui, kuris tų pačių metų gruodžio
2 d. laišku į Vyskupą atsisakė nuo parapijos ir, nelau-
kęs vyskupo atsakymo, metė Liškiavą ir išvažiavo. Vo-
kiečių apskrities viršininkas Hippelis tą parapiją pavedė
dominikonų globai, o Liepiškius atidavė Seirijų valdiškųjų
turtų ūkio vedėjui Krygeriu. Vyskupo liepiamas 1801 m.
sausio 1 d. priėmiau Liškiavos parapiją. Čia apsigyve-
nau dar prieš naujus metus. Iš vokiečių valdžios Lie-
piškį atsiėmiau po naujų metų.» 1805 metais liepos 2 d.
pralotas Malinauskas mirė. Iki 1810 metų Liškiavos
parapiją valdė Rudaminos klebonas kun. Augustinas Mar-
cejevskis, bet jis Liškiavoj negyveno. Jį pavadavo Liš-
kiavos vikaras kun. Aleksandras Lelevičius.

Nuo 1809 metų gruodžio 30 d, Liškiavos parapiją
valdė konsistorijos sekretorius kun. Rapolas Lesevičius.
Parapiją jis valdė per vikarą, visai Liškiavoj negyvenda-
mas kun. Lesevičius dar buvo ir Balbieriškio klebonu.

1816 metais gruodžio 28 d. kun. Lesevičius nuo
Liškiavos kleb. atsisakius, Vyskupas valdžiai pristatė tris
kandidatus: Seinų vikarą kun. Ipolitą Charmalavičių, Me-

"telių vikarą kun. Antaną Dzvonkovskį ir Šventežerio
vikarą kun. Kazį Skibicką.  Dvasiškosios vyriausybės
norėta, kad iš tų kandidatų būtų patvirtintas pirmasis.
Buvo gautas iš ministerio Patockio sutikimas ir kun.
Charmalavičius Liškiavos parapiją priėmė 1817 m. ge-
gužės 11 d.

Kun. Charmalavičius 1823 metais gegužės 8 d. mirė
šiltine ir palaidotas šventoriuje. (Reikia manyti, kad
vienuolių bažnyčios šventoriuje, nes buv. parap. bažny-
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čioj jau nebuvo laikomos pamaldos). Šio mirusio kle-
bono talkininku buvo vikaras kun. Antanas Maculevičius.
Jam teko savo kleboną palaidoti ir laikinai eiti klebono
pareigas. -Dvasiškoji Vyrausybė numatė jį ir nuolatiniu
Liškiavos klebonu. Bet nuo seniau buvo užsilikęs pap-
rotys, kad bažnyčių fundatoriai, arba parapijų turtų savi-
ninkai turėdavo teisę patys pasirinkti savo parap. kleboną.
Tais laikais Liškiavą valdė Sulistrauskienė. Buvo patarta
kun. Maculevičiui atsiklausti ponios Sul., ar ji naudosis
teise pasirinkti kleboną, ar ne.

Tuo reikalu kun. Maculevičius laišku kreipėsi į Liš-
kiavos valdovę. Štai tas laiškas:

Jašnie Wielmožna Pani Dobrodzika! Najpokorniejsze
skladam u stop Pani Twoich dostoynych dzieki, že zna-
lazžem względy co do prezenty plebanji Liszkowskiej,
kt6rą mnie laskawie obdarzasz. Ato przez rekomen-
dacyę Wielmožnych Rakuciow sędziow laskawych i do-
brych moich sąsiad6w z ktėrymi cztyry lata žyję y ktorzy
mnie dobrze znają. Prezentę gotową tu przylaczam.
Racz Pani tylko Imię y Godnošė Najezcigodniejszego
Domu Wielkich Sulistrowskich na prezencie przyložyč y
Herbową pieczęcią Starožytnego Domu Sulistrowskich
znakomitych... wWslawionych przycisną“ na prezencie.
Prezentę niech kaže Pani nazad odeslač, ktėra się posle
do Biskupa, a tak Wkrėtce uszczęšliwiony będę z dob-
roczynnošci Dostoyney Pani. Z wysokim szacunkiem y
uszanoWaniem czcinajgodnieyszey y Dostoyney Kolatorki
moiey Naynižszy sluga X. Antoni Maculewicz Adminis-
trator Kosciota Liszkowskiego. Liszkow 23 maja 1823.

Parašą ponios Sulistrauskienės gavo ir paskyrimas
gana greit atėjo. Bet neilgai kun. Maciulevičiui teko
klebonauti.  Jodamas iš Liepiškės į Liškiavą jis apsilpo.
Pargrįžęs namo, nešdamas iš virtuvės vandens puodelį
puolė ir nebeatsikėlė. Jį ištiko smegenų paraližas. Jo
vieton 1823 m. gruodžio 2 d. atvyko Prienų vikaras kun.
Juozas Zenkavičius.

Kun. Zenkavičius buvo dar ir Lazdijų vicedekanu
ir Liškiavos «pataisos namų» vedėju.*) Pas jį gyveno

*) 1831 metų rubricelė.
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keturi nusikaltę kunigai. Jau būdamas Lazdijų dekanu,
sužinojęs, kad Vilkavišky yra laisva klebono vieta, prašė
savo vyriausybės paskirti jį Vilkaviškin klebonu. Mat,
jam labai įkyrėjo Liškiavos demeritai — nusikaltėliai.

1830 metais kun. Zenkavičius gavo 3 kunigus —
"nusikaltėlius. Klebonas turėjo jiems duoti valgį, kamba-
rius, karcerius įrengti ir t. tt Zinoma, klebonui su jais
buvo nemaža vargo. Kaip rektorius, klebonas juos daž-
nai pabardavo ir net neduodavo valgyt; tuomet pasipildavo
kenčiančiųjų skundai pasaulinei vyriausybei. Kartą jie
įskundė kleboną lenkų ir rusų kareiviams ir dėl to šis
turėjo daug nemalonumų. Sie kivirčiai privesdavo net iki
to, kad «nusikaltėliai» kleboną gerokai apkumsčiuodavo.
Kai kartą vienas nusikaltėlis puolė kleboną, šis spėjo pa-
sišalinti, o užstojęs savo brolį kleboną ilgai atsiminė
«vaišes». Kitas vos neužmušė klebono.

1836 metais kun. Zenkavičius paliko Liškiavą ir per-
sikėlė Vilkaviškio parapijon. Jo vieton atvyko Naumies-
čio klebonas, garbės kanauninkas Anicetas Jucevičius.
1840 metais vyskupo vizite pats apie save jis šiaip rašo:
«Esu žemaitis, gimiau 1780 metais balandžio 17 d.; mo-
kiausi Vilniaus dvasiškoj seminarijoj, įšventino mane Vil-
niaus sufraganas vysk. Korsakovskis 1807 m. kovo 9 d...»

1854 m. klebonas ėmė sirguliuoti. Parapijos reika-
lais teko rūpintis jo vikarui kun. Banievskiu. 1855 m.
kovo 16 d. kun. Zenkavičius mirė sulaukęs 75 metų.

Liškiaviečiai norėjo, kad klebonu liktų kun. Baniev-
skis. Tuo reikalu vyskupui buvo paduotas prašymas:

«... Prašome paskirti mums kleboną /ieiuvį, nes
mūsų parapijos vyrų dauguma, o moterys visos, lenkų
kalbos nesupranta. Prašome mums klebonu palikti mūsų
vikarą kun. Baniauską, lietuvį, ir prašome išleisti malonų
įsakymą, kad mūsų bažnyčioje pamokslai ir katekizacija
būtų aiškinami lietuvių kalba, o ne lenkų, kaip tai buvo
iki šiol daroma. Prie dabartinės tvarkos žmonės beveik
jokios dvasinės naudos neturi ir jau daug yra tokių, kurie
prie šv. Sakramentų nevaikščioja. . .»

Pasirašė: Petras Gegužinskas — Rožančiaus brolijos
pirmininkas ir Petras Vierulis — abu iš Ulčičių kaimo.
Dar yra padėti keturi kryželiai beraščių.
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Į tą prašymą visai nebuvo atkreipta dėmesio. Liš-
kiavos bažnyčioj ir toliaus ėjo lenkų kalba pamaldos. O
klebonu vyskupas paskyrė ne prašomą kun. Baniauską,
bet kun. Tomą Dainauską. Jisai buvo tik laikinuoju
klebonu. Parapija jo nenorėjo.

1857 m. balandžio 17 d. Liškiavos parapiją priėmė
kun. Ignas Bartlinskis“ Rusų valdžia, rodos, jį buvo
įtarusi dalyvavime 1863 metų sukilime, nes 1864 metais
jis buvo išvežtas Gardinan. Laikinai Liškiavos klebonu
tada pasiliko vikaras kun. Tomas Miknevičius. Už po-
ros metų atvyko klebonas kun. Lukas Šlekys. 1873 m.
jis buvo dvasiškos (ar rusų) vyriausybės pašalintas nuo
klebono pareigų. Tada atvyko klebonas kun. Juozas
Bacevičius. 1874 metais klebonu buvo kun. Liudvikas
Miliauskas, seiniškis, baigęs Seinų dvasišką seminariją,
įšventintas į kunigus 1853 metais Vilniaus vysk. Vaclavo
Žilinsko. Jis dvidešimt vienus metus buvo klebonu Liš-
kiavoj. 1896 m. vasario 6 d. parapiją perėmė kun.
Juozas Beinaravičius. Po trejų metų jį pakeitė kun. Vin-
cas Bukota. ,
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1813 m. buvęs smarkus

                    
maras (Powietrze morowe).
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Katalikai

  
Katalikai
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1811|1118,1182; 306 402 | 4 1856 1142j1000, |
1814| 839| 784! 151 182] 94| 78, 3 1859| 989,1050. 461 639
1817|vyrų 1010. mot. 975 |
1819| 709, 701, 181 191] 04| 78, 3
1820| 786, 861, 239 329| 77| 77) 7
1821| 951| 910. 334 382|129 107 16

1

1848|1128,1167| 376 389 |

 

3
1840] kata likų | 25' 12|5ya.|200) ev.| 7

3||1872 1165,1257, 873740
4|[187112000 1610, 701 500

1870|1932,1575, 741 719
1868|1950 1389, 759 717
1867|1072,1184 272 674|708| por. ved usių
1875| 32| 10, eina išp.

          

  

Liškiavos sienuolynas,

Liškiavos turtų savininkas, Vladas Jurgis Kosillo, 1697
metais balandžio 22 d. parašė testamentą, kuriuo visi Liš-
kiavos turtai pavedami vienuoliams domininkonams. Jis tu-
rėjo dvi dukteris ir vieną sūnų. Sūnus mirė; viena duktė
išėjo už Piatkovskio, kita už Valavičiaus. Susigraužęs
dėl sūnaus mirties tėvas Liškiavos turtus sumanė palikti
ne dukroms, bet vienuoliams, kurie melsis už jo sūnaus,

o, jam mirus, ir už jo vėlę.  Dovanojimą formulavo taip,
kad būk jis domininkonams Liškiavos dvarą užstatąs už
300,000 lenk. auksinų. Jeigu taip Kosillo nebūtų pada-
ręs, tai po jo mirties įpėdiniai būtu greit dvarą nuo vie-
nuolių atėmę. Dabar gi buvo jau sunku ką padaryti, nes
norėdami atgauti dvarą įpėdiniai turėjo grąžinti vienuo-
liams 300,000 auksinų, kurie sudarė didesnę vertybę,
negu dvaras.

Praėjo dvylika savaičių nuo fundatoriaus mirties (Jis
mirė 1688 metų gale). 1699 metais kovo 27 d. šeši Seinų
vienuoliai atvyko Liškiavon valdyti jiems pavestą turtą.

Tuo paskyrimu labai buvo nepatenkinti Kosillos žen-
tai. Jie pasiryžo vienuolius iš Liškiavos iškraustyti. 1699 m.
gegužės 9 d. naktį tiedu žentai su mušeikų būreliu už-
puolė vienuolius, sumušė juos ir išviję iš dvaro patys
jame apsigyveno.

Vienuoliai padavė mušeikas teisman.
Štai jų skundas:
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«Urodzony Piątkowski mając charakter deputacki i
powWiatu Upitskiego dla administrowania sprawiedliwošci
šwietej i kariana Występnych na się wtožony, miasto tego,
coby wWystępnych prawu mial sądzič i karač, to sam,
jakoby nigdzie zwierzchnošci prawa nie bylo, licentive
sobie postępuje, jawnie prawo pospolite, pokoj ojczysty,
konstytucye sejmowe gwalci. Albowiem zebrawszy nie
malo tak Ww miešcie wilenskiem pod trybunalem ludzi
rožnych swej Woli z Wojsk zWinionch rezydujacych, jako
tež z poWiatu grodzienskiego z rGžnych wsi tatarow
zaciągnąWszy, rožnych pomocnikow przybrawszy, stug,
czeladzi, chtop6ow swych zgromadziwszy, a nawet chto-
pow liszkowskich zbuntowawszy, mocno, gwWaltem, koto
trzechset cztowieka z oręžem rėžnym ognistym i ręcz-
nym, do boju naležącym rynsztunkiem, armata et tumul-
taria manu, z krzykiem, halasem wielkim jaka na nieprzy-
jaciela jakiego, tak Ww domowych, ojczystych progach
na samego Boga... następując, w r. 1699 mca maja Z.
d. 9 na 10 w nocy na dw6r liszkowski guerice modo
najechali, wrota wylamali, przez parkany powpadali do
izby, komor i do kaplicy tatarowie i rožny lud, drzwi
odbiwszy, weszli, kaptanoėw, zakonnikėw tam będących
(a bylo ich szešciu) bili, z onych się urągali i Smiali....
habity z nich pozdzierali. Kielichy, pateny, ornaty i
naczynia koscielne Bogu pošwięcone tatarowie i niewiasty
dotykając się, z onych posmiewiska na Wzėr poganskich
obyczajow strojąc... Krzyže powy Wracali, one na ziemi
porzuciWszy tatarowie deptač, urągač się, na nich sie-
dzieč się dopušcili ... Krzyže w blota powrzucali, księžy
Wprzody do wigzienia pobrali, a potem Wyprowadziwczy
Ww jednych kaftanach bez czapek, konfundując, tając, bi-
jąc, zamierzając się ze dworu Wypędzili.»

1703 metais Did. Lietuvos kunigaikštystės vyriausias
tribunolas savo nutarimu Liškiavos turtus grąžino vienuo-
liams. Bet Kosillos žentai negrąžino vienuoliams nei
pinigų, nei dvaro. Tuomet įsikišo Vilniaus vyskupas:
pagrasino vienuolių priešininkus ekskomunika.  Pabūgo
Kosillos žentai ir, nors labai nenoromis, atidavė Liškia-
vos turtus vienuoliams.
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Liškiavos vienuolių perdėtinis kun. Remigijus Ma-
salskis ėmė statyti dabartinę mūrinę bažnyčią, o šalia jos
— vienuolynu rūmus. Platus kiemas buvo aptvertas
aukšta 3 aršinų aukščio mūro tvora. Be vienuolyno, buvo
dar šeimynstubė, bravoras, skalbykla. Panemune buvo
užvestas didžiulis sodnas, daržai.

Vienuolyne gyveno 1799 m. šie kunigai:
  
 

 

 

 

0 ——————2. —
Iš viso | vienuol.

metų

Pijūs:Soplica 14718 31 perdėtinis
Marcelinas Krupavičius : . 59 42 Teologijos daktaras
Dionizijus Toločko. . . 45 22 perdėtinio pagelbininkas
Baltrus“ Zobek <: "111 66 44 pamokslininkas
Kirilius Stragulevič . . : 67 47
Narcizas Šanevski. „|, 60 44
Adomas Mokrzecki . . | 52 35 pamokslininkas
Juozapatas Dapkevičius „| 50 27
Adolpas Grabovski „|, 34 17 pamokslininkas

Padariusieji apžadus klierikai:
Bruno Mana: +: 70073 54 25
Mateus d'Arencourt . 24 11

Padariusieji apžadus lajikai (laici):
Bazilijus Luboracki . | | 67 43
Jurgis Nevierauskas „| 48 16

Tretininkai naujukai:
Klemensas Smoylič „| | 28 6
Juozas Proškovski. 25 2

1735 m. Liškiava, kaip ir kitos užnemunės parap.,
pateko prūsų valdžion.

1797 metais iš Liškiavos vienuolyno atėmė daug
turtų. Vienuoliai neteko:

1) Aukštojo folv. su kaimais: Vilkiautiniu su smu-
kle; Liškiavos kaimu su šešiomis smuklėmis, malūnu,
jurzdika, apgyventas žydų ir krikščionių; Panara su smukle;
Žeimiais su smukle, Gudeliais su smukle ir Burbonis.

2) Krosnyko folv. su jo kaimais: Gobiniais ir Ricie-
liais, abu su smuklėmis. .

3) Snaigupės folv. su kaimais: Gailiūnais, Ringeliške
ir Baltašiške, visi su smuklėmis. Tų folv. plote buvo
11 ežerų. Visus tuos turtus valdžia priskyrė prie Seirijų
valdiškosios ekonomijos. Buvo pasiūlymas vienuoliams
palikti vienuolyno sienas ir pereiti į pasaulinius kunigus,
bet vienuoliai nesutiko. Tada prūsų valdžia paliko jiems
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vienuolyną, bažnyčią, visas priklausančias triobas ir 12
margų žemės.

Už atimtus turtus valdžia dar paskyrė vienuoliams
kasmet po 3242 lenk. auksn.

Iki 1801 m. perdėtiniu buvo Pijus Soplica. Po jo
ketvertą metų buvo kun. Pranas Luščinskas. Paskui vie-
nus metus buvo kun. Augustinas Stefanavičius. Jį išrinko
perdėtiniu į Virbalio vienuolyną ir todėl jis ten ir išvyko.
Ir vėl buvo išrinktas kun. Luščinskas.

1805 metais vienuolyne gyveno su minėtu Luščins-
kiu dar amžinas girtuoklis Vladas Strzyžewskis ir «pa-
mišėlis» N. Sanevskis. Jų perdėtinis Luščinskis taip pat
buvo senukas, viena akimi, silpnų kojų, nervingas. | Jis
buvo išrinktas tik todėl, kad geresnio nebuvo. Visi virš
išvardintieji 1799 m. vienuoliai buvo ar išmirę, ar išva-
žinėję, ar pasidarę pasauliniais kunigais. Liškiavos vie-
nuolyno paskutinis perdėtinis Luščinskis mirė 1814 m.
birželio 18 d. Saniauskas ir Striževskis mirė kiek anksčiau.

Varšuvos kunigaikštis karalius Fridrikas 1812 metų
vasario mėn. 29 d. dekretu 578 Liškiavos vienuolių
bažnyčią pripažino parapijai; ji yra parapijos ir iki šių
dienų. Vienuolyno trobos negreit atateko parapijai. Buvo
manyta vienuolyno rūmuose įrengti seneliams kunigams
prieglaudą. Nuo 1812 m. vasario 29 d. tikra prieglauda
čia ir buvo įrengta; kitas trobas valdė Liškiavos turtų
samdytojas. Prieglauda buvo tik ant popierio, bet įgy-
vendinti nepavyko. Kai mirė paskutinis vienuolis Luš-
činskis, vienuolyne kelius kambarius buvo užėmęs kle-
bonas, kiti visi buvo tušti.

1817 m. vienuolyną buvo paėmęs apskrities komi-
saras kašarams — magazinui. Ketveriems metams pra-
slinkus vienuolyno rūmai vėl ištuštėjo ir neremontuojami
nyko. Jau buvo padaryti remonto paruošiamieji darbai
ir būtų viskas buvę aptaisyta, jei ne 1830 metų sukilimas.
Siuo laiku Liškiavon buvo atgabenti trys girtuokliai ku-
nigai vietos klebono priežiūrai. Klebonas kun. Zenka-
vičius savo lėšomis šiek tiek atremontavo kelius vienuo-
lyno kambarius, įrengė nusikaltėliams karcerius. Išleisti
remontui pinigai klebonui gana greitai grįžo, nes jis gau--
davo sėdinčių pas jį kunigų algas.
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Prie vyskupo Galaševskio ir kitų po jo buvusių
Seinų vyskupų nusikaltę jų žinioj esantieji kunigai būdavo
siunčiami Liškiavon. Klebonas buvo jų pilnu šeiminiuku.
Vienus bausdavo karceriu, maisto sumažinimu, kitiems
išduodavo tam tikrus liudijimus ir grąžindavo į jų pir-
mykščias parapijas. Jokio statuto, jokių instrukcijų, jo-
kio laiko apribavimo nusikaltusiems nebuvo. Dvasiška
ir pasaulinė vyriausybės susirūpino tokį nenormalų nusi-
kaltusių kunigų gyvenimą sureguliuoti.

1836 metais caras užtvirtino «visos Lenkų karalystės
kunigų pataisos namų» įstatus. Valdžia asignavo vienuo-
lyno rūmų, o dabar jau kunigų pataisymo namų remontui
25,899 auksinus ir 2 skatikus. Sudarytas remonto ko-
mitetas, į kurį įėjo: Seinų komisaras Packauskas, Seinų
inžinierius Sroškauskas ir Liškiavos klebonas kun. Zen-
kavičius. Prirengta 30 nusikaltusių vietos. Nuo 1837 m.
sausio 1d. pataisos namai pradėjo veikti. Atgabenta iš
Lenkijos 15 kunigų —demeritų. Vėliau jų būdavo 20
—25 žmonės. Tarp jų būdavo gerokai pagyvenusių: 38
—49 metus kunigavusių.

Demeritus ir jų visą elgesį saugojo rektorius, jo pa-
dėjėjas ir tarnas. Prie durų nuolat stovėjo sargas ir de-
meritus be rektoriaus leidimo neišleisdavo. Pirmojo auk-
što koridoriuje buvo įtaisytos rankinės girnos. Jomis mal-
davo tarnai ir tarnaitės, kuriems rektoriaus buvo įsakyta
sekti demeritų elgesį. Drausmė buvo didelė. Papratę
prie laisvo, malonaus gyvenimo, prie didžiulių prabangų
parapijoje, kunigai negalėjo pakęsti tokių suvaržymų ir,
suradę progą, bėgdavo iš Liškiavos.

1852 metais spalių mėn. Liškiava neteko kunigų nu-
sikaltėlių: juos visus perkėlė Lenkijon į tokius pat patai-
sos namus Lisa Guroje. Rūpintis pergabenimu buvo pa-
vesta kun. Suchockiu. Kartu dalyvavo ir pasaulinės
valdžios atstovas. Stebėtina, kad nei vežimų, nei arklių
Liškiavos parapijoj nebuvo galima pasamdyti: taip žmo-
nės buvo nusistatę prieš demeritus. Todėl vežimus pa-
samdė Lazdijų parapijoj. Iš viso buvo pasamdyta sep-
tyni vežimai po ketvertą arklių. Tą eiseną lydėjo karei-
vių sargyba.

Kai tik Liškiavoj kilo pirmasis demeritų triukšmas,

144



 

vyskupas Strašinskis rašė pasaulinei valdžiai: «Geriau būtų,
kad nusikaltusieji kunigai atgal būtų sugrąžinti kiekvienas
į savo vyskupijas ir baudžiami namie. O valdžia skiria-
mus jų išlaikymui pinigus teišdalina vyskupams, kad šie
tais pinigais galėtų atlyginti tiems kunigams, kurių globai
būtų pavesti nusikaltėliai. Sutelkus iš daugybės vysku-
pijų nusikaltėlius vienon vieton, pataisyti jų niekados ne-
bus galima. Jie viens už kitą labiau kietės ydose, viens
už kitą gudresnius kals prasimanymus, šmeižtus ir vieton
geryn — eis blogyn. Jie, turėdami atspirtį, kad juos už-
tars pasaulinė valdžia, neklausys dvasiškos vyriausybės
ir tuo pačiu darysis blogesni» ....

Pasaulinė valdžia to vyskupo nepaklausė ir prie pa-
taisos namų priskyrė pasaulietį žmogų, tarnyboje vadi-
namą — provizorius. Demeritams iš to buvo tiek nau-
dos, kad jie per provizorių gaudavo degtinės, pasigerdavo
ir triukšmaudavo.

Liškiavos pilis.

Narbutas pradeda Liškiavos istoriją nuo 1044 metų.
Gardino kunigaikštis dabartinėj Liškiavoj įsteigęs pilį, kurią
pavadinęs «Naujapilis». Vygandas mini pilį ir miestuką
ant Nemuno kranto vardu «Naujapile». Tačiau nėra ti-
krų žinių, kad tai buvo dabartinė Liškiava. Dabartinį
vardą Liškiava gavo karaliaus Vlado Jagielos laikais, kuris
tą pilį padovanojo ritieriui vardu Liška Žibintas. Nuo
to, — Liškos pilis, Liškiava.

Laike karų lietuvių su kryžiuočiais Lietuvos kuni-
gaikščiai pastatę Liškiavoj pilį, kurios dar griuvėsiai ir
iki šių dienų yra užsilikę.

Pilis buvusi kaip ir visos kitos Lietuvoje pilys: medinė,
mūro tvora ir ąžuolų aštriakuoliais aptverta, su keturiais
mūriniais apvaliais bokštais. Dabar tvorų nė žymės ne-
beliko. Prieš 50 metų dar buvo pamatų žymės trijų ap-
valių bokštų, ketvirtojo gi bokšto pamatas ir griuvėsiai
dar ir dabar užsilikę. Bet vis kasdiena nuo vėjo, lie-
taus ir šalčių, 0 taip pat ir nuo skaitlingųjų lankytojų
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vaikštinėjimo ir likučiai baigia griūti, nykti. Jeigu jų nie-
kas neapsaugos, per puskapį metų jų jau nebeturėsime.

Bokštai buvo išmūryti vienas nuo kito per 15-25 žing-
snius; vidury jie buvo apie 3 sieksnių platumo, o mū-
ras iš akmenų ir plytų keleto žingsnių storumo. Po pi-
limi buvęs požeminis urvas į požemio rūsis, kuriuose
buvę daug visokių turtų.

 

EAA ASS

 

Liškiavos pilis prieš 100 metų.

Kai domininkonai statė Liškiavoj vienuolyną, pilies
mūrus griovė ir medžiagą naudojo savo statybai.

Ties piliakalniu yra daug akmenų, sukrautų dolmeno
pavidalu; žmonės juos vadina totorių kapais. Prie pilies
buvo rasta iš akmens padaryta statula ir iš titnago pa-
darytos meškos ir vilko galvutės.

Pirmiau Liškiavos apylinkėj buvo daug miškų, žvėrių
ir žvėrelių. Dabar jau dirbami, kad ir nelabai derlingi,
laukai,

Kartais vis dėlto pasirodo ir paliai Liškiavą koks
vilkas ar laputė. Štai pav.

1925 m. rudenį apie Liškiavą pasirodė labai daug
vilkų, ypač ties Ricielių kaimu. Vilkai slankiojo gaujo-
mis po 3—4, užpuldinėjo žmones; naktimis atsilankydavo
net į ūkininkų kiemus ir išpiaudavo šunis. Trijų mėne-
sių laikotarpy iš Ricielių km. išsinešė 7 šunis, vieną kiaulę
ir vieną veršį. (Gi gretimam (CGuobinių kaime savaitės
laikotarpy papiovė keturias kiaules.
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Ricielių pradžios mokyklos muziejus.

Renkant tautosaką 1922—1923 metais kilo mintis
parankioti pas žmones esamų senovės daiktų liekanų.
Samdomuose butuose buvo ankšta, mokykla tada nebuvo
aprūpinta baldais, todėl nebuvo kur tas dar mažas mu-
ziejus dėti. Visa, kas buvo surinkta, buvo laikoma var-
tojimui netinkamame ąsoty. Vėliau, gavus mokyklai spintą,
ėmiau numeruoti kiekvieną radinį ir segti prie kartono
lentelių,

1927—28 mokslo metais perėjus į nuosavus naujus
mokyklos rūmus, muziejų galutinai sutvarkiau ir įtraukiau
mokinius prie senienų rinkimo. Muziejus sparčiai padi-
dėjo. Kad kiekvienas daiktas turėtų šiokius tokius met-
rikus, buvo užvesti sąsiuviniai, kurių dabar yra viso 18.
Be to, nuo to laiko pradėta lankyti istorinės vietos ir
rankiot visa, ką galima paviršiuj rasti. 3

Ricielių pradžios mokyklos muziejus yra mišrus. Stai
trumpai apie kiekvieną jo skyrių.

I. Senovės pinigai įvairių valstybių ir laikų. Čia
randama lietuvių, lenkų, lietuvių lenkų unijos laikų,
rusų, vokiečių ir kitų senų monetų; viso yra 36 monetos.

II. Senovės ginklai ir kiti seni daiktai. Čia sudėta
„įvairūs akmeniniai kirvukai, «poterkos», antspaudai, dur-
klai, papuošalai, titnaginio šautuvo spyna, titnaginių iečių
ar vilyčių smaigaliai, talismanas arba laimės akmenukas
su išraižytais nežinomais ženklais, Vytauto Didžiojo pa-
veikslėlis metalinėj įtvaroj — graižely su parašu: «500
Annyversary—Grand Duke of Lituanie», ir kita, viso
8 egz. š

III. Rastieji daiktai Liškiavos piliakalnyje. Čia su- |
dėti visi radiniai: neornamentuotos ir ornamentuotos ko-
klių ir puodų šukės (kurių viena tokia: karvės galva
snukyje laiko kardą), stiklo pavyzdžiai, akmens kirvukai,
įvairūs dantys, kelios monetos ir kita; viso 81 egzempliorius.

IV. Rastieji daiktai Punios piliakalnyje. Čia yra
tik ornamentuotos koklios — viso 27 egzempl.

V. Okupacijos laikų radiniai. Cia įeina medaliai,
seniūnų ženklai ir iškabos, herbai ir kita; viso 11 egzmpl.

VI. Suakmenėjimai. Čia yra kaip ir suakmenėjęs
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kiaušinis, grybas, korys, vietoj rastas gintaras ir kita, —
viso 43 egzempl.

VII. Įvairūs akmenėliai, kurie įdomūs savo forma,
sudėtimi ar šiaip kuo kitu, — viso 16 egzempl.

VIII. Radiniai Liškiavos bažnyčioj ir vienuolyne.
Šis skyrius dar jaunas ir turi viso tik 3 egzempl. Čia
yra buvusios medinės bažnyčios liktorių, išdrožtų iš me-
džio liekanų.

IX. Senovės knygos — yra viso 4 egz. Tarp jų
yra viena graždanka.

X. Liaudies išdirbiniai — viso 2 egz.
XI. Fotografijos, vaizduojančios įžymesnes vietas,

valsčiuj rengtas iškilmes, organizacijas, mokyklas ir kit.
XII. Pinigų kolekcijos iš okupacijos laikų, kaip caro,

kaizerio laikų monetos, ostmarkės, latvių, lenkų, Kerenskio,
Lenino, bolševikų, pinigų kolekcijos, Lietuvos laikini cen-
tai ir kit.

Be XI-to ir XIl-to skyriaus muziejuje yra 25] egz.
rinkinių. Ruošiamas Liškiavos valsčiaus archeologinis
žemėlapis. Mokyt Šneideris.

Iš liaudies dainų rinkinio.
Nr. 205.

Kukavo gegutė per girialėkdama,
verkė siratėlė slųžbelėj būdama,
verkė siratėlė službelėj būdama.

Oi slūžba, službele, službele dalala,
oi kada išvargsiu tų didįjį vargelį,
oi kada išvargsiu tų didįjį vargelį. :

Močiutė jau sena tėvelis, po žeme,
jaunasis brolelis po Varviške žuvo,
jaunasis brolelis po Varviške žuvo.

Už Ančios lietuviai kovojo taip narsiai,
už Dzūkų šalelį paguldė galvelį,
už Dzūkų šalelį paguldė galvelį.

Močiute širdele, motinėle mano,
kad būtai pagimdius pilku akmenėliu,
kad būtai pagimdius pilku akmenėliu.

Dainavo Stasė Šimkonytė (Šneiderienė).
Užrašė mokytojas Šneideris.

Ricieliai, 1925 m. VII!-23 d.
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1923 met. pavasarį likviduojant lenkų partizanų lizdą, ku-
ris buvo susibūręs Varviškės km. Kapčiamiesčio valsč. Seinų
apskr., žuvus vienam jaunuoliui, lietuvių partizanui, ši daina
buvo labai visų dainuojama. Dar ir dabar ją dainuoja. Kieno
ji sugalvota, uėra žinios. Kaip toj dainoj apdainuojama, sako,
taip ir esą.

Tais laikais visa pafrontė kentėjo nuo Varviškės, ir to-
dėl ją likvidavus visi lengviau atsikvėpė.

Iš gavėnios giesmių rinkinio.

Nr. 2

Išjojo ricielėlis vainelėn vajavoc
paliko savo mielų pas savo motulį.

Motula mano miela
šėnavokie mano mielą.

Tai tu jų valgydzykie ;
baltų duonelį.

Tai tu jų pagirdzykie
žaliu vyneliu.

Tai tu jų paguldzykie
tarpu jaunų seserėlių.

Valgydzino jų motulė
vienais atodūsėliais

Pagirdzino mano mielų
gailiom ašarėlėm.

Paguldzino mano mielų
tarpu šyvų žirgelių.

Parjojo ricielėlis
iš vainos vajavojęs.

Motula mano miela
kur nusiuntei mano mielą.

Sūneli ricielėli
tavo miela čystam lauki.

Tavo miela čystam lauki
čystam lauki aukštam kalne.

Čystam lauki aukštam kalnė
su seselėm rugius piauna.

Aš nueisiu aš paklausiu
pas sesules lelijėles.

Broleli ricielėli
tavo miela lygion lankoj

Tavo miela lygion lankoj
su broleliais šienų grėbia.
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Aš nueisiu aš paklausiu
pas brolelius sakalėlius

Broleli ricielėli
kur nusiuntėt mano mielą?

Broleli ricielėli
tavo miela aukštam kalne.

Kaip drobelė išbaltyta
kaip šilkelė ištaisyta.

Dainavo Grigienė Anelka--amžiaus 80 metų
Užrašė mokytojas Emilis Šneideris

Ringeliškės km. 1924 m.-V-27 d.

IL Geografijos ir istorijos klausimai.
3) Gudas tai yra žmogus, kuris nemoka nei lenkiškai nei

rusiškai kalbėti.
4) Seirijų parapiją pravardžiuoja — Seiričižna. Nei vie-

nos tokios mergos nerasi kaip Seiričižnos parapijoj. Liškiavos
parapiją vadina pravarde «Kacičliais». Kats te ateik paklegė-
sim, pantarysim, patruškėsim. «Zemaicis kukucis kur dėjai
vaikucį, pabalifi kniaukia žemaičio šaukia». Seirijiškiai ir lei-
palingiškiai liškiaviškius vddo «kaltūniniais». Liškiavos valsč.
Ringeliškių kaim. šidina iš Leipalingio valsč. Veršių kaim. ši-
taip: <«Veršeliai pernykščiai, treigeliai.  Debesėli pro šalį nešk
gudo veršelį, jei ne veršelį, tai avyty — gudo pautai pavyty —
(sudžiūvę).

Iš anapus Nemuno gudai vadina mus dzūkus «zanamun-
čikais»,

5) Ricielių — ricieličtis. Liškiavos — liškiaviškis. Lei-
palingis — leipalingiškis.

8) Seniau sakydavo <jasni pana». Vadindavo ponais «Ma-
jodniką» (tai yra, kuris daug dvarų turi) dvarininką akamaną,
vengrių. Slėktas ir vadindavo ponais. Zandarus ir vadino po-
nais. Visi šunašlėkčiai ir virėjai buvo vadinami ponais.

Pašaipa: «Oičizna naša, velnias poną neša».
9. Seniau buvo: baudžiauninkai, dienininkai, ponas, palio-

kai, šlėktos. Dabartiniai šlėktų sodžiai: Miciūnai ir Straciūnai
Leipalingio valsč. Ulčičiai Liškiavos valsč.

12) Seniau čigonų buvo daugiau, be vietų. Jie arkliais
mainikavo, arklius kanevolino, mainė, vogė arklius ir viską, kas
tik pakliūdavo. Seniau čigonai-bernai (t. y. nevedę) nenešio-
davo kelnių, tik taip būdavo apsisupę.  Apsivedęs apsiaudavo
kelnes.

Kalbėdamas poterius «septintas nevok» čigonas nekalba,
ba jis vagis. Štai jo pasiteisinimas. Kaip poną Jezusą ant kry-
žiaus kryžiavo žydai, tai rankas atskirai prikalė, o kojas abi
vienu cveku, nes cigonas vieną cveką užvogė. Todėl, girdi,
cigonui nėra grieko ir galima vogt. Čigonai tai aršiausi vagys.
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DAINA.

Aukšti kalnai dirvonai
ganė arklius čigonai
samdė ozorius ganyc
o makaris nagradyc.
Aš važiuosiu pakinkysiu in brikes
aš važiuosiu in Trūkes.
Aš iš Trūkių pargrįždimas
kapų žūsų parveždimas.
igonas geras žmogus

iš bėdos daro vaikus,
"Cigono gražūs vaikai
juodos akys ir plaukai.

Lenkai šidina iš prastų lietuvių chamais, kantickos (t. y.“nuo kepurių su lepkais ant ausų jas vadina lapinėmis).
Seniau buvo ir totorių (atkeliautojų), kurie Snaigupės dvarolauke ganydavo kumeles ir darė kumisą, kurį Druskininkuoseparduodavo. Kibyšiuos gyvena totoris, kuris turėjo Kibyšių dvarą,

Apie žydus.yr šiokia daina:

Ėmė žydus rekrūtučse
ok vei ok veivei
ok žydukai gvalt.

mė žydai gvoltu rėkc
o žydaukos «vos y dos»
ok vei ok veivei
o žydūukos «vos y dos»,

Nenešiosi garmulkditės
tik nešiosi kepurditį
ok vei ok veivei
ok žyddukos «vos y dos».

Nenešiosi balak6no
tik nešiosi mundurėlį
ok vei ok veivei
ok žydaukos gvoltu rėkc,

Kita daina, iš kurios matyt, kaip žydeliai už šnapsą išnau-doja gyventojus:

Oi žydeli, žydeli
atvažiuok ant kiemo
oi tai aš tau duosiu
kumelaitei šieno.
Zydelis paklausė
greitai atvažiavo
už čerkelį šnapso

"karčiū kviečių gavo.
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Zydams kiaulė giminė — teta. Zydai žydauką prie pri-
čynai apvožė po statine ir praktikavodami Jezų paklausė: «Pa-
Sakyk, kas čia po statine yra?» Jezus pasakė: «Kiaulė su parše-
liais». Atvertė statinę, manydami, kad Jezus neįspėjęs, ir pa-
matė, kad tikrai kiaulė su paršeliais Todėl žydai kiaulienos
nevalgo, nes kiaulė jų teta.

Žydai, kryžiavodami Jezų, Jezui prašant gerti girdė jį tul-
žimi. Jezus tarė: «Tai jūs visa pakaleinė pasmirs». Tai da-
bar ir ta žydų pakaleinė ir smirda.

16) Sako, kad lietuviai nuo pradžios svieto čia būna ir
iš niekur nėra atkeliavę.

21) Liškiavos parapijoj yra praplitusi pavardė «Aleksonys».
Tų pavardžių nešiotojai sudaro šeimą, visos parapijos ir net
apylinkės pagrindą. Daugiausia Aleksėnių yra Ricielių kaime
iš kur ir išsiplėtė po visą parapiją ir toliau. Ricieliuose yra
Aleksonių15 šeimų.

23) Zemę (kaimo) dalina palietkais. Kur buvo sodžius,
tai sedzimo palietkas. In Liškiavos kraštą vadinasi Liškiavos
palietkas. In Guobinių kaim kreisą, vadinamas Guobinių pa-
lietkas. Kaimas susideda iš 3 palietkų.

Liškiavos palietke randasi šie kloniai: Svilo karčiama. Ten
teka upelė. Užuričiai laukų ir griovos pavad. Bldžio beržy-
nas — ravas.. Bamblynas — užslinkęs ežerėlis. Dubakloniu-
kas — bala. Šniparaistis — bala. Kačiargiškės — lauko vard.
Dobilijos — laukai randasi in Liepiškių kaim. kreisą.

Sedzimo palietke randasi:
Klėnis — ežeras. Griova. Zotvaras — pievos. Ignotiš-

kės — laukai. Ofčiškis — ežeras. Juodėlis— ežeras. Baisa-
tonių kalnas, ten stovėjo vičkas. Ilgoja — bala. Kvėdaraškės
— bala. Degimai — pabaliai.  Balaliuškė — raistas su ber-
žais ir taf'pu. Apstatų — kalnas. Jokimaraistis — pabaliai su
tarpu. Šlyninės kalnas.  Žagarynas — jaunų medelių ir ža-
garų priaugę. Krivo — kalnas.

* Guobinių palietke randasi:
Krūglis — ežeras. Juodėlis — ežeras. Liūkniškė — bala. Skui-
stas — ten auga kvūjos. Kampiniai — laukas. Skersabalaitė
— bala.  Bobaraistis — raistas. Bobaraistukas.  Bobaraistis
— kalnas. Vardlis — bala. Duobės — laukas. Užusiėniai —
laukas. Zvifgždės — kelelis. Šudamiškio — kelelis. Vyci-
nėlės — balukė. Smaldviršiakelis — kelias. Margėliai — laukas.

iš

Svilo karčiama vadinama dėl to, kad ten Svilas laikęs
karčiamą.

Bamblynas — ežerėlis nuo vietos augančių žolių.
Kačidrgiškės—nuo to, kad ten laukai išsisūkę kaip kačiafgos.
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II.

Klėnis — ežeras, kad klony esti.
Griova, kad ten grioviai yra.
Ignotiškės laukai nuo vardo Ignotas.
32) Kadangi Ricieliuose daug Aleksėnių, tai kiekvienas

turi iš piemenų laikų po kelias netikras pravardes. Abelnai
ne tik iš pavardės Aleksonių, bet ir asmens ir kitoms pavardėms,
nors jų ir tik keli, visvien turi net ir po kelias (iš piemenų)
pravardes. Aleksonis Štukinis (kad ratams štukas dirbo), —
Dynių Juras, — Dynių Petras, — Šugždūkas, — Andrukas, —
Ąžuolinis, — Aleksandrūkas, — Antnaščis,—Bautrukas, Ožia-
bambis, Olkštikas, — Pranukas, Lėlukė, — Anelka, — Aksiu-
kas, Jėnos, — Metašis. —

44) Seniau buvo kaimo vyresnis — šaltyšius, o ant šio
buvo dar vienas šaltyšius vadinamas «natšaltyšius»,— kuris bū-
davo priek vaito.

46) Sodžiavietėje — sėdzime randa žmonių kaulų ir žal-
vario liekanų šiuose laukuose: Muliuolio, Tamulionies, Bal-
čiaus Plikio, Slauto Petro.

50) Kapuose nelaidodavo žmonių mirusių nuo arielkos, ne-
krikštytus, rastus ant kelio negyvus be škaplierių ar kito kata-
likybės ženklo, razbaininkus ir nusižudėlius.

62) Kapines šventina per zodušnąsias ir per visus šventus.
Seniau ubagai sėdėdavo prie bažnyčios durų, o dabar sėdi

prie šventoriaus vartų ir miestelyje tas, kuris griežia smuiku ar
kit kuo.

63) Dabar ir renkasi sodžiuje (kur buvo sėdzimas) iš ko-
lonijų. Daugiausia susirenka pas Subačių Adalfą (ten ir moji-
nių poteriaut susirenka) ir kortuoja, pasistumdo, niekus plepa ir
jokio naudingo darbo nenuveikia. Žiemą darbo gauna kortos.
Iš kolonijų žiemą mergos nesirenka, apart mojinių reikalu. Su-
sirinkę nieko neskaito. Vasarą ateina iš toliau ir mergi-
nos; vaikščiodamos per sodžių dainuoja. Neatsilieka ir bernai
(tai yra visi nevedę). Vasarą gražiam orui esant jaunimas ore
žaidžia ir šoka ten, kur susikerta 5 kelių kryžkelės sėdzimo gale
in Leipalingį, kur gyvena Šimkonis ir Zenkevičius.

II. Sodyba, trobesiai, jų dalys ir vidaus
reikmenys.

6) Trobas stato tiktai iš medžio — kvajų. 1928 m. pra-
deda Ricielių ūkininkai; Balčius Juras ir Balčius Andrius —
vedo gyvenamus namus statyti iš plytų. Pradžią į mūro namų

statymą padarė pastatytas 1927 met. Ricielių pradž. mokyklos
plytų mūro namas.

9) Gyvenamas trobas statė ir stato langais į gatvę ir ga-
lais į gatvę. Daugiausia stato galais į pietus.
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10) Gyvenamas namas, troba, svirnas, tvartai ir kluonas.
Pastogė, kur ratus ir kitus važinėjimo padarus padeda, vadina

«vaziaūnia, papadangė ir pakaladninkė. Toj dalis kluono, kur

pelus supila, vadinasi peludė. Gyvenamas namas— troba turi

šiuos skyrius: kamarą, priemenę ir trobą — kur gyvena. Girnos

būna priešinėj. Pečius su duobe, suolai, uslanai, stalas, durys,

čytas, kraigas, pastriekė. :

11) Seniau statydavo iš akranglėkų raštų, arba kiti tašy-

davo vieną pusę, arba ir abi. Dabar stato pielavotais iš abiejų

pusių sienojais.
12) Seniau dengė vien dvikūlėm, varpas in aukštų. Da-

bar dengia stogą kūliais varpom in žemę.
Visai seniai biedni dengė nendrėm, luobom ir lentom ir

gyvendavo įsikasę į žemę vadinamuose barakuose. Dabar tik

šiaudais dengia.
16) Daugiausia sustato trobas gyvenamas ir tvartus, galais

į pietus ir kitus į žiemius.
18) Svirnas su pakopa, o viršuj tas stogo užlaidas vadi-

nosi seniau viškos. (Dabar šito pavadinimo niekas nesupranta,

kas tai yra). Galai vadinasi ne čytai, bet skliaustai. Ant stogo

sudėta pagaliukai — ragovikai.
19) Dabar iš oro labai retai kuris dažais margina. Iš oro nie-

kas nebaltina. Retas kuris puošia lentų piaustytais pagražinimais.

22) Kad gyvenanti name nesirgtų, tai statant namą —

trobą įdeda į pirmą rūstą sukirtiman švęstų žolynų tam kampe,

kur stalas stovės. Ten įdeda ir sidabrinį ar kito metalo pinigą,

tai tie namai ir tokiais pinigais bus turtingi.

23) Seniau kaip sierčikų nebuvo, tai užgysus ugniai bėg-

davo nuo kaimyno parsinešti. Ugnį nešdavo tam tikru prie-

taisu — rūkliu, jį daro šiaip: paima seno maišo ar kitą rū-

binį skurlį, jį įdegina, balanikėm apdeda ir suriša. Tokiu būdu

parsinešdavo iš kaimynų ugnies.
Kad ugnis neužgestų, tai prie pečiaus esamon vadinamon

duobėn, iškūrinus pečių, sužeria žarijas, indeda puvėsuką ir

plytuki prislėgia, kad ilgai būt. Eidami gult duobę su ugnia

peržegnoja. Kiekvieną kartą kuriant pečių ar ugnį ir peržeg-

noja. Pasitaiko, kad negerai prižiūrėjus duobėn ugnies nesu-

randa ir išeina vienas kuris rūkliu iš kaimyno ugnies parsinešt,

ir atsitinka, kad ugnies duobėn atsirado. Tada vienas kuris iš

šeimynos pasiima greičiau vandens ir bėga parnešamą ugnį iš

kaimynų gesyt, kad ugnis su ugnia, tai yra, kad ugnis susiedo

ant tų namų ugnies neužeitų — kad atsiradusi ugnis neužpyktų.

Seniau nebuvo galima nieku gesyt, kaip tik čystu vande-

niu, dėl to, kad ugnis čysta, čysčiausia ir už auksą. Pirmiausia

kaip žibindavo balanom, tai kai eidavo gult, padėdavo degan-

čią balaną ant žemės ties stalu ar kryžium, peržegnodavo ir

pasako: «Tegul aniolai večeroja». Taip pati ir užgysta balana.

Žibant balaną peržegnoja ugnį ir sako garsiai: «Tegul bus pa-
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garbintas Jėzus Kristus» ir tas pats atsako: «Ant amžių amži-
nųjy». Jeigu žmogus iš priežasties ugnies miršta, tai jis jau
čysčių perbuvo.

Seniau koja užminant ugnies negesydavo.

PASAKA
Buvo dvi susiedkos. Viena apšėnavojo ugnį, o kita ne.

Tos susiedkos, kuri ugnies neapšėnavojo, ugnis atėjo pas tos
kaimynkos, kuri apšėnavojo ugnį ir kalbasi.

Neapšėnavota ugnis sako: «Eikim, pauliavosim», Apšė-
navota ugnis atsakė: «Neisiu, nes man pakloja ir užkloja». Ta-
da neapšėnavota ugnis sugrįžo į savo negerą šeimininkę ir už-
degė namus.

Pasakotoja tvirtina, kad tai tikra teisybė,
24) Seniau skeldavo ugnį cicnagu suduodant į jį plienu

įdegant pincį.
Pincį pagamino sekančiai: Nuo beržų paima pincį, tai yra

"užaugęs toks baravykas. Jį porą dzienų raugina pelenuose, ku-
riam dar ir primyža. Paskiau išima, kirvepenci sumuša ir pa-
sidaro minkšta kaip pakulos.

15) Šviesai vartodavo žibinčius. Jeigu vestuvės, tai vienas
stojas su balanom ant suolo ir žibina, kad svotams būtų šviesu
valgyti.

Kaip kriaučiai siuvo, tai pasistato bliūdą su vandeniu an-
glims numesti ir žibindavo.

Kai eidavo nakčiai į tvartą gyvulių šerti, tai įžibintą ba-
laną apvožia puodeliu ir nešasi po skrandu,

ibino ir avių lajum — kručkan išpiauna šulinėlį, sudeda
lajų ir įdeda padarytą knatą iš pakulų ar linų. Lajum žibino
tada, kaip eidavo pirkcin linų mint.

26) Kurui vartojo ir vartoja žagarus ir malkas.
27) Seniau ir dabar pečių muša iš molio. Pirma kaminą

padarydavo iš žagarų pintą ir moliu aplipintą.
32) Seniau piešdavo bliūdus lelijom ir geltonai nudažydavo

miedzio puzu. Seniau bliūdeliai buvo krašte su skyluke įvert
raikšteliui ir pakabint.

33) Seniau, kurie dirbo baltus puodus ir bliūdelius, tai
vadino juos gančioriais.

Tie, kurie dirbo puodus juodus iš šlyno virimui, tai vadi-
nosi puodžiais.

Puodus virimui dirbo šitaip: Ima šlyną ir pūzina nieko-
čioje apie 9 dzienas.  Sudegina akmenio, sumuša ir padaro
žvyrių ir įmaišo į šlyną išminkę. Suka krugluku ir pasidaro
puodas. Ant pečiaus puodus džiovina. Kaip išdžiūsta, prikū-
rina gerai pečių ir juos ten kaitina, kol būna raudoni. Dirba
puodus, tai dzūkai sako žiedžia puodus.

P. S. Taip padirbtas indas «čerpė» randasi Ricielių pra-
džios mokyklos muziejuje.

455



 

36) Patys dirbdavosi. Jokių meisterių nebuvo. Palyčias
į žagres dirbo iš skruoblo, o akėčių virbalus, kurių 16, ąžuoli-
nius įrišdavo į beržinius rėmus. Akėčios turi 24 galus. Ir
dabar žmonės dar akėja tokiom akėčiom ir matyt tenka kai
ką ariant ir arklu.

40) Per pakasynas be arielkos jau nuo mano pomiecies
neapsieidavo.

53) Pivoniją raudoną geria šaknį ir žiedus nuo išgąsčio
kaip arbatą; šaknį be to dar supiausto į gabalėlius ir suveria
ant šniūrelio ir ant kaklo užsikabinę nešioja, kol pagerėja.

Rūtų vainikas po šliūbo padedamas, nes yra tada vaistas
nuo išgąsčio. Geria kaip arbatą.

Rūta tai vyriausias kvietkas ant svieto.
Š 64) Krūcifiksą stato visada prie valgomo stalo ant lango.
Sventus paveikslus irgi prie valgomo stalo ant sienos virš langų.
Nes tas stalas turi būt kaip altorius.

67) Seniau statydavo trobas talkom su kaimynų pagalba.

lil. Vilkėjimas ir papuošalai.

1) Seniau nešiodavo baltas gunčias iš milo—vilnones. Tos
gunčės buvo su kvoldais.

Kai proso nebuvo, tai kvoldus prosydavo tik ką iš pečiaus
išimta duona, t. y. prislėgdavo. O kai pareina iš bažnyčios,
tai vėl kvoldus surenka ir kuo nors prislėgia. Iš tos pačios
medžiagos ir karvošius siūdavo, t. y. rankovgalius, kuriuos dar
vaškuotu lininiu siūlu išsiuvinėdavo. Seniau drabužį šventa-
dienį nekabydavo ant sienos, bet skrynion dėdavo.

9) Seniau moterų vilkėjimai nesiskyrė nuo mergaičių. Ži-
nodavo, kad moteriškė toj, kuri turi ant galvos čapčių. Be
čapčiaus gatvėn neidavo. Be čapčiaus vaikščiojanti moteris
skaitėsi nelaiminga, t. y. palaidūnė. Čapčius reiškė karūnėlę.

10) Mirusį vietoj pančekų ir čeverykų apaudavo iš au-
deklo pasiūtas kaip ir pančekas vadinamom čiunkėm. Dar ne
labai perseniai mano pometyje laidojo vyrus su kepurėm ant
galvos. Man pasakojo mano tėvai, kad dar seniau mirus pijo-
kui jam grabe įdėdavo arielkos, pypkoriui pypkę ir tabako, o
kuris žižavojo, tai tabakerką.

13) Vaikų plaukus kemša sasparon, kad didesnis augtų;
o šiaip nemėto —sudegina, kad paukščiai neneštųįlizdą, nuo ko
tas džiovą gauna.

15) Ziemą vyrai nešiojo kepures vadinamas lapines ir krin-
keles, o vasarą puržierkom kepurėm.

17) Žiemą čapčiaus moterys nenešiodavo, o vietoj jo ke-
puraitę pasiūtą iš šiltos medžiagos ar su vata. Kepuraitė buvo
"su ausinėm. Ant kepuraitės užrišdavo šiltą skepetą. O jau-
nosios moterys irgi kepuraite — kūptūruką apvadžiotą tulaitė-
mis, ir ant tos kepuraitės apsirišdavo skepeta. Skepetas riš-
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davo taip, kad būtų matyt, kad moteriškė, t. y. kad būtų ma-
tyt tos kepuraitės. Sudeda skepetą kaip reikia, per kampą
sulenkia, tik be to dar kartą lenkia, kad ant kaktosišeit tas ant-
ras lenkimas ir riša užpakalin. Užpakalyje kampų galai būna
trumpi ir jie einant ar šokant kvėsčioja ir matos kepuraitė. Taip
surišta skepeta padaro pagal ausis po vieną iškilų linkį.

18) Kojas žiemą audavo bagotas čeverykais, o biednas vy-
žais ar čempėmis.

19) Kad plaukai gerai augtų, pasidarydavo pamodų, kuriais
tepdavo plaukus. Pamodus darydavo iš kiaulės taukų, juose
dėdavo mėtų ir ramunių ir suspirgindavo; taip sutaisytu pamodu
ir tepdavo.

24) Vestuvininkai taisydavos seniau šitaip: Baltais kailiniais
ir pilka gunče, o už kepurės užkišta šluota rūtų. Taip pat rė-
dėsi ir broliai seniau vadinami venčiauninkai, šarvavežiai, svo-
tas ir piršlys.

Pamergės rengėsi baronais, o katra barono neturėjo, tai
činikų — balta gunče. (O baronas tai iš juodos suknios su kle-
pais ir apvadžiotas baronėliais. Taip pat rengėsi ir svočia. Vy-
rai ir moters be to susijuosdavo juostomis.

Mergos kišdavo rūtas užpakalyje už skepetų. Šukų nebuvo.
25) Kaip gimsta kūdikis, kad laumės neapmainytų kūdikio,

tai kai boba-pribuvėja kūdikį dėdama pirmą kartą praustiį
vandenį duoda kaip ir laikiną krikštą, t. y. duoda laikiną vardą
ir uždeda škaplierius. O paskiau kokiu tėvai nori vardu, tokiu
ir pakrikština. (Gimusį kūdikį vysto vystyklais.

3 29) Ausyse kolčikų seniau prasti žmonės nenešiojo; di-
džiausias papuošalas buvo burštino karoliai. Dabar kolčikais
irgi dar mažai kas nešioja. Yra kad ir net vyrai nešioja kolči-
kus, tai ne dėl gražumo, bet kaip vaistas nuo galvos skaudėjimo.

30) Seniau nešiodavo tokius žiedus: kaip auksiniai iš auk-
so pūzo vadinamus stambakavus ir baltus vadinamus zilbervius.

31) Marškiniai seniau buvo ilgi per plaštakę nuo žemės ir
su raukimais. Raukimai prie rankovių, kur rankovė prisiūta, va-
dinasi priromkom. Užsegimas buvo per vidurį. Guzikėlius
darydavom patys iš tų pačių siūlų, tam tikru būdu susukant.

33) Moterims mada seniau buvo mėlynas andarokas, žinoma
rauktas, balta prijuostė ir skepeta.

Mėlynas neveltas andarokas vadinosi — matkinis mėlynas;
0 paveltas vadinosi — mėlynas karaliaučinis. Po šių andarokų
ėjo polkinių andarokų mada. Kaip. audė ir metmenis ataus-
davo spalvotais audmenimis, iš tų audinių siūdavo andarokus,
kad spalvoti dryžai eidavo skersai andarokų ir tokius andaro-
kus vadino polkinės. Jekės, kurios šniūriukai kabinami ant kal-
čių (kalčiai tai iš cinko toki lyg guzikai), tokios jekės vadinosi
adamaškinės ir skaitėsi parinktas parėdas. O andarokai su leli-
jom ir apvadžiotais apačioj galionais vadinosi adamoškinis an-
darokas.
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IV. Valgiai ir gėrimai. 2
2) Kūčių vakare senuose čėsuose valgydavo duoną, silkes

ir gerdavo arielkos.
4) Duonos, mėsos ir arielkos seniau duodavo kaipo auką

ubagams per zadūšnąsias. Dabar ir duoda, išskyrus arielką.
9) Valgymo laiką vadino ir vadina: abieda, pietūs, pava-

kariai ir večera,
10) Pavakarius pavasarį duoda tik samdininkams, o vasarą

nuo rugiapiūtės ir savo šeimynai,
18) Svečius pamyli dažniausia sūriu, sviestu, duona ir

pienu. Jei kas laiko bičių, tai būtinai medum.
24) Kiekvienas seniau turėdavo savo medinį šaukštą, kurį

ženklindavo kiekvienas savo išgalvotu ženklu: kryžiuku, brūkš-
neliais ir t. t.

Seniau buvo dar mada, kad jaunamartė ateidama į naujus
gyvenamus namus atsiveža sau ir vyrui medinius šaukštus. Da-
bar jau to nėra,

29) Kuris turi šv. Valento (gal turėtų būti Valentino) kva-
rabą — nuomarį, tai nevalgo žuvies galvos, kiaulės galvos, svo-
gūno galvos, vienu žodžių jokių galvų.

Padavimėlis. Sventą Valentą tėvai prinavalino že-
nytis, bet jis nenorėjo. Jau buvo surengta vestuvė ir jį metė
nuomarin, pairo vestuvė ir jis liko šventas. Todėl ir vadina
nuomarį švento Valento kvaraba.

30) Zuvies uodegą valgo, kad greitas būtų; akį valgo, kad
neužeitų pikta, kad nevemtų; ausį valgo, kad girdėtų gerai; plau-
čius — kad mokėtų gerai plaukti. :

33) Per bado metus valgė šių žolių košę pridėję, kas tu-
rėjo, saują miltų iš šių žolių: usnių, girgždukų, laukinių garčyčių.
Kas turėjo ožką, tai tas užsibaltino. Mėsos niekas neturėjo.
Tas dilgėles, ką kapoja, virė su kruopom.

Žmonės ir už žoles kovės.
Per trudną čėsą žmonės Diminiškių kaime Seirijų parap.

su biednais mušės neduodami skinti tų žolių, kurias žmonės valgė.
Taip bagotyriaus Liesionies duktė primušė už žoles kampininkę
Andriulionienę.

36) Iš ėglių nedaro nieko. Tik ėglių uogas virina ir geria|
nuo kosulio ir nuok išcynimo. Be to, dar deda ir vonion.

39) Tėšimo pirmiausia duoda karvei kaštavot. Paima per
Velykas švęstos druskos, duonos kad ir nešvęstos ir sumaišo
tėšimo ir duoda karvei.

46) Ližėje sutaisytą duonos kepalą prieš šaunant po kros-
nim iš šonų pirštais išvedžioja, kad duona nenudribtų ir nesu-
trūkinėtų. Kryžiaus ženklą daro ant pirmo kepalo dėl to, kad
duoną mums Dievas davė. .

47) Kai atsirūgsta, sako: «Jau dūšia užsidarė» jau nenori.
50) Jei duonos gabalėlis ant stalo nupuola, tai reikia duona

paimti ir pabučiuoti, kad ji nepamestų mus.
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PASAKĖLĖ.

Seniau buvo rugys labai didelis, t. y. buvo nuo pat žemės
visas šiaudas varpom apkepęs. Buvo taip. Moteriškė piovė
rugius ir vaikas apsikoneveikė. Moteriškė paėmė rugį ir ap-
šluostė vaiką. Dievas matydamas tokį jo dovanos išniekinimą
užpyko ir ant kitų metų nieko nebuvo. Tada šuo ir katė iš-
staugė dėl mūs duoną, ir jau tik vos vieną ir tą mažą varpukę.
Todėl atsilygindami už tai, turime šuniui ir katei visada duot
duonos.

Po grabnyčių tą dieną švenčia, duonos riekeles ir sudžio-
vina ir padeda. Tai kai dega trobesys, tai šventos Agotos duo-
nos apneša aplink trobą ir paskiau tą duoną įmeta degančion
trobon, tai ugnis nekrinka; o jeigu su duonaeisi, tai ir ugnis eis.

Jeigu Agotos duonos nėr, tai šv. Agotos abrozą reikia ap-
nešt ir stovėt pas ugnį.

Kai karvės pienas pagenda, tai duoda Agotos duonos.
Kai duoną išima iš pečiaus, tai suvilgo vandeniu plutą.

Ir kai garai kyla, tai, sako, dūšiom atkladas,
51) Seniau kai susėda valgyt, tai prieš valgant viralo nu-

lieja ant žemės dėl dūšiom atkladas, nes sako mažum ji čia pa-
kūtavoja.

Paimant šaukštus nuo stalo nereikia jais barškinti, nes
reiškia, bus nesantaika namuose — išvysi draugę, t.y. šeimą.

52) Negalima švirkštaut troboj, nes iš savo trobos išveji
viską, o pristoja ledokas.

54) Valgant pasakodavo apie Dievo dovanas.
55) Valgomos pievų žolės: rūkštymai ir pievų barščiai.
58) Arbatžolių vietoje vartojamos:  Kaklinykas, liepos

žiedai, aviečių viržai, ramunės, pupalaiškiai, pelynos.
87) Svečiui atėjus kepa kiaušinienę su spirginiais, kurian

prideda dar ir dešraičių ir vadinasi tas viskas stačionkė, varaš-
čiokas.

Seniau didžiausia vožnastis būdavo, svečias turėdavo atsi-
nešti arielkos kvortą.

89) Senus čėsus pirmiausiai duodavo po gimdymo nesū-
dyto sviesto su arielka suviryto. Kruopų ir paskiau ir medaus
su arielka — vadinamo krupniko.

92) Velykų šventos mėsos, kaulukus ir kiaušinių lukštukus
nuneša ant savo kreisos ir pakasa, tai apsaugoja nuo bangų,
t. y. nuo ledų ir liūčių. j

103) Višta ėmusi giedot—nevalgoma, o greičiau parduoda,
nes sako gieda ant nelaimės. O dar seniau darydavo šitaip:
aima vištą ir nuo stalo mieruoja višta ink slenkstį vištų ver-

čiant kuliais ir jeigu papuolė galu ink slenkstį galva, tai galvą
nukerta; o jeigu uodega, tai uodegą atkerta. :

105) Per baudžiavą žmonės negėrė arbatos ir nekaštavojo
cukraus.
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6) Kai parneša šunį ar kitą gyvulį, kad ir laukinį, tai 10-
pas nuprausia ir tą vandenį ten išpila, kur bus jo buveinė. O
patį gyvulį apneša apie tą trobesį ar aptvertą gardelį, tai tada
nebėga,

7) Kad išsaugoti gyvulius, tai per šventą Jurgį duoda ant
apieros bažnyčioje, nes šv. Jurgis yra apiekūnas visų gyvulių.

vento Jurgio kurtai yra vilkai. Ką jis paskiria vilkui,
tai tą jis ir ima.

8) Reikia į šventą Jurgį sukalbėti treji poteriai, tai bus
gyvuliai apginti.

Pasakotoja pasakoja, kad jos tėvas buvo kelionėje ir ap-
sinakvojo. Per miegus junta, kad už plaukų patraukė ir sako;
«Kelkis ir sukalbėk tris poterius in šv. Jurgį — tavo jaučiai
Dubaklonyje guli ir eina du vilku.» Jis sukalbėjo poterius ir
parvažiavęs sužinojo, kad tikrai jo jaučių ten būta ir aplink
dviejų vilkų vaikščiota ir jaučiai gyvi išlikę.

Seniau, kad eitųsi stodkai, tai teliuką nuneša apsupę skara
per bažnyčią, ties altorium priklaupia ir nuneša kunigui ant
apieros.

10) Karvių geležnones vadina pelėmis.
11) Jei apleista višta ant kiaušinių tan pačian mėnesin iš-

veda viščiukus, tai būna dėdzingos vištos, t. y. reikia taikyt,
kad mėnulio mainai neužpultų.

O kad vištos toliau nuo namų vaikščiotų — būtų laksčios,
tai reikia viščiukų lukštai toliau nuo namų išmesti arba pakasti;
o jeigu nori, kad prie namų būtų —(nelaksčios), tai lukštus ant
vietos sunaikina.

I. Kad vištos kiaušinių nelietų, tai ima miežių ir lajaus
ir ant blėkos sudegina ir duoda lesti.

II. Duoda čielų karčių pipirų po kelis grūdus.
III. Duoda kamparo lesti.
IV. Duoda kiškio mėšlo lesti.
Duodant iš šių vaistų, visada laiko kelias dienas vištą už-

darytą, pav. sklepe.
Per mojaus mėnesį reikia vištos laikyti uždarytos, kol su-

mažėja visoki vabalai — grambuoliai.
14) Sako: karvė apsiveršiavo; kumelė apsikumeliavo; avis

apsiėriavo, katė apsikačiavo ir t. t.
16) Seniau vyrai per vestuves bažnyčion jodavo raici.
17) Kaip buvo mada, kad venčiauninkai jodavo raici baž-

nyčion, bus apie 80 metų.
20) Bičių avilius čia vadinamus vobikus (viliojimui spiečių)

kelia bile kokian medžian. Bičių kelmus darydavo iš kvajinių
medžių.

23) Seniau prastus ratus vadino moliniais ratais, kad ant
jų geležies mažai.

26) Grikius sėja, kai atsiranda grikiniai grambuoliukai.
Rugius sėja Idziaus dzienoj, linus Alenos dzienoj.
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29) Senus čėsus dalgiu nieko nepiovė, kas prie man ėmė

rastis, sako pasakotoja. Seniau visada piovė piautuvais vyrai

ir moterys. Sustatytus 10 pėdų rugių vadino seniau mendeliais,
o dabar sėdeliais. Dabar piautuvais piauna dažniausiai tik mo-
terys. Apie Merkinę, tai dar piauna vyrai ir moterys. Liškia-
vos valsčiuje dar kai kas piauna ir avižas piautuvais. Bet vi-

sur eina madon dalgė.
Jei rugiai nežolėci, tai tuojaus ir riša. Miežius piautuvais

piautus palieka džiūt ant saujų, o dalgiu—ant pradalgių. Mie-
žiai irgi yra madon piaut su piautuvais, nes, girdi, ne taip labai
grūdai byra. Riša ir patys piovėjai ar kuris kitas, kaip darbas
ir laikas kuriam kokį darbą leidžia dirbt. Dalgiu kirsti — sako
dalginiai, piautuvu — piautuviniai, pav. sako supioviau piautu-
vinių 10 kapų ir dalginių 20 kapų rugių.

31) Kad linus amaras nepultų, tai kai eina sėt, tai Velykų
šventytu vandeniu apkrapina, kurio turi bonkutėje.

32) Senus čėsus dirbo vyrai ir moteriškus darbus — pa-
rinkto darbo nebuvo. Dabar išsiskyrė linų darbas iš vyrų dar-
bų. Vyrai linus pasėja ir pirkcin padžiauna, o kiti linų apdir-

bimo darbai palieka moterims.

33) Miežiai stengiamasi piaut su rasa, kad nenubyrėtų. O

pievas šienauja ir kitus žolėtus javus piauna su rasa, kad dalgė

geriau ima.
38) Bulvėm vartoja arklinį mėšlą, kiaulių — daržams, vi-

ralams ir kitiems.
Kad išnaikyti paparčius, beria žąsų mėšlų. Vilko mėšlas

yra vaistas nuo kaklo išcinimo.

41) Seniau sodino: ropes, kruckus, kopūstus, morkvas.

44) RAUDA

Rūtele mano o žaliausioji
rūtele mano garbuonėle
o kad tu žalia nežaliuotai
kad tu žalia išdžiūtai
po mano išėjimo
ir iš šaknelių išdžiūtai.
Jau aš tave jauna neravėsiu
jau aš tave neapvaikščiosiu
jau aš tave neatlankysiu
žaliu vyneliu neaplaistysiu.
Cik tai aš tave aplaistau
gailiojom ašarėlėm.

Sią raudą seniau raudodavo jaunoji išvesta susietkos, t.y.
svočios prie darželio ir veda vėl trobon atsisveikint skomelių.
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DAINA

Oi tu rūta, rūta
rūtela žalioji
kodėl nežaliuoji
žiemą vasarėlę.

Minkštuose kalnuose
o ir dirvonuose
kodėl nežaliuoji
žiemą vasarėlę.

Užlijo lietutis
ant žalio laiškelio,
papūtė vėjalis
iš kur aš norėjau.

Oi tu rūta, rūta
rūtela žalioji
ko tu pražydai
žalia bebūdama.

45) Arti trobų nesodzina epušės užtat, kad Judošius ant
epušės pasikorė.

54) Seniau buvo pinigai červončiai vadinami dvikočiai,jie
buvo auksiniai.

59) Seniau matavo uolekcim. Mažesnė uolekcis buvo, kada
per pasmakrį apjuosia galvą ir viršugalvyje galai sueina.

Javus saikydavo mierkom. Mierkon—9 gorčiai. Skys-
čiams buvo gorčius, kvorta, kvatirka, puskvatirkis ir krūkelis.
Gorčius =4 kvortos. Kvorta — 4 kvatirkos. Puskvatirkis —
2 krūkucius.

Piautus javus mieruodavo kapom.
65) Jeigu nori žinoti, ar jau dvylikta valanda, tai jeigu

žmogus pats savo šešėlį peržengia, tai jau 12 val.
66) Parą padalija: rytas, pusryčiai, priešpiečiai, pietūs, pa-

vakarė, vakaras, nakcis, vidunakcis ir auštra.
70) Jeigu saulė leidžiasi debesin — bus lietaus. Prieš

sausą orą puola brudas. Prieš lietų kregždės labai lakioja ir
čikši: «čik» «čik» «čik»... Jeigu vištos eina anksti gulci —
pagada, o jeigu temsta ir dar vaikščioja, bus lietaus. Jeigu
varnos tupi viršūnėse medžių, bus vėjo; o žiemą rodo šaltį
toks tūpimas. Jei vakare ant žolių nėra rasos, bus lietaus; O
jeigu rasa užkrito, bus pagada.

Rugius sėja, kai pasikelia rudenį paukščiai vadinami sė-
jikai, kurie rudenį gieda «uliu, uliu, u u uliu, u u uliu ir t. to

Bulves sodina mojaus mėnesyje, kada visi sodo medžiai
žiedus sudaro. .

72—73) Skaitydavo brūkšnelius darydami sienoje.  Kailius
kai atiduoda išdirbti, tai atžymi birkomis. Taip pat duotas
išdirbt skūras atžymi birkomis.
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75) Vartoja šiuos aritmetinius terminus: kapa ir tuzinas.
78) Seniau slėpdavo, saugodavo pinigus stogo striekan

arba įsuka audeklo riciman. Riciman suka dar ir dabar.
79) Tą vietą, kur pinigai paslėpti, peržegnoja. Pinigus

riša mazginin, tai yra nosinėn ar kitan lopinukan. Tai kai maz-
ginio mazgą dar dancimis patraukia, tai jokis monas jų neima.

81) Kai nori sužinoti, kas pavogė, tai spėja ant ko arba
kurion pusėn turėdami žirkles ant piršto pūčkos. Kai žirklės
nesisuka, tai reiškia ne tas asmuo arba ne iš tos pusės vagis,
tada spėja ant kito. Kai žirklės pasisuka, tai reiškia tas vagis
arba toj pusėj jis yra. Taip panašiai spėja ir su rėčiu jame
įsmeigę taip pat ir žirkles.

82) Vagys eidami vogt pasidaro štai ką. Vagys atsikasa
kur žmogaus lavoną, sako riebaus, ir pasidaro iš jo taukų
žvakę. Ta žvakė turi tokią galią, kad ją uždegę vagys apneša
apie to žmogaus troba ir žmogus nieko nečiuja, nes užleistas
drūtu miegu.

83) Šitokiais atsitikimais šuo gali staugt ir lot kiek gali,—
šeimyna negirdės, nes drūtai užmigdyta.

86) Seniau žmonės kaldavo iš akmens girnas.

87) Iš stotkų ragų dirbdavo tabakerkas ir prie arklo ant
rankenos.

89) Rėčius dirbdavo iš liepinių karnų. Skietus dirbdavo
iš medžio vadinamo liminys. Paskiau ėmė vežti kacapai iš Ro-
sijos kitokios medžiagos skietus.

Seniau kiekvienoj parapijoj buvo šios rūšies dirbėjų ir be
to patys dirbdavosi.

Dabar jau jų nėra. Dabar turguos — Merkinėn pristato
šiuos dirbinius anos pusės gyventojai — t. y. už. Nemuno taip
vadinami — Gudai. 2

90) Rankomis gaudo tik vėžius. Zuvis ir vėžius gaudo
samčiais ir čerpokais.

Dar gaudo vėžius varžom, t. y. iš žilvičių pinti panašiai
kaip bučius, tai seniau taip buvo. Dabar gaudo iš balanų pa-
darytais bučiais, kurian įdeda varlių.

95) Žuvis vilioja pagruzdinta duona.
96) Viliojant žuvis ant meškerės mauna: muses, apruivas,

sliekus, gyvas žuvytes ir deda duonos.
97) Zuvų dūrimo įrankį vadina žeberklu.
98) Žuvauna naktį iš kranto ir laiko apšviečiant ežero pa-

kraštį ir žeberklais duria. Apsišviečia prie laivo priešakioį
priešakį pasvirusiai pritaisytu gagančium. Su žeberklais stovi
tam gale, kur gagančius, o kitas iria. Kai pamato žuvį, sulaiko
laivą ir duria. Žuvys nuo šviesos nebėga. Su gagančium apsi-
šviesdami gaudo ir vėžius rankom.

104) Žiemą iškirtę dideles ekėtes—ardones žuvauna bre-
dziniu, ir žiemą vienas kaip ir meškere, tik be meškerykočio
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bliscinėja bliscine, t. y. iš cino nulieta žuvyte įlieta joje meš-
kerės vašiuku, kaip čia sako krūkeliu. Iškerta akečių kaip kum-
ščia dydžio ir ton aketėlėn įleidžia bliscinę ir ranka ją truk-
čioja.  Zuvis pamačius blizgančią bliscinę vartantis, kilojantis,
— griebia ir užsiveria už krūkelio.

106) Kur žuvauna, negalima švilpaut, nes žuvys neima.
123) Negalima buvo šaudyt lonios karvės.
131) Kad spiečius neišlėktų, tai momą įdeda į matačnyką

ir paleidžia momą iš matačnyko, kai mato, kad bitės jau ap-
sibuvo.

Matačnykas yra kampuota' (kampų daro, kiek kas nori)
medžio kaladėlė su tuščiu viduriu, kur momą įdeda ir uždaro.
Kaladėlėj paliekamas plyšiukas tik momos maitinimui.

132) Kad spiečius greit nutūpt, vartoja šlapią vantą, smėlį
ir vandenį, kurį švirkštu švirkščia. š

139) Jei arklys labai rambus, tai uodegon įpiauna.
140) Kad arklys negautų negerumų, nereikia arklys ir abel-

nai kiekvienas gyvis, kuris žmogui reikalingas, mušti alksnine
šaka.

143) Arklių vardai: Juodis, bulon, sartis, gmėdzis, dareška—
tai reiškia sumaišyta šarscis, laukoj, žiloj, panelis, amziarka, gervė,
t. y. ilgas kaklas ir kojos, piescis, t. y. trumpas kaklas ir kojos.

Prietarai ir burtai.

1) Jeigu kopūstus pasėja esant dienoms poroms — tai bus
geri, jeigu lyčna, — bus menki.

2) Per Kalėdų pirmą dieną (Kūčios vakare) deda naktin
ant stalo šieno, kad užgimtų Jėzus Kristus, o kaip Kalėdų pirmą
dieną ryte šieną paima, žiūri — kokį grūdą (javo) randa, tok-
sai javas, sulaukus vasaros, derės.

3) Kūčion, kaip eina vakarienės, deda visus šaukštus ant
stalo, katro šaukštas atsivožęs — tas mirs tuojaus.

4) Prieš švento Jono naktį apsikaišo dilgėlėmis tvoras, var-
tus, duris, kad raganos neįjeitų karvių žįsti ir audeklų valais
nesusiūtų.

5) Jeigu vyriškoje dienoje sėja linus — tai nedera, jeigu
:moteriškoje dienoje — būna geri ir našūs.

6) Jeigu jaunikis nori pamatyti savos panelės, tai reikia
per Kūčias po vakarienei tris kartus apibėgti aplink trobą
(bėgant neatsigrįžti). - Bėgant trečią kartą reikia pažiūrėti per
langą, tai pamatysi ant savo vietos, kur vakarieniavai, sėdint
savo panelę.

7) Per vestuves mergai važiuojant į šliūbą įdedaį kamašį
sidabrinį pinigą, kad kas neapkerėtų. .

8) Per vestuves prieš važiuojant į šliūbą duoda valgyti;
mergos pavalgiusios ir eidamos už stalo trukteria už staltiesės.
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Nes, sako, jeigu trukteri už staltiesės, tai iš to kaimo ir daugiau
turi mergų tais metais išeiti už vyrų.

9) Jeigu mergina nori žinoti,' kada nueis už vyro — tai
reikia Kūčios vakarą ant bevardžio piršto išsikepti pyragaitis
ir suvalgyti,

10) Kai skenduolio ilgai neranda — ima duonkubilį ir pa-
leidžia ant vandenio su uždegta žvake. Nes kur apsistoja duon-
kubilis, tai ten, sako, yra skenduolis,

11) Kai trobą stato, tai reikia visokio javo sumaišyti ir
apsėt visus keturius trobos kampus — sako, kad tie namai vi-
sados pilni javo — duonos turės.

12) Kai trobos pamatus uždeda, tai reikia kur sąsparon
įdėti pinigą. Jeigu įdėsi sidabrinį, — tie namai turės visados
sidabro; jeigu auksinį — tai aukso.

13) Norint šunį priviliot, reikia duonos gabalėlis aplink
savo pencis (kulnis) tris sykius apsukti ir paduoti šuniui.

14) Pavasario laike, saulei leidžiantis, jeigu žmogus tame
momente užmiega, gauna vištalakcį — tai yra paskui per kokius
2 mėn. jis, saulei nusileidus, nemato — sakoma jis kušlas.

Kad pagijus nuo vištalakcio reikia ant vartų stulpo užkop-
ti — stocis, ir devynis rozus kasdien ir per devynias dienas
užgiedot kaip gaidzys.

15) Prieš šv. Joną tą naktį, sako, raganos pasivertusios
mašalom arba uodais, atima iš karvių pieną. Žmonės mano, kad
raganos bijo dzirgėlių, tai jomis apkaišo to tvarto duris ir sie-
nas, kuriame karvės stovi — tuo būdu raganos negali įlįsti į
tvartą pas karves.

erginos prieš šv. Jono naktį visus baltinamus nuo pa-
balių audeklus sumerkia į vandenį — nes raganos, radusios iš-
tiestus audeklus, susiuva arklio valais.

16) Kūčioj negalima verpti, ba jaučiai seilėja.
17) Tarpušvency negalima bacviniai trupyt, ba randas te-liukai be nagų.
18) Ant stalo nemožna kepurės dėti, ba kurmiai pabalį

rausia.
19) Negalima valgant eiti į šulinį vandenio, ba prisivaiso

brudo, S
20) Mergos Velykų ir Kalėdų pirmą dieną galvos nešu-

kuoja, tai vištos rūtų nekapsto.
21) Kūčioj trobos nebarsto, tai blusų nebūna.
22) Kai sėklą išneša, tai nežičioja ugnies, ba rugiai neuždera,
23) Apžergeliotu botagu nemožna karvė mušti, ba laižos.
24) Nereikia saulei nusileidus švirkšti (švilpauti), nes vel-nias lenda į žmogų.
25) Nereikia kojos sėdėdamam supti, nes velnias ant kojų

tada guli,

26) Kai sėja rugius, tai nieko neskolina, kad būt geri
rugiai,
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27) Kaip vienas žmogus išeina sėti ir tuo pat metu kitas
žmogus išeina, tai, sako, užsėja ir tas javas neuždera,

28) Jei pelėda ant stogo rėkia liūdnai — bėda; neliūdnai
— ne bėda.

29) Kaip vištos mušas, tai, sako, būna svečias.
30) Kaip šaukštas lieka ant stalo, sako, bus svečias.
31) Jeigu nosį niežti į žemų, tai kas mirs, o jeigu niežti

aukštų, tai bus radzynos.
32) Kaip sėja, o pasėja, lieka, tai, sako, to gaspadoriaus

šeimynos kas mirs.
33) Jau paskutinį prieš užsigavint vakarą pavalgius reikia

surišti šaukštai, peiliai, tai, sako, ganant gyvuliai būna prie krūvai.
34) Kai važiuojant lapė priešais per kelia perbėga, tai

sako reikia grįžti namo, nes bus kokia nelaimė.
35) Kaip karvė apsiteliuoja ar kitas koks gyvulys, tai žmo-

nės nieko neskolina, nes sako išneš sėklą.
36) Žmonės sako, kad kaip eini arba važiuoji, tai jei pe-

reis per kelią su vandens kibiru, tai sako neseina,
37) Važiuojant arba einant, jei vilkas perlekia per kelią,

tai sako sekasi, o jeigu šuo, tai nesiseka.
38) Einant arba važiuojant, jeigu varna užrėkia, žmonės

sako, tai jau bus nelaimė.
39) Kaip senovėje velniai vaikščiodavo, tai, sako, jei uždėsi

ant kaklo kelnių antajuostį, tai jau ir bus pas tave.
40) Kaip pirmiau vaikščiojo nabašnykai, tai kaip vaik-

ščioja kuris, tai reikia atkasti, galva nukirsti ir tarpkojin įdėti.
Tada jau nebevaikščioja.

Dabartinė Liškiava ir įos valsčius.

Liškiavos bažnytkaimy be gražios mūrinės bažnyčios
ir buv. vienuolyno rūmų yra dar: 55 mediniai namai, 2
žydų ir 1 lietuvių krautuvės, 2 žydų aludės, 1 lengvas
automobilis, 1 motociklas. 1929 m. įvestas telefonas,
nuo 1926 m. veikia pašto agentūra. 1929 m. įsteigta
taupmenų skolinamoji bendrovė. Narių yra virš 50.

Gaunami laikraščiai ir žurnalai:
«Mūsų Ryt.» 209, «Mūsų Laikr.» 28, «Bendr. Dar-

bas» 11, «Rytas» 2, «Vienybė» 5, «Lietuvos Aidas» 6,
«Lietuvos Ūkin.» 6, «Vyr. Zinios» 1, «Ūkininkas» 2,
«Karys» 26, «Trimitas» 51, «Vapsva» 1, «M. Tautos
Kelias» 8, «Ūkin. Patar.» 10, «Mūsų Vilnius» 10.
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Radio aparatų: Liškiavoj 4 detektoriniai,  Kudrėnų
dvare 1 su ruporu, Ricieliuose 2 detekt., Gailiūnuos į,
Kibišiuos 1, Ulčičiuos 1 ir Rodiščiuos 1 detekt.

Žinios apie Liškiavos Valsčiaus Valdybą
ir tarnautojus pradedant nuo 1918 mt.

1918 m. Balčius Jonas valsč. k-to pir-kas, Sidera-
vičius Kazys pirmininko padėjėjas, Žėkas Jonas sekre-
torius, Lukoševičius Ambrožas kasininkas. Nuo 1918 m.
VII-17 d. iki 1920 m. kovo 11 d.

1920 m. Balčius Jonas valsč. viršaitis, Valenta Vin-
Cas viršaičio padėj., Zėkas Feliksas kasininkas. Nuo
1920 m. sausio mėn. 11 d. iki 1920-VII-29 d. $

1921 m. Valentukevičius Martynas viršaitis, Šim-
konis Mikas virš. padėjėjas, Lukoševičius Pranas nuo
1921 m. liepos mėn. 29 d. iki tų pat metų gruodžio4 d.

1923 m. Valenta Vincas viršaitis. Nuo 1923 m.
iki 1924 m. liepos 14 d.

1924 m. Volungevičius Juozas viršaitis, nuo 1924 m.
VII-29 d. Aleksonis Jonas viršaičio padėj., Valenta Vin-
cas kasininkas. Nuo 1924 m. 8-XII iki 1926 m. 14-XII.

1926 m. Aleksonis Jonas viršaitis. Nuo 1926 m.
VII-14 d. Muzikevičius Vladas kasininkas. Nuo 1926 m.
V- mėn. 16 d. Balčius Vladas virš. padėjėjas. Nuo
1926 m. X-19 d.

Valsčiaus sekretoriai yra buvę.

1) Balčius Jonas. 2) Valentukevičius Andrius. 3) Ži-
levičius Bronius. 4) Mockus N. 5) Nanartonis . Jo-
nas. 6) Sibonis Vincas. 7) Petrauskas Vladas. Žinių
nėra, nuo kurio laiko. 8) Kvilonas Simas, nuo 1929 m.
I-p. ir dabar tarnauja.

Pradžios mokyklos.

Ricielių III kompl., įst. 1920 m. Ved. Jurgis Kun-
sevičius.  Ricielių II kompl., įst. 1920 m. Mok. Emilius
Sneideris.  Gailiūnų III k., įst. 1928 m. Mok. Jonas Dauk-
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šys.  Vilkiautinio III kompl., įst. 1918 m. Antanas Kulie-

šius. Radysčiaus I kompl., įst. 1923 m Mok, Prapiestis.

Barzdžiūnai II kompl., įst. 1923 m. Mok. Sakalauskas.

Navikų pradž. Mok. Kibyšių I kom.,įst. 1923 m. Mok.

Žilinskas. Panaros II komp., įst. 1928 m. Mok. Radze-

vičius.  Ulčicių k. II komp. Mok. Lukošiūnas. Liškiavos

I komp. Mok. Valerija Kutienė. Zeimių k. II komp., įst.
1896 m. Mok. Elzb. Valiukaitė.

Dvarai: 1) Snaigupės dv., savininkė buvo Liuda

Mendegrolovienė; išparceliuotas 1924 m., liko centras su

71 ha.
2) Krosnykų dv., sav. buvo Stadalkevičienė; 1924 m.

išparceliuotas, centro neliko; naujakurių sodybos pava-
dintos Raudonikių kaimu.

3) Aukštasis dv., savininkas Račkauskas; 1925 me-

tais išparceliuotas; centrą 80 ha valdo adv. Julius Za-

bielskis.
4) Tetervinės dv. 205 ha, neparceliuotas. Valdo.

žydas Davgisas Iršas.
5) Kudrėnų dv., savin. Jokūbas Drazninas; 1925 m.

išparceliuotas, centrą 80 ha valdo tas pats Drazninas.

6) Kibyšių dv. prieš karą valdė generolas Micha-

lauskas; 1924 m. išparceliuotas, centrą valdo du asm.:
13 ha Bužeckas ir 18 ha Valungevičius.

7) Panemunės dv. prieš karą valdė Volskas, 1924 m.

visas išparceliuotas. Ž
8) Rūsingės dv. valdė Šulcas, 1925 m. išparceliuo-

tas, 2 centrai: pirmą 73 ha valdo Šulcas, antrą, 92 ha,

valdo žydas Isakas.

Neišėję į vienkiemius kaimai: Gailiūnai, Baltašiškė,
Ringeliškiai, Žeimiai, Dubaklonys, Jonionys, Ulčyčiai, Ge-

niai, Jakubiškiai, Sarkajedai. 1930 m. dalinosi: Vilkiau-
tiniai ir Liepiškiai.

Ežerai: Burbonių 2 ha, Juodiškių 3 ha, Liepiškių
70 ha, Vilkiautinis 2 ha, Pamelnyčių 3 ha, Vidutinis 3 ha,
Ilgaitis, Kruglis, Juodelis, Ončiškis ir Klonis po 14 ha,
Nemuno upė 113,34 ha. Viso 210,34 ha.
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Liškiavos šaulių būrys.

Kaip matyti iš būrio archyvo dokumentų ir šaulių
sąrašų, būrys Liškiavoj susitvėrė 1920 metais.

Centro valdybos būrys yra patvirtintas 1921 met.
sausio mėn. 27 d.

Būrį organizuot yra padėjęs Eimaniūnų būrio Seinų
rinktinės šaulys Kalėda Juozas, kuris, gyvendamas visai
kitame valsčiuj ir net apskrityje, buvo Liškiavos šaulių
būrio vadu. Toks sutvarkymas buvo negeras, ką tuoj
pastebėjo ir patys šauliai; pareiškime, adresuotam Seirijų
rajono šaulių vadui, Liškiavos šauliai atsisako priklausyti
pasiskelbusiam Liškiavos būrio vadui Kalėdai. Už kelių
dienų, p. mokytojui Miškiniui (Dabartiniam Alytaus apskr.
II raj. pradž. mokyklų Inspektoriui) padedant, buvo su-
daryta valdyba iš vietinių žmonių: pirmininkas—žydelis
Aronas Daichesas, būrio vadas — Jonas Amšiejus ir se-
kretorius — Pranas Lukaševičius.

1922 metų būrio valdyba liko ta pati: pir-kas Aronas
Daichesas, būrio vadas Jonas Amšiejus, sekretor. Liškia-
vos pr. mok. mokyt. Sidlauskas Ignas. 1922 met. nuo
kovo mėn. iki liepos mėn. pabaigos būrio valdyba pa-
sikeitė: pir-kas Navarackas Juozas, pir-ko padėjėjas Dai-
chesas Aronas, būrio vadas Balčius Vaclovas, sekretorius
mokytojas Šneideris Emilis. Senam būrio pir-kui žyde-
liu: Daichesui už aptvarkytą būrio perdavimą jos kūri-
mosi laike, tokiam dar neramiam laike, išreikšta padėka.

Nuo 1922 metų, esant pafrontėj įtemptai atmosferai,
būrio valdyba visur pasirašo ir veikia tik slapyvardėm.
Ir, bendrai, nuo būrio įsikūrimo pradžios jis buvo slap-
tas būrys.

1923 met. valdybon įeina: pir-ku Balčius Vaclas,
būrio vadu Kaišelynas Abraž., sekretorium Jonas Balčius.

1924 met. valdyba pasilieka ta pati; 1923 met. tik
papildyta vienu nariu, būtent, švietimo kom-jos pir-ku
mokytoju Sneideriu Em. Tais metais prie būrio veikė
knygynėlisiš paskolintų knygų. “

1925 met. valdybon įėjo: pir-ku mokytojas Em. Šnei-
deris, būrio vadu Ab. Kašelynas ir sekretorium Gedimi-
nas Balčius.
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1926 met. būrio valdybon įėjo: pir-ku Šneideris Em.
Švietimo kom. pir-ku Gerasimavičius Alfonsas, būrio
vadu Marcinonis Julius ir sekretorium Aleksonis Petras.

1927 met. būrio valdybon įėjo: pir-ku Balčius Ged.,
iždininku Balčius Bolesius, sekretorium Šneideris Em.

1928 met. būrio valdybon įėjo: pir-ku Marcinonis
Julius, iždininku Kašelynas Alb., sekretorium mokytojas
Balčius Gediminas.

1929 met. būrio valdybon įėjo mokytojai: pir-ku
Žilinskas Pranas, iždininku Radzevičius Kostas ir sekre-
torium Šneideris Emilis. Būrio vadu Marcinonis Julius.

1930 met. būrio valdybon įėjo mokytojai: pir-ku Zi-
linskas Pranas, iždininku V. Kutienė, būrio vad. ats. leit.
Lukošiūnas Mikas ir sekretorium Sneideris Emilis.

Nuo būrio įsikūrimo iki 1924 metų Liškiavos šaulių
būrys, be pertraukos, kaip pafrontės būrys, turėjo būti
visumet pasiruošęs sutikt priešą ir atremt. 1923 met.
vasario mėn. 27 d. naktį lenkų partizanams užpuolus
Liškiavos miestelį buvo žiauriai nukankintas Liškiavos
būrio šaulys Grigas Jurgis, kuris vos tik kelios dienos
atgal grįžo sveikas ir gyvas išlikęs nuo prancūzų kulkos
vaduojant Klaipėdą.

Jo tėvui tariant į sūnų atsisveikinimo žodžius: «sudiev,
sūneli, daugiau nesimatysim» tėvą, stovintį tarpdury, už-
mušė, o a. a. Jurgį vadžiojos po miestelį, peiliais bady-
dami, piaustydami, šakutes gerklėn varstydami, adatom
panages badydami ir kitais žiauriais būdais kankindami,
kad jisai išduotų draugus. Jurgis buvo pasiryžęs žūt ir
joki kankinimai neprivertė jį ką nors išduoti; tada jį nu-
sivedė į kitą pusę Nemuno ir nušovė. Matyt, šovė bur-
non, nes visas viršugalvis su smegenimis buvo išnešti.
Abu su tėvu palaidoti Liškiavos kapinėse.

Aprimus šautuvų ir kulkosvaidžių tarškėjimams, nuo
1924 metų būrys, šalia kariškų dalykų, imasi tvarkytis ir
ruoštis kultūrinį darbą dirbti. Iki 1926 metų būrys be-
veik jokių pajamų neturėjo. Nuo 1926 met. pradedama
ruošti vakarai su vaidinimais. Bet ir tai vyksta sunkiai,
nes visi dar persiėmę pafrontės gyvenimu, jo baisenybė-
mis. Daug padėjo 1929 ir 1930 metų šaulių spaudos
talka, kurią pravedė mokytojas šaulys Šneideris Emilis.
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Nuo 1928 metų gruodžio mėn. būrys sparčiai varo
kultūrinį darbą: rengia visas iškilmės, paskaitas, platina
spaudą ir rengia vakarėlius.

Iš 1929 metų pajamų būrys turi įsigijęs: gražią būrio
vėliavą, sporto įrankių, nemažą būrio knygynėlį ir kit.
1930 Vyt. Did. m. būrys pasistatęs tikslu pastatyti žuvu-
siems šauliams Grigams paminklą ir aptvarkyti taip pat
žiauriai lenkų nukankinto karininko Grebliausko kapą.
Ateinančiais metais būrys ruošias švęsti 10 met. sukak-
tuves. Liškiavos būryje 1930 m. įsisteigė moterų šaulių
skyrius, p. mokytojos šaulės Kutienės vadovaujamas.

1930 m. Vytauto Didžiojo met. sausio mėn. 15 d.
Liškiavos valsčiuje įsteigtas antras L. Š. S. Guobinių
būrys. Būrio pirmaisiais organizatoriais yra Navarackas
Adolfas Guobinių km. ir Ricielių prad. mok. vedėjas
Kunsevičius Jurgis; pastarasis išrinktas pirmuoju būrio
valdybos pirmininku; iždininku išrinktas Treigys Jonas ir
sekretorium Valukonis Adolfas. Būrio pirmuoju vadu
paskirtas Lukaševičius Selvestras, Guobinių km. Būrys
gyvuoja pusėtinai.
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Merkinės miestas.

45 kilometre nuo Alytaus Gardino link, ant Nemuno.
kranto, prie Merkio intakos, ant plentų kryžkelės: Alytus
— Merkinė — Druskininkai ir Varėna — Leipalingis, yra
Merkinės miestas.

Seniau Merkinė buvo žymi ir garsi visoj apylinkėj.
Merkinėj buvo Did. Lietuvos kunigaikščių pilis, kurioj
nuolat stovėdavo kariuomenė. Merkinėje yra pralieta
nemažai kraujo tėvynės gynėjų ir Lietuvos priešų seno-
vėje ir dabar nepriklausomybės atgavimo gadynėje.

Pirmus istorinius pažymėjimus apie Merkinę, — vo-
kiškai «<Merkenpil» — randame 1377 m., kada kryžiuo-
čių karvedis Gotfriedas Lindenas atvyko Did. Lietuvos
kunigaikščio Algirdo pilis ir kariuomenę naikinti, ir Mer-
kinės pilį gerokai apardė.

1391 metais tą pilį užvaldė Vytautas Didysis. Pa-
sipainiojusius čia lenkus suėmė ir nugabeno kryžiuočiams
į Marburgą.

1393 metais pats kryžiuočių magistras Konradas von
Jungingenas švaistėsi po Lydos apskritį su savo kariuo-
mene ir ten nieko gero nepešęs, grįždamas Vokietijon,
sunaikino Merkinės pilį.

Lietuviai pilį gan greit atstatė.. Praslinko 10 metų
ir vėl užpuolė vokiečiai. Jų magistras Verneris Tetinge-
nas užvaldė pilį ir iš jos naikino visą apylinkę.

Tiktai 1410 metais Vytauto Did. Zalgirio mūšy su-
pliekti vokiečiai ant visados privalėjo pamiršti keliąį
Lietuvą. 1914 metais buvo užvaldę, bet jau rusus vy-
dami. Ir tai buvo priversti išsikraustyti.
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Vokiečiais nusikratėm, — prieš mus naujas priešas
— lenkas. Surišo mus ūnija — patys prarado savo ne-
priklausomybę; įklampino Lietuvą rusų jungan; dabar
skolose paskendę, ponų valdomi pagrobė Lietuvos sos-
tinę Vilnių ir vis tyko visą Lietuvą pagrobti. Ir dabar
visai netoli, paliai Merkinę ties Uciechos kaimu, lenkų
sargyba prie laikinosios sienos.

Merkinė buvo didelis miestas. Jis ir lenkų kara-
liams valdant buvo žymus strateginis punktas. 1392 me-
tais karalius Jogaila, taikydamasis su Vytautu, pasižadėjo
niekam Merkinėsbe jo žinios neatiduoti.

 

 

Merkinės vaizdas: tiltas, Nemunas ties Merkio intaka,—dešiniau,
kraštas miesto, bažnyčia ir piliakalnis.

Did. Lietuvos Kunigaikštis Vytautas dažnai lankėsi,
gyveno Merkinėje, medžiojo jos apylinkėj.

1387 metais karalius Jogaila, būdamas Merkinėj, davė
Magdeburgo teises Vilniaus miestui.

1536 metais Merkinės miestą ir jos seniūniją kara-
lius Zigmantas I-sis atidavė lenkų, Trakų vaivadai, DLK.
maršalkai Jonui Zabrzezinskiu. Sau gi paliko teises
laikyti Merkinėj stotį, Dabar toksai rezervas keistai at-
rodo, o tada buvo gyvas reikalas. Gelžkelių, automo-
bilių, autobusų, cepelinų nebuvo. Reikėdavo važiuoti
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arkliais. Vieni neištesės ilgoj kelionėj. Tai svarbesniuos
punktuos būdavo stotis, iš kur didžiūnai, ir net karaliai
imdavo kelionėn arklius.

Karalius Zigmantas Augustas 1569 m. patvirtino
Merkinės miestui Magdeburgo teises ir miesto herbą.

1648 metais gegužės mėn. 20 d. Merkinėj mirė ka-
ralius Vladislovas IV-sis. (Grįždamas iš Vilniaus į Var-
šuvą, jis čia buvo apsistojęs mieste mūriniam name, su- *“
sirgo ir mirė.

Jis, būdamas jaunas, dažnai Merkinėj buvodavoir jos
apylinkės jam labai patikusios. 1630-31 metais, kada

Lietuvoj buvo badas ir maras, buvo atvykęs žiemą Mer-
kinėn ir miestui davęs daug lengvatų: atnaujino senas
privilegijas, paliuosavo nuo tiltų mokesčio, nuėmė nuo
žydų kai kuriuos suvaržymus. Jis buvo dar atsilankęs
1636—39—48 metais. Pastaraisiais čia ir mirė.

Karaliui Jonui Kazimierui viešpataujant miestas priešų
užpuolimų buvo sunaikintas ir ilgai nebegalėjo atsigauti.

1655 metais lenkų seimas jau duoda lengvatų: pa-
liuosuoja šešiems metams nuo valdiškų mokesčių ir at-
naujina privilegijas. Bet šiais metais užėję švedai ir miestą
galutinai sunaikino.

Laike antrojo karo su švedais, 1708 metais, Merki-
nėj buvo apsistojęs rusų caras Petras Didysis. Jis buvo
apsistojęs tame pačiame name, kur mirė Vladislovas IV-sis.

„Dabar tame name yra Valsčiaus Valdyba. Prie
namo išorinės sienos yra prikalta lenta su žuvusių dėl
Lietuvos laisvės vardais:

1918 7 a 1928

GARBĖ ŽUVUSIEMS UŽ
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ

A A ;
Kun. dr. JUOZAS BAKŠYS.
MokytojasJUOZAS BLOZNELIS.
ŠIMAS MIŠKINIS.
JuLIUS ŽĖKAS.
KAZYS JANULEVIčČIUS.
VINCAS JEZERSKIS.
VACLOVAS ZURLYS.

     

      
    
  
    
  

 

477



 

Aplink miestą buvo sumūryti keturi stulpai. Du jau
sugriuvę, o du dar užsiliko. Vienas laukuose prie senojo
Kauno kelio Subartonių link, arti kilometro nuo miesto.

Antras stulpas yra Nedzin-
gės link, truputį arčiau prie mie-
sto už pirmąjį.

Stulpų viršūnėje buvo bokš-
teliai ir kabojo varpai. Rusai
didelėse iškilmėse tais varpais
skambindavo. Prie pabaigos še-
šiuos kampuos buvo herbai ir
šventųjų paveikslai. Visi keturi
stulpai buvo vienodo storumo ir
vienodo stiliaus, šešiakampai.

Dabar jau ir tie du likusieji
baigia griūti. Juos reikėtų ap-
saugoti, nes tai yra gyvi istori-
jos paminklai.

Miesto vidury buvusi ro-
tušė — miesto valdybos rūmai.
Rūmų bokšte buvo varpas. Ru-
sai rūmus sugriovė ir jų vieton

"pastatė cerkvę, kuri ir dabar
tebestovi. O iš rotušės išimtas

Senovės Merkinės miesto varpas dabar yra pas kleboną.
sienos stulpas, prie Kauno Skambint jis nebetinka, sudu-

 
 

kelio. žęs. Ant varpo yra toks para-
šas:

«Joannes Delamars Me Fecit... Vilnae Anno 1670».
Lietuviškai bus: mane padarė (nuliejo) Jonas Dela-

marsas Vilniuje 1670 metais.

Žydai: Merkinės gyventojas Joselis Cirelšteinas
50 metų papasakojo, kad Merkinėje yra žydų 1700 žm.,
3 sinagogos. Rabinas Stupelis jau 30 metų gyvena Mer-
kinėj.

1924 metais buvo atvykęs Amerikos žydelis, kilęs
iš Merkinės, Fišelis. Jis atvykęs Merkinėn atlankyti savo
tėvo kapą. Rado Merkinės sudegusią sinagogą. Vokie-
čių okupacijos laikais perkūnas trenkė ir sudegino medi-
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'nius maldos namus. Dabar jos vietoj stovi graži mūrinė
sinagoga, minėto Fišelio lėšomis pastatyta. Tas malonu-
mas jam kaštavęs virš 10,000 dolerių.

Žydų liaudies bankas taip pat veikia.
Yra žydų liaudies knygynas, įsteigtas 1900 metais,

turi virš 1000 knygų žydų ir hebrajų kalbomis. Jau turi
įsigijęs virš 200 ir lietuviškų knygų. Vedėjas buv. mo-
kytojas Mote Miklišauskas.

Dabar Merkinėje yra 312 gyvenamų namų. Iš jų
24 mūriniai ir 288 mediniai. Dviejų aukštų 7: 5 mū-
riniai ir 2 mediniai.  Krautuvių 145.  Kuone visos žydų;
aludės 5, traktierius 1, degtinės pard. 1, viešbutis 1, yra
šaltkalvių dirbtuvė, vilnakaršės 2, kojinių dirbtuvių 4,
plytinė 1 (dar yra 2 Samūniškių kaime), lentpiūvės 2,
autobusų 4, krovinių autom. 4, motociklas 1, traktorius 1.

Piliakalniai ir kitos istorinės vietos.

Ties Merkio intaka į Nemuną, prie Staugvio upe-
lio, yra piliakalnis 105 sieksnių apskritumo ir 17 sieksnių
aukštumo, ant kurio randama ornamentuotų senovės kok-

lių, plytgalių ir akmeninių sviedinių iki 20 kilogramų
sunkumo.

Piliakalnis aptvertas, kad gyvuliai ir žmonės nerei-
kalingai  nevaikščiotų, piliakalnio neardytų.  Griūvantis
šonas iš Staugvio pusės yra apsodintas krūmokšliais.
Viršuje piliakalnio auga pasodinti Vilniaus ir Laisvės
medeliai.

Balynės vienkiemy yra pilis; Bingeliuos, Keibučiuos,
Krikštėnuos, Maksimonyse, Mardasavoj ir Puvašiuos yra
akmens gadynės sodybų liekanos. S

Bingeliuose rastas neolito gadynės padaras. Cia yra
keli piliakalniai. Brakaraisty yra piliakalnis. Kasinėto-
jas aptiko keliuose pilkapiuose degintų lavonų laidojimus.
Degintų kaulų liekanos buvo sudėtos krūvelėmis, o ties
jomis buvo pastatytos paprasto išdirbimo molinės urnos.
Skyrium, taip pat krūvelėmis, buvo sudėta bronzinių ir
geležinių padarų. Časukuos rasta bronzos gadynės pa-
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darų: iečių, kaltų ir t. p. Dubaklonys, Amanios up. krante
yra piliakalnis.  Kabeliuos yra senkapis. Kapeniškiuos
yra keletas pilkapių ir senkapis, kuriame randa žmonių
kaulų ir senoviškų padarų. Keibučiuos— senkapis; Kri-
kštėnuos 27 metrų ilgio, 13 m. pločio piliakalnis. Marda-
savoj rastas titnaginis kirviukas, o pil. Antano Plutulevi-
čiaus lauke yra kažkokių trobesių pamatai, vadinami:
«karalienės dvaras». Raulo Plutulevičiaus lauke iš po
akmenų iškastas molinis puodas su žmogaus kaulais. Mar-
gevičiuos — senkapis.  Mežduriečiuose buvo rastas dide-
lis senovės pinigų lobis: 500 monetų, — Romos impera-
torių, Trajano, Antonijaus Pijaus, Markaus Aurelijaus ir
kitų pinigai.  Peršėkiuos yra senkapis, kuriame randame
bronzinių padarų.  Puvosiuos yra pilkapis, rastas akme-
ninis kirvukas.  Zyakiškių kaimo Baltajam Kalne vėjas
išpučia senoviškų padarų.

Merkinės bažnyčia.

Kada pastatyta Merkinės bažnyčia, nėra tikrų žinių.
Bažnyčios inventoriuose, pav. 1884 metų inventoriuj, pa-
sakyta, kad nėra tikrų žinių, kada ta bažnyčia pastatyta.
Manoma, kad ją pastatė karalius Jogaila apie 1388 me-
tus. Tačiau neabejotina, kad dabartinė bažnyčia tai yra
pati pirmoji. Prieš ją kita nebuvo statyta. Kunigų rubri-
celėse pažymėta 1417 metais. Gal nuo to laiko nuo-
lat ėmė gyventi kunigas.

1648 metais karalius Vladislovas IV-sis bažnyčią at-
naujino, o 1884 metais vietos klebonas kun. Šlepavičius
vėl ją atremontavo, apdengė čerpėmis ir šventorių ap-
tvėrė akmenine mūro tvora.

Kun. Kakareka bažnyčios lubose rastą reljefinį Vytį
išdraskė, išnaikino, ir ilgą laiką buvo tik lenkų erelio ir-
gi reljefas. Tiktai gero lietuvio, ilgamečio klebono kun.
Kazimiero Ribikausko dėka, 1912 metais Vytis vėl grįžo
savo senojon vieton, bet jau ne gražus reljefas, kaip pir-
miau jau buvo, tik nupiešta spalvotais dažais. To kle-
bono rūpesčiu visos bažnyčios lubos buvo gražiai išdai-
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bintos, išpieštos. Pasirinkta originalus lubų dailinimo bū-
das: imta iliustruoti paveikslais ir parašais šv. Panelės
Litaniją. Ypač gražiai išėję šie paveikslai: 1) Pavargu-
siųjų ramintoja, Lietuvos gražus vaizdelis su kapų kry-
žių grupele; 2) Skrynia ramybės, ant išdabintos skrynios
klūpo vienas priešais kitą anioliukai; 3) Karalienė mer-
gelių, — sukryžiuotos dvi baltųjų lelijų žiedais nusegtos
šakos, o virš jų karūna. Neblogai išėjęs bokštas kara-
liaus Dovydo ir kiti. Po tais paveikslais ir stacijom lietu-
viški parašai.

 

 

Merkinės bažnyčia.

Senukai pasakoja, kad bažnyčia stovinti toj pačioj
vietoj, kur senovėje degusi amžina ugnis.

Gaila, nėra likusių senų bažnyčios inventorių nei
kitokių dokumentų, iš kurių galima būtų spręsti apie tos
parapijos gyvenimą. ?

Iš seniausio, deja, nepilno, 44 pirmutinių lapų, nebe-
radau bažnyčios inventoriaus, galima matyti parapijos
ir klebonijos stovį. 57 puslapy, kalbant apie Kapiniškių
kaimą, yra pasakyta: «<Nowik wolny do roku 1696», lie-
tuviškai bus: «Navikas (pavardė) laisvas iki 1696 mety».
Vadinasi, tas inventorius buvo anksčiau minėtų metų su-
statytas.

Nuo 45 puslp. suminėti priklausantieji Merkinės pa-
rapijos šie kaimai:

16. Alytaus apskr. 481



1) Mardasava (osada bojar), bajorų apgyventa —
7 gyventojai. Inventoriuje smulkiai suminėti jo vaikai,
šeimyna, turtas ir t. tt Kaimas privalėjo mokėti klebo-
nui činšo po 10 lenk. zlotų, 10 skatikų.

2) Žuročiškiai, — 5 gyventojai činšo mokėjo 39 auksn.
3) Pugočiai, — 14 šeimynų šiapus ir 5 šeimynos

anapus Merkio, viso jie turėjo 11 valakų žemės. Vieni
užsiimdavo žemdirbyste, kiti žuvavimu. Tas kaimas kle-
bonui mokėdavo 78 auksn. ir 11/> skat.

 

Merkinės bažnyčios lubos.

4) Kasčiūnai, — 7 valakai, 4 gyventojai, činšo mo-

kėjo 16 auksinų 25 skat.
5) Laukininkai, — 1 valakas, 3 gyventojai, činšo

10 auksinų 25 sk.
6) Marcinkevičiai, — 6 val. 3 gyventojai, činšo 30

auks. ir 2 statinės apynių.
7) Kapiniškiai, — 13 valakų, 9 gyventojai, visi bau-

džiauninkai, ži4 vienas Navikas iki 1696 metų laisvas; činšo

39 auks.
8) Skrabelnykai, — 4 gyventojai, činšo 76 auks.

27''> skat.
9) Sklėriai, — 9 valakai, 20 «siadlych» ir 7 «čin-

čowych», 6 gyventojai, činšo 88 auks. 171/2 skat. ir apynių

2 statinės (silkinės).
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10) Raudamonys '(Raudamance), — 147valakų, 10
gyventojų, 124 auksn. 5 skat.

12) Grutnikai, — 3 valakai,“7 gyventojai, 65 auksn.
25 skat.

13) Ratnyčios miestelis,/'-— 7 valakai, 10 gyventojų;
6 sklypininkai, kasmetmokėjo po 15 skat. Visa Ratny-
čia mokėjo 22 auksin. ir nedavė apynių. Kasmet bū-
davo 2 turgai: per šv. Mykolą ir Dangun Ėmimo Pan. šv.

14) Uciechos kaimas, — gyventojų 1, jis ir miško
sargas, Jurgis Zaloga, mok. činšo 8 auksn. 4 skat., be
to, mišką saugojo ir duodavo 1 stat. apynių.

15) Dubaklonio, — 11 valakų, 6 gyvent. 44 auksn.
7> skat.

16) Narulonių, — 10 valakų, 2 gyvent. 11 auksn.
221/> skat.

17) Rusingių, — 17 valakų, 4 gyv., 91 auksn. 16 sk.
18) Jonaičiai, — 13 val., 11 gyvent. (daržininkai),

88 auksn. 16 skat.
19) Bardžiūnai, — 23 val, 14 gyv., 112 auks. 8

skat., 91/> stat. avižų, 4'/> žąsies, 9 vištos, 90 kiaušinių.
20) Burbonys, — 6 val., 5 gyv., 70 auksn. .
21) Saulėnai, — 6 val., 5 gyv., 63 auksn.
22) Mižonys, — 22 val., iš jų 6 dirvonų, 19 gyven-

tojų, 204 auksn. 161/> skat.
23) Jovaišiai, — 24 val., 14 gyv., 157 auksn. 3 skat.

3 stat. avižų, 3 žąsys, 70 kiaušinių.
24) Suvonys, — 14 val., 8 gyv., 105 auksn.
25) Vileika, — 10 val., 6 gyv., 69 auksn.
26) Kudronys, — 5 val., 4 gyv., 44 auksn., 20 sk.
27) Cimaniūnai — 13 val., 8 gyv., 107 auksn. 27 sk.
28) Drapaliai, — 24 val., 11 gyv., 125 auksn. 15 sk.
29) Daugilėnai — 7 val., 1 gyv., 46 auksn. 25 sk.
30) Gudonys — 22 val., 14 gyv., 187 auksn. 20 sk.
31) Anciškiai — 13 val., 13 gyv., 125 auksn. 12 sk.
32) Dambrava — 9 val., 5 gyv., 61 auksn., 22 sk.
33) Krikštėnai — 11 val., 12 gyv., 94 auksn. 11 sk.
34) Klepočiai — 18 val., 7 bajorai, 3 baudžiaunin-

kai, 82 auksn., 11 sk.
35) Mižaičiai — 5 val., 5 gyv., 82 auksn. 11 sk.
36) Salenykai — 45 val., 16 gyv., 199 auksn.,64 sk.
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37) Jaručionys — 18 val., 10 gyv., “0 auksn.

38) Savilionys — 15 val., 6 gyv., 49 auksn., 3 sk.

39) Bugonys — 13 val., 1 gyv., 15 auksn., 10 sk.

40) Vertelkai — 10 val., 1 gyv., 21 auksn., 5 sk.

41) Veimūnai — 35 val., 5 gyv., 69 auksn., 10 sk.

42) Dovainiškiai — 11 val., 4 gyv., 38 auksn. 6 sk.

43) Lidekinė—24 val., 19 gyv., 125 auksn., 15 sk.

44) Nargelai — 12 val., 8 gyv., 49 auksn., 6 sk.

45) Geisčiūnai — 11 val., 4 gyv., 35 auksn., 25 sk.

46) Brakaraisčiai — 30 val., 13 gyv., 204 auksn.

47) Kaibučiai — 16 val. (15 dirvonai ir miškai),

4 gyv., 60 auksn.

 

Merkinės vokiečiai okupantai.

48) Rusna — 22 val., 15 gyv., 150 auksn., 2'/2 sk.

Paskutinio kaimo gyventojų labai lietuviškos pavar-

dės: Galinis, Buivis, Petronis, Strėla ir kt.

Klebonas iš 35 Merkinės seniūnijos ežerų į metus

gaudavo 4,000 auksinų mokesčio. Be to, gaudavo dar

įplaukų:
1) Iš Merkinės miesto su folvarkais 296 auksn. 10 sk. 2 pf.

2) Smuklių ir tiltų nuomos 1100 >

3) Iš Skrobelninkų vaivadijos 1123 „ 28 sk. 1pt.

4) Bordžiūnų Ž 12312 1-0 4
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5) Solenykų p 1434 7 24,
6) Ilgauskų 2 1036 | AP

Viso 5,922 auksn. 4sk.!/ pf.

Klebonai: Prieš dabartinį kun. Ribikauską, kuris
jau arti 30 metų klebonauja, buvęs kun. Tamošius Xa-
karėka, 15 metų. Prieš jį buvęs kun. Šlepavičius. Ilgai
jis čia klebonavęs ir Merkinėje miręs.

1848 kun. Kajetonas Alechnavičius,
1867 kun. Petrauskas,
1888 kun. A. Slepavičius.
Pamaldos būdavusios lenkų kalba. Klebonai visada

būdavę, išskiriant kun. Jagminą, lenkai.
Nuo 1912 metų pradėta įvesti bažnyčion lietuvių

kalba. Dabar visos pridedamosios pamaldos lietuvių kalba.
Parapijonių 4,350 žm.

 

 

 

 

Riliškių bažnyčia, pastatyta 1928 m.

Laikinosios lenkų — lietuvių sienos
apsauga.

Alytaus apskrity laikinoji lenkų — lietuvių siena pra-
sideda Liškiavos valsčiuje.

Kairėj Trakų baras iki Valkininkų plento. Toliau
eina Strielčiškiai — Zilinėliai — Karpiškiai — Paakmenė
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— upelė Merkys — Moskauka — Varėna — Perloja—

Milioniškis — Puvosiai — Trasnykai — Uciecha — Ne-

munas — Žeimiai — Liškiava — Galiūnai — Baltasiš-

kės iki Druskininkų. Druskininkai lenkų okupuoti.  To-

liau eina Seinų baras. i
Tasai baras yra padalintas į kelis rajonus. Rajo-

nuose yra viršininkai, policininkai. Baro viršininkas —

Merkinėje.   
TiA

1 » Ariini adis k

)

Plento, ir užplentėj lenkų perėjimo punkto, reginys
ties Uciechos kaimu.

Kelionė Uciechos kaiman.

Su Alytaus pasienio policijos baro viršininku p. Ka-

zakevičiu nebuvau pažįstamas. Susipažinau tik atvykęs

Merkinėn. Labai simpatiškas, tiesiog malonus vyras. Per

kelias dienas net susidraugavom. Jam tik sakyk, kas rei-

kalinga, kuo jis galėtų padėti, patarnauti. Tas tai jau

man buvo perdaug. Kai kur prašai ir neprisiprašai pa-

galbos; apie tai nutyliu, neminiu nei tų žmonių pavardės;.

čia atbulai: tau siūloma pagelba.
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Nuėjom užnemunės smiltynų su kastuvais pakasinėti;
ką ne ką radom. Žygio negaila.

Gal, sako, į Uciechą norėtumėt pavažiuoti. Pa-
matysit lenkų laikiną sieną. Bus arkliai. — Su mielu
noru, — sakau. Kaip tik ir maniau būtinai Uciechą ap-
lankyti. Ten 1929 m. buvo apsilankius žymi kino ar-
tistė Olga Cechova, ten eina laikinoji lenkų — lietuvių
siena, įdomu pabuvoti.

 
Lenkų «wodka czysta» ir alaus bonkos, prikištos pro-
klamacijų prieš Lietuvą, užlekuotos ir Merkinėje Ne-

mune sugautos. Aplink bonkas proklamacijos.

Važiuojam plentu: Merkinė — Druskininkai. Drus-
kininkai jau lenkų pusėj. Pavažiavus keletą kilometrų
Uciechos link, — šiūšu darosi. Plento akmenėliai sle-
piasi žalioj žolytėj. Kelias sužėlęs, ir dar koks kelias —
plentas! Juo niekas nebevažiuoja, neina. Jei bent koks
nors «istorikas» pravažiuoja, arba šalia plento takeliais
su dviračiu pasienio policininkai kai kada pravažiuoja. Ap-
linkui tyla, gūdi tyla.
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Koks čia judėjimas pasidarytų Vilnių atgavus! Iš-
mindžiotų pirklių vežimai ir arkliai sužėlusį plentą, auto-
busai ir automobiliai išmuštų duobes; sušnekėtų lietuviš-

kai visa apylinkė, sugaustų ir čia gražios Lietuvos jau-
nimo dainos.

Dabar čia niekas lietuviškai nedainuoja: užgirs len- |
kas, dar gali šaut, gali kamantinėt, kankint, — na, tai

ir tyli ir laukia geresnių dienų. Dalis jų žemės už de-
marklinijos. Reikia pereit, gyvulėlį persivest, — dre-
bėk, reikia grįžt — vėl drebėk. Ir taip kiekvieną dieną
drebėk, bijok, kad nedarytų kratos, kad tavęs neapstum-
dytų, neprimuštų, nenušautų. Už ką? Už tai, kad esi
lietuvis, ne lenkas. Būk lenku, — nieko nebedarys. Taip
ir «lenkina» atėję mūsų tėvynėn lenkai lietuvius, bet iš
to lenkinimo Lenkijai menka nauda. Užaugo ir įsigalėjo
lietuvio širdy didžiulė neapykanta, didžiulė pagieža ant
lenko, kuris dar jo broliu dedasi, «broliškai» apkabinęs

tave smaugia.
Mano vežėjas, mūsų pasienio policininkas, neleido

arkliui bėgti, kad nebūtų bildesio. Sako, lenkai jau vi-
sai arti. Pasukomį šalį smėliuotan kelelin, kad visai
nesigirdėtų. Silta vasaros diena. Gyliai visu spiečium
apipuolė arklį. Tik kokia paklydėlė, nuo karščio išsižio-
jusi varna sukranksi: kur frontas, ten ir varnos suka. Čia
frontas tylus, apmiręs, kada ne kada lenkas iš pasalų už-
puolęs lietuvį nudeda, — tai ir varnų vos kelios pra-
skrido.

Truputį tuo keleliu pavažiavę įsukom tarp pušelių,
pririšom arklį ir einam už volo plentan. Atsistojau ant
kalniuko, egi lenkai visai netoli manęs, susišnekėti būtų
galima. Už plento kalnely iš beržo šakučių varteliai, —
tai jų perėjimo punktas. Punkte įtaisytas toksai baravy-
kas pasislėpti nuo lietaus.

Tolyn nusitęsia jaunučiam miške iškirsta keliolikos
žingsnių platumo laikinoji siena, o per plentą, kuris įeina
okupuoton šalin, perdėta kartis — barjeras. Žiūriu, prie
barjero stovi iš okupuoto krašto Gervyčių klebonas kun.
Jakavonis ir kalbasi su savo giminėm, atvykusiais iš Aly-
taus pasimatyti su juo. Salia jų stovi lenkų poručikas
seržantas Henrikas Sopčik, o kalnely ties minėtu bara-
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vyku vaikšto rudais drabužiais apsirėdę su šautuvais ir
durtuvais du lenkai kareiviai — sargybiniai.

Pereinamasai punktas būna atidarytas 3 kartus per
dieną: 6—8 val. rytą, 12—14 val. vidurdienį ir 18—20
val. vakare. Laukų dirbti žmonės eina su tam tikrais
leidimais. Per dieną pereina ir grįžta 10 žmonių. Viso
šiame rajone turinčių tokius leidimus yra apie 40 žmonių.

Broliai vilniečiai! Kentėjom kartu rusų jungą. Pra-
bėgo daug metų ir tasai jungas mūsų ašarose ir varguose
sutrūko.  Pasidarėm laisvi, o ruso kaip nebūta Lietuvoj.
Gaila, dabar jums vieniems tenka nešti lenkų jungą. Pra-
bėgs kiek metų, sutruks ir lenkų jungas jūsų ir mūsų
kančioje ir būsime visi laisvi. Vilnius, tikroji Lietuvos.
sostinė, bus atvaduotas! Ir neliks žymės, kad buvo oku-

pantai lenkai, kaip nebeliko žymių, kad vokiečiai buvo
okupavę Lietuvą.

Rimkite, vilniečiai! (Girdime jūsų dejavimus ir rau-
das. Eitumėm padėti, kad ne lenkų durtuvai, tačiau, ne-

beiškentę, ir per durtuvus siekiame jus paguosti, sura-
minti, gelbėti...  Svinta Vilniuj laisvės saulutė!

Sustingo ant drebančių lūpų ta šventa maldelė ir aš
liūdnas grįžau Merkinėn. Tą pačią dieną valsčiaus val-
dybos arkliais išvykau Vinco Krėvės tėviškėn, Subarto-
nių kaiman.

Viūgas Krėvė — Miokieuščiua.

Vienas žymiausių Lietuvos rašytojų Krėvė — Mic-
kevičius yra gimęs 1884 metais spalių mėn. 17 d., Su-
bartonių km. Merkinės valsčiuje, iš ūkininkų Juozo ir
Marės Kindariutės-Mickevičių. Žmonės juos vadina Mic-
keliais. Vinco bočiai buvo atėję čia iš Nedzingės para-
pijos, kur Mickelius vadindavo Krėvėmis. Vincas, vyriau-
sias Mickevičių vaikas, eidamas 7—8 metus, mokėsi na-
mie prie «daraktoriaus», 1 metus Merkinės pradžios mo-
kykloj ir vėliau ten pat Merkinėje mokėsi pas repetito-
rių. Pasiruošęs maždaug iš dviejų gimnazijos klasių, nu-
važiavo. Vilniun laikyti egzaminųį trečią klasę, bet gim-
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nazijos direktorius kažin dėl ko neprileido jo prie egza-
minų. Vėl pasimokęs sekančiais metais Petrapily išlaikė
egzaminus iš keturių klasių ir norėjo įstoti šv. Kotrynos.
gimnazijon.  Nepriėmė. Tada įstojo Vilniaus kunigų se-
minarijon. 1900 metais baigęs du kursu seminarijos vy-
riausybės pastebėtas kaipo «litvomanas» buvo privers-
tas išstoti.

1904 metais išlaikė egzaminus iš Kazaniaus gimna-
zijos kurso ir tais pačiais metais įstojo Kijevo universi-
tetan filologijos ir filosofijos fakultetan. 1905 metų pra-
džioj, palikęs Kijevą, nuvažiavo Lvovan ir tenai vienus
metus studijavo filosofiją, literatūrą. Cia bestudijuodamas
darbavos lenkų laikrašty «Przyjaciel Ludu». Taip pat
parašė keletą lenkiškų eilėraščių. Juos 1907 m. V.Krėvė
išspausdino bendrame trijų jaunų autorių studentų rinkiny:
«<Frustra». Gi tie trys autoriai buvo: V. Krėvė-Mickevi-
čius, pasirašęs slapyvarde «Wajdelota», Al. Krasowski,
M. Woronecki. Rusų valdžia tą leidinį tais pačiais me-
tais konfiskavo ir sunaikino, ir šiandien jis jau yra biblio-
grafinė retenybė.|

Krėvė-Mickevičius Lvovo universitete išlaikęs egza-
minus gavo filosofijos daktaro laipsnį. 1908 metais pa-
rašė disertaciją: «PojtuHa HHAXOeBpONeGIeBB H HXB UpO-
Kcxo:KeHie». Už ją gavo didįjį aukso medalį.

Krėvė-Mickevičius baigęs universitetą buvo pakvies-
tas ruoštis į docentus, vienok mokslo apygardos globėjas
Zilovas jam pastatė sąlygą priimti pravoslaviją, arba
nors liuterių tikybą. Kada Mickevičius nuo to atsisakė,
nebuvo patvirtintas ir pakeltas į docentus.  Kr.-Mc. buvo
gavęs mokytojo vietą Kijevo komercijos mokykloj, bet ir
čia kaipo «Poliak» (rusai visus katalikus paprastai vadin-
davo lenkais) nebuvo patvirtintas. Rusams nenusileidęs
vis dėlto gavo rusų kalbos ir literatūros mokytojo vietą
Baku (Kaukaze) realinėj gimnazijoj.

1911 metais Kijeve Kr.-Mc. gynė savo disertaciją
apie Buddos ir Prajektabuddos vardų kilmę, už ką gavo
lyginamosios kalbotyros magistro laipsnį.

Rusijos revoliucijos metu aktingai dalyvavo eserų
partijoj ir buvo tos partijos Baku komiteto pirmininkas.
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V. Krėvė-Mickevičius.

Tuo metu jis įsteigė tenai laikraštį «<Znamia Truda». Tam
laikrašty redaktorius Kr.-Mc. daug rašė apie Lietuvą.

1919 metais Krėvė-Mickevičius gavo iš Lietuvos
valdžios paskyrimą būti Lietuvos konsulu Azerbaidžano
respublikai.

1923 metais gegužės 12 d. grįžo Lietuvon ir ėmėsi
Lietuvoj dirbti švietimo darbą.

Krėvė-Mickevičius 15 metų bernelis jau buvo para-
šęs Lermontovo dramos «Ispanai» sekimą. Besimoky-
damas Vilniuje rašinėjo eiles ir keletas jo kūrinėlių, kaip:
«Warjat», «Rex», <Znamię Kaina», «<Modlitwa Potępienca»,
«Wrogie mocy», buvo išspausdinti minėtam «Frustra».

Tais laikais jaunutis Vincas vilniečių tarpe buvo
kaip ir pakliuvęs lenkų įtakon. Vieną vasarą, studenta-
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vimo metu, arčiau susipažino ir susidraugavo su Marcin-

konių klebonu kun. J. Soblickiu ir su L. Gira, parašiusiu
dzūkų tarme dabar jau populiarą dainą «Oi, žinau aš
vienū kraštū». Vincas Krėvė greit suprato, ko laukia iš
jo tėvynė Lietuva, ir amžinai atsisveikinęs su lenkystė-
mis, parašė «Gilšę» ir «<Bobulės vargus». Tiedu gražūs
kūriniai tilpo L. Giros red. «Viltyje» ir taip pat atskira
knygele. «Vilty». atskirai buvo išspausdintas 1911 me-
tais pirmas didesnis Krėvės-Mickevičiaus veikalas «Sa-
rūnas — Dainavos kunigaikštis».

V. Krėvės raštus skaitėme «Vaivorykštėjo, «Bare»,
«Vaire», «Santarojo, «Aušrinėjo.

Vilniuj 1913 metais išėjo jo «Dainavos šalies pada-
vimai».

A.a. Juozas Bioznelis.

Mokytojas J. Bloznelis yra gimęs 1895 metais ge-
gužės 8 d. Ryliškių kaime, Merkinės valsčiuje. Pradžios

„mokslą ėjo Merkinėj, o mo-
kytojų kursus — Dauguos ir
Marijampolėj.

Vokiečių okupacijos lai-
kais, 1916 m., a.a. Juozas pra-
dėjo mokytojauti savo tėviš-
kėj dzūkuose. 1923 metais
vasario 7—8 d. 3 val. naktį
Uciechos dvaran, kur jis mo-

kytojavo, atvyko lenkai, už-
puolė jį miegantį, suėmė ir,
žiauriai nukankinę, įmetė į
Merkį.

Mūsų šauliai buvo labai
susirūpinę draugo Bloznelio
likimu. Niekas tikrai neži-
nojo, ar lenkai nusivarė jį ne-
laisvėn, ar nužudė ir kur jo
lavonas. 1923 m. gegužės

Juozas Bloznelis. mėn. 11 d. alytiškiai paste-
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bėjo ties kar. Juozapavičiaus tiltu ant ledlaužio užsilai-
kiusį lavoną. Tai buvo a.a. Juozas Bloznelis. Lavonas
buvo vienuos baltiniuos, bet pažinti jį buvo lengva.

Alytaus Šaulių Rinktinė žiaurios lenkų rankos kan-
kinį gražiai palaidojo Alytaus Suvalkų pusės kapuose ir
ant kapo pastatė gražų paminklą.

Tegul tas kapas, tas paminklas ir draugo Juozo ken-
tėjimai dar kartą mums primena, kokias malones neša
mums «broliai» lenkai!

 

Šauliui mokyt. Blozneliu paminklas Alytaus šventoriuje.

Vladas Konstantinavičius.

Vladas Konstantinavičius, 32 metų, neturtingas sta-
lius, gyvena Merkinėj ir turi padaręs keliolika neblogų
meno kūrinių. Tai yra gabus drožinėtojas. Pradėjo dro-
žinėti 20 metų.  Jausdamas stoką išsilavinimo, lankėsi
Varšuvoj, Vokietijoj, kur studijavo ir lavinosi meno srity.
Pragyvenimui užsidirbdavo drožinėjimu. Per visą laiką
turi išdrožęs ir išpardavęs virš 150 įvairių dailės darbe-
lių: kelius Lenkijos ir Lietuvos kunigaikščių atvaizdus-
reljefus 1 metro aukštumo, keletą Lietuvos vyčių ir šiaip
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smulkesnių darbelių. Vieną pusmetrio aukštumo išdrožtą
vyti pardavė Kaune Teisingumo Ministerijai, kitą, truputį
mažesnę, aš gavau.

Skundėsi žmogelis, kad dabar pragyvenimui negalįs
uždirbti. Atėjo klebonijon, krepšelin susikrovęs atsinešė
keletą savo drožinėjimų, rodo ir prašo atkreipti dėmesį
į jo darbus ir vargingą gyvenimą. Ir pamaniau sau: —

Jeigu Lietuvoj dideli menininkai skursta, tai tau, ma-
žuliuke, kitaip ir negali būti. Ot, kad tu būtum pirklys,
biznieris, nežymiai prikristų litų pilnos kišenės.

 

 

Rusų cerkvė Merkinėj.

Merkinės rusų cerkvė statyta rusų viešpatavimo lai-
kais Lietuvoje, 1888 metais, valdžios lėšomis. Pastaty-
mas kaštavo 9886 rublius 881/> kapeikos. Tais pačiais
metais spalių 8 d. pašventinta. 1907 metais cerkvė buvo
atremontuota: 1!/> arš. paaukštintas bokštas, viduje sienos
nuteptos aliejiniais dažais.

1896 metais šalia miestelio ant rusų kapų pastatyta
mūrinė maža koplytėlė, vad. «časovnia».
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Rusų «popas»-šventikas gaudavo per metus 392 ru-
blius; <psalomsčik» — vargonininkas — 117 rub. 60 kap.

Dabar šiai cerkvei priklauso 138 rusai. Klebonas —
«batiuška» yra L. Varobjovas.

Merkinėje yra apie 20 totorių šeimynų.

Smulkaus kredito draugija.

Užsukime, sako ponas Baro Viršininkas, dar į lie-
tuvių banką, ten rasime malonų direktorių poną Baka-
nauską. (Gerai. Einam Vilniaus gatve. Pašaliais, kaip
skruzdės, žmonės trūsia, senus gonkus griauna, aplūžu-
sias tvoras verčia, akmenis meta, cementą pila — tro-
tuarus daro. Visa gatvė užgriozdinta, nei pravažiuoti,
nei praeiti. Kelias dienas pakentėsim tą netvarką, užtat
paskum bus gera vaikščiot lygiais, kad ir neplačiais, tro-

tuarais. Vis, mat, artyn į kultūrinį gyvenimą.

Prieinam raudoną mūrinį namą Nr. 15, skaitau smul-
kaus kredito draugijos kuklią iškabą; viduje teko susipa-
žinau su simpatingu ponu Direktoriu Juozu Bakanausku,
merkiniškiu. Mums besišnekučiuojant, šmėsterėjo iš an-
tro kambarėlio, kur per praviras duris matytis stovi ge-
ležinė spinta, miklus moteriškas sutvėrimėlis. Vėliau su-
žinojau, kad tai buvo p-lė Marytė Fedotovaitė, banko
tarnautoja.

Porą žodžių su Direktoriu šnekterėjus, priėjom prie
reikalo. Man buvo įdomu tos draugijos trumputė istorijėlė.

Gi štai ji: ;
Merkinės smulkaus kredito draugija įsikūrė 1925 me-

tais lapkričio mėn. Iš pradžių dvidešimtpenklitinių pa-
jininkų susirinko apie 50. Pirmojon valdybon įėjo: pir-
mininku jau minėtas Juozas Bakanauskas; nariais: Procho-
vas Zukas ir Simas Keimavičius.

Draugijos tikslas: teikti vietiniams žmonėms piniginius
patarnavimus. Dėlei to ir buvo įsteigtas bankas. Už
indėlius moka iki 1 metų 109/,, neterminuotiems 60/o. Už
paskolas ima 127/o.
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Taip besidarbuojant per penketą metų yra išduota
arti 338 asmenims paskolos, sumoje 107.850 litų ir virš
37 asmenų toj saugioj vietoj buvo įdėję savo pinigus,
kas davė įdėjusiems pelno. Atrodo, neperdidžiausios
banko apyvartos, bet vis dėlto 1929 metų apyvarta siekė
895,000 litų.

Šiais 1930 metais draugijoj yra 404 nariai.  Dabar-
tinė valdyba: pirmininkas Juozas Bakanauskas; nariai:
Pranas Galkauskas, Zigmas Verenis, Petras Karpavičius
ir Vladas Tėvelis.

Banko direktorius ponas Bakanauskas; jis ir valdy-
bos nuolatinis pirmininkas, nuo pradžios vis tose pačiose
pareigose. Rimti ir pastovūs vyrai turi žmonėse pasiti-
kėjimo.

Valsčius.

Merkinėj valsčius buvo nuo senų laikų. Sušvitus
Lietuvos nepriklausomybei Merkinei negreit buvo lemta
susiorganizuot ir įeiti į normalias savivaldybių darbo vė-
žes, nes ji visą laiką buvo lenkų okupuota. Tiktai 1920
metais susilaukta kiek pakenčiamesnių gyvenimo sąlygų,
kada spalių 10 d. lenkai pasitraukė už Merkio upės ir
susidarė tarp lenkų ir lietuvių laikinoji siena.

1 liet. pėstininkų pulko NuorašasVADAS. ———4—
23 gruodžio 1918 m. Bao

N81 Igaliojimas.
Alytus.

Šiuo įgalioju poručiką 1 lietuv. pėstininkų
pulko Juozą Tumą kalbėti Merkinės parapijoje

"apie laisvanorius, norinčius tarnauti Tėvynės la-
bui ir maistą kariuomenei.  Teisingumą šio įga-
liojimo patikrinu parašu ir antspaudu.

1 liet. pėstininkų pulko
Vadas, Pulkininkas Galvidis-— Bykauskas.

Pulko Adjutantas =
Poručikas Caplikas.

Nuorašas tikras
Majoras J. Tumas.
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Ežerai: Rudinė 3 ha, Ešerinis 1 ha, Galvinis 16 ha,
Gelovinė 15 ha, Lauja (Luva) 12 ha, Lizdų 25 ha, Pa-
kampė 4,50 ha, Brokaraistis 35 ha, Mergelės-Akelės 5 ha,
Glinios-Glinka 14 ha, Dalinė 2 ha, Galupis (Gelužis)
3,50 ha, Puodelinis (Salenykų) 1,50 ha, Baložeris 1 ha,
Dumblius 5,40 ha, Gilužis 5,50) ha, Didž. Neciesa 7,70 ha,
Maž. Neciesa 1,20 ha, Ilgų 150 ha, Gilšės 3,50 ha.

Viršaičiai: 1) Janulevičius Vladas nuo 26-VII-
1920 mt. iki 3-XII-1921 mt.

2) Rabinavičius Gersanas nuo 4-XII-1921 mt. iki
6-II-1922 mt.

3) Bilinskas Vincas nuo 7-I-1922 mt. iki 28-IX-
1928 mt.

4) Radzvilavičius Pranas nuo 29-IX-1928 mt. iki
20-X-1928 mt.

5) Jeskelevičius Jonas nuo 20-X-1928 mt. ir dabar
tas pareig. eina.

Sekretoriai: 1) Kvilonas Šimas nuo 26-VII-1990
mt. iki 1-I-1929 mt.

2) Petrauskas Vladas nuo 1-1-1929 mt. ir dabar tas
pareigas eina.

Dvarai: Uciechos 103,25 ha,, centrą valdo Kamins-
kas Aleksand. Kruševo 117 ha., centrą valdo Radeckas
Aleks. Kampų 73,48ha., centrą valdo Gavelis Zigmas.
Ežerynų, išparceliuotas 1928 mt., 81,52 ha., centrą valdo
nuom. Dzekonskai. Neciesų, išparceliuotas 1926 mt., cen-
trą 81,46 ha., valdo Galkauskas Vladas.

Malūnai: Odenso Leibo garinis Merkinės mieste.
Levino Mordehelio garinis Merkinės miest Zalcmano
Solamo vandeninis Masališkių k. mal.  Laukenicko
Isaoko vandeninis Straujos v. mal. Manasausko Calelio
vandeninis Zabovalių k. mal.

Kaimai neišėję į vienkiemius:
Cesai, Jablonavai I-ji, II-ji ir III-ji, Maksimai, Uciecha,

Roduka, Trasnykai, Laukininkai, Kasčiūnai, Bingeliai, Pu-
vočiai, Mardasavas, Purpliai, Kaibučiai, Milioniškė, Bro-
karaistėlė, Brokaraistis, Kuciūnai, Lenkaraistis, Monevilai,
(Slėktų kaimas), Masališkės, Pagilžės, Parudnės, Golovinė,
Subartonys (skirstosi 1930 m.), Zukauka (rusų kaimas,
kadaise buvo dvaras), Kaminciškės, Neciesų, Rudnia,
Lizdai ir Pagronyčis.
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Buv. Merkinės vidurinė mokykla.

Merkinėje vidurinė 4 klasių mokykla buvo įsteigta
1921 metais spalių 6 d. ir veikė iki 1929 metų rugpiū-
čio 31 d.

Pirmas direktorius buvo žuvęs nuo lenkų žiaurios ran-
kos kun. Bakšys. Po jo direktorium buvo kun. Kiškis.
Vienus metus ėjo direktoriaus pareigas dabartinis Alytaus
pradžios mokyklų inspektorius Miškinis.

 

Buv. Merkinės rotušės varpas.

Radio: Merkinės m. 1- det. ir 2 lemp., Burmiškių
km. ir Uciechos dv. po 1 lemp., Binkelių k., Savilionių k.,
Samuniškių k., Masariškių k., Gudakiemio k. ir val. so-
dyboj Strauja po 1 det.

Telefono abonentų: Privatinių asmenų bei or-
ganizacijų 13. Valdiškų įstaigų 10. Tarnybinių 2.

Merkinės paštan gaunami laikraščiai ir
žurnalai.

«Lietuvos Aidas» 10, «Lietuvos Žinios» 3, «Rytas»
4, «Trimitas» 79, «Lietuvos Ūkininkas» 61, «Ūkininkas»
14, «Vienybė» 3, «Diena» 26, «Mūsų Rytojus» 271,
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 Misų Laikraštis» 39, «Mūsų Tautos Kelias» 5, «Noviny»
4, «Chata Rodzina» 16, «Karys» 21, «Šaltinis» 5, <Jau-
nimas» 3, «Jaunųjų pasaulis» 4, «Pavasaris»6, «Žvaigždė»
B «Žvaigždutė» 17, «Varpelis» 8, Vyriausybės Žinios»
3, «Ūkininko Patarėjas» 143, «Zemės Ūkis»2, «Me-
džiotojas» 7, «Mūsų Vilnius» 73, «Sargyba» 6, «Bendras
Darbas» 178, «Paštininkų Žodis» 4, «Naujas Žodis» 39,
«Mokykla ir Gyvenimas» 3, «Jaunoji Karta» 2, «Lietu-
vos Mokykla» 4, «Švietimo Darbas» 2, «Suvalkietis» 3,
«Biržų Zinios» 1, «Saulutė» 19.

 

Sena Merkinės miesto antspauda,
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1918 metus prisiminus.

Pasibaigė didysai karas. Tremtiniai lietuviai pakė-
lėm sparnus iš Rusijos. Vieną ankstyvą pavasario rytmetį
pasiėmėm po mažą ryšulėlį ir išvykom iš Voronežo Lie-
tuvon. Kartu su manim keliavo Julius Aperavičius, Vai-
nauskas, Steponavičius, Muroškaitė. Tai buvo pirmas
moksleivių būrelis, taip sakant, ankstyvosios kregždelės,

skrendančios tėvynėn, kurios taip buvo pasiilgusios.
Daugapily sugriebė vokiečiai, įkišo į karantiną, kuri

kietesnė negu koks kalėjimas, ir laimė mūsų, kad ilgai
tenai nelaikė, išsiuntė Lietuvon. Mano draugai buvo pa-
skirtiį kitas karantinas, o aš atsidūriau Panevėžio karan-
tine. Atsimenu, kartu už spygliuotų vielų buvom su
grįžtančiais lietuviais: prof. Leonu, mokyt. Sluoksnaičiu ir kt.

Vieną dieną atėjo mūsų atlankyti, bet galėjo tik per
spygliuotą tvorą pasikalbėti, dabartinis diplomatas p. Bi-
zauskas. Jis tada buvo Panevėžio gimnazijos mokytojas.
Pasišnėkėjom. Kad ir trumpai, bet labai buvo smagu
girdėti keliais žodžiais apibūdinta tų dienų Lietuvos pa-
dėtis. Rusijoj nieko nežinojom, visiškai negaudavom nei
laikraščių, nei laiškų iš Lietuvos. Dabar išgirdau, kad
Vilniuje susiorganizavusi Lietuvos Valstybės Taryba, kad
vokiečiai turės palikti Lietuvą ir tada susikursim savo
valdžią, kariuomenę, policiją, savivaldybes ir t. t.

Svaigau iš džiaugsmo. Mes gi, Rusijoj būdami, apie
tai tik svajojom. Juk 1917 m. gegužės mėn. Rusijos Lie-
tuvių Seime, kur aš buvau Minsko lietuvių atstovu, pri-
ėmėm rezoliuciją, jog Lietuva turi būti laisva, savaran-
kiška valstybė, su sostine Vilniumi. „Dabar aš jau Lie-
tuvoj, dabar aš galiu būti laisvosios Lietuvos gynėjas,
darbininkas! .. Ach, buvo ankštas man «karantinas»! Ir
nepamačiau, kaip aš, vokiečiams nematant, išlindau pro
spygliuotų vielų tvorą ir, pabėgęs nuo vokiškos akies, at-
sidūriau  panevėžiškių gimnazistų tarpe. Skubiai buvo
sušauktas moksleivių susirinkimas, kuriame man teko
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garbės pirmajam grįžusiam Rusijos lietuvių moksleivių
prašnekti, kaip gyvenom karo metu Rusijoj. Po prane-
šimo vėl grįžau karantinan.

Kelias dienas ten išbuvęs buvau paliuosuotas ir pir-
miausia atlankiau Anykščius — Vyžuonas, tuos kūdikys-
tėje pramintus takelius. Radau vargą ir skurdą.

Negi verkti ir raudoti ant karo griuvėsių. Reikia
dirbti, reikia skubėtiį pagalbą Valstybės Tarybai Vil-
niuje. Aš mažutis, mano protas menkas, Lietuvos rei-

kalai tokie dideli, — bet kai daug tokių mažų subėgs,
tai didelius darbus galės nuveikti. Su ta mintimi paukš-
čiu nuskridau Vilniun ir atsidūriau Jurgio prospekte 11 Nr.,
toje Lietuvos valstybės užuomazgoje. Ką gi ten radau?

Tarybos pirmininką p. Antaną Smetoną, vikrią ir
labai darbščią p. Smetonienę, kuri kasdieną po kelis kar-
tus bėginėdavo pas vokiečius Lietuvos ir lietuvių reika-
lais. Ji ir man padėjo. Radau nemažiau darbščią p.
Vileišienę, keletą rimtų vyrų — seimo narių, kurie su-
sėję galvas suko, kaip čia Lietuvą prikėlus. Keletą kartų
susitikau mūsų patriarchą dr. Basanavičių, kuris sunkius
dienos darbus laikinai palikęs, ateidavo su mumis lietu-

viškon valgyklon kartu papietauti.
Paliepė man dirbti tremtinių ir belaisvių grąžinimo

komisijoj. Na, tai ir dirbau. Per keletą mėnesių kad
sugužėjo lietuvių iš Rusijos! Pilnesnis pasidarė Vilnius,
pilnesnė Lietuva. Nebėra kas mums veikti sostinėj. Rei-
kia dumt į Kauną ir ten priruošt mažai išlavintą jaunimą,
piliečius laisvę pasitikti. Taip ir atsidūriau net Alovėj.
Nebuvo mokytojo. Priėmiau nuo vokiečių pradžios mo-
kyklą ir ėmiau mokytojauti. Salia mokyklos buvo šimtai
kitų darbų: reikėjo organizuoti vietoj valdžia, tėvynės ir
piliečių apsauga. Iš ko? Vis tų sermėgių, kaimo bernų,
kurie vėliau pasirodė garbingais tėvynės gynėjais. Ne-
vienas net ir galvą savo paguldė tik tam, kad mes bū-
tume gyvi ir laisvi.

Kartą nuvažiavauį Daugus neva stiklų mokyklos
langams pirkti. Vokietis, toks riestanosis, Alovės am-

foršteris, davė man leidimą vykti į kitą valsčių, na tai ir
nuvažiavau.  Susipažinau su kun. Mironu — Daugų kle-
bonu, dabar žymiu tautininku, su p. Lapėnu, buv. Daugų

„
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komendantu, dabar tautininkų pirmininku ir «Maisto» Di-

rektorium, su p. Skuču, dabartiniu pulkininku ir kit. Pa-
sišnekėjom, vargais pasidalijom. (Grįžau bent kiek tvir-
tesnis, nes kaimynystėje, sakau, yra šulų.

Alovėj tada klebonu buvo kun. Šarkauskas, kuris
negalavo, sirginėjo, o man žiemą iš ten išvykus mirė.
Daugiau ten apšviestesnių lietuvių nebuvo. Taigi teko
vienam spirtis prieš vokiečius ir šaukti lietuvius, ypač
jaunuolius, į krūvą. Nereikėjo perdaug šūkauti. Būdavo,
ateis šventadienis, susieis jauni dzūkeliai mokyklon ir
duokš klausinėti: kaip dabar bus, kas girdėt iš Vilniaus,
ar greit vokiečius, girdi, gabensim Vokietijon. Juos tik-
tai leisk, — griebs žandarus už pakaklės ir vilks iš savo
valsčiaus ir iš Lietuvos. Bet visur buvo reikalingas at-
sargumas. Kur to nepadarė, pasikarščiavo, kaimai pele-
nais virto, pav. Nemoniūnuos ir kit. Alovėj viskas gra-
žiai ėjo. Tik kartą šūkterėjom dzūkus į Alytų. Atvyko
iš viso apskrities keliolika šimtų žmonių, o pryšaky jų
vadai. Buvo nemaža ir kunigų. Apie tai skaitėme Aly-
taus aprašyme.  Aloviškiai čia irgi buvo ne paskutiniai.

Po to suvažiavimo pasiuto vokiečiai. Mane, kaip
sakiusį miniai prakalbą, ėmė persekioti, ir vieną naktį

mane ir tematė. Išvykau Vilniun ir tenai Švietimo Mi-
nisteris, dabar prof. Jonas Yčas, paskyrė mane Utenos aps-
krity pradžios mokyklų inspektorium. Alovė liko kai
kurį laiką be mokytojo, bet vėliau atsirado kam mokyti.

Šiais, 1930 Vytauto Did. metais, lankiau Alovę is-
toriškais reikalais ir visiškai man atrodė ne tas, pirmiau
buvęs niurus kampelis. Dabar taip jauku, nei nervų įtem-
pimo, nei jokios baimės, nei tiek daug tų rūpesčių. Vis-
kas eina normalaus gyvenimo vėžėmis. Tai, ką padarė
12 Nepriklausomos Lietuvos metų!

Alovės bažnyčia ir kunigai.

Alovės bažnyčia pastatyta 1802 metais Jokūbo Keis-
tučio Gedimino, Alovės dvaro savininko, lėšomis. Ir da--
bar tebestovi: ta pati medinė bažnytėlė. Ilgis 26 aršinos,
plotis 9 aršinos. Tais pačiais metais ji buvo Trakų de--
kano kun. Jono Vyšniausko pašventinta.
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Pirmas klebonas buvo kun. Kazys Kuprevičius.
1866 metais klebonu buvo kun. Juozas Svetlavičius,

Jis bažnytėlę aptaisė, įdėjo naujus langus.
1880 metais — kun. Anatolijus Beinaravičius. Po

jo trumpą laiką buvo kun. Pakalnis.
1892 m. — kun. Juozas Deksnys.
1896 m. — kun. Zubrickas. Po jo buvo kun. Juk-

nys, Cepanis.

 

5

 

Alovės bažnyčia.

1909 metais — kun. Vincas Valavičius. Nuo jo
1912 m. parapiją perėmė kun. Šarkauskas. Jam mirus,
1919 metais rugpiūčio 13 d. atvyko kun. Vladas Kvie-
cinskas. 1928 m. lapkričio 5 d. kun. Kviecinskas su
broliu vargonininku ir tarnais pjovė sodnely beržą. Ber-.
žas, nevisai nusileidęs, atsirėmė ant šakų. Klebonas su
kirviu palindęs po beržu pakirsti šakas. Beržas griuvo
tiesiai ant klebono ir ant vietos užmušė.

Klebonauti ėmė kun. Bernardas Sužiedėlis 1928 m.
Kun. Sabaliauskas perdavė kun. Bistrajui, o dabar yra kle-
bonu buv. Birštono klebonas kun. Tadas kalinių Parapi-
jonių 2,800.
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Piliakalniai.
Pataronių piliakalnis. Ties juo yra du pilkapiai. Pa-

" taronių laukuose randama akmeninių liekanų.
1899 metais prof. Volteris kasinėjo Alovėj 6 pilka-

pius iš VII- IX amž.

EIEITET A — 3 ma EEE ES
;E   

Pataronių piliakalnis.

Alovės bažnytkaimis yra mažiausias visame Alytaus
apskrity. Iš viso tik 7 gyvenamos triobos, visos medi-
nės: klebonija, valsčiaus valdyba, mokykla, pora žyde-
lių krautuvių, aludė ir dvaro centras, valdomas Gedimino.

Yra koperatyvas «Saulė», įsteigtas 1923 m.

Valsčius.

Prieš karą Alovėj buvo valsčius, vardu «Aleksan-
drovskaja volast».

1918 metais lapkričio mėn. pabaigoj susitvėrė parap.
komitetas.

1919 m. pradžioje buvo išrinktas pirmas viršaitis
Adomas Damkauskas. Po jo buvo: Alfonsas Petraške-
vičius, Tamošius Zandalauskas, Juozas Jaruševičius, ir
nuo 1924 m. gruodžio mėn. 18 d. Vincas Dusevičius.

Sekretoriai: Pirmas sekretorius buvo Ignas Baranaus-
kas, po jo buvo Morkus Valasinevičius, Antanas Mereš-
kevičius, Juozas Zdanavičius ir dabartinis Ignas Krušna.
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Mokyklos.

1) Alovės 3-jų komplektų, įsteigta prieš karą; dabar
vedėja mokyt. A. Sarkaitė ir mokyt.: Braždienė ir Sta-
sys Steponavičius.

2) Venciūnų, įsteigta 1920, 2-jų kompl. Ved. Anas-
tazija Senkiūtė ir mokyt. Adelė Strempickaitė.

3) Plikonių, įsteigta 1920 m. 2-jų kmpl. Ved. Alek-
sandra Armonienė ir mokyt. Marė Bartkaitienė.

4) Pocelonių, įsteigta 1920 m. Ved. Petras Čiočys.
5) Vardangų, įsteigta 1921 m. Ved. Ona Šakalienė.
6) Zelionių, įsteigta 1925 m. 3-jų kompl. Ved. Jo-

nas Jaruševičius ir mokyt. Adomas Bereiša.
Ežerai: 1) Alovės — 90 ha, 2) Ilgų — 170 ha

ir 3) Sausvingis (Kudariškių kaimo) 62 ha.
Malūnai: Vaisupio vienkiemy Judelio ŠSvarcbordo

ir Panemunykėlių kaime Abromo Berenšteino, abu van-
dens malūnai.

Dvarai: 1) Baltosios Alovės dv., išparceliuotas
1924 m. Centrą valdo Jonas Gediminas, Alytaus apskr.
veterinarijos gydytojas.  Naujakurių sodybos pavadintos
Skirgailių kaimu.

2) Raudonosios Alovės dv., išparceliuotas 1924 m.
Savininkų buvo generolas Maniukinas. Centrą pirko Kle-
mensas Caplikas.

3) Janapolio dv., išparceliuotas 1924 m. Centrą valdo
buv. savin. Šiškienė. Naujakurių sodybos pavadintos
Obelaičių kaimu.

4) Skernės dv., išparc. 1925 m. Kadangi savininkų
nesiranda, — tur būt, Lenkijon išbėgo, — tai centras yra

vyriausybės žinioj.
5) Muiželėnų dv., išparc. 1924 m. Centras su 8 ha

paimtas senelių prieglaudai.
6) Bagušiškių dv., išparceliuotas 1923 m. Jis taip pat

priklausė generolui Maniukinui. Centrą nupirko Kazys Bleda.
7) Ilgių dvaras, neparceliuotas. Dalį jo savininkas

buvo išpardavęs aplinkiniams gyventojams. Centrą valdo
Rokas Lepeška. .

Neišėję į vienkiemius kaimai:  Slabadėlės I-sis, Jur-
kionių, Svabalaukis ir Alovės akolicos.
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Nedzingės bažnytkaimis.

Kuone visas Nedzingės miestelis stovi stambaus dva-
rininko lenko Žilinsko žemėje. Žilinskų šeima apsišvie-
tusi, daugelis baigę aukštąjį mokslą. Dar gerokai prieš
Didįjį karą mirė jų šeimos generolas Vincas Z., bažny-
čios fundatorius. Kitas aukštas dvasiškis — arkivysku-
pas Vacius Ž. Tie «aukštieji» Žilinskai — generolas ir
arkivyskupas pastatė Nedzingėje bažnytėlę, kurioje visos
pamaldos buvo lenkiškos. Kunigai būdavo skiriami toki,
kurie patiktų dvarui, nes dvaras arkivyskupo palikimu
mokėdavo kasmet bažnyčiai po 300 rublių. Dėka tokių
stambių žmonių lenkinimo politikos, Nedzingė ir kai ku-

rie kaimeliai smarkiai sulenkėjo.  Lenkinimas buvo varo-
mas gana apgalvotai, nes ir pradžios mokykloje, kurią
įkūrė rusai, buvo daugiau lenkiškų, negu rusiškų pamokų.

Į valsčiaus pradžios mokyklą nedaug kas leisdavo
vaikus, nes vietiniai lietuviai nepakęsdavo lenkinimo ir
rusinimo,

Kad vaikai nebūtų be/mokslo, kaimuose samdyda-
vos privačius mokytojus «daraktorius». Tokias «darak-
torių» mokyklas rusai stengdavosi išnaikinti, bet nelabai
pavykdavo, nes vaikai, pamatę žandarus, mesdavo kny-
gas ir imdavo plunksnas plėšyti arba vilnas kedenti, o

mokytojas «daraktorius» eidavo malkų kapoti arba klum-
pes tašydavo. Vis dėlto, nors ir tokiais sunkiais laikais
vienas kitas iškilo ir dabar yra žinomi ir garsūs žmonės,
k. š. pulkininkas Čaplikas, Seinų apskr. v-kas;; Volonse-
vičius ir k. £-- |

Užėjus Didžiajam karui, vokiečių okupacijos metu,
„ėmė kilti lietuviškas susipratimas, kuris pirmiausia pasi-
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reiškė bažnyčioje. Seniau vietiniai lenkeliai giedodavo
lenkiškai, kas labai erzino lietuvius. Ėmė kovoti.

Vieną sekmadienį, kol dar nebuvo susirinkę «šlėkte-
lės», atėję lietuviai giedojo Rožančių lietuviškai. Atėję
keli «šlėktelės» — lenkiškai; bažnyčioje kilo lermas. Sako,
vieni kitus apstumdę, kitas net antausių gavęs. Nepa-
vykus nugalėti lietuvių, kurių buvo dauguma, «šlėktos»
griebėsi diplomatiško gudrumo. Pasidarę tam tikrus są-
rašus, važinėjo po kaimus prašydami pasirašyti ir tuo
surinkti daugumą. Pasakojama, kad kai kuriuose kai-
muose vienas kitas lietuvis pasirašęs (Meškučiuose —Alek-
navičius Julius — kunigo tėvas, Dusevičius (senasis) ir
kažkoks Remeika. Kiti ūkininkai parašų rinkėjus iš-
juokdavo. Sykį parašų rinkėjai (Jočys ir kažkoks kitas)
atvažiavo į Panedzingio kaimą. Čia pasiūlė pasirašyti
Makaravičiu. Adomui. Tas žmogus sumanė <iškrėsti»
šposą — kušterėjęs pačiai, ėmė po balkiais ieškoti aki-
nių, mat, senas, negalįs be akinių pasirašyti. Slėktos
laukia ir džiaugiasi. Kol surado akinius, susirinko viso
kaimo vyrai.  Apstojo šlėktas iš visų pusių — visi nori
pasirašyti, bet tas nemokąs, tam ranka drebanti ir čia,
jiems bežiopsant, dingo knygos. (Gudrusis Makaravičius
pabruko jas po skvernu ir dingo iš namų.

Dar ir dabar visi kalba, kad šlėktų raštus kiaulės
suėdusios. Panašių kovos būdų buvo ir kitose vietose.

Po tokių atsitikimų bažnyčios ginčas atsidūrė pas
vyskupą.  Išdavos tokios, kad dar ir dabar kas sekma-
dienį šalia lietuviškos, skaitoma ir lenkiška Evangelija;
per kiekvienus atlaidus, prieš Sumą, sakomas lenkiškai
pamokslas. Pasakojama, kad «šlėktos» prašę kas trečią
sekmadienį lenkiškų pamaldų, bet kunigas (rodos, Kuni-
gėlis) parašęs vyskupui ne «kas trečią sekmadienį» bet
«kas trečią šventadienį». Vadinas, kada supuls trys šven-
tės greta, tai trečias šventadienis lenkų. Taigi jeigu šlėk-
tos norėtų, tai, sako, galėtų trečią dieną Velykų, Kalėdų
ir Sekminių viešai lenkiškai melstis. Bet dabar žmonės
tų ir «trečiųjų» dienų nebešvenčia, o šlėktos vieni «sar-
matinas».

1919 met. Nedzingėje įssiteigė partizanų, vėliau vad.
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šaulių būrys. Lenkų okupacijos metu būrys keletą kartų
kovėsi su lenkais prie Perlojos, prie Bobriškių ir k.

Kas būrį įsteigė, tikrai nežinoma, nes lenkų okupa-
cijos metu veikė slaptai, bet garbė tenka buvusiam Ne-
dzingėje Balčiūnui 1919-20 met. mokytojui. Jo pastangomis
sumažėjo viešas lenkinimas kaip bažnyčioje, taip ir k.

Dabar šaulių būrys gyvena neblogai. Būryje yra
apie 50 ginkluotų šaulių, kurie visuomet pasiruošę atremti
puolikus lenkus. 1928 met., 10 met. Lietuvos nepri-
klausomybės atgavimui paminėti, būrys pastatė gražų kry-
žių.  Pramogoms ruošia vakarėlius, gegužynes ir kitokius
pasilinksminimus.

Žilinskų giminės šaka.

„ Dabartinių Nedzingės Žilinskų protėvis atvyko iš
Zilėnų, Trakų apskr. 1575 m. .

Jonas Žilinskas ir jo žmona Elžbieta Kijuc turėjo 4
sūnus: Andrių, Joną, Mykolą ir Vaiciekų. Jonas buvo
Braslavo «horodničy», Mykolas ir Vaiciekus bevaikiai
mirė, o Andrius su Elena Kobilinska susilaukė sūnų: My-
kolo, Juozo, Felicijono ir Antano. Iš Antano nuėjo Ži-
linskų giminės šaka iki jo sūnaus Mykolo anūko Valeri-
jono. Iš kitų giminė neišsišakojo, tik Tamošius «obozny
Trocki» davė garsių Žilinskų: rusų generolą Vincą, arki-
vyskupą Vacių, Julę, Joną, Kameliją, Liudviką. Liudvikos
sūnus buvo Ipolitas, Ipolito Domas, o Domo sūnus dabarti-
nis Jonas Žilinskas. Jono yra trys sūnai: Jurgis, Zigmas
ir Tadas. Vienas iš jų namie, o du tarnauja Lietuvos
kariuomenėj.

Piliakalniai ir kitos senovės liekanos.

Nedzingės bažnyčios sienon įmūrytas akmuo su žal-
čiu. Taip pat yra akmens gadynės sodybų liekanų.
Michniūnų km. yra senkapis, vardu «totorių kapai». Lia-
saguros dvare apvalus piliakalnis. Laukinykuos irgi pi-
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liakalnis. Kucevičių dv. — senkapis, laukuose randama
žmonių kaulų, — akmuo su iškaltais neišskaitomais pa-
rašais.  Kucakiemio laukuos rastas akmeninis kirvukas.
Kauružiuos — senkapis ir piliakalnis.  Gudžiūnuos, ties
Ilgio ežeru, yra 6 metrų skersm. pilkapių, laukuos iša-
riama žmonių kaulų.  Burakaraisčio km. $ metrų aukš-
čio piliakalnis, iš jo vanduo išplauna senovinių geležinių
padarų. Rokaučių km., prie Varčio girios, randama bron-
zinių padarų.  Vaisietiškiuos rastas akmeninis kirvukas.
Saperiškių km. yra senkapis.

Nedzingės bažnyčia.

Nedzingės mūrinę bažnyčią pastatė nedzingiškis ge-
nerolas Žilinskas 1844 metais. Statymo darbus prižiū-
rėjo jo brolis, kuris gyveno Nedzingės dvare. Kada at-
vyko brolis generolas, bažnyčios fundatorius, ir pamatė
šalia bažnyčios išmūrytą didesnę už bažnyčią karčiamą,
vis už tuos pinigus, kurie buvo asignuoti bažnyčios sta-
tymui, pyko ant brolio.  Karčiama ir bažnyčia turi:

bažnyčia 28 X 14 žingsnių,
karčiama 35 X 20 “

Dvarininkas Žilinskas karčiamoje pasodino nuomi-
ninką žydelį Berkų. Tas Berkus ne tik pardavinėjo deg-
tinę, bet ėmė kištis dar į visuomeninius reikalus. Jis pasi-
darė tarpininku tarp dvaro pono ir žmonių. Antras žy-
delis, matydamas, kad Berkui gerai sekasi, Laičių kaime
įsteigė irgi smuklę. Tai buvo konkurencija Berkui. Lai-
čiškio smuklė stovėjo prie kryžkelės: Sapiegiškiai — Ga-
vėnionys. Ta vieta gan greit gavo naują vardą: «Kolka».
Nes antroji smuklė Berkui buvo rakštis, lenkai sakydavo
«Koli», tai ir išėjo «Kolka».

Kad atsikratytų «dyglio», Berkus nusamdė žmogų
Laičių karčiamą «Kolką» sudeginti. Tie negeri darbai
išėjo aikštėn.  Sužinojo valdžia. Berkus norėjo degin-
toją ar skundėją nunuodinti, bet nepavyko, tai toj pačioj
karčiamoj Berkus ėmė ir pasikorė.

Tokie dalykai dėjos naujai įsteigtoj Nedzingės pa-
rapijoj.
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Pirmas klebonas buvo kun. Vincas Kochanskis. Jisai
klebonavo ilgus metus. Po jo trumpą laiką buvo kun.
Sigizmundas Laurinavičius (1864 m.).

1866 m. kun. Adolfas Petrauskas. Po jo kun. Kons-
tantinas Siško, Andruškevičius, Eigintas Jakubauskas, kun.
Kunigėlis, Vaitiekūnas, Juozas Augūnas, Kazys Stibiria-
kas (18 metų) ir dabar kun. A. Juknevičius,

Parapijonių 3200 žm.

 

Nedzingės bažnyčia.

Pamaldų persikeitimas Nedzingės
bažnyčioje.

1901 metų lapkričio m. 2 d. atvažiavau iš Baltgu-
dijos Nedzingėn. Iki atvažiavimo į Nedzingę kunigo
Jakubausko visos pamaldos būdavo tik lenkiškai; dargi
kaikurie klebonai nemokėjo ir šnekėti lietuviškai. Aš
atvažiavęs radau tokią tvarką: vieną šventadienį lietuviš-
kai, antrą — lenkiškai; bet didesnėse šventėse ir per
atlaidus pridedamąsias pamaldas laikydavo vien lenkiš-
kai.  Atvažiavęs iš pradžių laikiaus tos pačios tvarkos
bažnyčioje, tik jau be atmainų šventėse ir atlaidų die-
nose: išpuolė lietuviškai, tai lietuviškai ir laikydavau, nes
ir vyskupas Zvieravičius įsakė tos tvarkos laikytis.

Dauguma parapijonių — lietuviai: iš keturių su puse
tūkstančių parapijonių (nes tada prie Nedzingės par. pri-
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klausė ir Perloja) keturi tūkstančiai lietuvių, o penki

šimtai lenkų. Bet nedzingiečiai buvo gerokai sulenkinti:

giesmes namuose giedodavo beveik visur lenkiškai, išsky-

rus Perloją, Brokaraistį, Pilvingius ir Mikniūnų kaimą; at-

važiavus kunigui pas ligonį, žmonės giedodavo irgi len-

kiškai; tie patys lietuviai giedojo bažnyčioj rožančių ir

giesmes lenkiškai ir lietuviškai, dargi sakydavo, kad jiems

lenkiškai smagiau giedoti. Tie giesmininkai ateidavo bažny-

čion vėlai ir ne visados galėdavo prieš sumą atgiedoti ro-

žančių. Taigi Perlojos mergaitės (jos visados ateidavo ank-

sti bažnyčion) prašė manęs leisti joms giedoti šventa-

dieniais rožančių. Aš sutikau. Bet kad perlojiškės ne-

mokėjo lenkiškai, nuo to laiko rožančius bažnyčioj buvo

giedamas vien lietuviškai.
Atėjo 1905 metai. Žmonės pradėjo šviestis, skai-

tyti laikraščius. Sužinojo, kad kai kur lenkai kelia riau-

šes bažnyčiose dėl pamaldų, nepanorėjo ir nedzingiečiai

«lenkams tarnauti», t. y. būdami lietuviai, lenkiškai gie-

doti. Patys lenkai prie to prisidėjo erzindami lietuvius,

kad jie «turį» giedoti ir lenkiškai. Iš tos priežasties lie-

tuviai nustojo ir giesmes giedoti lenkiškai; pasiliko tik

lenkiškai giedama kas antrą savaitę giesmė laike proce-

sijos prieš sumą «Sventas Dieve» ir pamokslas.

Žinoma, tai įvyko ne vienais metais. Ir lenkai pa-

stebėjo, kad čia mažai kas giedama lenkiškai; kažkas pra-

dėjo gundyti, kad eitų giedoti rožančiaus, bet jie sako:

«Ot, kas ten eis; viena, mums toli, o antra — dėkui lie-

tuviams, kad ir tiek pagieda lenkiškai. Koliatorius 2

Žilinskas taipogi iš pradžių nebuvo priešingas lietuviams.

Jisai man kalbėjo: «Kodėl bažnyčioj mažai lenkiškų pa-

maldų. Aš sakau, kad man vistiek, ar lenkiškai, ar lie-

tuviškai, — by tik žmonės meldžiasi ir gieda». Po 1904

metų lenkai paskirstė globėjus, kurie turi prižiūrėti, kad

bažnyčiose būtų kiek galima palaikoma lenkystė. Jei atsi-

tiktų priešingai, tai reikia paagituoti. Mūsų parapijoms

(Daugai, Nedzingė, Alovė ir kit.) buvo paskirtas vėliau

pagarsėjęs iš Pivašiūnų Kucevičius. P. Žilinskas pasakė:

«Pas mus ramu ir bažnyčioj gera tvarka, dėl to prašau į

mūsų parapiją nesikišti». Iš tos priežasties Nedzingėj ir

buvo visada ramu iki 1910 metų. P. Žilinskas nebuvo
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priešingas tai tvarkai ir kada tik būdavo bažnyčioje, ar
lietuviškai, ar lenkiškai giedodavo suplikacijas ir neišei-
davo iš bažnyčios, iki kunigas evangeliją sakykloj per-
skaitydavo. .

Agitacija lenkų tarpe, tur būt, buvo tik nežinia iš
kur; tikriausia iš dvaro per ekonomą Maciulevičių, kursį
Nedzingę atvyko iš Giedraičių parapijos, ir dažnai bū-
davo okol. Beniūnų. Tarp jų ir atsirado aršiausių riauši-
ninkų.

1908 metais lenkai susitarė vieną sekmadienį ateiti“
anksti bažnyčion ir giedoti rožančių ir giesmes lenkiš-
kai, ir būtinai visi. Atėjo sutartas sekmadienis. Atvyko
tik vienų vienas lenkas — iš Karužių Kam... Matyda-
mas, kad daugiau niekas neateina, o lietuviai, kaip pa-
prastai, pradėjo rožančių giedoti; Kam. išėjęs iš bažny-
čios nuėjo čia pat pas B. aludėn. Tas, išvydęs jį taip
anksti, sako: «O kas tai, kad taip anksti pribuvai baž-
nyčion?» — Ot, sako, nutarėm šiandien susieiti, lenkiš-
kai bažnyčioj rožančių giedoti, bet daugiau niekas ne-
atėjo, tai lietuviai vėl gieda lietuviškai. — Šeimininkas,
ištraukęs iš pagalvės buteliuką baltosios, sako: «Eikš šian,
Kam ..., mes čia atgiedosim rožančių'» Sužinoję apie
tai lietuviai, pradėjo juoktis iš «šlėktų rožančiaus»,

Paminėtini Nedzingėje 1910 metai.
Per Naujus metus prieš rytmetines pamaldas atėjo

zokristijon keli lenkai ir sako man: «Mes šiandien gie-
dosim ir rožančių lenkiškai». — Gerai, sakau, bet gali
iš to išeiti nesutikimai, nes, kaip visuomet, ateis lietu-
viai giesmininkai, o netikėtai atradę giedant užpyks ant
jūsų. Bet kad jūs jau susirinkot, aš negaliu jums užginti:
giedokit.»  Susirinkę giesmininkai nustebo ir nežino, kas
čia pasidarė: klaupyklose ir aplink jas sustoję lenkai (dargi
iš kitų parapijų) gieda rožančių lenkiškai. Kvietė ir lie-
tuvius, kad jiems padėtų giedoti, nes jie vieni nelabai mo-
kėjo, tuo labiau, kai teks giedoti giesmes. Mažai kas
iš lietuvių prie jų prisidėjo: kiti gi griežtai atsisakė gie-
doti lenkų dienomis. Tą pačią dieną per mišparus, kai
eidamas procesiją užgiedojau «<Te Deum laudamus», lietu-
viai negiedojo, o lenkai nemokėjo, ir atėjau tylomis baž-
nyčion.
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Lietuviai dabar jau reikalavo paskirti lenkams pamal-
das pagal jų eilę, ir tegul sau jie patys gieda. Lenkų
buvo maždaug ketvirta dalis. Atsiskyrus 1906 metais
Perlojai ir dar porai sodžių, Nedzingėj liko trys tūkstan-
čiai asmenų, iš kurių, man rodės, buvo apie septyni šim-
tai jei ne pačių lenkų, tai norinčių pamaldų lenkų kalba.
Taigi leiuviai ir reikalavo lenkams duoti ketvirtą šventą
dieną, bet lenkai norėjo, kad pamaldos būtų pusiau, t.y.
kad vieną šventadienį lietuviškai, o antrą lenkiškai.

Turiu čia paaiškinti pamaldų persikeitimo tvarką
1910 m. Kadangi lenkai norėjo kas antrą šventadienį
giedoti, o lietuviai su tuo nesutiko, man vėl norėjosi atsi-
žvelgiantįkoliatorių p. Žilinskį palikti kas antrą šventa-
dienį suplikacijas lenkiškai. Tokią tvarką paskelbiau žmo-
nėms, susirinkusiems prie špitolės: vieną šventadienį bus
viskas tik lietuviškai, o antrą taip, kaip lig šiol buvo:

procesijoj, suplikacija ir pamokslas — lenkiškai; trečią
šventadienį vėl viskas lietuviškai, o ketvirtą — viskas
lenkiškai. Lietuviai su tuo dar sutiko, bet lenkai nei iš
tolo, norėjo, kad viskas būtų per pusę. Vienok aš pa-

skelbiau šitą tvarką ir pasakiau, kad sekmadienį po Trijų
Karalių bus viskas (ir rožančius) lenkiškai. Antrą šventa-
dienį lietuviai nedavė kunigui užgiedoti lenkiškai proce-
sijoj. Taip pat ir suplikacijas jie patys atgiedojo lietu-
viškai. Sekmadienį po Trijų Karalių lietuviai susirinko,
kaip paprastai, ir giedojo rožančių. Atėjo pasivėlavę ir

lenkai. Radę lietuvius giedant, bėga klebonijon, reika-

laudami, kad klebonas eitų bažnyčion ir lieptų lietuviams
nustot giedoti. Aš pasakiau: «Matot, kad lietuviai ma-
nęs nepaklausė ir gieda; tai kad aš nueisiu, gali vėl ne-
paklausyti. Palaukit truputį, kai jie pabaigs: tada aš
jiems įsakysiu, kad daugiau negiedotų».

«Kadtaip, tai ir mes eisim ir giedosim!» — suriko

lenkai. Nuėję bažnyčion sustojo pas grotas ir pradėjo
giedoti rožančių, maišydami lietuviams. Tą sekmadienį
visą dieną buvo netvarka: lietuviai giedojo lietuviškai, o

lenkai — lenkiškai; o todėl, kad vieni kitus norėjo per-

rėkti, išėjo ne giedojimas, tik riksmas. Bažnyčion aš

nuėjau tik sumai. Su procesija nėjau. Kai pradėjau

sakyti lenkišką pamokslą, vienas lietuvių sušuko: «Eikit
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iš bažnyčios!» — ir daugumas išėjo. Aš laikiausi vienok
visą laiką nešališkai; dargi nebariau nei vienų, nei kitų,
kad nesukelčiau vienų prieš kitus. Po to klausiau lietu-
vių: <Dėlko jūs manęs nepaklausėt ir giedojot, kada buvo
paskirta lenkams? «Dėl to, atsakė, kad ir jie nesutiko su
klebono tvarka. Taigi lauksim valdytojo paliepimo: kaip
jis lieps, taip ir bus». Bažnyčioje netvarka buvo tik vieną
sekmadienį, bet šalia bažnyčios kas šventadienis ėjo gin-
čai tarp lietuvių ir lenkų.

Apie tuos nesutikimus buvo parašyta lietuvių ir rusų
laikraščiuose, iš kurių apie tai sužinojo ir gubernatorius.
Jis paskelbė Nedzingėj sustiprintą apsaugą, ir kas šventa-
dienis per visą žiemą būdavo čia po keletą stražnikų ir
urėdnikų. Policija sustatė protokolą ir padavė lenkus
teisman. Pavasarį, gegužės mėnesy viršininkas iššaukė
mane ir keliolika lietuvių liudininkais, teipgi keliolika
lenkų, kaip nusikaltusius.  Pirmučiausia paklaustas, aš
pasakiau, kaip buvo: «Tą sekmadienį buvo skirta lenkams,
bet suėjo lietuviai ir giedojo rožančių. Atėjo lenkai kle-
bonijon ir sako man, kad eičiau bažnyčion pasakyti lie-
tuviams, kad jie negiedotų. Bet aš atsakiau, kad jie gali
manęs dabar nepaklausyti; palaukit, ligi pabaigs: tada
liepsiu lietuviams, kad daugiau negiedotų. Bet lenkai
manęs nepaklausė: nuėjo bažnyčion ir giedojo». Ir dar
aš pridūriau: «Prašyčiau Zemskį, kad šitą bylą panai-
kintum, nes tai atsitiko tik vieną kartą, ir galima sakyti,
per nesusipratimą».  Zemskis atsakė, jog tai ne nuo jo
priklauso ir, kad ta byla turės eiti toliau. Po to paklausė
kelių lietuvių; ir gale lenkų, dėl ko jie taip darė ir maišė
lietuviams giedoti? Zinoma, tie vertė kaltybę ant lietu-
vių, kad šie jiem nedavė giedoti, nes ta diena buvo len-
kams skirta. Zemiečių viršininkas pasakė: «Ar negir-
dėjot, kai ir dabar klebonas pakartojo, jog jums liepė
palaukti, kol lietuviai pabaigs giedoti, o jūs nepaklausėt
ir, nuėję bažnyčion, kėlėt triukšmą. Bažnyčia ne dar-
žinė, kad taip elgtis». Kaip lietuvių, taip paskiau ir vieno
lenko paklausė: «Kas tu esi?» — «Lenkas (polak)» — at-
sakė. «Dėl ko gi tu lenkas? Iš kur tu, gal iš Lenkijos
atvažiavai?» — Ne, aš čia gimęs, bet dėl to lenkas, kad
esu «šlėkta» (dvorianin). — «Argi, klausia Zemskis,
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«šlėkta» negali būti lietuvis?» — Dėl to atsako, kad aš
lenkiškai kalbu. — «Argi lietuvis negali kalbėti lenkiš-
kai? ot aš, sako, gal, kalbu prancūziškai, arba vokiškai,
bet dėl to nebūsiu nei prancūzas, nei vokietis» — Dėl to,

sako toliau lenkas, kad aš «ant lenkiško liežuvio užgi-
miau». — Čia visi pradėjo juoktis, o Zemskis sako: «Tai
jau aš žinau tikriausiai, kad ne ant liežuvio gimei.»

Už poros mėnesių apskrities teismo vėl tie patys
buvome pašaukti Varėnon. Čia lietuviai, lenkų papra-
šyti, nieko blogo lenkams nepasakė, — taip lenkai ir liko
išteisinti. Bet jei lietuviai būtų pasakę, kad lenkai jiems
maišę giedoti, — būtų keletą savaičių patupėję kalėjime.

Po to (1910 m.) sumišimo sekmadienio keli lenkai
nuvažiavo Vilniun pas Valdytoją su skundu, kad lietuviai
jiems nedavė tą šventadienį giedoti ir kad toliau jiems
skiria tik ketvirtą šventadienį, nors jų esama nemažiau,
kaip trečia dalis visos Nedzingės parapijos. Valdytojas
jiems paliepęs surašyti norinčius lenkiškų pamaldų, ir jeigu
bus trečia dalis, tai ir gausią 3-čią dalį, o jei daugiau,

kaip trečia dalis, tai, gal, ir pusę. Lenkai, sugrįžę iš
Vilniaus, tuojau ėmėsi darbo: pirmučiausiai surašinėti
dvarų gyventojus ir ordinarčikus, akaličių šlėktas ir, pa-
galiau, po sodžius, kur žinojo lietuvius, norinčius lenkiškai
melstis ir giedoti. Kai į kai kuriuos sodžius nuvažiavo,
jie tiesiog sumelavo, sakydami. «Kadangi jūs meldžiatės.
ir poterius kalbat lenkiškai, tai klebonas liepė jus visus
prie lenkų prirašyti» Tokiu būdu visus tokius surašę,
reikalavo tik, kad kas už juos, nemokančius rašyti, pasi-
rašytų. O jau savo lenkus tai surašė, kurie ir buvo ir

nebuvo, keno tik žemė buvo, arba kada nors gyveno. Ir
taip prirašė arti tūkstančio. Paskutinę dieną prieš Grab-
nyčias lenkų raštininkai Nedzingės miestelyj pas žydelį
ilgokai linksminosi. Apie 3 val. išvažiavo baigt rašinė-
jimą, kad būtų nors tūkstantis.  Pakely užvažiavo Pane-
dzingių sodžiun pas J. Makarevičių: manė, kad ir jis užsi-
rašys, «nes, sako, žmogus meldžiasi lenkiškai, o seniau ir
rožančių lenkiškai giedojo». Jo sūnus pasakė: «Dabar
tėvo nėra namie, pas kleboną ledus veža; vakare sugrįš».
— Tai gerai, pasakyk, kad grįždami namo užvažiuosim,
tegul mūs laukia — ir nuvažiavo per Mikniūnų sodžių į
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Meškučius. Čia keletą užrašė ir vėlokai apie 10 val.
vak., nes, sako, su degtine ir užkanda važinėjo, sugrįžo
Panedzingėn. Užėjo pas Juozą Makarevičių ir sako:
«Gal užsirašysi lenku?» — O kodėl ne, gal ir užsirašysiu.
Bet kur gi rašytis? ant ko? — «O, manai, kad ant kokio
popieriuko? Su mumis važiuoja visa raštinė; yra ten ant
vežimo.» Tuojau atnešė «raštinę» pirkion, ir įėjo rašti-
ninkas: mat, jie visą laiką trise važinėjo: du keisdamiesi,

o trečias, Jočis iš Beniūnų, kaip raštininkas. Kad vieno-
dai būtų parašyta, jis pats beveik mėnesį be pertraukio
važinėjo ir rašė. Padėjo raštus ant stalo ir liepia rašy-
tis. O čia Juozas tai pypkę deda, tai vėl rūko, ieško
akinių. Duktė pirmoji išspruko iš pirkios, kai tik rašti-
ninkai pasirodė. Atėjo ir kitas Juozas Makarevičius, ir
pradeda abudu ginčytis: «Tai tu pirmas rašykis.» — Ne,
tu pirmiau, tu vyresnis. — Atėjo ir Vincas Makarevičius.
Tas pradėjo užsipuldinėti: «Kas čia, dėl ko jūs rašot?
ar antrą sukilimą lenkai žada daryti ?.. — Na, tylėk, būk
žmogus ir tu pasirašysi. — Tuo pat laiku įėjo viena mo-
teriškė, kita ir daugiau. Susiprato raštininkai, kad gal
būt čia blogai: paėmė knygas ir traukiasi į duris, o čia
vienas — brūkšt — ir ištraukė. Tas rėkt, kad «<niema
papierėw!» Lenkai pro duris...  Tamsioj priemenėj
sugriuvo .... o moterys, besivydamos, ant jų....  Per-
sigandę šlėktos pribėgo prie arklių, paėmė vadeles, už-
kirto arkliams. — Arklių būta išsikinkiusių: mat, sąvar-
žos buvo paleistos. Nėr ką daryt, vienas už vienos ie-
nos, kitas už kitos, ir traukia, o čia moterys bėgiojo ir

mėtė, kuo papuolė... Apie pusiaunaktį, panedzingiečių
išvaryti toli nuo kaimo, atsibaldė į Nedzingių dvarą,
pas akamaną. Įeina snieguoti, be kepurių, be pirštinių.
«0 jūs čia, ar iš pragaro išlindot?!» — sako akamanas.
— O, kad juos velniai, tuos panedzingiečius!  Užpuolė
ant mūsų... ir popierius atėmė... — «No, nesijuokit,
kalbėkit teisybę, ar daug surašėt?» — Taigi sakom tei-
sybę: mes užvažiavom Panedzingėn pas Juozą Makarevi-
čių, nes mums tik vieno ir trūko iki tūkstančio; sakėm

«rėwno bedzie tysiąc», o čia ir visus popierius atėmė...
— Urėdas vėl juos sukeikė, kam jie Panedzingėn va-
žiavo, juk iš ten yra daugiausia giesmininkų ir giesmi-
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ninkų pikčiausių lenkystės priešų. Ant rytojaus trys šlėk-
tos nuvažiavo pas Valdytoją su skundu, kad lietuviai
atėmė nuo jų sąrašą ir jis dabar pas kleboną. Pasisakė,
kad jie dabar paduosią gubernatoriui ant lietuvių skundą,
kad užpuolė ant jų, kad sąrašą, padirbtą Valdytojui lie-
piant, nuo jų atėmė. Vienok Valdytojas su tuo nesutiko,
paliepęs tik tą skriaudą «apieravoti» Dievui, ir suramino,
kad su laiku tvarka bažnyčioj bus padaryta.

Lietuviai, atėmę sąrašą, buvo pas mane jį atnešę,
bet aš nepriėmiau sakydamas: «Atėmėt, tai ir turėkit
sau, man jų nereikia. Vėliau, kai Valdytojas įsakė iš tų
sąrašų padaryti naują surašymą, pasakiau lietuviams, kad
man juos atneštų. Praėjus kiek laiko, lietuviai norėjo iš
manęs juos išgauti, sakydami, kad Sąjunga reikalauja,
bet aš nedaviau, dėl to, kad Valdytojas ir lenkai dabar
žinojo, kad tie popieriai pas mane, o jei būtų tie popie-
riai pakliuvę valdžiai, galėjo būti didelė byla.

1911 metais, Valdytojui liepus, visur, taip pat ir
„Nedzingėj, buvo surašomi lietuviai ir lenkai.  Nedzingėj
iš trijų tūkstančių parapijonių du tūkstančiai penki šimtai
lietuvių ir penki šimtai lenkų. Pagal cirkuliarą, Nedzin-
gės parapija priskaitoma prie ketvirtos kategorijos, t. y.
čia turi būti tiktai pamokslas ir lenkiškai, o visos pamal-
dos vien lietuviškai. Bet Nedzingėj pasiliko dar ir kas
ketvirtas šventadienis lenkiškai visos pamaldos. Nors
lietuviai ir prašė mane vykdyti pamaldas pagal cirkuliarą,
bet aš nenorėjau tvarkos ardyti. Turiu čia pridėti, kad
perskaitęs sąrašą, tris kartus iš sakyklos kviečiau lietu-
vius ir lenkus ateiti į špitolę peržiūrėti skaitytus sąrašus
ir padėti sustatyti aktą. Lietuviai atėjo, o lenkas nei vienas.
Sąrašai buvo nusiųsti pas Valdytoją. Lenkai padavė Val-
dytojui skundą, kad aš patsai, o ne jie išrinko du žmo-
nes atstovauti darant aktą ir kad ne visi lenkai surašyti.
Valdytojas lenkų paklausė, ir aš vėl turėjau du kartu
skelbti iš sakyklos, kas užsirašė prie lietuvių, o kas prie
lenkų, ir vėl kviečiau ateiti lietuvius ir lenkus peržiūrėti
sąrašą ir išrinkti po du atstovu sustatyti aktą. Ir dabar
lenkai neatėjo. Reikia pažymėti, kad visados tokiuose
atsitikimuose eidavo tartis į dvarą.

Siuo savo pasielgimu lenkai sau pakenkė, nes jiems
skirtą dieną neatėjus surašyti aktą, aš tai pažymėjau, ir
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daugiau jau jie nebegalėjo skųstis Valdytojui, kad nege-
rai padarytas sąrašas. Zinau, kad jie vėl mėgino tai da-
ryti, bet Valdytojas jau jų nebeklausė.

Pagal tvarką, kad lenkai gavo kas ketvirtą šventa-
dienį, Velykos teko lenkams.  Giedojimas išėjo ne-
puikiai; dargi kai kur visiškai tylėjo, arba vargonininkas
vienas giedojo. O čia vėl, kaip tyčiomis, ir šv. Vincen-
tas — atlaidai, vėl tenka lenkams. Lietuviai nuvažiavo
pas Valdytoją su skundu, kad aš nepildau cirkuliaro.
Tuo blogiau, kad lenkai nemoka giedoti: nebus kam gie-
doti per atlaidus. Valdytojas paklausė: «Kiek lenkų? o
kiek lietuvių)» Tiems pasakius, atsakė: «Nedzingė pri-
skaitoma prie ketvirtos kategorijos, ir pasakykit klebonui,
kad laikytųsi cirkuliaro.» Nedzingiečiams paprašius para-
šyti apie tai klebonui, Valdytojas atsakė: «Dabar niekam
nerašau, ant to išdaviau cirkuliarą.»

Kada man buvo apie tai pranešta, aš iš sakyklos
paskelbiau: «Nors šiemet šv. Vincento dieną išpuola pa-
maldos lenkiškai, bet bus lietuviškai, dėl to, kad lenkai

nemoka giedoti, — žinot patys, kaip blogai išėjo per
Velykas.» Lenkai pasakė: «Jei atėmė nuo mūsų šv. Vin-
centą, tegul sau turi ir visa. Mes <«išsistorosim» jei ne
antrą, tai bent trečią šventadienį, arba p. Zilinskas pa-
darys Nedzingės bažnyčią koplyčia ir viskas bus lenkiš-
kai». Nuo to laiko ir pasiliko visos pamaldos lietuviškai,
o lenkiškai tik pamokslas. a

Nuo 1911 metų bažn. koliatorius p. Zilinskas atsi-
sakė mokėti algą klebonui, mat, dėl to, kad viskas bažny-
čioj lietuviškai. Paskirta mokėti metams 400 rub. Man
atvažiavus Nedzingėn, p. Z. mane klausė, kaip reiks mo-
kėti pensiją, ar ketvirčiais, 0, gal, gale metų, tai jam
būtų geriau. Aš sutikau gauti visą gale metų. Po Naujų
1913 metų atsisakė mokėti už 1912 metus. Apie tai
pranešiau Konsistorijai, bet ir Konsistorija pasirodė esanti
lenkystės šalininkė, nes aš rašiau apie pensiją, o ji man
atsakė apie pamaldas.

Nedzingė skaitoma ketvirtos eilės parapija, bet val-
džia pensijos kunigui nemoka. 1844 metais generolas
Vincas Žilinskas pastatė čia bažnyčią—kaip koplyčią —
norėjo, kad čia jį palaidotų. Keletai metų praėjus buvo pa-
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daryta Merkinėstilija. O kadangi Žilinskas neturėjo vaikų,
tai 1858 metais užrašė savo dvarą Nedzingės giminai-
čiu. Domininkui Žilinskui, tėvui dabartinio Nedzingės
dvaro savininko. Duoda dvarui aštuonis tūkstančius rub-
lių ir kad nuo tos sumos mokėtų 5 procentus Nedzingės
klebonui. Tokius popierius jis padarė Poltavoj, nes jisai
ten tarnavo kariuomenėj. Tokį paskyrimą pranešė Vil-
niaus Konsistorijai ir prašė, kad Nedzingę iš filijos pa-
darytų parapija.  Konsistorius, gavęs tokį dokumentą, iš-
pildo jo prašymą ir padaro Nedzingę parapija. Bet nei
Konsistorius nei Poltavos palata neparsiuntė Vilniaus pa-
latai patvirtinti tokį gen. Alinsko palikimą, dėl to Žilins-
kas galėjo parduoti savo dvarą. Dabartinis koliatorius Ži-
linskas atsisakė mokėti pensiją.  Atvažiavęs Nedzingėn
sutikau su Žilinsku, kad „pensiją mokėtų ne kiekvieną
ketvirtį, bet gale metų. Žilinskas pasielgė «nehonoriš-
kai», nes kada gale metų priminiau jam pensiją — pa-
sakė: «Argi aš žadėjau jums mokėti?» Ir ligi šio laiko
nepildo savo prižadėjimų, nors aš savo pareigas atlikau.

Gavęs atsakymą, kad nemokės pensijos, pranešiau
apie tai Konsistorijai. Nesulaukdamas iš ten atsakymo,
pats nuvažiavau Vilniun ir užėjau Konsistorijon. Pralo-
tas Baika man pasakė: «Juk Žilinskas moka jums algą
už egzekvijas, ir pradėjo manęs klausinėti apie bažny-
čios pamaldų tvarką. Aš, sakau, įvedžiau tvarką baž-
nyčioj pagal Valdytojo cirkuliarą, kad neturėtum atsako.

(Kun. Stibiriokas).

Pulkininkas Julius Čaplikas.

Pulk. Čaplikas yra kilęs iš Vinkšninės kaimo, Ne-
dzingės valsčiaus. (Gimęs 1888 m. gegužės m. 20 d.
Baigęs Gardine gimnazijos 4 klases, Vilniuje išėjo dar
penktą klasę. 1912 m. baigė Petrapilio Rymo Katalikų
dvasišką seminariją, bet nepanorėjęs būti kunigu, tarnavo
provizoriaus padėjėju prie Charkovo Universiteto.

1915 m. birželio mėn. 1 d. baigė Vilniuje Karo
Mokyklą ir įstojoį 6 Tauridos grenadienių didžiojo Rusi-
jos kunigaikščio Mykolo Mikalojaus pulką.
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1917 m. gruodžio mėn.
24 d. karin. Caplikas įstojo
į lietuvių atsargos batalijoną
Vitebske. Sugrįžęs Lietuvon,
1918 m. lapkričio mėn. 18
d. įstojo savanoriu į besiku-
riantį 1 pėst. pulką.

Pulke iš pradžių buvo
adjutantu, vėliau štabo Virši-
ninku, 3 bataliono vadu ir
apie du mėnesiu laikinai ėjo
pulko vado pareigas.

1919 m. spalių m. 17 d.
išėjo iš 1 pėst. pulko ir buvo
paskirtas eiti Ukmergės ba-
taliono vado pareigas. Sitas | miDSŠ
batalionas, karinin. Čapliko Pulk. J. Čaplikas.
vadovaujamas, vėliau išaugo į
8 pėst. pulką. Karin. Čapl. jį vadovavo iki 1921 m.
sausio 13 d. Siuo laikotarpiu, tariant, nuo rugsėjo mėn.
23 d. iki lapkričio m. 17 d. jis buvo lenkų nelaisvėj. Iš
nelaisvės dusyk mėgino pabėgti. Pirmąsyk buvo be-
bėgant sugautas, bet antru syk pavyko laimingai pa-
bėgti. Sugrįžus iš nelaisvės buvo paskirtas Generalinio
Stabo operatyvinės dalies viršininku.

1921 m. geg. m. 29 d. paskirtas Kedainių Karo
Komendantu. 1922 m. balandžio mėn. perkeltas komen-
dantu į Trakų apskritį, kur išbuvo iki tų pačių metų lie-
pos mėn. 29 d.

1922 m. liepos mėn. pabaigoje paskirtas 7 pėst.
pulko vadu.

Už mūšius su bolševikais ties Salakais apdovano-
tas Vyties kryžium.

19— m. išėjo atsargon ir buvo Trakų ir Kauno
apskrities viršininku.

1928 m. birželio mėn. vėl grįžoį kariuomenę ir
dabar yra 2 pėst. pulko vadas.

    

525

   



Viktoras Volonsevičius

Yra gimęs Sapiegiškių kaime, Nedzingės valsč. 1889
metais. Nedzingėj baigęs pradžios mokyklą, 1910 metais

baigė klasinę Šv. Kate-
rinos gimnaziją Petro-
grade. Ten pat baigė ir
Universiteto teisių fakul-
tetą.

i 1915 metais birže-
lio mėn. 1 d. baigė Vla-
dimirovską pėst. Karo
Mokyklą. Didžiajam ka-
re teko dalyvauti mū-
šiuose.

1920 m. grįžęs Ne-
priklausomon Lietuvon,
pastojo Vidaus Reikalų
Ministerijon, kur su maža

pertrauka ir dabar te-
betarnauja. Dabar yra
Seinų apskrities viršinin-
ku Lazdijuose.

 

Viktoras Volonsevičius.

Malūnai: 1) Žilinsko Jono vandens, Nedzingėje.
2) Cibulskio Kazio motorinis, Bieniūnose.

Krautuvės 4, iš jų 1 katalikų; automobilis 1, Perlo-
joj 5 krautuvės, iš jų 3 žydų.

Totorių 2 šeimynos, rusų — Karužų kaimas 3 šeim.
Sukarevka 2 šeimynos.

Ežerai: 1) Nedzingės 344 ha 2) Salinis-Baudze-
riškės 56 ha 3) Ilgelis 16 ha 3) Kampis 45 ha 5) Pil-
vingis 39 ha. Viso 494 ha. Visi valdžios žinioje.

Dvarai: 1) Nedzingės 333,29 ha, išparceliuotas
1924 m. Centrą valdo Žilinskas Jonas. 2) Lesagurų
251.62 ha, išparceliuotas 1924 m. Centras valdžios ži-
nioj. 3) Pakaršio-Dainonių 221,75 ha, išparceliuotas 1925
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m. Centrą valdo Zlotas Vaclovas. 4) Pakaršio 120,25 ha
neparceliuotas, valdžios žinioj.

Pradžios mokyklos:

1) Nedzingės, įst. 1920 m. Mok.: nuo 1920 iki 1923 m.
"Balčiūnas Ignas, 1924 —1926 m. Povilaitytė Barbora,
1927—1930 m. Nadzeika Leonardas ir Kalinauskaitė Ju-
lija.

2) Rokaučių, įst. 1918 m. Mok.: nuo 1919—1919 m.
pradž. ir Jonas Vladas Kazlauskai, 1919 m. pabaigoj ir iki
1923 mokslo metų Stanelkaitė Ona, nuo 19723 mokslo me-
tų iki 1926 m. Zabiciūtė Emilija, 1927—1928 m. Petronėlė
Gelčytė, 1929-1930 m. Zibaitis Stepas.

3) Meškučių, įst. 1922 m. Mok.: nuo 1922 — 1923
mokslo metų Jerusevičius Juozas, 1924—1928 m. Zibaitis
Stepas.

4) Tolkūnų, įst. 1924 m. Mok.: nuo 1924— 1927
mokslo metų Raulušaitis Jonas, o nuo 1927 m. pabaigos
iki šio laiko Virbickas Adomas.

5) Kucakiemio, įst. 1927 m. Nuo įsteigimo iki šio
laiko mokytojauja Elena Kamarauskailė.

6) Piraitės, įst. 1925 m. Nuo įsteigimo iki šio laiko
mokytojauja Paulina Povilaitytė-Mickeliūnienė.

Pilvingių, įst. 1927 m. Nuo 1927 m. Šidlauskas Ig-
nas, 1928 m. Matulionytė Zosė, 192)—1930 m. Paugo-
nytė Marijona.

Nedzingės valsčiuje gaunami laikraščiai ir
žurnalai.

«Lietuvos Aidas» 1, «Rytas» 2, «Trimitas» 27, «Lie-
tuvos Ūkininkas» 21, «Ūkininkas» 2, «Vienybė» 1, «Diena»
10, «Mūsų Rytojus» 114, «Mūsų Laikraštis» 26, «Chata
Rodzinna» 18, «Karys»,6, «Jaunimas» 2, «Jaunųjų Pa-
saulis» 3, «Pavasaris» 1, «Zvaigždė» 3, «Zvaigždutė» 6,
«Vyriausybės Zinios» 1, «Ūkininko Patarėjas» 30, «Me-
džiotojas» 2, «Mūsų Vilnius» 10, «Sargyba» 3, «Bendras
Darbas» 76, «Naujas Žodis» 12, «Mokyklair gyvenimas»
«Lietuvos Mokykla» 2 ir «Saulutė» 7.
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Perloja

Iš padavimų ir pasakojimų apie Perloją.

Kiekvienas perlojiškis žino, kad «seniau Perloja
buvo didelis miestas. Jo ribos buvo nuo Merkinės ligi
Varėnos (matyt, apie kunigaikštystės ribas kalbama). Mie-
ste buvo kelios bažnyčios ir dvidešimt kalvių. Buvo ku-
nigas, kuris pastatė bažnyčią (kiti sako, dvarą) iš vienų
perlų. Nuo to vardas gautas Perloja» (kunigaikštis
Perlius). .

Pusė kilometro nuo Perlojos yra ežeras. Jo var-
das «Merga su vaiku», bet vadinamas «Paperlojis». Pa-
davimas sako:

— Ežeras ėjo dangum nuo Daugų. Ėjo, kaip de-
besys. Žmonės, pamatę jį, nusigando ir kalbėjo: «Jau
po Perlojos!» (vadinasi, dingus Perloja!) Ištarus šiuos
žodžius, ežeras prie Perlojos nusileido ir vadinamas «Pa-
perlojis». Mat, atspėtas jo tikras vardas.

Kitas padavimas sako, kad šiame ežere yra nus-
kendusi bažnyčia. (Matomai, apie buvusį vienuolyną prie
ežero kalbama). Viena mergaitė per mišias radusi iš
ežero kyšantį kaspiną. Jį traukusi. Girdėjusi skambi-
nant varpus ir, išsigandus, paleidusi. Naktį jai prisisap-
navęs, kad jeigu būtų kaspiną nepaleidus, būtų ištrau-
kusi bažnyčią. Ž

Už ežero yra «Kartuvių kalnas». Prie jo buvo dva-
ras, kunigaikštiškas. Kas ant to kalno buvo daroma —
nežinia.

Per Perloją ėjo didysis Vilniaus — Merkinės — Gar-
dino kelias.
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Perlojoje randama daug lenkų XV-—-XVII a.a. pi-
nigų. Randama pinigų ir kitų kraštų. Sakoma, buvo
miestas «Magdenburgo teisėmis». Turėjo knygą, kurioje
jo teisės buvo surašytos. Toji knyga buvo su odiniais
diržais, ant rankų knygos laikytojo apvynioti, kad nieks
knygos neatimtų.

Miestas turėjo daug karčiamų, kariuomenės stovy-
klą (kareivines), rotušę, ar, gal, kunigaikščių užvažiuoja-
mąjį namą, kelias kalves (kaipo didžiojo kelio punktas
dienos kelionės į Vilnių.)

Buvo dvaras, kunigaikščio vietininko valdomas. Dva-
ras prie miesto nepriklausė.

Per «metežių» miestas sugriautas ir jo jau niekasne-
atstatė. Napoleonui žygiuojant, miesto jau nebuvo. Buvo
tik kaimas. Jame buvo koncentruota rusų kariuomenės
maisto bei pašaro atsarga. Rusų kariuom. traukiantis,
sunaikinta. Prancūzai kaime rado tik vieną moterį. Visi
buvo išbėgę į miškus ir prancūzmetį tenai praleido.

Iš padavimų ir pasakojimų reikia spėti, kad Perloja
atsirado tiktai apie XIV a.

Anksčiau gyvenamoji vieta, kaipo strateginis punk-
tas, buvo 3 klm. atstu į miškus ir pelkes, kaip ir sa-
loje. Istorikų minima ir spėjama Voruta apie Varėną.
Keistas vietovių pavadinimuose žodžio šaknies «Var» ar
«Vor» linksniavimas: «Salovartis», «Vartavalakis», «Pa-
vartaunė», «Vartaunė». Prie tos salos, kurioje yra dau-
gybė sutrunėjusių kaulų bei užnešto smėlio, juodžemio
sluoksnis. Ežero vardas «Ašarinis». Iš ežero ištekanti
«Ašarinė» upė, antra «Mildupis». «Ašarinis» ežeras turi
daugybę padavimų. «Ežere miega karalaitė su daugybe
aukso skrynių. Žvejai užkabinę tinklu tas skrynias».

— Vienas naktigonis matė išėjusį iš ežero didelį
žaltį, su galu nutraukto retežio. Žaltys buvo milžiniškas,

— Sakoma, kad ežere nuskandintos patrankos —
(šalia stiprus strat. punkt., gal minimoji «Voruta», kovose
sugriautas, «Ašarinis» vard. ežero — daug verksmo!)

— Naktigonis matęs išėjusią užkeiktą pinigų skry-
nią. Kepurę pinigų prisisėmęs, bet pinigai jo rankose iš-
nykę. (Cia apie buvusios tvirtovės, gal, «Vorutos» —
turtus.)
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Buvusią sodybą apsupančios milžiniškos balos — Ša-
čios» — vokiškai skambąs vardas (buvusiai vietovei di-
delė vokiečių įtaka XI-XIII amžiuj! ar ne Mindaugo
laikais!)

Sioje vietovėje randama kaulų, puodų šukių, rasta
geležinė meškerė, žiedų. Prieš Didįjį karą rasta seno-
viškų nepažįstamų pinigų, kurie išmėtyti ir kurių šiuos
žodžius rašantis nematė. Sakoma, kad rastas akmenyje
lyg antspaudas su raidėmis. Irgi pragaišintas — aš irgi
jo nemačiau.

— Nuo ligų geriausias vaistas, jei tose vietose pa-
rinksi kaulų nuotrupų, sudžiovinsi, sumalsi ir išgersi su
vandeniu.

Zmonėse yra viena įdomi, daug ką pasakojanti vie-
tinė patarlė: «Pražilai, ir Punioj nebuvail». Ši patarlė
sakoma tada, kai norima pabrėžti, kad asmuo, į kurį nu-
kreipta posakis, nebuvo ar nežino paprasčiausių kasdie-
ninių dalykų. (Gal strateginis ryšys su Punia),

Mokyt. Aravičius.

Perlojos bažnyčia.

Senoji Perlojos bažnytėlė statyta Vytauto Did. lai-
kais iš maumedžio. Dabar tokių medžių nebėra Lietu-
voje. Tiek šimtų metų išstovėjus bažnytėlė, o sienose
medžio nei kirvis neįkerta, — toks tvirtas ir kietas.

Bažnyčia pirma buvusi mažutė, vėliau du kartu pri-
statyta. 1863 metais rusų valdžia ją uždarė ir tik 1905
metais kun. Čaplikui buvo leista atidaryti. Tad virš 40
metų perlojiškiai eidavo Nedzingės bažnyčion.

1928 metais liepos mėn. buvo pradėta statyti Per-
lojoj nauja mūrinė bažnyčia.

1930 Vytauto Didžiojo metais spalių m. 4 d. ji jau
buvo baigta ir pakonsekruota. Šiose iškilmėse dalyvavo
vyskupas Kukta, pral. Sužiedėlis, Labukas, kanaun.: Bu-
Nys, Varnas, Cijunaitis, dekanas Kraujalis, virš 20 kunigų,
Vidaus Reikalų Ministeris P. Aravičius, apskrities polici-
jos vadas Kondrackis, daugybė svečių ir didelė žmonių
minia,
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Bažnyčios pastatymas kaštavo 140,000 litų. Ameri-
kos lietuviai sudėjo aukų 18,000 litų, Lietuvoje surinkta
17,000 litų; perlojiškiai dėjo per 3 metus nuo valako po
1,200 litų; valdžia davė pašalpos: grynais pinigais 8,000
litų ir miško „medžiagos už 3,500 litų. Plytų, čia pat
Perlojoj degtų, suvartota 400,000.

Salovarčių kaimo buv. Amerikoj Anicedas Baublys
paaukojo bažnyčios įrengimui 5,000 litų; už juos padarytas
altorius.

 

 

Senutė Perlojos bažnyčia iš maumedžio,
Vytauto Didž. laikais statyta.

„ Bažnyčios «titulas» buvo šv. Baltramiejaus, dabar
Skapliernos ir šv. Pranciškaus. Parapijonių yra tik 1300 žm.

1905 m. klebonu buvo kun. Caplikas. Po jo buvo
kun. Sapara, kuris ligotas guli Akmeny, Varėnos valsč.
(Varėna-Akmuo). Nuo kun. Saparos parapiją priėmė
kun. Petkelis, o po jo kun. P. Cibulskis, kuris pastatė
šią bažnyčią ir dabar tebeklebonauja.
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Perlojos „Respublika“,

Ateinu pas «Perlojos Respublikos» buvusį «Vyriau-
sybės narį» Juozą Lukoševičių. Paprastoj ūkiškoj gry-
čioj tuntuoja naginėm apsiavęs ir kailiniais užsigaubęs vi-
dutinio ūgio 37 metų vyras. Po gryčią bėgioja trys ma-
žučiai berniukai, jojo sūneliai. Prie pečiaus trūsia dar
stipri dzūkė — Juozo motina ir apylėtė žmona. Tėvas
Jonas tuo tarpu buvo išvykęs į kitus apskričius rinkti
Perlojos bažnyčiai pinigų.

Buvo gavėnios sekmadienio rytas. Gryčioj švaru,
ant prieždos tarp žarijų tyliai čirškėjo sagonėlio šukėj
taukai, o uždarytam pečiuj kepė bulviniai raguoliai. Ore
buvo šaltoka; visur pilna sniego. Per langą matėsi vie-
tomis užšalęs Merkys, o užmerky — lenkai.

Lukoševičiai dar buvo be pusryčių. Aš jau buvau
pas kleboną gėręs arbatos. Kviečia šeimininkė raguolių
valgyti. Pamačiau garuojančius, tik iš pečiaus ištrauktus,
sulaužytus raguolius, gardžius spirgučius ir taukus, taip
ir įsinorėjo pamėginti, užvalgyti. Dažau, kandu ir vėl
dažau ir vėl kandu. Gardu. Tarkuotų bulvių su griki-
niais miltais poros centimetrų storumo raguoliai tokie gar-
dūs... Su taukais gardu, su virtais rūkščiais riebiais
kopūstais dar gardžiau. Dar mėsos užkandau, — o gi
ir visai sotus tapau. Kad Kaune kartais tokio valgio gau-
tum, — tikrai pasidžiaugtum.

Pasisotinę, pasitiesėm ant stalo seną laikraštį ir ėmėm
rašyti apie perlojiškių kovas už Lietuvos nepriklauso-
mybę.

Pirmiausia kliuvo vokiečiams. Kada jie ėmė kraus-
tytis iš Lietuvos, perlojiškiai, susijieškoję paslėptus gink-
lus, kaip užspirgino, tai okupantai nešdinosi, kad net dul-
kės rūko.

Partizanų Perlojoj susidarė apie 40 narsių vyrų. Pas
visus buvo ginklai: kas turėjo šautuvą, kas revolverį. Tik
vokiečiai išėjo, — lenkai pasirodė. Jų buvo atvykę apie
60 žmonių, 1 autobusas. Šauliai ėmė tartis, kaip čia
tuos neprašytus svečius iškvietus. Lenkai, matomai, su-
siprato ir dūmė Merkinės link, iš kur jau nebegrįžo at-
gal. Jiems išvykstant mūsų šauliai kad užspirgino iš šau-
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tuvų keletą zalpų, tai kad jau nėrė lenkai! paliko net
keletą rogių ir kitų pabūklų. Tai buvo 1918 metais gruo-
džio pirmomis dienomis. Po kokios savaitės užėjo bol-
ševikai ir išbuvo iki Velykų.

Vienas iš žymesnių įvykių: Martynas Stoškus susiki-
virčijo su bolševikais.  Raudonarmietis šovė jam į koją
ir tas į antrą dieną mirė.

 

 

 

  uz. = Žr TAI

fhacsaus miesreijo Aisraus arska,

KATALIKŲ BAŽNSČIAS. PROJEKTAS. 
 =

Naujoji Perlojos bažnyčia.

Bolševikų priėjo pilnas bažnytkaimis: kiekvienoj gry-
čioj buvo po kelis rusus. Perlojiškiai laikėsi rezervuotai.
Per didelės buvo priešo jėgos, kad ką nors jiems galima
būtų padaryti, priešintis.

Mūsų kariuomenė kartu su vokiečiais bolševikus iš-
vijo. Vienas vokietys per apsirikimą nušovė Marę Be-
ručkienę. Per mūšį ji buvo užlipus ant tvarto ir pasi-
slėpus šiauduose. Mūšiui aprimus, ji lindo iš šiaudų.
Prie tvarto stovėta vokiečio. Sis, pamatęs lendančią
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iš šiaudų žmogystą, atstatė šautuvą ir paleido šūvįįgalvą:
moteriškė čia pat krito negyva.

Po šio mūšio bolševikai dar buvo vienai dienai at-
gal atsiėmę Perloją. Tačiau jie buvo vėl išvyti ir jau ne-
besugrįžo. Bet neilgai Perlojai teko laisvai gyventi.

Keletui dienų praslinkus, atėjo lenkų raitelių eska-
dronas ir apsistojo Varėnoj. Perlojoj lenkai nepasiliko.
Vėliau lenkai ėmė visoj apylinkėj šeimininkauti. Pirmiau-
sia nukentėjo Jonas (Petro) Česnulevičius ir Vincas (Julio)
Baublys už tai, kad apšaudė, kaip pirmiau minėjau, lenkų
autobusą ir kitus kartu išvykstančius iš Perlojos lenkus.
Tuos du perlojiškius lenkai suareštavo, nugabeno Vilniaus
kalėjiman, bet, išlaikę apie porą mėnesių, paleido.

Tas nei kiek nenugąsdino narsiųjų perlojiškių. Jie
nuolat budėjo savo bakūžių ir Lietuvos sargyboje (— ir
dabar dar nenustojo budėję).

Užėmus Perloją Lietuvos kariuomenei, per piktus
liežuvius 13 vietos gyventojų, dalyvavusių šaulių organi-
zavime, buvo suareštuoti. Jie buvo įtarti draugavime su
bolševikais. Perlojiškių vadas Cesnulevičius tuojau buvo
paliuosuotas, o likusius 12 vyrų 1 pėst. pulkas nugabeno
net Kauno sunkiųjų darbų kalėjiman, kur visą mėnesį iš-
buvę, be jokio tardymo, grįžo visi namo.

Mat, užimant lietuviams Perloją, iš to bažnytkaimio
juos sutiko šautuvų ir kulkosvydžių ugnis. Perlojiškiai,
perleidę būrius visokių kariuomenių, apiplėšti, sunaikinti,
niekuo daugiau nepasitikėjo, kaip savo jėgom.

Reikia pažymėti, kad dar prieš karą Varėnos lage-
riuos stovintieji rusai perlojiškius žinojo kaip narsiausius
visoj apylinkėj vyrus. Sakydavo: «oni privykli na letu
snarjadov lovit», — jie pripratę skrendančias granatas
gaudyti... Sis bažnytkaimis yra smėlynuose, žmonės
gyvena neturtingai. Pusę pragyvenimo gaudavo iš Va-
rėnos rusų stovyklos: tai artilerijos šovinių liekanas, tai
uogas, grybus rinkdavo ir rusams parduodavo, tai maistą
pristatydavo. Kilus karui, visų šitų įplaukų jie neteko.
Po karo, per visas lenkų—bolševikų—lietuvių perturba-
cijas Perloja tai pasidarydavo svarbesniu pereinamu punktu,
tai pakliūdavo neitralinėn zonon. Zonoje pasilikti, reiš-
kia atsiskirti nuo žmonių, nuo prekybos, nuo visuomeni-
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 nio judėjimo. Tai blo-
giau kalėjimo. Nuolat
bijok, kad neatšvilptų
kulka ar granata, ar
iš vienos, ar iš kitos

pusės. Paskum atsilan-
kymas visokios žval-
gybos, lenkų ir lietu-
vių šaulių veikimas,
visa tai skaudžiai atsi-
liepdavo į vietos gy-
ventojus. Tokiu būdu
pas perlojiškius savai-
me susidarė įprotis žiū-
rėti tik paties savęs,
nuo visų gintis, nie-

kam nepasitikėti. Taip
pamažėl ir pribrendo
klausimas sudaryti Per-
lojos Respubliką.

Buvo 1918 metų
ruduo.

Baisaus karo su-
naikintas turtas, sude-
ginti trobesiai slėgė
perlojiškių nuotaiką.

Per trejetą metų slė- Žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę

   
giami vokiečių okupa- paminklas Perlojoj.
cinės valdžios buvo
klusnūs visagaliams «germanams» — vokiečių žandarams
ir dar galingesniems šaltyšiams. Vargo spaudžiami seniai
perlojiškiai tyliai kentė. Bet jaunimas nenusiminė!

Sugrįžus iš Rusijos karo tremtiniams «raseičikams»,
jaunimo tarpe pasireiškė gyvesnis judėjimas. O kuomet,
tiesiog instinktyviai, perlojiškiai pajuto artėjantį žandarų
valdžios galą, pirmas uždavinys buvo — gauti ginklų.

Ginklus įsigydavo visokiais būdais: tai nusipirkdavo
iš kokio nors suktesnio vokietuko, tai vogdavo iš vokie-
čių transporto vežimų, arba, progai pasitaikius, ir atim-
davo nuo pašaliais klaidžiojančio vokiečių žandaro. Be
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to, pasirodė, kad daugelis turėjo paslėptų šautuvų, šovi-
nių ir rankinių granatų dar nuo 1915 metais besitraukian-
čių rusų.

Jau pabaigoje spalių mėnesio 1918 m. Perloja tu-
rėjo būrį ginkluotų narsių vyrų iš 50 žmonių, kurio vadu
buvo Jonas Cesnulevičius. Didesnė būrio dalis buvo
tarnavę rusų kariuomenėje, gerai suprato vieningumo ir
drausmės reikalą ir mokėjo vartoti ginklus. Neatsiliko
ir kiti. Gražu buvo pažiūrėti, kaip šiltais rudens vaka-
rais būrys, žinoma, be šautuvų vado Česnulevičiaus ve-
damas žygiavo Perlojos gatvėmis dainuodami «Siuntė
mane motinėlė į Dūnojų vandenėlios! Džiaugėsi perlo-
jiškės merginos savo bernais; tik retkarčiais koks nors
atsargesnis senis, ištraukęs iš dantų pypkę, perspėdavo:
«vaikeliai, saugokitės žandarų»!

Bet žandarai nekibo. Gal nenorėjo, o gal bijojo!
Lapkričio mėnesį Jonas Česnulevičius nuvyko į Vil-

nių. Po keleto dienų, jam grįžus, sužinojome, kad vo-
kiečiai iš Lietuvos kraustosi ir organizuojasi Lietuvos val-
džia. S

Lapkričio mėnesio, rodos, 13 d. (1918 m.) susirinko
perlojiečiai į visuotinąjį susirinkimą (sueigą). Taip pat iš
kitų kaimų, priklausančių Perlojos parapijai, atvyko rinkti
atstovai. Buvo išrinktas parapijos komitetas. Tuo būdu
susidarė oficialė «Perlojos respublikos» valdžia.

Į komitetą buvo išrinkti: pirmininku Jonas Česnule-
vičius, sekretorium Zigmas Jonytis; — nariais — Jonas
Svirskas, Vincas Baublys ir Raulas Baublys.

Tolimesnį organizacinį darbą susirinkimas pavedė
vykdyti komitetui.

Būrio vadovavimą paėmė Juozas Lukaševičius.
Kaip tik tuo laiku vokiečiai pradėjo trauktis iš Lie-

tuvos. Vienas jų būrys užsuko į Perloją ir pradėjo, iš
papratimo, plėšti gyventojų turtą, matyt, nežinodami, kad
pakliuvo svetimos «Respublikos» teritorijon. Už tą aki-
plėšiškumą perlojiškiai juos savotiškai pavaišino ir salvė-
mis «palydėjo.» Tokio iškilmingo palydėjimo rezultate
perlojiškiai praturtėjo dar keliais šautuvais ir keliolika
rankinių granatų. Kadangi perlojiečiai tankiai taip «pa-
lydėdavo» traukiančiuosius vokiečius, tai paskesnės vo-
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kiečių dalys vengdavo Perlojos ir vietoj gero plento, ei-
nančio per Perloją, geriau traukdavo prastais keliais per
Nedzingę ir kitur.

Susitvėrusio komiteto uždavinys buvo: skubiai orga-
nizuoti miliciją Perlojoje ir kaimuose (— prie Perlojos.
tuomet priklausė kaimai: Žiūrių, Trakiškių, Paulių, Man-
čiagirės, Palavysės, Milioniškės, Kaibučių, Brokaraistėlės,
Dvarčių ir Salovartės), kas buvo netaip sunku turint gin-
kluotą būrį. Todėl iš būrio ir buvo paskirti sekantys
milicijantai:

Jonas Milinavičius, Antanas Milinavičius, Juozas Lu-
kaševičius, Pranas Ankštutis, Rokas Stoškus, Jonas Pigaga.

Suorganizuotas nuolatinis susisiekimas su kaimais,
pastatyta miškų apsauga. Eiguliais buvo paskirti Romas
Svirskas ir Mikas Stoškus.

Gyventojai, vokiečių okupacinės valdžios nebevar-
žomi, pasijuto laisviau ir pirmon eilėn ėmėsi tvarkyti
karo sunaikintus trobesius. Bet miško kirtimas buvo su-
reguliuotas taip, kad tik turintiems komiteto išduotą raš-
telį leisdavo kirsti raštelyje pažymėtą medžių kiekį.

Tuo laiku taip pat iškilo daug įvairių ginčų ir nesusi-
pratimų (atminė šaltyšių padarytas skriaudas), ir todėl
buvo įsteigtas teismas «visokioms» byloms spręsti.

Teismo pirmininku buvo
Jonas Česnulevičius, nariais —

Vincas Pigaga ir Andrius Luk-
šys.

Tai taip buvo sutvarkytas
«Valdžios aparatas Perlojos res-
publikoje.» Net sau antspaudą
buvo pasidarę ir dar kokią: ku-
nigaikščio Perliaus vardu!

Komitetui darbuotis daug
padėjo Perlojos klebonas kun.

 

; Perlojos «respublikos»
aparas ir gyvenęs tuo laiku antspauda.

Perlojoje kun. Juozas Čaplikas.
Ypač kun. Čaplikas teikdavo daug gerų sumanymų ir
patarimų. 2

«Respublikos valdžia» pradėjo veikti.
Viršminėtas komitetas 2 kartu į savaitę—penktadienį
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ir šeštadienį susirinkdavo teismo posėdin. Posėdžiaudavo
špitolios name (kur dabar pasienio policijos rajono viršinin-
kas). Nuteistųjų kalėjimas buvo to paties namo rūsy,
kur nėra nei langelio, nei plyšio šviesos įeiti. Daug buvo
bylų dėl vagysčių, suktybių, peštynių ir t. p. Vienas pi-
lietis sumušė savo seserį. Ta padavė savo brolį teisman.
Teismas jį nubaudė 7 parom «sklepan». Už arklio pa-
vogimą teisdavo: grąžinti pavogtą arklį ir sumokėti nu-
kentėjusiam 500--700 markių ir, be to, atsėdėti «sklepe»

10—15 parų. Už miško vagoną piniginė pabauda.
Kartąį tokį posėdį atvykę bolševikai paklausė, koks

čia susirinkimas. Pirmininkas jiems atsakė: «Teismas
eina, netrukdykit» -— «Na, tai teiskitės sau», — pasakė
bolševikai ir išvyko.

Nedzingės klebonas, kun. Stibiriakas, vienai Lauki-
nykų kaimo nesugyvenančiai porai patarė kreiptis į Per-
lojos «Respublikos» teismą. Teismas, gavęs iš nesugy-
venančiųjų skundą, nusprendė pasiųsti pas juos milicijantą,
— o kai jo nesurado, tai siuntė milicijanto tėvą, senį
Lukoševičių, — kad šis įpiltų gerai skūron «svetimote-
riaujančiam». Taip ir buvo padaryta. Be to, teismo pir-
mininkas nesugyvenančius pagrasino nušauti, jeigu nesu-
sitaikins ir negyvens gražiai. Dabar jie labai gražiai gy-
vena ir klebonui iki šiai dienai dėkoja už «gerą patarimą».

Vienas perlojiškis viešai keikė vietinę pilietę vadin-
damas ją prostitute. Teimas nusprendžia: kaltininkas turi
sekmadienį, kada žmonės išeina iš bažnyčios, viešai nu-

kentėjusią atsiprašyti, o ne —tai kelioms dienoms «sklepan».
Visus teismo ir komiteto sprendimus ir įsakymus

vykdydavo milicija būrio padedama, nes visas ginkluo-
tas būrys veikdavo sykiu su komitetu.

Visi viešojo gyvenimo reikalai buvo komiteto sutvar-
kyti, neišskiriant ir švenčių įstatymo. Pavyzdžiui, —
buvo uždrausta šventadieniais dirbti ir tą turėjo pil-
dyti ir kitų tikybų amatininkai ir darbininkai, kaip žy-
dai — kalviai ir kt. Buvo prižiūrima švara gatvėse ir
t. tt Buvo įsteigta vartotojų bendrovės krautuvė, kurios
vedėju buvo Zigmas Jonytis, o švaros prižiūrėti buvo
paskirtas Zigmas Krivas, kuris gavo «žydų reikalų komen-
danto» vardą.
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Apmokėti «valdininkams» algas lėšos buvo gaunamos:
Teismo nariams iš mokesnių, kuriuos turėjo sumo-

kėti ieškovai paduodami skundus (po 2 markes už bylą).
Eiguliams iš «sumų» susidarančių už išduodamus

medžiams kirsti raštelius (po 25 fenigius).
Milicijantams — iš surinktų už visokius tvarkos ar-

dymus pabaudų.
Visi Perlojos «Respublikos» piliečiai buvo labai pa-

tenkinti savo «valdžios» veikimu.
 

 

Perlojos tiltas, šiapus matyti mūsų sargybos būdelė.

Daugiausia darbo turėdavo šauliai.  Grįžtantieji karo
belaisviai dažnai susidarydavo plėšikų gaujas, kurioms
miškingose Perlojos apylinkėse buvo patogu slėptis; už-
silikę vokiečių ginkluotų karių būreliai vis tai viename,
tai kitame kaime pasirodydavo ir apiplėšdavo. Su jais
perlojiškiai nuolat turėdavo susišaudymų.

Tai taip tvarkėsi ir laisvai veikė perlojiškiai 1918
metų pabaigoje.

Jokių savavaliavimų, jokių triukšmų nebuvo, nors
tuo laiku kitose vietose atsitikdavo įvairių nemalonumų
ir net žudynių.

1919 metų sausio mėn. 6 d. Perlojos klebonas kun.
Šaparas naktį, basas, tik su baltiniais atbėgo pas arti-
miausį gyventoją Petrą Baublį irpranešė, kad kažkoki
ginkluoti plėšikai apsupo kleboniją ir veržiasi į vidų. Baub-
lys pranešė artimiausiam partizanui, šis būrio vadui Lu-
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kaševičiui, kuris trimitu «užtrūbijo» signalą rinktis. Len-
kai, užgirdę signalą ir pamatę bėgančius ginkluotus vy-
rus, greit spruko iš Perlojos Merkinės link, nors jų buvo
apie 100 žmonių, bet turėjo palikti užmuštų kareivių ir
keletą prikrautų vežimų, taip pat ir ginklų.

Vasario mėnesį 1919 metų rusų-—bolševikų raudo-
noji armija užėmė Perloją ir visas pulkas (vadinosi — 3
Jurosckuii Uoserekui 101x) apsistojo; Perlojos bažnyt-
kaimy. Perlojiškiai paslėpė ginklus, nes tokiai didelei
jėgai nedrįso priešintis. Komitetui, teismui ir milicijai
bolševikai leido ir toliau veikti, tik įsakė vadintis ne pa-
rapijos komitetu, bet «revkomu». Visuotinė sueiga nu-
tarė kol kas nesipriešinti bolševikams ir pakeisti komi-
teto pavadinimą, komiteto nariais paliekant tuos pačius
žmones. Ž

Kariaujant bolševikams su stovinčiais vokiečiais Mer-
kinėje, Perloja pereidavo tai į vienos, tai į antros pusės
rankas; kiekvieni nepraleisdavo progos pasiplėšti. |

Vieną kartą vokiečiams užėmus Perloją batarėjos
vadas įsakė komiteto pirmininku Jonui Česnulevičiui
duoti 40 pastočių nugabenti į Merkinę bulves. (Mat, vo-
kiečiai kaimo krašte užtiko perlojiškių žiemai paslėptų
bulvių duobes, ir jas nusavino tvirtindami, kad tai rau-
donosios armijos bulvės!)

J. Česnulevičius įsakė žmonėms paruošti vežimus,
bet kartu pranešė ir šauliams, kad būtų pasiruošę.  Ba-
tarėjos vadas, matydamas uolų jo įsakymo pildymą, pa-
likęs Perlojoje vieną būrį kareivių išimti iš duobių ir at-
gabenti į Merkinę bulves, pats su kariuomene išvyko į
Merkinę. Pasilikusiam Perlojoje vokiečių būriui šauliai
davė «pipirų» ir šis, palikęs ne tik bulves, bet ir savo
milines, nudūmė į Merkinę.

Beveik iki 1919 metų Velykų perlojiškių gyvenimas
buvo toks neramus.

Per tą laiką buvo palaikomi ryšiai su esančiais lie-
tuviais Alytuje.

Mažesnių būrių — nei raudonarmiečių nei vokiečių
perlojiškiai į kaimą neįsileisdavo.

Kuomet 1919 metų pavasarį Lietuvos kariuomenė,
išvijusi bolševikus, apsistojo Varėnoje ir viena kuopa nu-
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vyko į Perloją, perlojiškiai sutiko juos šautuvų ir kulko-
svaidžių ugnimi, nes nežinojo, kad jie Lietuvos kareiviai.
Kuopa grįžo į Varėną.

1919 m. gegužės mėn. 2 d. I pėst. pulko kuopa su
kulkosvaidžiais ir artilerija užėmė Perloją ir J. Cesnule-
vičių su 12 kitų žmonių suėmę nugabeno į Varėną, į
pulko štabą. Česnulevičių iš Varėnos paleido namo, o
12 žmonių nugabeno į Kauno kalėjimą, kur palaikę apie
mėnesį laiko, be tardymo ir teismo paleido namo.

Taip pasibaigė pirmasis Perlojos «Respublikos» lai-
kotarpis. Perloja buvo prijungta prie Lietuvos. Įsteigtas
Perlojos valsčius, kurio viršaičiu buvo Bernasius Bakšys,
sekretorium Jonas Česnulevičius.

Bet neilgai Perlojos valsčius gyvavo.
1919 metų liepos mėnesį lenkai nuginklavo lietuvių

komendantūros kareivius Varėnos stoty ir raitelių eska-
dronas «Tatarskaja Jazda» netikėtai apsupo Perloją ir su-
ėmė Joną Cesnulevičių, Vincą Baublį ir Joną Stoškų, ku-
riuos 3 mėnesius išlaikė Vilniaus Lukiškių kalėjime. Įne-
šus po 1000 rublių užstato, visi trys buvo paleisti namo.

Lenkai išplėšė ir vartotojų bendrovės krautuvę. (Len-
kai buvo Perlojoje iki 1920 metų vasaros, kuomet bol-
ševikai juos išvijo.)

Rugpiūčio mėnesį 1919 m. į Perloją klebonu buvo
paskirtas kun. L. Petkelis. Atvykęs į Perloją ir sužino-
jęs visas perlojiškiams padarytas skriaudas, visus jų žy-
gius, veikimą, matydamas pasiryžimą dirbti ir budėti Lie-
tuvos Nepriklausomybės sargyboje, pats būdamas karštas
lietuvis, prisidėjo prie perlojiškių veikimo ir sykiu su
grįžusiu iš Vilniaus kalėjimo Jonu Cesnulevičium, Zigmu
Jonyčiu ir kitais slaptai dirbo Lietuvos gerovei.

Iš Alytaus dažnai atsilankydavo slaptai mokytojas
Bloznelis, kurį vėliau lenkai nužudė, ir kiti veikėjai, su-
stiprindami perlojiškių dvasią ir keldami nuotaiką.

Taip pat ir J. Česnulevičius dažnai vykdavo per frontą
į Alytų. Tai buvo labai pavojingas veikimas. Lenkai
baisiai persekiojo. Vieną kartą J. Cesnulevičius su Z..
Jonyčiu vykdami į Alytų pasiėmė dalgius, kad «apdūmus»
lenkams akis. Sakė, jog eina į Kudariškių kaimą dobilų
atolo piauti.
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Slapto veikimo darbas buvo našesnis ir dėl to, kad
visame Perlojos bažnytkaimyje ir Perlojos parapijos kai-
muose nėra nė vieno lenko. Visi geri lietuviai —patri-
jotai, kurie lenkams gero niekad nelinkėdavo.

Bet vis dėlto lenkai «suuodė.»
Jonas Česnulevičius turėjo bėgti į Lietuvą; gruodžio

mėnesį 1919 m. vykdamasį Alytų, Nedzingėje <apkūlė»
lenkų žandarą, atėmė revolverį ir nors su dideliu vargu,
bet laimingai pasiekė Alytų. Kun. Petkelis taip pat turėjo
iš Perlojos bėgti, bet greitai grįžo. Lenkai visą laiką
«skersomis» į jį žiūrėjo.

Perlojiškių, buvusių būrio partizanų, daugelis perėjo
į Lietuvos pusę ir įstojo į kariuomenę savanoriais. Ke-
I Ši jų yra Lietuvos kariuomenės invalidais. Visi ka-
ruose atsižymėję.

1920 metų rugpiūčio mėnesį bolševikų vejami len-
kai bėgo nuo Vilniaus. Perlojiškiai vėl išsitraukę iš pa-
lėpių nors ir aprūdijusius šautuvus pastodavo lenkams
kelią, gerokai apkuldavo, mažesnius būrelius nuginkluo-
davo ir t. t.

Kuomet 1920 metų rudenį lenkai, sulaužę Suvalkų
sutartį, puolė Lietuvą, perlojiškiai, gavę daugiau ginklų,
visi stojo į nelygią kovą su lenkų gaujomis.

Lenkų kariuomenė, užėmusi Varėnos stotį, žygiavo
gilyn į Lietuvą. Nesitikėdami sutikti Perlojoje pasiprieši-
nimo, 4 lenkų kompanijos (kuopos) drąsiai žygiavo į Per-
loją; bet apsivylė. Perlojiškiai jų laukė paruoštose pozi-
cijose. Lietuvos kareivių Perlojoje buvo tik keli, ryšį
palaikyt. Kuomet dvi lenkų kuopas, stovinčiasuž Merkio,
"(kaime negalima buvo šaudyti, kad savų neužmušus) 14
perlojiškių, netikėtai perbėgę tiltą puolė durtuvais ir ran-
kinėmis granatomis, keletą užmušė ir keliolika sužeidė,
lenkai sumišo ir pradėjo bėgti. Tame susirėmime buvo
sužeistas Perlojos šaulys Jonas Jonytis.

Lenkai būtų Perlojos neužėmę, bet Lietuvos kariuo-
menės vadovybė, turbūt, nužiūrėjusi geresnes pozicijas,
įsakė šauliams iš Perlojos atsitraukti.

Grieždami dantimis šauliai apleido Perloją, bet ne-
davė lenkams ramumo. Staigiais ir drąsiais puolimais
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sukeldavo jų stovykloje pa-
niką ir net nežinia kur pra-
nykdavo,  nusigabendami
bent keletą belaisvių.

Klebonas kun. Petke-
lis buvo tos «Respublikos
Prezidentu», perlojiškių va-
du dvasiškuos reikaluos ir
kovose dėl laisvės. Jis pa-
duoda štai keletą charak-
teringesnių įvykių:

1920 m. spalių m. 3
d., sekmadienį, Perlojos
šaulių būriui, gavus iš 1

pėst. pulko šautuvus, įvyko
pirmosios būrio «krikšty- Kun. Petkelis.
nos». Išvakarį sužinota, kad
lenkai artinasi į Marcinkonis ir į Varėną. Į Perloją atvyko
1 pėst. pulko 1 kuopa ir «Perkūno Dieduko» artilerija.
Pasiųsta šaulių ir kareivių žvalgybon. Sekmadienį 6 val.
rytą lenkai artinosi prie Perlojos. Prasidėjo mūšys. Šauliai
perlojiškiai kovojo narsiau negu kareiviai. Jie ėjo su viena
mintimi «žūt, — ar laimėti». Lietuvos kariuomenės da-
lys, palikusios Varėnos gelžkelio stotį, traukėsi atgal. Per-
lojiškiai nustebę šūkterėjo kareiviams: «Tai ką, vyrai, jau
bėgate?...» Kariškiams, nors neskaitlingam būreliui, pa-
kilo ūpas ir noras atsilaikyti skaitlingiems lenkams. Vėl
pastojo lenkams kelią, vėl kovėsi. Bet per didelės lenkų
buvo jėgos: 9 kompanijos (kuopos) prieš 1 kuopą ir ne-
perskaitlingiausią būrį šaulių.

 
Traukdamiesi mūsiškiai vieni metėsi per tiltą, kiti

tiesiai per Merkį.

Kovose buvo sunkiai sužeistas šaulys Jonas Jonytis
ir Vienas 1 p. pulko kareivis. Jonytis ir dabar tebegy-
vena Perlojoj.

Nors kariuomenė ir šauliai atsitraukė, bet palikę už
fronto pas lenkus perlojiškiai partizanai veikė Lietuvos
kariuomenės naudai. Jie dažnai pranešdavo «Perkūno
Diedukui», kur grupuojasi lenkų artilerija, kulkosvaidžiai,
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ryšio ašis ir t. t. O «Diedukas» ir siunčia lenkams «do-
vaną» — šovinį ir, aišku, visai tiksliai.

Vieno perlojiškio partizano, veikiančio užfrontėj (pa-
vardė peranksti minėti, nes lenkai gali atkeršyti) dėka,
lenkų ryšiai buvo suardyti ir tik dėlto jie turėjo iš Per-
lojos pasitraukti. Taip besigrumdami su lenkais perlo-
jiškiai sulaukė spalių m. 13 d., kada buvo nustatyta nei-
tralė zona, apie 10 kilometrų pločio. Perloja liko Lietu-
vos pusėj. Taip gyveno iki 1920 m. kovo mėn. pradžios.

Antras svarbesnis įvykis perlojiškiams buvo 1919 m.
gruodžio m. 8 d. Kun. Petkelis štai ką apie tai sako:

Man esant iš ryto bažnyčioj, 10!/, v. atėjo lenkų
būrys (Pluton) norėdami pasipelnyti, manydami, kad šau-
liai bus bažnyčioj pakrikę. (Gi šauliai nuolat budėdami
iš tolo pastebėjo jų judesį. Tuoj paleido žinią apie tai
po visą kaimą. Bažnyčioj esantieji kas kaip galėjo išbėgo,
— įr per tiltą. Ž

Tuoj visi ginkluoti puolė lenkus. Sauliai nenusigando
ir nekreipė dėmesio kiek lenkų, bet svarbu buvo, kur

jie. Lenkai tai pastebėję pradėjo bėgti. Šauliai juos vy-
dami pastebėjo, kad kitam sparne buvo atvykęs lenkų1
kuopos rezervas.

Išvaikę lenkus, šauliai grįžo atgal, žvalgydamies, ar
nėra dar pasilikusių krūmuose.

Ir štai, du šauliai eidami pamerkiu susitiko 6 lenkų
kareivius, sušuko: «Ruki verk!» Lenkai metė šautuvus,
ir paėmė juos į nelaisvę ir, susijungę su kitais, grįžo su
dainom namo. Likę namie tai pamatę nudžiugo, kad taip
laimingai viskas pasibaigė: dar net su grobiu. Šis mū-
šis, ar kaip jį pavadinti, tęsėsi !/, val».

Dar vienas atsiminimas:
«Lenkai, užėmę Perlojos antrą pusę, pradėjo įvairiais

būdais spausti mūsų gyventojus ir iš jų tyčiotis. Girdi,
visi pasakojo, kad Perlojos negalima užimti, o mes už-
ėmėm ir niekas nė šmukšt. (Mūsų kariuomenė stovėjo
vienoj pusėj, lenkai gi kitoj). Mūsų šauliai, likę po jų
«globa», negalėjo tokio įžeidimo pakęsti ir pradėjo tar-
tis kaip nors juos iš ten iškraustyti, neatsižvelgiant kokia
kaina (žūt ar būt). Mat, nustačius demarkacinę liniją,
jau reiškė, kad mūsų grobikai galės ilgesniam laikui ap-
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sigyventi. Likę jų pusėj šauliai susižinojo su mūsų pu-
sės šauliais ir tarėsi, kaip įvykdyti savo sumanymus, t.y.
žūt būt pašalinti lenkus iš Perlojos antros pusės.

Vieną kartą buvo atėję prašyti mano patarimo. Aš
jiems patariau, kad gerai visa apgalvotų, nes čion ne juo-
kai ir ne koks pasismaginimas, o mūsų brolių likimas po
jų letena. Pulti arba ką nors daryti mūsų kariuomenės
vadų buvo griežtai užginta. Tad kalbėtis su kariuomene,
ką nors bendrai daryti, nebuvo prasmės. Bet kariuome-
nės vadas apie tai sužinojo, ir visa turėjo būti atidėta
neribotam laikui.

Bet lenkams pagyvenus savaitę, ar daugiau, žmonėms
nors ir trumpas jų valdymo laikas pasidarė nebepaken-
čiamas, nes jie jau pradėjo baigti atimdinėti paskutinį
duonos kąsnį ir žiauriai elgtis su mūsų tėvais, broliais, o
ypatingai seserimis. Prasidėjo vėl slaptas pasitarimas,
ne tik nuo lenkų, bet nuo mūsų kariuomenės, kuri neina
pirmyn lenkų išvyti.

Tad vieną vakarą 24 į 25/II, atvykę pas mane ke-
letas žmonių -—šaulių iš anos pusės ir didelis skaičius šios
pusės pasitarti apie tai, kad ten gyventi jau nebepaken-
čiama. Taip pat pranešė, kad jie, likę anoj pusėj šau-
liai, vistiek juos puls, ir žūt būt turi išvyti. Pranešė, kad

lenkų pasienio policijos yra apie 60 žmonių su keletu
kulkosvaidžių».

Pirmieji perlojiškiai šauliai: Juozas Svirskas, Juozas
Lukoševičius, Zigmas Jonytis, Vacius Vazgys, Juozas Jo-
nytis, Jonas Jonytis, Jokūbas Vaisieta, Zigmas Jaskevičius,
Jonas Pigaga, Adomas Kaminskas, Mikas Stoškus, Ado-
mas Baublys, Julius Valungevičius, Vincas Kasiulynas,
Petras Lukšys, Rokas Ykasala, Petras Krivas, Vacius
Vazgys, Martynas Balionis, Pranas Aukštutis, Juozas
Lukšys.

Vėliau visi bažnytkaimo vyrai, seni ir jauni, griebėsi
ginklo ir gynė save nuo atėjūnų.

Stai keletas ištraukų iš Perlojos šaulių dienyno:
1919 m. sausio m. 6 d. būrys, pasidalinęsį dvi da-

lis, apšaudė lenkus, grįžtančius iš Rusijos. Lenkų buvo
virš 100 žmonių. Jų buvo nukautų ir sužeistų.
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1919 m. sausio m. pabaigoj užėjo bolševikai ir iš-
buvo iki Velykų. Tuojau po Velykų Perloją iki Varė-
nos gelžk. tilto užėmė Lietuvos kariuomenė. Bet netru-
kus lenkų kariuomenė privertė lietuvius pasitraukti net
už Daugų, į Alytų. Lenkų kareiviai atjodavo Perlojon
rekvizuoti pašaro, maisto, pastočių ir t. t.

1920 m. vasario mėn. lenkai už telefono vielų kar-
pymą Perlojai uždėjo 20,000 markių pabaudą. Už tai
perlojiškiai nuo lenkų išnešė kuone visus šautuvus ir šo-
vinius, taip pat daug rankinių granatų.

1920 m. rugpiūčio mėn. 18 d. lenkai per Perloją
bėgo nuo bolševikų Varšuvos link. Čiajuos gerokai «pa-
spirgino» vietos šauliai, nuginklavo 15 lenkų policininkų
ir pristatė suvisais ginklais mūsų komendantu Varėnon.
Komendantas gavo be minėtų policininkų dar 15-šautuvų,
3 revolverius ir 3 vežimus lenkiškų -bylų:“ Netrukus po
to buvo'apšaudytas ėšalonas lenkų PN “vykstančių
iš Varėnos gelžk. stoties Vilniaus link.. 1
“1920m. spalių m: 8'd. per lenkų! snigoPei paimta:

1 lėnkų felčeris su sanitarijos įrankiais, 1--kareivis,
dvi didelės dėžės šovinių, 20 granatų ir V vežimas. Tas
įvykotodėl, kad tą dieną buvo "sustabdyti. mūšiai, olen-
kai vis dar nesiliovė plėšę gyventojų,„žvalgytis. irmūsiš-
kius gaudyti. Tokius ponulius šauliai truputį ir apramino.

Sustabdžius kovas, mūsų šauliai apsiėmė saugoti barą:
Bobriškiai, Marcinava, Cegelnė, Pavardaunis ir Skersa-
balių apkasai. Du šauliai nuolat buvo Nedzingėj pas
Kybartą palaikyti ryšį.

1920 m. spalių m. 11 d. būrys sulaikė kažin kaip
čia pasipainiojusį lenkų automobilį ir pristatė 4-to šaulių
lauko štaban, Varėnon.  Varėnoj susišaudė su lenkais ir
vienas lenkas buvo nušautas.

1920 m. spalių m. pabaigoj buvo į nelaisvę paimti
3 lenkai. Kely nuo Talkūnų į Varėną buvo sutiktas
lenkų šnipas. Paklausus dokumentų, šnipas šovė į mus
ir vienam šauliui peršovė ausį ir kaklą. Lenkas gyvas
nepasidavė ir todėl miške nušautas.

1920 m. lapkričio mėn. pirmomis dienomis Perlojos
šauliai gavo uždavinį susprogdinti gelžkelio tiltą per Mer-
kio upę.
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1920 m. lapkričio m. 8 d. lenkai puolė Perloją.
Būrys puolimą atrėmė. Keletas lenkų buo nukauti ir 6
paimti į nelaisvę.

1921 m. būrio 30 asm. buvo Ianoyiki, į Varviškes
likviduoti lenkų partizanų organizaciją «Samorząd War-
wyszski». Tas jų «<samožondas» lietuviams pridaręs labai
daug eibių. Jie turėjo savo antspaudus, ginklų; rek-
vizuodavo žmonių turtą, o atvykusius mūsų kareivius žiau-
riai nukankindavo: gyviems ausis, nosis nupiaustydavo, ki-
tus ir visai nužudydavo. Už tai perlojiškiai lenkams ir-
gi davė pipirų.

 

Lenkų nužudytųjų šaulių kapai Perlojoj. Juos lanko
perlojiečiai, klūpo nužudytojo tėvas Kaminskas.

1921 m. gegužės m. 11 d. šaulys pašovė lenkų po-
ručniką, jodinėjantį pamerkin žvalgantis.

1923 m. vasario m. 26 d. buvo panaikinta neitralė
zona ir pravesta demarklinija. Ir vis dėlto lenkai
puolė Perloją.  Susirėmime krito perlojiškiai šauliai: Vin-
cas Kaminskas ir Adomas Dabrilka. Iš lenkų pusės krito
15 kareivių; o vienas paimtas į nelaisvę.

Viso Perlojos apylinkėse lenkų žuvo per 80. Jie
palaidoti vietos kapuose.

1928 m. balandžio mėn. 14 d. susidarė komitetas
paminklui statyti. Paminklas, — aukštas iš tašytų ak-
menų pedestalas, o viršuj Vytauto Didžiojo biustas, —
jau visai baigiamas statyti. Pasirodė, perlojiškiai ne tik |
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apkasuose vikrūs ir narsūs, bet ir kultūriniam bei visuo-

meniniam gyvenime judrūs ir paslankūs. Tik pamanyt

reikia: smiltynų gyventojai, parapijėlė iš dvylikos šimtų

žmonių sugebėjo per keletą metų pasistatyti sau aukštą

erdvią mūrinę bažnyčią ir gražų, didingą paminklą!

1921 m. birželio mėn. pradžioje Perlojon buvo at-

vykęs VI. Putvinskis ir pora Seimo narių padėkoti «Lie-

tuvos kazokams» už narsumą ir pasišventimą tėvynės

labui.
«<Trimite» (1921 m. birželio mėn. 25 d., 24 Nr.)

tilpo to atsilankymo aprašymas, kurį čia ir paduodu:

«Tarp Merkinės ir Varėnos, kadugiais ir krūmais

apaugusių smilčių tarpe kalnelių teka Merkio upė. Skur-

džios, nederlingos apylinkės gyventojai augina resvus že-

mučius rugius ir vos vos pakilusį, lietaus pasiilgusį, va-

sarojų. = Mačius derlingus Suvalkijos laukus, kažkaip

"gaila darosi bežiūrint į šios apylinkės laukus ir į pakry-

pusias pasišiaušusias bakužėles.
Automobilis lengvai bėga lygiu, kaip stalas, plentu.

Dešinėj matome didžiulį kaimą, pro kurio bakužes ne-

drąsiai kyšo mažos medinės bažnyčios kuorai. Tai gar-

sioji Perloja.
— Stokit! — pasigirdo balsas.
Krūptelėjau. Įsimąstęs apie skurdžias apylinkes ir

mažytes bakužėles, visai nepastebėjau dviejų ginkluotų
vyrukų, kurie stovėjo sargyboje.

— Į Perloją, sveteliai! — paklausė jų vienas.
— Taip.
— Prašome!... Jų vienas įsėdo automobilin, o ki-

tas, savotiškai pagerbęs mus šautuvu, pasiliko vietoje.

Žiūriu į nepažįstamą jauną mūsų palydovą. Mano

mintys skrenda į tuosius laikus, kada visa mūsų kariuo-

menė buvo panaši į šitą ginkluotą vaikiną. Prastas dra-

bužis, audeklinis šovinynas, aprūdijęs, pantuku parištas

šautuvas ... ir tasai įdegęs veidas ir tosios drąsumu spin-

dinčios akys... Taip, tosios akys... tasai pasiryžimas

subūrė tūkstančius gerai ginkluotos kariuomenės ir nu-

tiesė šautuvais megztu tinklu šaulių organizaciją po visą
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mūsų Tėvynę... ir naujo pasiryžimo mintys galinga jėga
veržės mano sielon ir sakė: «Ištvermės! — jūs laimėsite...»
— Kas čia?
— Tai mūsų apkasai! pasididžiuodamas atsakė vai-

kinas. Iš tikro. Abipus plento matėme išraustas duobes.
Strategas gal ne labai džiaugtųsi tokiais originaliniais ap-
kasais, bet perlojiečiams jie geri, nes savi.

— Tamstos sargybą pastatėte mums keliui rodyti į
Perloją?

— O ne, tamsta! Mūs sargyba stovi kasdien. Da-
bar lenkai aprimo, bet seniau, kada buvo neramu, mes
prie kulkosvaidžių ir miegojome.

 

Kairėj buv. Perlojos «Respublikos» galva Jonas Čes-
nulevičius, dešinėj vėlyvesnių laikų perlojiškių kovų

dalyvis ir vadas Kazys Tumpa.

— Na, vyrai jūs, vyrai! — tarė vienas mano bendra-
keleivių. Įvažiavome Perlojon ir pamatėme tuos vyrus,
kurie nepripažįsta lenkų ir nepažįsta lietuvių valdžios.
Jie turi «<komendantą», savo teismą — žodžiu, sudaro at-
skirą respubliką. Jie turi įvairių rūšių ginklų.

ums įvažiavus į «respubliką», iš visų bakužių
pasipylė ginkluoti vyrai, susibūrė aikštėje, išsirikiavo
ir dainuodami nuėjo daryti «paradus». Na ir gražus gi
buvo paradas! Priešaky atsistojo keli šimtai ginkluotų
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vyrų. Čia pat stovėjo visų gerbiami kulkosvaidžiai ir
pilna kulkosvaidininkų kuopa. Permečiau akimis tą ypa-
tingą kariuomenę. Čia stovi beūsis jaunuolis, o šalia jo
— palinkęs senelis. Čia basas, baltomis apdriskusiomis
kelnėmis — o ten gražiai apsirengęs drąsuolis. Koks
įvairumas drabužių, kepurių, amžiaus. Bet visų akys ypa-
tingai blizga ir visų veidai reiškia pasiryžimo ir atkak-
lumo.  Prakalbėjome. Ir jie prakalbėjo. Ir kažkaip
artimai pasijutome ir mes, valdžios atstovai, ir jie, visuo-

menės atstovai. Visų buvo viena mintis — gintis iki pa-
skutiniųjų. Nesutartingai, bet giliai ir nuoširdžiai padai-
navę Lietuvos Himną, atsisveikinome su Perlojos «res-
publika».

1922 metų pradžioje į Perloją atvyko naujai paskir-
tas rajono vadas Kazys Tumpa. Jaunas, energingas,
veiklus, užsigrūdinęs kovose už Lietuvos laisvę, Kazys
Tumpa apsidžiaugė pamatęs Perlojos būrį virš 150 žmo-
nių, su veikliu Būrio Valdybos pirmininku Petru Važgiu
ir nenuilstamu būrio vadu Juozu Lukaševičium priešaky.

Greit beveik pusė būrio žmonių, su Kaziu Tumpa
priešakyje, nuvyko į Klaipėdą.

1923 metų vasario mėnesį panaikinta neitralė zona
ir pravesta demarkacinė linija, kuri, eidama Merkio upe,
Perloją perskyrė per pus. Į Perlojos kaimą šiapus Mer-
kio upės atvyko Lietuvos kariuomenė, o į aną pusę —
lenkai. Bet lenkai bijojo eiti į kaimą. Prisiminė 1920
metus, kuomet perlojiškiai jiems «pakurdavo pirtį». Per-
lojos šauliai, namie neturėdami beveik pusės savo žmo-
nių, Lietuvos vyriausybei įsakant leisti lenkus iki Merkio,
pasitraukė į šią pusę. Lenkų I kuopa kariuomenės ir I
kuopa pasienio policijos užėmė pusę Perlojos kaimo. (Iki
šiol ten būna.)

Grįžo namo atvadavę Klaipėdą perlojiškiai ir nuliūdo
pamatę lenkus Perlojoje.

Nenusiminė tik perlojiškių vadas Kazys Tumpa. Tu-
rėdamas būrį partizaniškose kovose prityrusių ir užgrū-
dintų vyrų, jisai pasakė: «Palaukit, mes durtuvais «iškrapš-
tysim» juos iš Perlojos.» į
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Perlojos lenkų «plecėwka»,.

 



 

Nelengvas buvo sumanytas darbas. Daug geriau ka-
riauti atvirame lauke, negu kaime. Lenkai gyveno tro-
bose kartu su petlojiškiais gyventojais ir negi mesi per
langą granatą! Kliūtų lenkams, bet kliūtų ir saviškiams.

Bet netoki buvo Perlojos šauliai ir jų vadas Kazys Tumpa,
kad panašūs samprotavimai juos būtų galėję priversti at-

sisakyti nuo sumanymo.
Perlojiečiai, tiek daug karų matę, buvo judrūs. Pasi-

girdus šūviams, moterys su vaikais greit slėpdavosi rūsysna.
Tą žinodamas vadas Tumpa išdirbo puolimo planą.

1923 metų, vasario mėnesio 26 dieną, buvo tykus

šventadienio vakaras. Kazys Tumpa paskyrė iš būrio

26 žmones pulti. Likusieji, pasirengę, pasiliko šiapus
Merkio. Kun. Petkelis palinkėjo vykstantiems «laimingai
darbuotis», ir 26 žmonės, Kazio Tumpos vedami, tyliai

perėjo Merkio ledą ir apsupo lenkus iš dviejų pusių.

Pasigirdo vado Tumpos duotas ženklas, ir šauliai puolė

lenkus... Vienu akimirksniu atsivėrė pragaras. Baisus
riksmas, granatų sprogimas, sužeistųjų vaitojimai, atskiri

šautuvų šūviai susiliejo į vieną siaubingą ūžesį, kurio pro-

tarpiais pasigirsdavo Tumpos komanda.
Neiškentė šiapus Merkio pasilikę šauliai ir šoko sa-

viškiams į pagalbą.  Neiškentė ir kun. Petkelis nesigrie-

bęs šautuvo, o tuo tarpu seniai ardė vielų užtvaras ant
tilto, valydami grįžimui kelią.

Lenkai, palikdami apie 30 užmuštų ir daugelį sužeistų,
apleido Perloją.

Taip pat žuvo 2 perlojiškiai: Vincas Kaminskas ir

Adomas Dabrilka, kurių lavonų grįžtantiems šauliams ne-

pavyko su savim pasiimti. Lenkai juos sumetė į duobę

ir apžėrė žemėmis. Tik 1923 metų vasarą, Kazio Tum-

pos ir kun. Petkelio rūpesniu, lavonai buvo pergabenti į

Lietuvos pusę ir iškilmingai palaidoti Perlojos kapuose.
Dabar jiems pastatytas gražus originalus paminklas.

Po šio puolimo lenkai ilgai negalėjo nusiraminti. Ma-

žiausias triukšmas sukeldavo paniką. Pavyzdžiui, kartą
Jono Baublio šuo su grandiniu atitrūkęs užbėgo ant tilto.

Grandiniui žvangant, lenkai pamanė, kad vežami kulko-

svaidžiai ir atidarė šautuvų ir kulkosvaidžių ugnį. Kitą
kartą užgirdę miške zuikius rėkiant, pamanė, kad ten
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Tumpa duoda saviškiamssignalą pulti irkokias dvi va-
"landas pyškino į miško pusę. ,

Budėjo ir perlojiškiai. Dieną iš eilėspatruliuodavo,
0 naktį visi apkasuose gulėdavo. :

"Ilgai minės lenkai Perlojos partizanus ir jų vadą
"Tumpą. i

"Už visus žygius ir darbus, kuriuos perlojiškiai nu-
aka savo «respublikos» ir visos Lietuvos gynime, Lie-
tuvos visuomenė davė jiems «Lietuvos kazokų» vardą.

Savo buvusį rajono vadą K. Tumpą perlojiškiai la-
bai gražiai mini ir skaito jį «saviškiu».
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Į Varėną.

Nedzingės žyginiais arkliais važiuoju į Varėną. Kiek-

vienas valsčius turi taip vadinamą paštą — žyginius ark-

lius. Valsčiaus valdyba asignuoja tam tikrą sumą pi-

nigų susisiekimui: kol dar neturime gerų kelių, negalime

įsigyti automobilių, samdome arklius, skelbiame varžyty-

nes ir kas apsiima visus metus vežioti paštą, įvairius val-

dininkus, valsčiaus viršaitį tarnybos reikalais, tas laikomas

valsčiaus žyginių arklių nuolatiniu pristatytoju.  Nelygiai

visuose valsčiuose apmokama metinis užmokesnis «paš-

toriui», nes nelygūs būna jo patarnavimai. Kur autobusų

susisiekimas pristato paštą, kur valsčius mažesnis, ten pi-

giau apmokama, Už valdininko su tam tikru tarnybos

liūdijimu pavežimą nuo kilometro imama po 30) centų.

Valsčiaus viršaitis tarnybos reikalais važinėja veltui. Vals-

čiaus valdybai žyginiai arkliai atseina vidutiniškai apie

2,000 litų. Už valdininkų vežiojimą susidaro dar apie

1,000 litų per metus.
Na, tai važiuojam. Kelias rūpestingai išpiltas žvyriu,

grioviai neseniai iškasti. Pakelėj naujos išėjusių į vien-

kiemius ūkininkų sodybos, nederlingi laukai, pievokšliai,

raisteliai, krūmai, miškeliai. Artinantis į Varėną pastebi

menkėjant rugius, vasarojų. Daugiausia matytis suartoj,

neapakėtoj žemėj gražiai sudygę grikiai. Vietomis užva-

žiuoji ištisus grikių laukus. Tai ir išnešėm su vežėju re-

zoliuciją, kad varėniškių žemė «prasta».
Artinamės prie Varėnos. Beliko gal 3 — 4 kilo-

metrai. Metasi į akis vieškelio keistenybė. Visur Lie-

tuvoj ir toj pačioj Dzūkijoj kelius taiso, tasai gi mūsų

vieškelis, nuo Nedzingės, dar buvo netaisytas, užleistas,

žolėmis apaugęs, dirvonuoja, ir tik pakrašty vieškelio pa-
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darytas lauko kelelis, išvažinėtos vėžės. Grioviai užaugę,
tilteliai aplūžę, vietomis ir tiltelio nėra — brasta. Tuoj
žymu, kad artinamės į demarkacijos liniją ir jau nebėra
to gyvumo, to judėjimo, kaip kituose ramaus gyvenimo
valsčiuose. ia jaučiamas apmirimas, sustingimas.

Įvažiuojam paūgėjusian pušynėlin; mūsų, vadinamas,
vieškelis visai pakriko. Vėžės dešinėj, vėžės kairėj ir
dar vėžės... Mat, smiltynas, tai su sunkesniais vežimais
žmonės taiko kur kiečiau, geriau, patogiau.

Linksma buvo važiuoti tuo gražiai žaliuojančiu miš-
keliu. Prie brastos prausėsi kelios bobutės ir merginos.
Jos už keliolikos kilometrų buvo atėjusios uogauti ir pa-
silsėdamos, su uogom krepšelius pasistatę, plovė tyru van-
deniu nuo veidų prakaitą ir dulkes. Tarp jaunučių pu-
šelių nustriuoksėjo pilkas zuikis, striuokterėjo nuo didžio-
sios pušelėsįmažiulės viršūnę voverėlė. Raliuoja gany-
damas galvijus piemenėlis. Net mano vežėjas susijaudino
ir, atsigręžęs į mane iš pryšakinės sėdynės, šnekterėjo:
«Dėlto čia gražu»...

Neilgai mudu gėrėjomės tomis gamtos grožybėmis.
Mūsų sarčiukas trukterėjo smagiau ir kelias išlindo iš pu-
šynėlio plentan, o dar keliolika žingsnių pavažiavę, įsu-
kom į miestelį. Iš kairės matosi pasilikę žymės buvusių
rusų kareivinių, dešinėn eina dideliais akmenimis grįstas
kelias, o abipusiai jo tęsiasi mediniai namai, krautuvės
ir buv. mūro griuvėsiai.

Klaiku darosi pažvelgus į tuos griuvėsius. Jie pri-
mena didžiojo karo nelaimes. Bet pervažiavus vidumie-
sty Lietuvos laisvės paminklą, su kilniu ir gražiu parašu
užbaigoje, viršuje — statujetės pavidale Vytimi, — rimsti
ir džiaugiesi, kad ant Lietuvos nenaudėlių griuvėsių sta-
tosi gražūs tautos laisvės rūmai.

Iš tikrųjų: «Tvirtas» sugriuvo,
«Silpnas» pasikėlė ...

Klebonijoj.

Nuvykau tiesiai klebonijon; gal gausiu, tariau sau,
«kazirką» kaip Liškiavoj, bet vis dėlto reikia laikytis
savo nusistatymo ir atiduoti garbę pirmiausia sielų gany-
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tojui; kai jau tas duris parodys, eisiu pas vaikų gany-
toją — mokytoją, arba kur kitur apsistosiu.

Mačiau Lietuvoj daug gražių ir menkesnių klebonijų,
bet tokios kaip Varėnos, — dar neteko matyti. Medinis

senas nameliukas į žemę įsmegęs, aplinkui vištos, kiaulės

bėgioja; tvoros apirę, tai tos deglosios ir baltosios kur

buvę, kur nebuvę, žiūr, ir bulves knisa. Kai nuvažiavau,

klebonas kun. Markelis buvo truputį užimtas. Susipaži-

nau, gavau leidimą apsistoti ir būti, kaip namie. Šeimi-

ninkė buvo miestely. Žiūriu per langą, o gi kiaulės bul-

ves knisa. Išbėgau, išvariau, vartelius uždarinėjau, dar

viena poniutė, — klebono viešnia, man padėjo, tai mes

šiek tiek ir aptvarkėm klebono ūkį. Įėjau vidun, sėdžiu

kukliam kambary, — už durų virtuvėj alkani viščiukai

ciksi, — ir manau: kaip šis klebonas kukliai gyvena! Ko-
dėl jam nepersikelti naujon, neseniai pastatyton kleboni-

jon2 Pasirodo, ten šelmis grybas naujose grindyse įsiga-
lėjo ir dar kažin kas ten netvarkoj. Naująją statė ne
dabartinis klebonas.

Sėdžiu sau vienas, žymiu bloknotan, ką naujo pa-
stebiu. Ateina šeimininkė — klebono sesuo.  Pažiūrėjo
į mane nustebusiom akim: —sėdi sau laisvai užustalėj ne-
pažįstamas žmogus ir kažin ką rašo. Manau, gal kokia
pikčiurna, tai ir išprašys laukan. O ką? Ji gali, nes
čia ji šeimininkė. Susipažinom; pasirodė, labai maloni

moteris, gražiai visi susigyvenom. Aš jiems netrukdžiau,

jie man. Tik su ta armonika man biškį daėdė. Pagrok
jiems ir pagrok.  Grojau, tenkinau jų pageidavimą, kol
nepamačiau per klebonijos langą dzūkų. Vestuvinin-
kai. Čia yra toks paprotys, kad, atvažiavus į šliūbą,
kol bažnyčios tarnai viską suruošia, aikštelėje priešais
kleboniją susirenka vestuvininkai: muzikantai groja, o
jaunimas šoka. Girdėjau taip gražiai armonika grojant,
kad mano grojimas tai tik niekai.

Kartą atėjo vietos vargonininkas su smuiku, atsivedė
dar «dziacką», kad sugrojom, net visa klebonija skam-
bėjo. Gražus koncertėlis. Porą dienų pagyvenus šioj
klebonijoj mes jautėmės seniai pažįstami, bičiuliai. Taip
jau ir pasiliko. Labai buvo malonios valandėlės. Ir
todėl mažutėj, senoj ir gan neturtingoj Varėnos kleboni-
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joj man buvo geriau, negu kitoj ir labai gražiai išpuoš-
toj, turtingoj.

Vieną rytmetį nuėjau kapų pažiūrėti. Buvo 7 val.
30 min. Smėlyje ties kapais buvo sugulę karvės, snaudė
galvas sukišę avys, aplink bandą vaikštinėjo seni ir maži
piemenys.

Paprastai kaime ganyklon varo galvijus saulei te-
kant, arba dar prieš saulės tekėjimą.  Geroj žolėj ir tai
kaip tik prisigano galvijai iki pusiauryčių. Kaip gi šiame
smėlyne karvės guli lyg priėdę, — aš nesupratau. Man
taip bežiūrint į juos ir besistebint, piemenys ėmė kelti
 

TENS
TTT

 

Varėnos tiltas ir lenkų pertvara.

galvijus ir varyti miestelin, tilto link, o ten, per tiltą—
lenkų okupuoton šalin, žinoma, į savus laukus. Pase-
kiau paskui ir užkalbinau vieną patį vyriausį piemenį.
Tas kadgi atestavo lenkus!.. Pasirodo, lenkai ir pie-
menims daro visokių blogumų, kai tik nugirsta lietu-
viškai kalbant.  Galvijus, girdi, nuvarai miestelio bruku
prie tilto, visą gražųjį rytmetį stovi ir lauki, kada jie
kaip koki angelai dangų, vartus atidarys ir įleis ganyti
ant savo «locnos» žemės. Kartais koks kareivis ateis,
numos ranka: — neleisiu, — ir neleidžia. Tada jau
geruos pusryčiuos, pačioj kaitroj, kai kitų žmonių galvi-
jus gena tvartan, — užuovėjen nuo saulės, mes gi, sako,
turim varyt kur į krūmus, ar pušynėlin, musėm ir giliams
kapoti. Tie, girdi, «<psemac», «pšekrev» ... Jie, matai,
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geresni, angelai ... įlindo mūsų žemėn, nei gyvulio žmo-
niškai pasiganyti. Na, ir nuskambėjo garbinimai, nuo
kurių rūkštu pasidarytų lenkams, juos užgirdus.

Piliakalniai.
Dainavos vienk. yra senkapis. Druckūnų kaime,

laukuose, buvo rastas senovinis kardas. Dvaraikų kaimo
vakarinėj daly yra piliakalnis; tarp kaimo ir piliakalnio
yra trys akmenimis apdėti pilkapiai apie 10 metrų skers-
mens ir 3-jų metrų aukščio. Jagelavičių kaime buvo ras-
ta akmens gadynės liekanų. Jakonių kaime yra akmens
 

  

Varėnos tiltas,

gadynės liekanų; randama akmeninių kirvukų, laukuose
aptinkama žmonių kaulų; taip pat yra du dideli akmenys:
ant vieno žymu kryžius, ant kito žmogaus pėda. Ma-
liūnų kaime — senkapis. Maučigirų km. ties Ulos upe
yra akmens gadynės sodybų liekanų, randama akmeni-
nių kirvukų.  Mergažerių kaime ties Ilgio ežeru taip pat
rastas akmeninis kirvukas. Paulių ir Paveronių km. ak-
mens gadynės sodybų liekanos. Varėnoj yra kelių ak-
mens gadynės sodybų liekanų. Ties intaka Varėnos į
Merkį yra kalnelis ir ant jo yra kažkokių mūrinių trobe-
sių liekanos. Sako, būk čia buvę Lietuvos kariuomenės
dideli sandėliai. Yra taip pat akmuo mengirio pavidalo
1,5 metr. aukštumo, su iškaltu kryžiu, jis laikomas ste-
buklingu (Akmuo). Vargirdonių kaime yra senkapis.
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Varėnos miestelis.

Varėna, svetimųjų «Orany» vadinama, atsirado XVII
šimtmety seniūno Brzostovskio rūpesčiu ir lėšomis. «En-
ciklopedija Powszechna» 1864 m. XX tome puslp. 5, tarp
kitko, yra pasakyta, kad Varėnos miestelio gyventojai
tik lietuviškai kalba; apyniai, medus ir grybai svarbiau-
sia vietinių žmonių gamyba ir pelnas.

Jeigu sulyginti, koks buvo miestelis prieš karą ir
dabar, koks tada buvo judėjimas ir koks dabartiniu laiku,
tai pasidarytų didžiausias skirtumas.

Varėna pakilo nuo 1894 metų, kada čia buvo pa-
statytos kareivinės ir jose apsistojo žymi rusų kariuome-
nės dalis.

Neturtingo Varėnos miestelio ir apylinkės gyvento-
jai gavo nemenką uždarbį kareivinių statymo, plentų tie-
simo ir gelžkelio vedimo darbuose; o vėliau visoki ka-
riuomenės patarnavimai bei produktų teikimas davė
žmonėms uždarbio ir pelno. Net tokis, rodos, menk-
niekis, kaip artilerijos paligone smėlynuose šovinių liekanų,
tūtelių ir kt. rinkimas, vietiniams grytelninkams būdavo
pragyvenimo šaltiniu. Varėna pakilo. Iš mažo, netur-
tingo, su aplūžusiom grytelėm miestuko pasidarė gyvas,
gan švarus, su keliolika mūrinių namų (net dviejų aukštų),
miestelis. Jis jau galėjo konkuruoti su kitais žymesniais
Lietuvos miesteliais ir turėjo pretenzijų tapti miestu. Jeigu
ne karas, ir ne Vilniaus okupacija, Varėnai būtų nušvi-
tusi graži ateitis. Vienas buvo blogumas, kad miestelis
kilo ne lietuvių dvasioj, ne ant Lietuvos, bet ant rusų

sparnų.
Kaip gi dabar Varėna atrodo? Klaiku pasidaro pirmą

kartą atvykus Varėnon. Sustingę didžiojo karo liekanos
taip klaikiai į tave žiūri... Miestelis nei kiek neapsitvarkęs,

„nei kiek nepagerėjęs, nepasipuošęs, nors jau gyvena
laisvai ir nepriklausomai antrą dešimtmetį.  Apgriuvę
mūriniai namai neatsistato, gyventojai vis dar tebeskursta,
nes nėra iš ko, nes čia gyvenimas visiškai apmiręs; nėra
judėjimo, nėra prekybos. Kaip ir gali būti kitaip, jei čia
pat už Merkio, už žingsnio, lenkai, Varėnos gelžkelio
stoty — lenkai. Taip vadinamoj turgaus dienoj miestely
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pasirodo koks vienas kitas vežimas su grybais, uogomis,
ar grikiais, bet ir to nėra kas perka. Krautuvininkai —
žydeliai vaikšto perbalę, pamėlynavę: mažai uždirba, ma-
žai valgo, — toks jau pas juos yra savotiškas įstatymas.

Vasarą, kada čia atvyksta į paligoną manevruoti, pa-
šaudyti mūsų artilerija ir kitos kariuomenės dalys, varė-
niškai šiek tiek atsigauna.

Dabar Varėnoj yra
30 mūrinių namų griuvė-
siuos, $ mūriniai gyve-
nami namai, iš jų 3 dvie-
jų aukštų; medinių na-
mų, be priemiesčių, —

55. Miestely yra 16 žy-
dų krautuvių, 3 alinės,

1 valgykla. Valsčiaus ri-
bose kaimuose dar yra
lietuvių krautuvės: Paak-

"menės, Bobriškių, Dime-
kūnuos. Bobriškiuos net
2 krautuvės.

Nuo 1919 m. veikia
paštas, taip pat pasienio,
policijos rajono punktas
pradžios mokykla.

Žydai.

Atsilankiau pas Va-
rėnos rabiną lršą Jankelį
Bleimaną. Tai nejaunas,
gerai nusiteikęs žydelis
— Žmona gan simpa-

tinga žydelka, dukterys visai gražios merginos: viena
Kauno žydų gimnazijos auklėtinė. Juokais ėmėm ir sura-
šėm rimtą dalykėlį, — Varėnos žydų istorijėlę.

Tasai rabinas atvyko iš Krymo 1922 m. Iš pradžių
jis buvo rabinu Abeliuos, o nuo 1927 m. Varėnoj. Jis
ir jo vaikai moka totoriškai kalbėti.

 
Varėnos «rieznikas».
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Prieš karą Varėnoj buvo 3 žydų sinagogos ir apie 600
šeimynų. Dabar yra vos 70 šeimynų. Buvo 3 liaudies
mokyklos, dabar tik viena. Sinagoga viena, atstatyta 1922
metais.  Zydai turi savo liaudies banką, įsteigtą 1920 m.,
kuris 1929 m. turėjo vieną milijoną litų apyvartos.

Iš rabino nuėjau žydų knygynan. Medinis, mažas,
negyvenamas namelis, nusamdytas kažkokios vietinės žydų
organizacijos. Ten stovi 3 spintos su knygom ir pora
staliukų. Matomai, retkarčiais susirenka tan namelin jau-
nimas pasitarti, padainuoti, pažaisti, pasiskaityti, — žodžiu,
lavintis. Bibliotekoj radau du jaunuolius: Leją Klečkaitę
ir Alterną Ragauską. Jie žinojo, kad aš ateisiu, laukė
manęs.

Spintose radau 210 kn. hebrajų kalboj, 360 kn.
žydų kalboj ir 181 rusų kalboj. Gaila, — lietuviškos
nei vienos neturėjo. Dar yra vaikams knygynėlis žydų ir
hebrajų kalbose. Knygų ten yra 350.

 

 

 

Varėnos bažnyčia.

Pirmoji Varėnos bažnyčia buvo pastatyta 1786 me-
tais generolo Mykolo Brzestovskio lėšomis. 1890 metais|
ji buvo perstatyta.

1915 metais bažnyčia sudegė ir kartu žuvo kuone
visi dokumentai. Iš užsilikusių matyt, kad 1887 metais
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klebonu buvo kun. Štupinskas, paskui Bistrajus, Latvis,
Markuckis ir dabar yra kun. Markelis.
4 -Dabartinė bažnyčia statyta 1921 m., amerikonišku
būdu, iš lentų; vidury tarp lentų pripilta «pilavinų». Baž-
nyčią statė kun. Markuckis parapijonų lėšomis. Jos il-
gis 35 aršinai, plotis 24 arš. Sienų aukštis 7 arš.

Parapijonių yra 1987 žm. Be žydų, dar yra 7 ru-
sai ir 1 šeimyna totorių.

Džiovininkų valdiškoji sanatorija.

Varėnos džiovininkų sanatorija įsteigta valdžios lė-
šomis 1927 metais rugpiūčio mėn. 1d. Sanatorijos įstei-
gėjas ir dabartinis jos prižiūrėtojas yra daktaras Grigai-
tis. Visas sanatorijos personalas susidaro iš 17 asmenų:
 AROS DTS

kui AK

 

Džiovininkų sanatorija.

1) Sanat. vedėjas, 2) Ūkio vedėjas, 3), 3 seserys,
4) šeimininkė, 5) technikas, 6) virėjas, 7) 2 tarnaitės,
8) 2 sanitarai, 9) 2 slaugytojos, 10) 2 skalbėjos, 11) 1
sargas.

Sanatorija, arba ligonių patalpa, rentgeno kabinetas,
aptieka ir kit., užima dviejų aukštų mūro namus, esan-
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čius 3 kilom. atstu nuo miestelio, visas atskiroj, nuo
gyventojų izoliuotoj vietoj, gražiam  pušynėly. Pirmiau
tame mūre buvo rusų kariuomenės dalių Varėnos ra-
jone karininkų klūbas. O antrame, greta mūro stovin-
čiam mediniam name telpa sanatorijos personalas ir me-
teorologijos stotis. Jame kadaise gyveno korpuso vadas,
o kai atsilankydavo kartais rusų caras, tai taip "pat čia
apsistodavo. Sanatorija turi savo žinioj 271/> miško ir
2,3 ha dirbamos žemės. Žemė ir miškas prieina prie
sanatorijos. Si įstaiga netoli turi gamtos stebuklą—ba-
rometrą, t. y. ežerą, kurį žmonės praminė barometru:
kai nuo kranto atskyla velėnos, tokios plaukiojančios
saliūkštės, tai jau žinok, kad bus lietaus. Giedron jos
vėl išsiskirsto, išplaukia į kraštus ir iš jų pasidaro liū-
nas. Ežeras vis labiau užauga, mažėja.

1927 m. sanatorijoj buvo ligonių 46,
1928 i 2 12144;
1929, T “i X ki
1930 m. iki liepos 1 d. buvo 146.

Sanatorijoje yra 50 vietų. Priimami pirmoj eilėj džio-
vininkai 1-o0s stadijos. 2

Buvau nuvažiavęs senatorijon pasižiūrėti. Varėnos
policininkas pakinkė savo palšą eržiluką, sėdom brikan,
dar mokyt. Ryliškį pasiėmėm, — jis žmogus geras ir be
«panaberijos»: važiuojam, na, tai važiuojam, sako. Po-
nas daktaras Grigaitis taip pat malonus vyrukas, pri-
ėmė mus, pavaišino, išpasakojo tos atskiros: džiovininkų
respublikos visą praeitį, išvedžiojo, išrodė viską; net
malonu prisiminti tą tykų vasaros vakarą.

Tik vienas vaizdas buvo šiurpulingas. Atėjom kam-
barin, kur gulėjo silpnas ligonis. Prie lovos stovi seselė
su vandens stikline rankoj, ligonis kriokia, kosti ir vėl
kriokia, —- visai silpnas, į lavoną panašus. Skaičiau laik-
rašty užmetimą, kam daktaras tokį silpną ligonį laiko,
kam jo negabena kur į ligoninę. Lengva sėdint redak-
cijoj nutarti, apkaltinti, bet sąžiningam daktarui sunku
tokį silpną ligonį iš sanatorijos išgabenti. Kely gali“.
mirti. Tuo tarpu, panaudojus visus galimus daktaro at-
sargumus, galima padėti jam nors truputį atsigauti ir tada
jau, jei reikės, ligoninėn gabenti.
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Naktį siauru keleliu grįžom  Varėnon. Visur tylu,
visi buvo jau sumigę. Tik pamerkiu tyliai žingsniavo
mūsų pasienio sargas, užmerky tarškėjo lenkų kareivių

. šautuvai, o Varėnos gatve žygiavo mūsų policininkas—
nakties sargas. Miestely tamsu. Elektros netur. Sana-
torija gi gražiai apsišvietus savo, ten pat gaunama, elektra.

Varėnos šauliai.

Varėnos šaulių būrys vienas iš jauniausių, bet vie-
nas iš veikliausių. Jis įsisteigė 1927 metais spalių mėn.
15 d. Steigiamajam susirinkime buvo Rinktinės vadas
kap. Petruškevičius ir
keliolika  energingesnių
varėniškių vyrukų. - Bū-
rio vadu buvo paskirtas
Juozas Lapinskas, valdy-
bos pirmininku Petras
Jonys.

1927 m. gruodžio
mėn. 26 d. būrys jau
surengė mokykloje viešą
vakarą. Visur ėmė ro-
dytis šaulių gyvas dar-
bas, veikimas. Nuo 1928
m. vasario mėn. būrio
vadu išrinktas mok. Ry-
liškis, būrys, savo veik-
lumu, labai iškilo.

Stai 1928m. gegu-
žės mėn. 20 d. šaulių
būrio iniciatyva, rūpes-
čiu ir lėšomis buvo pa-
statytas ir iškilmingai
apskrities viršininko, ne-
seniai buv. Vidaus Re-
kalų Ministerio, Pono P.

- Aravičiaus atidengtas Varėnos paminklas.
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Simtametė pušis «barcia» netoli Paručio kaimo.

laisvės paminklas.  Energingasai mokyt. Ryliškis, dar tuo
nesitenkindamas, šūkterėjo savo šaulius ir plačią visuo-
menę statyti Varėnoj šaulių namus.

Buvo atspausdinti Varėnos vaizdelių spalvuoti albu-
mėliai (12,000 egz.), išsiuntinėti kartu su tais atsišauki-
mais po visus Lietuvos miestus ir miestelius. Albumė-
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lio kaina 1 litas. Lėšų pakankamai susidarius, imtasi sta-
tyti mūriniai dviejų aukštų namai ir šiais metais namai,
toji Lietuvos kultūros tvirtovė, frontu į lenkus, jau bai-
giami statyti.

Malūnai. 1) Salovartės kaime Bakšio Bernardo,.
2) Pamusių dvare Rosokackienės Zosės, abu — vandens.

 

 

Varėnos paligonas.

Ežerai: 1) Gluchas 66 ha 2) Ešerinis 4,50 ha
3) Varėnos 28 ha 4) Gluchaitis 1 ha 5) Glebus 135 ha
6) Juodis 110 ha 7) Netėčia 110 ha-—valstybiniai 8) Eže-
riekų 9 ha Jermalavičio Juozo iš Ežeriekų k. (privatis).

Kaimų išskirstymas į vienkiemius: išskirstytas į vien-
kiemius tik Meškučių kaimas š. m. ir Jonėnų kaimas yra
skirstomas š. m.

Dvarai: 1) Parardaunio dvaras prieš karą ir da-
bar yra Lvovo Vsevolodo nuosavybė. Zemės buvo 163
ha, iš kurių 13 ha 1928 m. išparceliuota. mažažemiams.
Siame dvare yra daug žalčių. 2) Martėnavos dvaras
prieš karą priklausė Rosokackių Martynui. Bendras že-
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mės plotas buvo apie 600 ha, — 1925 m. išparceliuotas.
80 ha centrą valdo įpėdinis Rosokackas Kostas. 3) Pa-
musių dvaras prieš karą buvo Rosokacko Ksavero nuo-
savybė; bendras žemės plotas apie 500 ha. 1923 m.
išparceliuotas. Centrą valdo Rosokackienė Zosė. 4) Nor-
vidziškių dvaras; prieš karą savininku buvo Bankauskas
Ceslovas; bendras žemės plotas apie 300 ha. Šio dvaro
1929 m. dalis parceliuojant yra atkirsta mažažemiams.

 

Aviacijos paligonas Varėnoj.

Centras likęs savininku Bankauskui Česlovui. 5) Voz-
girdonių dvaras; prieš karą savininku buvo Kopcas Jonas;
bendras žemės plotas apie 200 ha. Šis dvaras neparce-
liuotas ir, mirus Jonui Kopcui, paveldėjo įpėdiniai, Kop-
cai: Petras, Vaclas ir Kazys.

Pradžios mokyklos:

1) Varėnos m. 1921 m. 2) Jokėnų k. kat. 1921 m.
3) Varėnos m. žydų 1921 m. 4) Pavarenio k. krikšč.
1923 m. 5) Druskūnų k. krikšč. 1923 m. 6) Zilinėlių k.
krikšč. 1925 m. 7) Miletonių k. krikšč. 1928 m. 8) Voz-
girdonių k. krikšč. 1928 m. 9) Paakmenės k. krikšč.
1928 m.
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Respublikos Prezidentas A.Smetona Varė-
nos poligone artilerijos sekimo punkte žiūri

pro perikopišką žiūroną.

 
 

 

Varėnos poligone karininkų gru- Varėnos poligone kulkosvaidi-
pė seka sprogstančius artilerijos ninkai pozicijose.

šovinius.

   



Krautuvės: 1) Varėnos miestely yra: 16 krautu-
vių, visos laikomos žydų, 3 alinės, 1 valgykla (ruso), 1
mastinė. 2) Kaimuose: Paakmenės bažnytkaimy yra 1
kraut., Bobriškių kaime 2 kraut., Jonėnų kaime 1kraut.,
Aleksandravos kaime 2 kraut. ir Druckūnų k. 2 krautu-
vės, visos laikomos lietuvių.

Autobusai bei motociklai. Varėnos m. yra
2 autobusai: prekinis ir keleivinis (žydų nuosavybė).

 

Mitrauka.

Gyvenamieji namai: Varėnos m. yra: 4 mūri-
niai namai 2 aukštų, 5 mūriniai namai 1 aukšto, 65 mediniai
namai 1 aukšto (be priemiesčio). .

Viršaičiai: 1) Galevičius Antanas, Naujaulyčio k.
nuo 1. X 1920 m. iki 27. I. 1923 m. 2) Pileckas Jo-
nas iš Žilinėlių k. nuo 27. I. 1923 iki 18. V. 1923 m.
3) Kavaliauskas Tofilius Bobriškių k. nuo 18. V. 1923 m.
iki 28. VIII. 1923 m. . 4) Poškus Dominas iš Užumelny-
čio k. 28. VIII. 1923 m. iki 19. II. 1924 m. 5) Kaliū-
nas Petras iš Varėnos m. nuo 19. II. 1924 m. iki 27. V.
1930 m. 6) Pūdys Bronius Sarginiškių k. nuo 27. V.
1930 m. ir dabar tarnauja.

Sekretoriai: 1) Kaziulionis Jonas Naujaulyčių k.
nuo I. X. 1920 m. iki 25. VI. 1922 m. 2) Poškus Ju-
lius Užumelnyčio k. nuo 15. VI. 1922 m. iki 14. XII.
1923 m. 3) Poškus Petras Užumelnyčių k. nuo 14. VII.
1923 m. iki. 15. XII. 1923 m. 4) Ruzgis Vincas (vieta
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nežinoma) nuo 15. XII. 1923 m. iki 19. VIII. 1926 m.
5) Leikevičius Bronius(taip pat) nuo 19. VIII. 1926 m.
iki 2. II. 1927 m. 6) Kaziulionis Jonas Naujalyčio k. nuo
2: II. 1927 m. iki 15. VIII. 1929 m, 7) Gelucevičius
Ipolitas Perlojos k: nuo 15. VIII. 1928 m. iki 1. IV.
1929 m. 8) Kasiulionis Jonas Naujaulyčių k. nuo 1. IV.
1930 m. ir dabar tarn. tid

Akmuo.

“ Regis, nieko ypatingo tame žodyje. "Daug mes ak-
menų, šiokių ir kitokių turime. Tačiau aprašomasis ak-
muo, turintis vietos vardą, užsitarnauja dėmesio.
 Z/4Yra lietuvių-lenkų pafrontėj, Varėnos valsč: Alytaus
apskrity, ant vieškelio Gardinas— Vilnius tylus kampelis,

 

Akmenio koplytėlė.

vardu Akmuo. Šių metų birželio mėn. 27 d. per dešim-
tines buvau pakviestas iš Alytaus nuvažiuoti į Akmenį.
Lengvam, gražiam automobily sėdim: Alytaus Komendan-
tas p. pulk. Vimeris, ponia Petruškevičienė, (šaulys) An-
tutis Petruškevičiukas ir aš. Lygiais keliais, plentu pra-
lėkėm Daugus. Pasukom lauko keleliu minėto Akmenio
link — galima važiuoti. Tik jau įsukę miškan, manėm,
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palisim kur po šimtamete šakota egle ir neišsikapstysim.
Dar tų kelelių į visas puses išsirangiusių pilna... Mūsų
laimei, pusbernėlis, kepurę nusiėmęs, striktelėjo prie mūsų
mašinos, pasisiūlė kelią rodyti. Nes jam liepta buvo.
Akmenio šauliai laukė pono Komendanto ir tam vaikė-
zui liepė kelią parodyti. Sėdi automobily pirmą kartą
jaunas dzūkelis, plačiai prasižiojęs spoksoįvairą, į mink-
štas sėdynes, stebisi, ir atsistebėti negali, kaip čia da-
bar jis be arklio, be jokio gyvulio važiuoja.

Pakeliui pavijom daugelį vežimų. Pasirėdę išeigi-
niais rūbais važiuoja dzūkai į atlaidus Akmenin.

Bet kas gi tas Akmuo? Išlendam iš miško. Tarp
medžių tūno sena, medinė, nedidukė koplytėlė, krypstaį
kelią du mediniai seni nameliai, blunka nuo saulės apy-
nauja klebonija, — va tau ir Akmuo. Bet dar svarbiausį
daiktą nepaminėjau, akmenį, nuo kurio gavo toji vieta
vardą. Kelios dešimtys metrų nuo koplytėlės Daugų link
yra medine sena tvorele aptvertas akmuo, kuris apylin-
kės žmonių laikomas didžiausioj pagarboj. Iš toli važiuoja
žmonės į atlaidus prie to akmenio pasimelsti, ypač jau-
nimas. Yra apie jį toks padavimas:

Senų senovėje viena merga buvo priversta tekėti už
nemylimo berno.  Važiuodama bažnyčion, į jungtuves,
gailiai verkusi ir keikusi savo likimą.  Beverkdama ji iš-
tarusi: «geriau aš akmeniu pavirsčiau, negu už to vyro
išeiti...» Tuos žodžius ištarus, merga tuoj pavirtusi į
akmenį. Net ir jungtuvių rūbai buvę žymūs ant to ak-
mens. "Dabar tasai akmuo jau samanom japaugęs ir ne
tik rūbų, — bet ir metų arba datos negalima įskaityti.
Tas (arba kitas) akmuo ir dabar stovi netoli minėtos kop-
lytėlės ir laikomas stebuklingu. Nuo jo yra kilęs ir vieto-
vardis. Pats akmuo paprasto kapinėse statomo pamink-
lo išvaizdos, kiek žemesnis už vidutinį; žmogų; viršūnėje
įkaltas geležinis kryželis. Per atlaidus suvažiuoja labai
daug žmonių ir tada visą laiką apie akmenį pulkuojasi
bobelės, merginos, senukai, vaikai. Ant akmens apie

geležinį kryžių prideda: linų, rankšluosčių, drobių, pinigų.
Tai aukos. ,

Jei ligotas apie tą kryžių keliais apeina, tai, girdi,
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pasveiksta. Pradžią to akmens stebuklingumo išmintin-
gesni taip aiškina:

Kažin kam buvo pavykę tame akmeny įskaityti 1387
metus. Tai būtų Lietuvos krikšto metai. Minimos jungtu-
vės tai ir bus jungtuvės Jogailos su Jadvyga, arba pir“
moji lenkų — lietuvių ūnija. Jeigu tiesa, tai būtų labai
graži dzūkų prasmė, įdėta pasakingan akmenin.

Aš labai atydžiai ieškojau akmeny datos; net su varė-
niškiu klebonu kun. Markeliu grabinėjom aplinkui, žiūri-
nėjom — bet neradom. ;

Kur stovi dabartinė koplytėlė, statyta gen. Brzostovs-
kio 1759 m., buvęs didelis miškas. Naktimis toje vietoje

 

Maldininkai prie «stebuklingo» akmens.

vaikščiojus deganti žvakutė. Na, tai ir pastatęs genero-
las toj vietoj medinę koplytėlę ir žvakutė nebevaikščiojo,
o stovėjo koplytėlės altoriuje. 1861 metais koplytėlė vė-
liau buvus atremontuota. Ilgis 26 aršinos, plotis 16 arš.

Dabartiniu laiku tenai medinėj naujoj klebonijoj gy-
vena visai ligotas 66 metų senelis, žemaitis kun. Ignas
Sapara.

Kiekvieną dieną mišių jis negali laikyti, todėl kop-
lytėlė visumet būna tuščia ir tik keletą kartų į metus,
per atlaidus, atvažiuoja iš Varėnos ir kitų gretimų para-
pijų kunigai ir suvažiuoja nemažai žmonių.

19 Alytaus apskr. 577



 

Taip, pavyzdžiui, 1930 m. birželio m. 27d.(atlaidai)

čia buvo suvažiavę bent keli šimtai žmonių. Sie atlai-

dai dar buvo tuo įdomūs, kad vietos šaulių būrys šventė

savo 10 metų jubiliejų ir ta proga jam buvo įteikta bū-

rio vėliava. Veikliausieji būrio šauliai, organizatoriai ir

narsiausieji kovotojai už Lietuvos laisvę—Vincas Keršys

iš Jokėnų (mokytojo tėvas) ir mokytojas invalidas M. Al-
donis buvo pakelti į būrio garbės narius.

Rinktinės dūdų orkestras džiugino pafrontės lietuvius

tautos himnu ir gražiais maršais.

Tefa Dragūnaitė —Vaičiūnienė.

Gimusi Aukštūkalnio kaime, Varėnos valsčiuje,

Trakų apskrityje Dusmenų prad. mokykloj, kur tuo

laiku baltgudis buvo mokytoju M. Prakotievas, bai-

gė 3 skyrius. 1914 m. Tefa išvyko į Petrapilį, kur iš-

laikė egzaminus iš 4 kl. Paskui lankė gimnaziją ir bū-

dama 7 kl., įstojo į Gaideburovo skrajojamojo teatro stu-

diją. Ten išbuvusi 1 metus, įstojo į Aleksandrijos te-
-  atrą, kur režisorium buvo K.

Pastudijavusi šiame teatre ir
jau ne kartą jame vaidinusi,
1920 m. spalių mėn. grįžo į
Lietuvą ir buvo pakviesta į
Valstybės Teatrą, kuriame ir
dabar dirba.

Vaidino šias roles:

1) Aušros sūnuose —
Rožę, 2) Miške — Aksiušą,
3) Nerimtoje komedijoje rim-
tiems žmonėms — Sesilę, 4)
Sudrumstoje ramybėje—Ma-
rytę, 5) Tuščiose pastangose
—Daubienę, 6) Patrijotuose
—Oną, 7) Skirgailoje—Da-

T. Dragūnaitė Vaičiūnienė, nutą, 8) Otello tragedijoje—

Valst. Dramos artistė. = Emiliją, 9) Figaro vestuvėse
—Grovienę, 10) Visuomenės šuluose —Diną, 11) Kęstučio

mirtyje — Laimutę, 12) Vytaute pas kryžiuočius—ir kit.
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Jurgelevičiai.

Iš Varėnos apylinkės kilęs Petras Jurgelevičius su
savo trimis sūnumis yra nemažai patarnavęs Tėvynei Lie-

tuvai. Prieš pat didįjį karą grįžęs su savo šeima iš
Amerikos, įvairiais būdais kėlė lietuvišką susipratimą, ra-
gindamas tautiečius prenumeruotis lietuviškus laikraščius,
kurių nemaža ir išplatino.  1914—1915 m. Varėnos
miestelyje tai buvo vienintelė susipratusio pasiturinčio
lietuvio šeima, kuriai tekdavo net nemalonumų iš lenkuo-
jančiųjų asmenų patirti.

Per did. karą Jur-
gelevičius buvo lietuvių
tremtinių organizacijos
«Liaudies Sąjungos» Ta-
ganrogo (miestas Dono
kazokų krašte) skyriaus
pirmininku, be to, orga-
nizavo lietuvių tremtinius
ir platino lietuvių spaudą.
Apie jį telkdavosi lietu-
viai darbininkai, tarnau-

tojai ir kareiviai, tarnau-
jantieji rusų kariuome-
nėje bei sužeistieji.  Vi-
sus ragindavo pirma pro-
ga grįžti Tėvynėn. 1918
m. rudenį grįžęs į Va-
rėną, Jurgelevičius, ne-
atsižvelgdamas į savo
skurdų gyvenimą ir sir- Kap. Petras Jurgelevičius.
guliavimą dėl senatvės,
karštai ragindavo apylinkės jaunimą stoti savanoriais į Lie-
tuvos kariuomenę ir savo patrijotiškomis kalbomis įkvėp-
davo vilties geresnei Lietuvos ateičiai. Nors daugelis
bolševikuojančiųjų nesusipratėlių ir atkakliai drumstė pat-
riotiškai  nusiteikusį apylinkės dzūkų jaunimą, tačiau, kaip
žinome, dzūkų savanorių 1918-1919 metų žiemą netrūko:
1-me pėstininkų D. L. Kn. Gedimino pulke dzūkų buvo
net ištisas batalionas, kuris savo narsumu ir laimingais

žygiais labai pasižymėjo per Nepriklausomybės karą.
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Jurg-čiaus nuopelnai tuo la-
biau reikšmingi, kad jis buvo be-
veik vienintelis šios rūšies veikė-
jas Varėnos apylinkėj. Užėmę tą
kraštą, rusų bolševikai buvo su-
ėmę šį trijų savanorių tėvą, bet ve-
žant į Gardino «čeką», pakely
jis pabėgo. Taip pat jis buvo
lenkų persekiojamas jų okupaci-
jos metu (1919 m.) Varėnai te-
besant neitralėj zonoj ir lietuviams
nuo 1923 m. ją atsiėmus, J-čius

Las “ turėjo artimus ryšius su užde-

P. Jurgelevičius (tėvas) marklinės liet. partizanų vadais;
pastarieji net su kariškais šautuvais atvykdavo pas jį iš

anapus «damarkuvkos» (iš Lydos aps.); per juos jis nu-

siųsdavo savanorių ir net aukštesnių laipsnių karininkų

laiškus tėvams anapus demarklinijos. Naujai atvykęį

Varėną mūsų kariuomenės vyresnieji karininkai gaudavo
iš J-čiaus įvairių naudingų informacijų. 1924 m. J-čius
grįžo į Ameriką.

Trys jo nepilnamečiai sūnūs 1919 m. pavas. įstojoį

Lietuvos kariuomenę savanoriais. Vyresnysis Petras yra

Lietuvos Skautų org-jos įkūrėjas, 6 skaut. knygų autorius,

žurnalistas; ligi šiol tarnauja kariuomenėj (dabar kapito-

nas). Kiti sūnūs Kastantinas ir Julius, dėl jauno amžiaus

neilgai tarnavę kariuomenėje, 1919-1920 m. buvo Vil-

niaus šaulių-partizanų būrio nariai aktyviai veikė ir jame

ir lietuvių skautų draugovėje. Kartu su kitais uolesniais

liet. partizanais buvo 1920 m. keletą mėnesių lenkų areš-

tuoti. Po to abudu, pabėgę į Kauną, taip pat veikė

šaulių sąjungoje ir skautų (ypač jūros skautų) org-je, buvo

vyr. skautų štabo nariai ir aktyviai dalyvavo Klaipėdos

sukilime. Be to, Kast. įsteigė skautų laikraštį ir buvo

pirmasis «Skauto» redaktorius. Dabar Kast. ir Julius

* gyvena Naujorke, abudu mokosi universitete, veikia vy-

čių or-je: suorganizavo nepartinę liet. stud. sąjungą ir

buvusių karių liet. sąjungą. Abejose sąjungose užima

svarbias vietas (valdyboje); dirba spaudoj. Be to, Kast.

yra generalinio Liet. konsulo Naujorke sekretorius, o Ju- 580



lius aukščiausiam Am. Kolumbijos un-te (medicinos fak.)
profesorių laikomas vienu gabiausių studentų.

Pažymėtina, kad šie 4 dzūkai yra Amerikos piliečiai.

Kun. Ignas Šapara.

Kunigas Šapara yra gimęs 1864 metais, kovo 29 d.
Martinaičių kaime, Kartenos parapijoj, Telšių apskr. Baigė
Vilniaus dvasišką seminariją. 3 metus buvo Svenčionyse
vikaru, 3 metus Kalviuos klebonu, iš čia, už lietuvystę,

vėl buvo perkeltas vikaru į Drują. Ten išbuvęs 3 me-
tus, nusiųstas kamendoriu į Dysną. Dysnoje rado apie
700 lietuvių Turėjo lietuviai ten pirkę 3 dvarus. Ėmė
kun. Sapara rūpintis savo parap. lietuvių reikalais: sakė
jiems lietuviškus pamokslus, gabeno lietuviškas knygeles
ir kit.

Vyskupas Zvierevičius užpyko ir nusiuntė jį į La-
banorą, bet jau klebonu; 112 metų čia išbuvęs, vėl gavo
skyrimą į Lydą kamendoriu. Ir čia kun. Šapara rašė
atsišaukimą į Vilniaus dvas. Konsistoriją, nurodydamas,
kokią žalą tikybai atneša draudimas gimtąja kalba mels-
tis, ir prašydamas nepersekioti lietuvių. Pralotai už tą atsi-
šaukimą tiek supykę, kad žadėję kun. Saparą suspen-
duoti. Iš Lydos, 2 metu kamendoriavęs, išvyko į lvją
(Lydos apskr.) Du metus ten pabuvęs turėjo vyktiį
Lazdūnus. Čia rado savo parapijonį kun. Mockevičių
klebonu. Neilgai pabuvęs Ivjoj, ir turėjęs daug nemalo-
numų dėl lenkų ir gudų kalbos, vyko į Voronovą arba
Bolotno.

1905 metais Didž. Lietuvių Seime Vilniuje, kun. Ša-
para buvo atstovu. Yra parašęs keletą lietuviškų dai-
nelių ir lietuviškai — rusišką gramatiką.

Lenkų dvasiškai vyriausybei Vilniuje nepatiko «cha-
miškas» kun. Šaparos veikimas ir dėl to jam nuolat da-
rydavo visokius priekaištus. 1906 m. Velykų pirmą dieną
atvyko pas jį į Bolotną pralotas Manusevičius ir dabar-
tinis vyskupas Kukta tardyti. Kun. Sapara bijojo vieno
dalyko: kad neprikibtų ponai tardytojai, kad jis kleboni-
joje įrengė lietuvišką mokyklą.
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Pralotas Manusevičius, 3 dienas tardęs, pasakė: «Kaip

mes ištyrėm, teisingai elgeis...» O Kukta, sako, tik

nosį trynęs ir nieko nesakęs. Metams praslinkus po tar-

dymo, kun. Šapara gavo skyrimą į Gelčiną, Gardino gub.

klebonu. Jo dekanas buvo lenkas Elertas.  Gelčine jam

teko susidurti ir su kun. Michalkevičiu, Vilniaus vysk.

kanceliarijos viršininku. Tas parodė kun. Šaparos skundą,

kodėl Gardino gub., kur yra virš 300 lietuvių, niekur

nėra lietuviškų pamaldų, lietuviškos katechizacijos.  De-

kanas Elertas ironingai kun. Sap. pasakęs, kad Gardine

esą lietuvių vienas kareivis, vienas elgeta ir kun. Sapara.

Netrukus kun. Šapara gavo vėl naują skyrimą į ne-

seniai įsteigtą parapiją, vardu Ceikeni, 12 kilom. nuo
venčionių.

Čia ne tik nuo dvasinės, bet ir nuo pasaulinės val-

džios kun. Saparai teko nukentėti. Mokykloje vaikams
jis aiškino, kad čia buvo garsi Lietuva, turėjo savo ku-
nigaikščius ir t. t. Sužinoję apie tai rusų žandarai kun.

ap. suėmė ir nugabeno Lukiškio kalėjiman Vilniuje.
Davęs penkis tūkstančius rublių užstato kun. Šap. iš ka-
lėjimo buvo paleistas. Kažin kaip būtų pasibaigę, jei ne di-
dysis karas, kuris gyvenimą nukreipė visai kita vaga. Tie
darbai, už kuriuos kalėjiman sodino, dabar garbės vai-
niku apvainikuoti. .

Garbė tau, seneli, žemaiti! Tokių kaip tu, Straz-
delių, Reitelaičių Lietuvai reikalinga!

Kaip kun. Šap. mylėjo tėvynę Lietuvą ir gimtąją
kalbą, galime spręsti iš jo sustatytos šios dainelės:

Apie mūsų kalbą.
O brangioji lietuviškoji,
Mūsų kalba prigimtoji:
Už žemčiūgus tu brangesnė
Ir už viską meilingesnė.

Patsai Viešpats žodžiais tavo
Atsivėręs burną savo:
Iš balso vis prigimimo,
Prie pasaulio sutvėrimo,
Tavo žodžiais kalbėdavo.

Tu iš daugel kalbų šimtų
Lig šiol sviete dar garbintų
Už visas esi senesnė
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Ir žodžiuose turtingesnė
Ir švelnesnė ir gražesnė,
Meilingesnė ir linksmesnė:

Tėvs, tėvelis tėvužėlis
Motina, motinėle motužėle:
Brolis, brolytis, brolužis;
Sesuva, sesytė sesužėlė;

Tavo žodžiais kalbėdavo
Visi žmonės kad keliavo
Iš pirmųjų vietų savo,
Koliai čiona atkeliavo.
Ar verpėjos prie ratelio,
Ar skalbėjos prie prudelio
taja kalba dainiodavo
Senosios gadynės daineles savo.

 
Vincas Uždavinys, Paručių km.,
«Mūsų Vilniaus» redaktorius.
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Varėnos paštan gaunami laikraščiai
ir žurnalai.

«Lietuvos Aidas» 6, «Rytas» 3, «Lietuvos Žinios»

1, «Žydų Balsas» 6, «Kauno Diena» I, «Liaudies Laik-

raštis» 1, «Trimitas» 69, «Mūsų Rytojus» 280, «Mūsų

Laikraštis» 37, «Lietuvos Ūkininkas» 9, «Diena» 10,

«Tautiškas Kelias» 12, «Naujienos» 5, «Karys» 9, «Siau-

rės Lietuva» 1, Žemaičių Prietelius» |, «Ūkininkas» 4,

«Gimtoji Pirkia» 4, «Saltinis» 4, «Naujas Žodis» 18,

«Mūsų Vilnius» 51, «Ūkininko Patarėjas» 17, «Jaunųjų

Pasaulis» 9, «Paštininkų Zodis» 2, «Vapsva» 6, «Tie-

sos Kelias» 2, «Jaunoji Karta» 2, «Zvaigždutė» 13, «Sau-

lutė» 5, «Sargyba» 6, «Bendras Darbas» 17, «Kultūra»

5. «Švento Pranciškaus Varpelis» 21, «Žvaigždė» 3. Iš

užsienio ateina 12 laikraščių.

Radio: Varenoj 2, Naujauličy 3, Perlojoj 3,

Jokėnuos 3, Akmeny 1, Druckūnuos 1, Puodžiuos 3,

Paručiuos |, Kazimieravoj 1, Ežerėkuos I, Narvidiškiuos

1 (lemp.), Zapkuonys 1, Vazgirduonys 1, Žilinėliuos 1.

 

 

Merkio upelis.
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Kelionė į Daugus ir į Bikaučiškį.

Užbaigiau Varėnos monografijėlę, atsisveikinau su
maloniais varėniškiais ir važiuoju į sekantį valsčių —Dau-
gus.  Zydukai įsodino mane autobusan, įtraukė du mano
čemodanu, sudėjo tarp alaus statinių, mat, automobilis
pusiau prekinis, na, ir važiuojam. Truputį lynojo. Sušlapę
galvijai pakrūmėse, užuovėjon glaudės, rugių varpos že-
myn nusviro ir vos pražydusių dobilų rausvi žiedai, nu-
siprausę dulkes, meiliai vėjo glamonėjami, glaudės vie-
nas prie kito, lenkė galvas plentu važiuojantiems. Sveiki,
sakau, gražūs dobilėliai, sveikos nutukę rugių varpos,
sveiki sušlapę, bet linksmai, kaip paukšteliai čiulbantieji
piemenėliai! Sveiki, pagaliau, ir Daugai!

Sustojo autobusas prie kelio į Daugus, išmetė mane
su mano <«bagažu»,—-nei rėkt, nei bėgt: nėr kur dėtis.
Dar rytas, buvo pusė aštuonių. Eičiau miestelin, bet dar
įstaigose darbas neprasidėjęs, o klebonijoj kunigai prie
mišių rengias. Pagaliau negaliu panešti daiktų. Stoviu
prie kelio ir manau, kokią išeitį radus. Šalia kelio men-
kutė lūšnelė, valsčiaus sargo Miko Barausko nuosavybė.
Įėjau, — priemenėj ir gryčioj guli «asabos», sūnai, ar
dukterys, — neprisižiūrėjau, nes, pamatę svetimą, užsi-
klojo galvas. Paklausiau senutę, ar negalėčiau pas juos
laikinai palikti daiktus. Gerai, sako maloni bobutė, pa-
likit. Viena našta nuo pečių nukrito, daiktai saugioj vie-
toj padėti, ne ant kelio. Ateinu į Daugus. Gal treč-
dalį kilometro ėjau nuo plento ir — miestelio vidurys.
Valsčiaus sargas, toks aukštas, ūsuotas senelis šluoja prie
valsčiaus valdybos gatvę, nesiprausę žydeliai rąžosi prie
savo pakrypusių gonkelių. Taip norėjosi burnon kokį
šlapią daiktą įpilti. Tik ne degtinę, ne alų, nes daviau
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žodį Alytaus apskrities monografijai medžiagą renkant
nei lašo negerti. Mano lankytų vietų globėjai galėtų pa-
liūdyt, kad negėriau. lr dabar aš norėjau pieno, arba
geros kavos. Ziūriu, iškaba: «Valgykla».  Užeinu vidun:
prie pečiaus apyjaunė žydauka suka iš tešlos bandukes,
pečiuj sausos malkos liepsnoja; jos vyras, smulkutis, vi-
dutinio amžiaus žydelis, įvedė mane į jų salionėlį. Ko-
dėl jis mane veda ne bendran valgyklos kambarin, kur

kasdien ateina žmonės užkandžiauti?. Kodėl tas žydelis
toks lipšnus, šnekus ir bėgioja apie mane, kaip apie kokį
viršininką? Iš pirmųjų žodžių aš viską supratau. Jis jau
žinojo, kas aš, ko aš atvykau, nors nei vienam valsčiuj,

niekam nepranešinėjau, kad atvyksiu. Oho žydai! Jie,
ką svarbesnio sužinoję, tuoj paleidžia savotišką, bevielę
telegramą per visos apylinkės žydelius. Tuo būdu, to-
kios žinios, tartum radio bangos, pasiekia tolimiausias žy-
dų šeimynas. Pasimaišyk — o apie tave jau ten žino.

Labai nenoriai paėmė jis iš manęs mokestį už 1
stiklinę pieno ir už vieną pralaužtą riestainį.  Riestainis
pasirodė labai neskanus, rūkštus koks, o piene būtinai
buvo kokių nors priemaišų, ar vandens, ar ko kito.

Bet neimti taip pat neišdrįso. Viena tik supratau,
kad ir žydai kartais brangina literatūros bei istorijos
darbą ir net pasiryžę padėti tokiems darbininkams, jei
atsirastų reikalo (ir pelno...). Primygtinai prašė mane
tasai žydelis parodyti Daugų herbą. Tuo tarpu negalė-
jau, nes visa medžiaga buvo supakuota čemodanuos ir
gulėjo pas valsčiaus sargą.

Truputį «pasistiprinęs», nuėjau mokyklon. Mokslas
vasaros atostogoms pertrauktas. Ponas mokytojas su
svečiu, ulanų pulko leitenantu, dar miegojo. Nuėjau vals-
čiun ir ten dar nieko nėra; nors tu kur nori dėkis, kad
būtų saulėta diena, apeičiau miestelį, padaryčiau keletą
nuotraukų, dabar gi net truputį lynojo.  Užėjau pas var-
goninką. Jis dar neseniai Dauguos ir jokios medžiagos
iš jo negavau.

Taip man beslankiojant, bažnyčioj pasibaigė pamal-
dos, kunigai suėjo klebonijon. Po šventorių vaikščioda-
mas tą viską mačiau ir nutariau eiti susipažinti su klebonu.
Nuėjau. Iš valgomojo atėjo aukštas, plonas žilaplaukis,
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rimtos išvaizdos klebonas kun. N. Sabaliauskas.  Užsire-
komendavau. Kviečia mane į valgomąjį papusryčiauti.
Užėjau. Prie stalo atsisėdo klebonas, šalia mūs senukas
altarista kun. Stibiriakas, klierikutis ir moksleivis, regis
"klebono giminaitis, ar auklėtinis.

Užkandžiaudami išsišnekėjom apie Daugų istoriją,
apie senoviškus daiktus, apie senoviškas knygas ir t. t.
Ech, sako, gaila, vakar neatvažiavai, mes buvom padarę
iš klebonijos ekskursijąį Bykaučiškį pas ponią Adelę
Pachoskaitę Kazlauskienę. Daug esą tenai senovinių
knygų, raštų...

Iš tikrųjų, pasigailėjau, kad pavėlavau. — Na, ga-
lima tą reikalą dar pataisyti, — ramina gerasai klebo-
nas. Duosiu, sako, arklius, berną, sėsk ir nuvažiuok.
Kai pamatys, kad mano arkliais atvažiavai, bus pakan-

kama rekomendacija ir, sako, tave maloniai priims ir
suteiks reikalingos medžiagos bei knygų.

Nieko man neliko, kaip nuoširdžiausiai padėkoti gerb.
klebonui ir naudotis teikiama malone.

Sėdžiu minkštoj klebono brikelės sėdynėj, bernas
prieš mane sėdėdamas ragina porą bėrųjų, užpakaly mūsų
kumeliukas seka, — vadinas, važiuojam į medžioklę, ne
vilkų, o istorinės medžiagos ...

Bykaučišky mačiau gyvą pavyzdį nykstančio Lietu-
vos dvaro. (Gyvenamieji ponų mediniai rūmai apleisti,
iš oro apgriuvę, viduje tik žiurkėms sukti gūžtas vieta;
senoviniai paveikslai ant sienų pakrypę, nublukę, rėmai
aptrupėję; baldai taip pat persimetę, iškrypę, kedės ap-
lūžę, bet visa senoviška, — nieko naujo.

Atėjo iš tolimojo kambarėlio prieškambarin, kur aš
laukiau, pati šeimininkė ponia Kazlauskienė.  Mažutė,
minkštutė, galva kaip sniegas balta, tik lenkiškai kalba.
Pasisveikinom.  Kalbėjom, kaip mokėjom, kartais lenkiš-
kai, kartais rusiškai. Rusiškai man buvo lengviau susi-
kalbėti.

Senutė mane iš karto palaikė už kokį valdininką.
Ją nekartą valdininkai, kaip ji sakė, gąsdino. Dabar jau
iki to daėjo, kad verčia palikti dvarą ir išsikraustyti Len-
kijon, pas savo gimines. Ji pati varšavietė, išėjusi už
Antano Kazlausko. Antano tėvas Feliksas atėjo Bikau-
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čiškin žentu iš Balstogės. Pirmiau tą dvarą valdė Kar-
lavičiai.

Tarp senų knygų ir dokumentų radau:
«Kaura JId 8ailHCKH Bb [PMXOJbH pACXOJb BHHA

H CUKpTA, NMOCTYNKBINANO H31 BHHOKYPeHHANOo 8AaBO0JlA
Bb IOJBA/1b 1861—1862 rona. Badenckoh ry6. Tpor-
karo yb3ja NMoMbiKų  Ko310BCkOK BB HM'BKRiua BBIXOB-
IHINNIKAX bo,

Iš tos įplaukų ir išlaidų knygos matyt, kad tasai
«bravoras» per 1861-2 metus pagamino 1901 kibirą ir
50 kibiro dalių «i1po6Haro Buna» ir degtinės ir išpardavė
1716 50100 kibiro.

Daugiausia buvo parduodama: Daugų I-os gildijos
pirkliui Apanavičiui, dvarin. Mackevičiaus smuklei Kly-
džiuose, dvar. Yvicko smuklei Vilgučiuos, dvarin. Mon-
kausko smuklei Žvirgždėnuos, nuom. Želmano Fankevi-
čiaus smuklei Alovėj, dvar. Kucevičiaus smuklei Junčė-
nuos, Raižių, Vigados, Lidaviškių smuklėms. Pastaroji,
rodos, buvo prie bravoro.

Sako, bravore dirbę arti šimtas darbininkų ir kas-
dien tiems darbininkams piaudavę jautį, nuo to ir dvaro
vardas kilęs (Byk-jautis). Dabar tik griuvėsiai ir triobe-
sių dalys užsilikę, bet ir jas ardo, piauna, kūrena.

Nuvedė mane geroji senutė savo bibliotekon: žiūrėk,
sako, ir rinkis, kas patinka, kas reikalinga. Tai buvo ne
biblioteka, bet visokių daiktų, kartu ir knygų, sandėlis.
Viskas netvarkingai suversta, sumesta, o dulkių, voratin-

klių!..  Palikau tame sandėly ir kelias valandas pasirau-
sęs radau «Enciklopedyj Powszechnej» kuone visus to-
mus (27) 1864 metų, keleto metų «Przegląd Tygod-
niowy», pav. 1872 ir kitų metų, komplektus. «[l0J10:46-
HiA O KPeCTbAHAXB BBINeJMKHXB H36 KpBNOCTHOŪ 3a-
BHCUMOCTI!» rusų ir lenkų kalba vienoj ir toj pačioj knygoj.

Tas knygas ir žurnalus man ponia Kazlauskienė do-
vanojo. Ir aš net nežinau, kaip aš galėčiau jai už tokią
brangią dovaną atsilyginti, atsidėkoti.
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Daugų bažnyčia.

Daugų parapija įsteigta 1393 m. Didžiojo Lietuvos
Kunigaikščio Vytauto. Pirmoji bažnyčia buvo medinė.
1503 metais rugpiūčio 14 d. karalius Aleksandras patvir-
tino jos turtus. Pirmoji bažnyčia sudegus. Jos vieton
vėl buvus pastatyta medinė bažnyčia. Ir ši, ilgai stovė-
jusi, paseno. Tada parapijonų lėšomis kun. Matas Pet-
rauskas pastatė dabartinę mūrinę bažnyčią (1862 m.) Ilgis
46 arš., plotis 29 arš. Yra vieno seno arnoto likučiai
su tokiu įrašu:

 

 

  
Daugų bažnyčia.

«Ten apparat iest sprawiony z materyi daney do
kosciotla WWOO Dominikanowze skarbcu S. P. Wla-
dystawa 4 Krula Polskiego, po šmierci iego wMereczu
Roku 1648 tak dlugo się konserwuicęcy waxamicie, az
wroku 1756 reparony pszytymze axamicie niegodno ręką
moią Mariji Beaty zkiergalow Zawiszanki: niegodys Krzy-
sztofa wielu Scymow marszalka: potym woywode mins-
kiego y Teresy Tyszkiewieczowny; Cory:. Zaniewskiey
Lowezyney Wielkiey WXL. Starosciney niemonoyskiey
na Chwalę Boga W Troycy SSS Iedynego, za Dusze
iegoz Krula, Institutora Orderu, przydanego dla pamiatki
na Colmnie Humerale.
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Parapijonių yra 6000 žm. Atlaidai: Trijų karalių, šv.
Juozapo, šv. Jūrgio, šv. Antano, šv. Mato ir 40-ės rug-
piūčio 21, 22 ir 23 d., šv.. Petro ir Povilo, Viešpaties
Dievo Apveizdos.

Ant altoriaus yra keletas iš medžio drožtų dievukų,
grafo Potockio «fundušas».

Do
Przeswietney  Kommissiji Lustratorskiey Dėbr Koronych

Od
W J xdza Leona Borewicza Kanonika Smolens: Pro-

bozcza Dawgowskiego

Pro+kbiš

w R= 1503. Alexander Krėl Polski potwierdzaiąc Fun-
dusz y nadanie Kosciolowi Dawgowskiemu W — xcia
Witolda Wgo: xtto Littogo Wwmieniwszy Dworzie z wol-
nemi y niewolnemi Ludzmi, y wyszczegulniwszy obszerne
grunta, Ląki, Lasy, Pory, ettrc: nadat y przeznaczyl
Dziesięcinę ze Dworow Dawgowskiego y Przelayskiego
tak z Ogradow, iako y z Pol, ze wszystkich užytkow,
y ziarnc, iako to: Zyta, Przenicy, Jęczmienia,  Owsa,
Grochu, Orkiszu, Tatarki, Konopi, Lnu, Maku, Kapusty,
Cybuli ettra ettra: Takže dziesiąta Ryba ze wszystkich
Jezior pomienionych Dworow, albo wszystkich Ryby w
newodzia Dziesiąty raz zapuszczonym znayduiące się.

Takož dwie Karczmy w Miasteczku Dawgach z
wolnym užywaniem Szynkow bez naymnieyszy oplaty
Podatkow-—-przytym dodal Jezioro Aukrokszčy na wieczne
czasy Košciotowi Dawgowskiomu. Takowy Fundusz nig-
dy y od zadnego Starostow Dawgowskich niebyt zap-
rzeczonym ani zakwestyonowanym, w czasiech iednak
poznieyszych byl od niektėrych skrzywdzony a wszcze-
gulnosšč y naypamietniey przez JW: Brzostowskiego Pod-
skarbiego W Xtta Littago: Ktėry przemocą y gwaltem
na rėznych mieyscach grunta Funduszowe pozabieral, y
we Wsi Doszkancey Andrunče zwanych, odcinaiąc arbit-
ralnym swym pomiarem w obudwiech Wsiach po pulto-
rey Wloki gruntu z Wlok szesciu udzielnym Funduszem
po pultorey Wloki gruntu z Wlok szesciu udzielnym
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Funduszem przez Wladyslawa Czwartego Krėla Polskiego
w Roku 1548 Miesiąca Kwietnia 4 dnia Kosčiolowi dow-
gowskiemu nadanych — Ktėremu tež Pomieniony Krol
nakazat aby Dwor Dawgowski w Rocznie placil 133
Zllch: Poll. na Wikarego Przelayskiego Dworna Ratami
iedna na Sty: Jan, Drugą na Sty: Marcin—.
„Takož Place Funduszowe w Miescie Dawgach na
Zydy y mieszczany porozdzielat. Grunta pod tytutem
zamiany pozabieral, Karczm Plebanisko trzymaiąc za
Arendownym Kontraktem wybudowano przez P. P. Jmę
xdzc Oskirkę Plebana Dawgowskiego na wiecznošc prze-
dal.

Mlyn skarbowy na gruncie Funduszowym Gieluzysz
zwanym zbudowal, zrzuciwszy pierwiey mfyn Plebanski
w Folwarku Popiszkach.

w. Roku 1555 męčo Czerwca 18. Dnia Nayiasniey-
sza Bona Krolowa Polska z szczodrobliwosce swey mi-
tosierdzia nad nędzą ludzką ufundowala w. miasteczku
Dawgach Kosciolek pod Tytulem Pgo: Piotra — przy
Ktėrym czygowala Szpital na Ubogich Pietnastu y Dom
dla Kaplana, wyznaczywszy dla nich Pliac y Ogrody oraz
na przystoyne wyzywinie onych trzy Lany Role w pownych
graničach swoich Takze dwie Kopy Groszy na Wino y
Swiece do Kosciola nakazala Dworowi Dawgowskiemu
dawač na Sty: Marcin, na Ubogich zaš przeznaczyla da-
wac Dworowi Dawgowskiemu kazdego Roku Zyta So-
lanek 30. Piodu rozmaitego zboza Solanek 10. Grochu
Solanek 5. |Krup pospolilych Solanek 5 takož nasol y
Mięsa y na insze rzeczy do Jch wihtu potrzebne Dzie-
sięt Kop Groszy, na drwa įCztyry Kopy Groszy Liczby
Monety Litewskiey.

Takowa przeznaczona naleznoš“ Funduszem Nayias-
nieyszey Krolowey Bony w dawnieyszych czasiech iak
poswiadczaią wizyty Dziekaliskie y Osobista JWJ mc:
Xdza Zienkowicza Biskupa Wilens. bywala oplacana sta-
tecznie choč w nie zupelnošci—w Poznieyszych leciech,
a mianowicie za Posesyi JW: Brzostowskiego Podskar-
biego y zateraznieyszego JW: Starosty pomieniona nalez-
nos“ calkiem niedochodzi Kosciolowi y Ubogim Szpi-
talnym o co byt proceder y uzyskany iest Dekret od
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Przeswietney Kommisyi Ciwilno Woyskowey Wtto: Troc-

kiego przez W: xdza Meiera bywszego Proboscza Daw-

gowskiego nakazniacy satysfakują z nadanio Krėlowey

Bony Dworowi Dawgowskiemu.
Takowy Dekret wspėlnie z Funduszem iest Kompor-

towany z nakazu Zwierzeknosci do Komissyi Szpitalney.

O w wszystko idąc z prozbą do PrzesWietney Kom-

missyi Lustratorskiey Dobr Koronnych Ww krzywdzieKos-

ciotowi Dawgowskiemu udzietaney przez Starostow Daw-

gowWskich; ząda y uprasza aby przy pomiarze gruntowW

Starostowa, grunta Plebanii Dawgowskiey Funduszem na-

dane, byly wylaczone y zwrocone. Do czego ręeką się

wlasną podpisuię Datt w Dawgach R. 1798. męca xbra

10/>9 Dnia».

Bykaučišky yra maža mūrinė koplytėlė, statyta Ber-

nardo Karlavičiaus 1848 m.

Daugų miestelis.

Senovėje D. L. kunigaikščiai turėjo Dauguose dva-

rus. Giliausias Lietuvoj Daugų ežeras pritraukdavo ne

vieną Lietuvos didiką pažuvauti, o apylinkės miškai pilni

žvėrių ir žvėrelių, — kunigaikščius pamedžioti.

1380 metais karalius Jogaila padarė Dauguose su

kryžiuočiais slaptą sutartį prieš Kęstutį. Kryžiuočių did.

Elnero brolijos komtūras davė tada nemažą smūgį Vy-

tautui ir jo broliui Jonui: jie nežinojo kas dedasi su tė-

vu Kęstučiu.
1639 m. birželio 14 d. karalius Vladislovas IV-sis,

tas, kuris Merkinėj mirė, su žmona Marija Liudvika buvo

atsilankęs į Daugus. Juos priėmė kun. Aleksandras Sta-

sys Radvilas.
Nuo senų laikų Daugai buvo seniūnija. Prieš karą

buvo valsčius; 1917 m. susiorganizavo Lietuvos valsčius.

Dabar miestely yra apie 150 namų, 1 aptieka, 1 fel-

čeris, pašto įstaiga, 5 aludės, 2 degtinės parduotuvės, 3

vilnakaršės, 2 dažyklos, 1 pieninė, 1 automobilis, 1 pre-

kinis autobusas, 1 motociklas.
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Žydai: Dauguose yra apie 90 šeimynų žydų. Jų ra-
binas Nochumas Seras, — kretingiškis. Dauguose yra
gimęs žydų rašytojas Bencionas Kacas. Jo tėvas buvo
Dauguose rabinu.  Bencionas buvo rusų caro laikais Vil-
niuje ėjusio žydų laikraščio «Gazman» redaktorium.
 

 

 

Menkiausia Daugų paežerės lūšnelė,

Daugų valsčius.

1918 metų lapkričio m. buvo susiorganizavęs Daugų
parap. komitetas. Bet jis neilgai galėjo veikti, darbuotis,
nes Alytaus —Kauno link per Daugus ėmė veržtis bol-
ševikai, lenkai. i

Kovas ir žygius radome Alytaus monografijoj. Čia gal
būtų pravartu pažymėti lenkų šeimininkavimą Dauguose.
Jie, užėmę savo didelėm kariškom jėgom Lietuvos dalį,
stengėsi suorganizuoti vietose šlėktelių valdžią. Taip darė
ir Dauguos.

1919 m. gruodžio m. 1 d. sušaukė valsčiaus valdy-
bon gyventojus, sušaukė seną, buy. lietuvių valsčiaus val-
dybą ir ėmė savotiškai tvarkyti. Žinoma, senoji valdyba
negalėjo sutikti su atėjūnais ir jai liko tik atsisakyti nuo
pareigų. Lenkų veiksmas bent kiek paaiškės iš proto-
kolų, kurių trejetą čia ištisai paduodu.
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PROTOKOE N. 1.

Perwszego organizacyjmego posiedzenia Daugowskiej Ra-
dy gminnej dnia 1 grudnia 1919 roku zwolanego naxmocy pole-
cenia p. Starosty pow. Trockiego zdnia 8 listopada b. r. za

 

Nr. 496F/5714.

Na posiedzenie przybyli:

Przewodniczący Wojt gminy Jozef Trunca

Pietružys Adam
Pietružys Jakob
Puzan Symon

Obecni Radni Chmielewski Jozef
Zarnowski Wiktor
Zukiewicz Waclaw
Tubilewicz Klemens

Zastępca Naczelnika 8 rejonu powiatu Trockiego Waclaw
Tyczynski.

Przewodniczący

gminnej otwartym.

Przeczytawszy roz-
poządzenie p. Staro-
sty z dnia 8/XI za Nr.
496F/5714 przewod-
niczący Zapropona-
wal wyznaczyč pensję
funkcjonarjuszom gmi-
ny.

Przewodniczący za-
proponowal przystą-
pič do wyborow Woj-
ta i zastępcy.  

Woėjt gminy oglosit posiedzenie Rady

Uchwalili: My wszyscy od wyznacza-
nia pensji odpowiadamy się w obec tego
iž ludnošč niechcęxnas przyznač za prawo-
mocnych i my prosimy w imieniu calej
ludnosci gminy Daugowskiej i od siebieo
wyznaczenie nowych wyborow do Rady
gminnej, a nas prosimy zwolničz pelnienia
obowiązkow Radnych gminy Daugowskiej,
gdyž przeciwko woli ludnosci niemožemy
pracowač.

Uchwalili: Od wyborow Wojta i
zastępcy odpowiadamy się, gdyž ludnošč
gminy Daugowskiej nas nieprzyznaje pra-
womocnymi i prosi o wyznaczenie nowych
wyborow do Rady gminnej.

Na tem protoko! zakonczano i przez obecnych Radnych
podpisano.

Przewodniczący Wo6jt gminy (parašas).

Radni (septyni parašai).
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PROTOKOE N. I.

  

 

1920 rok,
Piezwszego posiedzenia Daugowskiej Rady gimnnej dnia

9 marca 1920 roku zwolanego na mocy polecenia p. (Nr.) Na-
czelnika IV rejonu pow. Trockiegoz dnia 4marca b. r. N. 429,

Obecni byli Radni: 1) Pietruž
3) Puzan Symon, 4) Chmielewski
i zastępcy radnych: 6) Dyrsa Jak

W Zastępstwie W
siedzenie otwartym o
nawal zebranym wybrac czasowo
wigkszoščią glosow wybrany zostal I

1) Wniosek prze-
wodniszącego 0 wyz-
naczenie pensji Wojta.

2) Wniosek prze-
wodniczącego 0 wyz-
naczenie pensji zastę-
pcy Wojta.

3) Wniosek prze-
wodniczącego 0 wyz-
naczenia pensji lawni-
kowi.

4) Wniosek prze-
wodniczącego 0 wyz-
naczenie pensji sekre-
tarzowiipomocnikowi
sekretarza.

 
5) Wniosek prze-

wodniczącego 0 WyzZ-|
naczenie pensji dla'
struža przy gminie.

6) Wniosek: prez-
wodniczącego O wyz-
naczeniu Orędy na
wynajęcie lokalu pod
gminę.

7) Wniosek prze-
wodniczącego 0 wyz-
naczenie na rozchody
kancelaryjskie.

ys Adam, 2) Pietružys Jakob,
Jozef, 5) Rublewski Konstanty
ub, i 7) Siewilewicz Jan.

ojta gminy Ignacy Grembo oglosit po-
godz. 3 po poludniu, po czem zapropo-

przewodniczącego Radą,
gnacy Grembo.

Uchwalili: 6 glosami wyznaczyc pen-
sję Wojtowi 400 marek w miesiąc, jeden
od glosowania wstrzymal! się.

Uchwalili: 5  glosami  przeciwko
dwoch wyznaczyli pensji zastępcu Wojta
100 marek w miesiąc.

Uchwalili: žawnikowi pensji nie Wyz-
naczyc, a zaliczyč službę honorową.

Uchwalili jedno glosnie wyznaczyc
1200 marek w miesiąc, kwatera apal i
swiatto. Z obowiązania Sekretarza do
wynajęcia z tych samych 1200 mar. pomo-
cnikow Wyplatę sekretarzowi 1200 mar.
zaliczyc z 1 stycznia 1920 roku,

Uchwalili: wyznaczyc 200 mar. mie-
sięcznie i po 1 garcu zboža i 2 garcy kar-
tofli z wloki, sypka wydawac stopniowo.

Uchwalili: zostawie do porozumienia
się wlasciciela domu.

Uchwalili wyznaczyč 150 marek. w
miesiąc na kancelaryjne rozchody.

Na tem posiedzenie gminy liczyc zakonczone į zakrytym,
Przewodniczący na posiedzieniu Zast. Wojta (parašas)

Radni

Zatwierdzon
Nr. 305/4498,

(seka septyni parašai).
y przez pana Starostę z dnia 20/III b. r. za
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PROTOKOL Nr. 2,

9 marca 1920 roku na podstawie rozporządenia p. Na-
czelnika IV rejonu pow. Trockiego z dnia 4 marca b. r. Nr.
429, w gminie Daugowskiej o godzinie 4 minut 50 po poludniu
rozpoczęly się wybory czlonkow do zarządu gminnego. Prze-
wodniczący komitetu Wyborczego sprawdzil listę czlonkow
zebrania rady gminnej, przy czem okazalo się, že zebralo się
na posiedzenie 7 Radnych a nie stawilo się 3 radnych. Prze-
wodniczący objawil radnych aby przystąpili do wyborow czlon-
kow do zarządu gminnego, a zatym objasnil od wyborow i w
jaki sposob mają się odbyč same wybory. Przewodniczący
objawil zebraniu že oni mają utworzyc jedną listę, lub kilka w
zaležnošci jak czlankowie rady. postanawią, a zatem byla obja-
wiona o godzinie 5 minut. 10 po poludniu przerwa dla utwo-
rzenia listėw kandydatow. O godzinie 5 minut 20 posiedzenia
wyborėw bylo wyznaczono i przewodniczący z ebrania obja-
wil že czlonkowie rady gminnej utworzyli 3 lista kandydatow
w następującym porządku 1 lista 2 kandydatow na Wojta, a
mianowicie Jozef Chmielewski i Symon Puzan, 2 lista 2 kan-
dydatėw na zastępcy Wojta Adam Pietružys i Jakob Pietrožys
i 3 lista 2 kandydatėw na lawnika: Mojzesz (Pietružys) Kama-
dulis i Ignacy Lukaszewicz. Po sprawdzeniu i ogloszeniu lis-
tow kandydatow przystąpiono do glosowania. Po skonczeniu
glosowania i po obliczeniu kopert w urnie okazalo się 7 ko-
pert, zatym (po obliczeniu) przystąpiono do wskrycia kopert,
w ktorych okazalo się 7 glosow z ktorych 7 glosow okazalo
się na Jozefa Chmielewskiego po liscie Nr. 1. Na listę Nr. 2
okazalo się 6 glosėw na Adama Pietružysa i jeden glos na
Jakėba Pitružysa. Na listę Nr. 3 okazalo się 1 glos na Moj-
žesza Kamadulisa i 6 glosėw na Ignacego Lukaszewicza. Zos-
tali wybrani: Wojtem Jozef Chmielewski 46 lat gospodarz po-
siada ziemi 14 dziesięcin, ze wsi Mieluny, katolik, polak. Zas-
tępcą Wojta zostal wybrany Adam Pietružys 68 lat gospodarz,
posiada ziemi 17 dzicsięcin z miast. Daug, Katolik litwin,i
(Lakoszewicz) Kawnikien zostal wybrany Ignacy Lukaszewicz
45 lat, gospodarz, posiada ziemi 20 dziesięcin ze wsi Grycinny,
katolik polak. Przewodniczący komitetu wyborczego oglosil
zebraniu kto zostal wybrany. Wybory skonczyli się o godzi-
nie 6 minut 15 po poludniu.

Na tem protoko! zakonczono i przez obecnych podpisano,

Podpisali się: Przewodniczący zebrania (parašas).

Radni (seka septyni parašai).

Zatwierdzony przez pana Starostę z dnia 20/IIl b. r. za
Nr. 305/4498,
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PROTOKOE Nr. 3,
Posiedzenia Rady gminnej Daugowskiej gminy dnia 17

marca 1920 roku.
Cztonkowie Rady gminnej; Przewodniczący Wojt gminy

Jozef Chmielewski Radni: 1) Adam Pietružys, 2) Klemens Tu-
bilewicz, 3) Rublewski Konstanty, 4) Puzan Symon, zastępcy,
5) Dyrsa Jakėb, 6) Bialy Aleksander, 7) Andruszkiewicz Kon.
stanty i 8) Siewielewicz Jan. .

Przewodniczący Wojt gminy Jozef Chmielewski oglosi!
posiedzenie otwartym o godzinie 1 min. 3

1) Wniosek prze- Uchwalili: rozpatrzywszy sprawę kon-
wodniczącego w spra-|tygensu wszechstronne postanowili prosic
wie  wyznaczopego|p. Starosty pow. Trockiego o umniejszenie
kontygensu jego scią-| kontygensu wyznaczonego na gminę Dau-
gania i rozkladania|gowską, a mianowicie: Dobrowola, Mie-
na poszczegolne wsi|luny, Szwabalowka, Pucilance i Ilgi, ktore
i dwory. nachodzą się na samej demarkacyjnej linji

i tych miejscowošci rzeczywiscie krytyczne
položenie z powodu tego prosimy o zupel
nem zdjęciu z tych wsi kontygensu w ilošci
439 pud. zboža i 450 pud kartofli. Wies
Kolesniki nachodzi się za demarkacyjną
linją 124 pud. zbožai 90 pud. kartofli,
Bogdziszki wies zaliczone są nieprawidlto-
wie gdyž takiej wsi w gminie zupelnie
niema a jest tylko Nowoplanty-Bogdziszki
co na Nowoplanty i jest wyznaczony kon-
tygens, a takze pozostala ilošė nieodwie-
ziona innych wsi w ilošci 543 pud. zboža
i 639 pud. kartofli a wszystkiego prosimy
o zdjęcie 1156 pud. zboža i 1239 pud.
kartofli. Na wsi i dwory na ktore zostalo
przez powiat niewyznaczony kontygens,
wyznaczony w następzyjacy ... dwor
Radzijowszcyzna 60 pud. zboža i 100
pud. kartofli, Buchowczyski 30 pud. zboža
i 30 pud. kartofli, wies Wierzancy 100 pud.
zboža i 100 pud. kartofli, Užukolnia 40
pud. zboža i 40 pud. kartofli, Kanczany 70
pud. zboža i 80 pud. kartofli, Podmlynie
10 pud. zboža i 20 pud. kartofli, i Gry-
ciuny 25 pud. zbožai 30 pud. Kartofli.
Wabec tego žena gminę Daugowską jest
przyslana ekspedycja karna dla sciągniecia
kontygensu podwojnie prosimy p. Starostę
o zarządzeniu dla wstrzymania dzialalno-
šci karnej ekspedycji do rostrzygniecia
|wyžej wymienionego. . 
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2) Wniosek prze-
wodniczącego O wy-
placie nauczycielom-
kom pensji od gminy
po 100 marek miesię-
czniei sypki Zz po-
wodu  polecenia p.
Inspektora Szkolnego
pow. Trockiego z dnia
8/I b. r. za Nr. 268.

3) Wniosek prze-
wodniczącego O wyz-
naczeniu dnia przy-
sztego = posiedzenia
Rady gminnej.  

Uchwalili: z powodu tego že gmina
Daugowskiej nachodzi się przy linji demar-
kacyjnej wigc do szkoly uczęszczalo niewiele
dzieci i gmina jest obciąžona došč w spra-
wach wojskowych wigc obciąžač gminę po-
datkami na wyplacanie 5 nauczycielom-
kom po 100 mk. miesięcznie nachodziny
niemožebnem od wyplaty pensji nauczy-
cielkom odpowiadamy się. Co się tyczy
sypki nauczycielom-kom to ci ludzie kto-
rych dzieci uczyly się, dawali produkty
spožywcze nauczycielom-kom w obec tego
sypka im nie naležy. Jednoczesnie nacho-
dzimy iž nauczycielki: Daszkanska, Czyžu-
nska i Daugowska nieodpowiadają swemu
zawodowi w sprawach naucznych i moral-
nych.

Wiekszoscią glosow uchwalili zebrac
się w sobotę dnia 27 marca b. r. 0 go-
dzinie 10 rano.

Na tem posiedzenie zakoncznoi przez obecnych podpisanos

Przewodniczący Wojt gminy (parašas).

Radni (seka dešimt parašų).

Zawiezony przez pana Starostę z dnia 23/I b. r. Nr.
317/4720 do wyswietlenia sprawy.

Protokolas N1

1920 metų 22 liepos mėn. in Daugų Valsčių atvyko
75 deliegatai iš kaimų Daugų Valščiaus. Didesni kaimai
deliegavo po 3 deliegatus o mažesnieji po 2 ir po 1 de-
liegata. 10 valanda ryto atvyko Alytaus Apskričio Val-
dybos Pirmininkas p. Janavičius, kuris pirmininkavo rin-
kimė Valsčiaus Tarybos. Deliegatai padavė 37 kandi-
datūs į narius Valščiaus Tarybos. Balsavo viešai pakė-
limų rankų kandidatai gavo toki skaičiu balsų: Daugų
miesto kandidatai Babaliauskas Lieopoldas 22 b., Vasi-
lia ... Mataušas 5 b., Vėrvečka Gabrys 15 b., lonys I...
17 b., lakucionis Adomas 3 b., Pieskinas Mouša 3 b.,
Šilale Apolinaras 9 b., Puzonas Šymas 30-20
Juozas 13 b., Kamendulis Moižešius iš kaimo Bukaučiškiu
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28 b., Jonys Jonas
iš kaimo Zvirgždė-
nų 10 b., Saulienas

Juozas iš Kaniukų
16 b., Balukonis
Rau... iš Kačenų
24 b., Balkus Juo-
zas iš Kaniukų 31
b., Krisiulevičius Jo-
nas iš Vėžioniu 15
b., Bagdžius Matau-
šas iš Adriunų 34
b., Bėkša Mataušas
i... 229 B LUCiDSs
kas Motiejus iš Doš-
konių 36 b., :
Viktoras iš Papiškių
18 b., Sinkevičus
Jobas: iš ---- 21654
Bernatavičius Jurgis
iš Geidukonių 18
b.,...: Kazimieras
iš Dvarčenų 47 b.,
Griškevičius ... iš
Bykaučiškių 24 b., Jonas Lapėnas, 1919 m. Daugų komen-
Dėgėsis Jonasiš Vė-  dantas, dabar «Maisto» direktorius.

 
žionių 2... Baranauskas Teopilius iš Rimėnų 8 b., Vait-
kevi. . Gabrys iš Padaugės 29 b., Tankevičus Jonas
iš... 5 b., Zička Juozas iš Karliškių 16 b., Kasiulinas

„iš Rokančių 8 b., Keršis Martinas iš Arciun ... Bal-
kus Motiejus iš Kaniukų 24 b., Nikailonis Kazimieras iš
Vėciunų 15 b., Kalinauskas Vaclas iš Dos... 12 b., Pra-
kapas Jonas iš Griciunų 16 b., Balber... Jankėlis iš
Daugu 14 b., Milanavičus Liavas iš D... 29 b., ir Ga-
velis Adomas iš Mėlnitielės 27 b. Dauguma balsų liko
išrinkti: I Mačonis Kazimieras iš... 47 b., II Lučinskas
Motiejus iš... 36 b., III Bagdžius Mataušas iš Andriunų
34 b., IV Pieskinas Mauša iš Daugų 32 b. V Levas (iš
Kaniukų) 3! b.), VI Vaitkevičius Gabrys iš Padauges 26
b., VII (Milanavičius Liavas iš Daugu 29 b., VIII Kamen-
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dulis Maižešius iš Bukaučiškių 28 b., IX Gavelis Ado-
mas iš Mėlnitielės 27 b., X Balukonis Raulas iš Kau-
čenų 24 b., XI Griškevičius Vincas iš Bykaučiškių 24 b.,
XII Balkus Motiejus iš Kaniukų 24 b., XIII Bėkša Ma-
taušas iš Doškonių 23 b., XIV Dėgėsis Jonas iš Vėžio-
nių 23 b., ir XV Babaliauskas Lieopoldas iš Daugų 22
b.. Kandidatais narių Valsčiaus Tarybos liko išrinkti; I
Sinkevičus Jonas iš Gudzių 21 b., II Puzonas Šimas iš
Daugų 20 b., III Sabaitis Viktoras iš Papiškių 18 b., IV
Bernatavičius Jurgis iš Geidukonių 18 b. ir V Jonis Juo-
zas iš Daugų 17 b..

Pirmininkas Alytaus Apskrities Valdybos ir Pirmi-
ninkas rynkimų (parašas).

Sekretorius (parašas)

Protokolas N 2

1920 metų 22 liepos mėn. Daugų Valščiui susirinko
ant posėdžio Valsčiaus Taryba. Pirmininkavo Mačionis
Kazimieras, dalivavo posėdyje nariai: LucinskasMotiejus,
Bagdzius Mataušas, Pieskinas Mauša, Balkus Juozas, Vait-
kevičius Gabrys, M... Liavas, Kamendulis Maižešius,
Gavelis A..., Baliukonis Raulas, Griškevičus Vincas,
„Balk... Motiejus, Bėkša Mataušas, Dėgėsis Jonas ir Ba-
baliauskas Lieopoldas. Pirmininkas atidarė posėdi 2 val.
30įmin. po pietu Pirmiausia buvo svarstoma apie nusta-
timą algos dėl Viršaičio.  Daugumu balsu nutarta padėti
alga Viršaičių 160 auksinų (80 rublų) mėnesiui.  Paskiui
prasidėjo rinkimai Viršaičio, iždininko ir padėjėjo Viršai-
čio, a taipogi 2 narių į Apskričio Taryba. Rinkimai at-
likti slaptai, kortelėms.  Viršaičių buvo ištatyti 3 kandi-
datai 0 ypatingai: Mačonis Kazimieras, Babaliauskas Lie-
opoldas ir Kamendulis Maižešius, iš kuriu gavo balsų:
Mačonis Kazimieras 12 b., Babaliaskas Lieopoldas ir Ka-
mendulis Maižešius nievieno. Liko išrinktas Valščiaus
Viršaičium Mačonis Kazimieras, ukininkas, 31 m. iš kaimo
Dvarčėnu, katalikas — lietuvis.

Ant iždininko buvo išstatiti 3 kandidatai o ypatingai:
Babaliauskas Lieopoldas, Gavelis Adomas, Milinavi-
čus Liavas iš kuriu gavo balsu: Babaliauskas 5 b., Ga-

602



velis 9 b., ir Milinavičus 1 b.. Liko išrinktas iždininkų
Gavelis Adomas 28 metu, ukininkas, katalikas lietuvis iš

- kaimo Mėlnitielės.
„Ant padėjėjo Valščiaus Viršaičio buvo  išstatiti

3 kandidatai, o ypatingai: Babaliauskas Lieopoldas, B...
Mataušas ir Vaitkevičius (Gabrys iš kuriu gavo balsu:
Babaliauskas Lieopoldas 7 b., B... Mataušas 2 b., ir
Vaitkevičus Gabrys 6 b. Liko išrinktas padėjėju Valš-
čiaus Viršaičio Babaliauskas Lieopoldas 28 metų ūkinin-
kas, lietuvis, katalikas, miest. Daugų.

Int narių Apskričio Tarybos buvo išstatiti 5 kandi-
datai o ypatingai: Palubinskas Kazimieras, Mačonis Sal-
va, Saulienas Juozas, Milinavičius Liavas ir Dėgėsis Al-

fonsas iš kuriu gavo balsu: Palubinskas 5 b., Mačonis
11 b., Saulienas nieivieno, Milinavičius 3 ir Dėgėsis 9 b.
Liko išrinti Mačonis Salva iš Daugų, ukininkas, lietuvis,
26 metų ir Dėgėsis Alfonsas 31 metu mokytojas, katali-

„kas, lietuvis iš kaimo Vėžioniu. Vienbalsiu nutarta su-

sirinkti ant kito posėdžio 31 liepos mėn. š. m.
Posėdis pabaigtas 22 liepos 5 valanda 45 min. po

pietu.
Pirmininkas posiedžio Daugų

Valščiaus Viršaitis (parašas).

Nariai (3 parašai).

Malūnai: 1) Daugų miest. du motoriniai, savin.
Kvinta Jankelis ir savin. Baranauskas Feliksas. 2) Daugų
miest. motorinis ir vandeninis kartu su lentpiūve, savin.
Petruitis Jonas. 3) Geidukonių kaim. motorinis, savin.
Ridvanskas Juozas.

Dvarai: 1) Bukaučiškės I dvaras; prieš karą sav.
buvo Piliauskas; 1924 metais dvaras išparceliuotas, centrą
valdo Piliausko įpėd. globėja Kazlauskienė Adelė.

2) Bukaučiškės II dvaras; prieš karą ir dabar valdo
Malinauskaitė Filomena. Dvaras neparceliuotas.

3) Sokonių dvaras. Prieš karą sav. buvo Žilinskas.
1921 m. dvaras išparceliuotas. Centras taip pat išpar-
celiuotas.
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4) Gudžių dvaras. Prieš karą sav. buvo Rasachac-
kienė, 1923 m. dvaras išparceliuotas. Centrą valdo Kum-
pis Vladas.

5) Rodžios dvaras. Prieš karą sav. buvo Vasiliaus-
kas Henrikas. 1973 m. dvaras išparceliuotas. Centrą
valdo Henrikas ir Konstancija Vasiliauskai.

6) Juozapavos pal. Prieš karą buvo Kuncevičienės
Jadvigos nuosavybė. Palivarkas neparceliuotas. Dabar
valdo ta pati savininkė.

Ežerai: Valdiški ežerai: 1) Neveiglas 60 ha. 2)
Padaugelaitis I 10 ha. 3) Gilužis 7 ha. 4) Suvingis 117 ha.
5) Svitukas 46 ha. 6) Bibiškis 18 ha. 7) Valdakis 5 ha.
8) Ašerinis 5 ha. 9) Bliudelis 1 ha. 10) Ilgelis II 5 ha.
11) Kaklelis 1 ha. 12) Velniškis 1 ha. 13) Raistinis 1
ha. 14) Aukraštis 42 ha. 15) Delukas 4 ha. 16) Daugų
1025 ha. 17) Padaugelaitis II 4 ha. 18) Savistas 70 ha.
19) Nedalis 58 ha. 20) Aklys 0,5 ha. 21) Ringutė 1 ha.
22) Ežerėlis I 3 ha. 23) Samaninis 2 ha. 24) Bedug-
nės 4 ha. 25) Mainia 18 ha.

Privatiški ežerai: 1) Nosas 18,50 ha. 2) «Gylys» 12 ha.
Daugų miestelyje yra 84 gyven. namai, iš kurių 2

mūriniai, 82 mediniai, 2 dviejų aukštų namai. Bažnyčia
mūrinė, žydų maldos namai taip pat mūriniai.

Daugų miestelyje yra 30 smulkių prekių krautuvių,
iš kurių 3 krautuvės lietuvių ir 27 krautuvės žydų. 8
kepyklos, visos žydų. 2 mėsinės, taip pat žydų.

Pradžios mokyklos.

1) Gudžių III kom. Andriūnų k., įst. 1928 m., mok.
Gramaitė Salomeja.

2) Gudžių II kom. Geidukonių k. įst. 1928 m. mok.
Vasiliauskas Stepas.

3) Gudžių I kom. Vilgučių k., įst. 1927 m., mok.
Kvedaras Jonas.

4) Daugų III, kom. įst. 1927 m., mok. Urnevičius
Petras.

5) Daugų III kom., įst 1927 m., mok. Račinskaitė Ona.
6) Daugų žydų, įst. 1928 m., mok. Kliocaitė Ira. |
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7) Pagilės I kom. Majaukos v., įst. 1928 m., Imok.
Janušauskaitė Jadvyga.

8) Pagilės II kom. Melnytėlės k., įst. 1926 m., mok,
Degėsys Alfonsas.

9) Bukaučiškės I kom., įst. 1920 m., mok. Kunca An-
tanas.

10) Bukaučiškės II kom. Žvirgždėnų k., įst. 1930 m.,
mok. Balčius Gediminas.

11) Rimėnų I kom., įst. 1926 m., mok. Jankauskienė
Marcelė.

12) Vežionių I kom., įst. 1926 m., mok. Aliulienė
Albina.

Viršaičiai: 1) Chmieliauskas Juozas nuo 9/III 1920
m. — 22/VII 1920 m.

2) Mačionis Kaz. nuo 22/VII 1920 m.—3/XII 1920 m.
3) Babaliauskas Leopoldas nuo 3/XII 1920 m. —

1/V 1921 m.
4) Baliukonis Raulas 1/V 1921 m. iki kuriam lai-

kui, tikrai nustatyti nepav.
5) Truncė Adomas, nuo kurio laiko, tikrai nustatyti

nepav. iki 1 V 1922,
6) Bernatavičius Jurgis nuo 1/V 1922 m. — 13/XI

1922 m.
7) Sabaitis Juozas nuo 13/XI 1922 m.—13/II 1923 m.
8) Truncė Juozas (Dvarčėnų) nuo 13/I 1923 m. —

1/VI 1923 m.
9) Sakalauskas Adolfas nuo 1/VI 1923 m. — 16/VI

1923 m. :
10) Truncė Juozas (Daugų) nuo 16/VI 1923 m.

—-15/XII 1923.
11) Sakalauskas Adolfas nuo 15/XII 1923 m.
12) Truncė Juozas (Daugų) nuo 4/XII 1924 m. —

30/XI 1926 m.
13) Čeplikas Julius nuo 30/XI 1926 m. — 27/XII

1927 m.
14) Sabaitis Pranas nuo 27,XII 1927 m. ir dabarti-

niu laiku yra viršaičiu.

Sekretoriai: 1) Ščygla Vaclovas nuo 17/X 1919
m. — 1/V 1920 m.
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2) Kas buvo sekretoriumi nuo 1/V 1920 m. iki
1/VIII 1920 met., nežinoma.

2) Sčygla Vaclovas 1/VIII 1920 m. — 3/XII 1920 m.
3) Bagdžius Gabrys nuo 3/XII 1920 m. — 1/III

1921 m.
4) Aleksandravičius Aleksandras 1/IIl 1921 m. —

1/1I 1922 m.
5) Sčygla Vaclovas nuo 1/II 1922 m.—1/VI 1922 m.
6) Stanelka Gabrys nuo 1/VI 1922 m.—4/1X 1922 m.
7) Aleksandravičius Aleksandras nuo 4/IX 1922 m.

— 1/1X 1923 m.
- 8) Mozura Povilas nuo 1/IX 1923 m. — 15/XII
1923 m.

9) Aleknavičius Aloizas nuo 15/XII 1923 m. —
71X 1925 m.

10) Jankauskas Bronius nuo 7/IX 1925 m. — 7/V
1927 m.

11) Cechanavičius Leonas nuo 7/V 1927 m. —
15/XI 1928 m.

12) Mereškevičius Antanas nuo 15/XI 1928 m. —
1/V 1929 m.

13) Kavaliauskas Antanas nuo 1/V 1929 m. ir da-
bar eina sekretoriaus pareigas.

Daugų valsčiuje gaunami laikraščiai ir
žurnalai.

«Talka» 1, «Chata Rodzina» 8, «Novyny» 2, «Diena»
7, «ŽemaičiųPrieteliss 2, «Šaltinis» 2, «Saulutė» 8, «Ge-
rovė» 1, «Ūkininko Patarėjas» 52, «Naujas Žodis» 7,
«Vėpla» 1, «Paštininkų Zodis» 2, «Mūsų Diena» I,
«Žvaigždutė» 1, «Bendras Darbas»2, «Kultūra» I, e
mės Ūkis» 1, «Sodyba» 3, «Sargyba» 25, Apė 13,
«Mūsų Vilnius» 10, «Trimitas» 20, «Židinys» 5, «Jaunųjų
Pasaulis» 10, «Vienybė» 6, «Lietuvos Aidas» 6, «Rytas»
3, «Dziennik Kowienski» 2, «Žydų Balsas» 5, «Lietuvos
Ūkininkas» 8, «Darbininkas» 2, «Darbo Balsas» 2, «Mūsų
Rytojus» 181, «Mūsų Laikraštis» 21, «Pavasaris» 1.

Radio aparatų (detektorinių) valsčiuje yra 10; tele-
tono abonentų 5.
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Pivašiūnų bažnyčia.

Pirmoji Pivašiūnų bažnyčia statyta 1548 m. buvo
klony, prie dabartinės klebonijos. Ir dabar netoli tos vie-
tos stovi sena, medinė koplytėlė, atvežta iš Vladislavavos
dvaro, Aukštadvario valsčiaus ponų Odinčių šeimynos.
Apačioj po koplytėle yra Odinčių grabas.

Dabartinė medinė bažnyčia statyta 1825 metais
Trakų domininkono kun. Celestino Sarokos. Bažnyčios
ilgis 60 «lokci», plotis 18. Daug lėšų bažnyčios staty-
mui davė Jonas Klockis, kurio užsiliko toje bažnyčioje
atvaizdas su parašu:

«Missae gvatror in herdenadas Legantur Joannes
Klocki Dapiter Cornensis Kapitanens Mifdzialensis Loci
hujus Fundator Anno 1648 mensf. Augusti I. D.» Ž

Bažnyčios gale iš oro įdėtas Aušros Vartų Pan. Šv.
paveikslas 1883 m. Pamatų vienam akmeny yra iškalta
data 1822 m.

20 Alytaus apskr. 609



Didžiajam altoriuj yra Pan. Šv. paveikslas, kurį ku-
nigai ir maldingesni žmonės laiko stebuklingu. Kazimie-
ras Kapucinas savo knygutėje: «Lietuvos Marijos mėnuo»
pusl. 67 plačiau apie tą paveikslą rašo. Pagal jį, Piva-
šiūnų bažnyčia daug kartų degusi, visas bažnyčios turtas,
dokumentai sudegdavę, tik tasai paveikslas stebūklingu
būdu vis išlikdavęs. Pats paveikslas papuoštas sidabro
rūbu ir sidabro vainikais. Pan. Sv. kairėj rankoj turi

r —- skipetrą, o dešinėj —Kūdikėlį Jėzų.
Uusaio “Į Apie paveikslą kabo virš 100
BPO „aa | sidabro ir kit. metalo votų. Pora

net auksinių. Sako, tą paveikslą
kažin koks ponas pargabenęs iš
Turkijos ir padovanojęs Pivašiūnų
bažnyčiai. Geriausiu stebuklingu-
mo įrodymu esąs žmonių pasiti-
kėjimas. Atėjus Sv. Pan. gimimo
dienai, per ištisas 3 dienas ne tik

kalnas, ant kurio stovi medinė
bažnyčia, bet ir visas miestelis
esti pilnas žmonių.

Kažkoks Romualdas Danilevi-
čius per septynerius metus neval-
dęs -kojos. Ar ne 1907 m. atėjęs
į Pivašiūnus ant kriukių ir čia pa-
sveikęs. Kostas Zukauskas išsidū-
ręs sau akį, — pasižadėjęs atlan-
kyti Pivašiūnus ir akis pasveikusi.

O šiais metais vėl buvęs ste-
buklas: vieną naktį ateita vagies,

įlista per zakristijos langą, prigrobta visokių bažnyčios
brangenybių, aukso, sidabro, bet Dievo akis, ypač ste-

būklingosios Pan. Šv. akis saugojusi Pivašiūnų bažny-
čią ir vagis, vietoj patraukti už virvutės, kad pasikeltų
stebuklingojo paveikslo uždanga, patraukęs varpelio virvę.
Varpelis suskambėjęs ir persigandęs vagis skubiai pabėgęs.

Bažnyčios titulas Šv. Jono Krikštytojo. 2
Atlaidai: Šv. Jono, Aplankymas, Škaplierna, Žolinė...
Dabartinis klebonas kun. Juozas Kraujelis. Prieš jį

buvo: Alfonsas Petrulis (17 metų), miręs, buv. 1918 Vals- |

 

 
 

Pivašiūnų varpinė.
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tybės Tarybos narys), Vincas Miškinis, Antanas Deksnis,
Antanas Kripaitis, Cidauskas, Romualdas Staševičius, Kons-
tantas Lodzius (15 metų), Juozas Gafševičius (15 metų),
Povilas Sakalauskas.

 

Prieškarinis Pivašiūnų choras, vad. vargoninko Stelionio,

Pivašiūnų valsčius.

Mažutis Pivašiūnų miesčiukas yra ant vieškelio
Punia-Butrimonys-Dusmenys, 35 kilometrai nuo Alytaus.
Buvo ir tebėra didelis užkampis. Jo praeitis tokia men-
kutė, kaip ir jis pats. Žymių vietų tame valsčiuje kaip
ir nėra. Pasižymėjusio asmens taip pat nėra.

Kazimieravos kaimo laukuose randame tris nedide-
lius 2 metrų aukštumo pilkapius. Užlipęs ant jų sutrep-
si, — dunda. Supilti tokiu būdu: eilė žemių, eilė ak-
menų.  Kasinėdami randa senovės kardus ir kitus ka-
riškus pabūklus.

1929 m. miręs 116 metų senelis Matas Bylotas. Jis
pasakojęs, kad Klockių dvaras buvęs paežery, kur jam
jaunam esant ardami žmonės rasdavę gražių senobinių
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koklių. Paliko dar dvarovietėj liepų alėjos, kur ėjo ke-
lias į dvarą. Dvare buvęs vandens malūnas; ir dabar
dar ten užsilikusi akmeninė girnapusė.

Klebono laukuos yra vad. «Liutrokalnis». Tame
kalne buvusi liuteronų bažnyčia. Kažin koks klierikas,
bekasinėdamas tą kalną, radęs geležines duris, bet ne-
galėjęs atidaryti.

Visame valsčiuje nėra nei vieno žydo. Totorių 5 šei-
mynos: Židiškių kaime 4 šeimynos ir Klidžionių kaime1
(iš čia karininkas Muklia).

Rusų: Skraičionių kaime 4 šeimynos, Svirnelių 1 šm.,
Vaištartonių kaime 9 šeim. Pastarojo kaimo vietoj buvo
miškas. Jį 1864 metais iškirto ir toj vietoj įkurdino ru-
sus «poselencus», kad «06pycHTb cTpany». O šie ne
rusino, tik vogė ir sauvaliavo.

Bažnytkaimy yra arti 300 - gyventojų, 2 krautuvės,
aludė; 1928 m. įsteigta pašto agentūra; 1928 m. įsteigtas
lenkų smulkaus kredito dr. bankas. Ved. Viktoras Mon-
tvilas.

Gineitiškių kaimo dsviioi Vytas Stanevičius buvo
Lenkijos Žemės Ūkio Ministeriu.

1915 m. VIII-15 d. Pivašiūnų špitolėj įvyko mitin-
gas. Buvo išrinktas parap. komitetas, į kurį įėjo: kun.
Alfonsas Petrulis ——- pirmininkas, Jonas Stelionis — vice-
pirmininkas ir Jonas Sabaitis — sekretorius; nariai: An-

drius Cichevičius iš miestelio, Jonas Jaroševičius iš Pi-
kuškių ir Mikas Jaroševičius.

Pirmieji milicijantai: miest. Juozas Vitunskas (vadas),
Liesionių Vincas Leškevičius, Lacionių Feliksas Marke-
liūnas, miest. Domas Birgelis ir Levas Kavaliauskas. Kaip
tik prie Trakų prisiartino bolševikai, vietiniai bolševikė-
liai įsteigė Pivašiūnuose revkomą.

1) Valsčiuje yra vienas vandens malūnas Ginaitiškių
dvare, savininkas Stanevičius Vytautas.

2) Ežerai: 1) «Ilgis» 112 ha, 2) Skraičionių 5 ha
ir Silvanavos — 4 ha.

3) Dvarai: 1) Ginaitiškių dvaras, prieš karą
šeimininku buvo Stanevičius Vytautas. Centras išda-
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lintas sklypais, gi patį centrą turi Ginaitiškių pradžios |
mokykla. — 2) Zaliadvario dv., prieš karą šeimininku
buvo Stanevičienė Julija. 1925 m. išparceliuotas, centrą
valdo savininkė Stanevičienė Julija.

3) Junčionių dv., prieš karą šeimininku buvo Kuca-
vičius Kostas, kuris dabartiniu laiku yra Lenkijoje. Dva-
ras išparceliuotas 1925 m., centrą valdo Junčionių pra-
džios mokykla.

4) Mokyklos: 1) Pivašiūnų dviejų komplektų
pradžios mokykla, įsteigta 1905 m. Vedėja Kostancija
Gurevičiūtė ir mokytojas Jurgis Vasiliauskas.

2) Ginaitiškių pradžios mokykla, įsteigta 1923 m.,
mokytojas Vladas Palukaitis.

3) Junčionių pradžios mokykla, įsteigta 1923 m., mo-
kytojas Jonas Izokaitis.

4) Eičiūnų pradžios mokykla, įsteigta 1924 m., mo-
kytojas Antanas Zakarevičius.

>) Einoronių pradžios ' mokykla, įsteigta 1924 m.,
mokytojas Edvardas Veveras.

6) Eigelonių pradžios mokykla, įsteigta 1924 m., mo-
kytojas Paulius Sinkevičius.

7) Skraičionių pradžios mokykla, įsteigta 1924 m.,
mokytoja Marė Burzdikaitė.

Viršaičiai: 1) Cickevičius Andrius, Pivašiūnų m.
2) Jaruševičius Jurgis, Zadiškių km. 3) Laniauskas Ado-
mas Lačionių km. 4) Džervus Motiejus Lačionių km.
5) Stražnickas Adomas, Bundžnių km. 6) Vervečka Se-
veras, Ūtos vk. 7) Vasiliauskas Jonas, Kazimieravos
km. (dabartinis viršaitis).

Sekretoriai: 1) Sabaitis Jonas, Liesionių km.
2) Stelionis Jonas, Pivašiūnų m. 3) Nastulevičius Juo-
zas, Lacionių km. 4) Kmeliauskas Juozas, Pivašiūnų m.
5) Kašeliauskas Petras, Pivašiūnų m. 6) Nastulevičius
Kipras, Lacionių km. 7) Gruzdys Zigmas, Pivašiūnų m.
8) Sasnauskas Jonas, Kupiškio m. Panevėžio apskr. 9)
ibonis Vincas, Mankunėlių km. Seirijų valsč. ir 10) da-

bartinis sekretorius Gutauskas Juozas, kilęs iš Jėzno m.
ir valsč.
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Sąrašas gaunamųjų laikraščių:

1) «Mūsų Rytojaus» 59, 2) «Ūkininkas» 10, 3)
«Mūsų Laikraštis» 3, 4) «Lietuvos Ūkininkas» 4, 5) «Ūki-
ninko Patarėjas» 11, 6) «Tautiškas Kelias» 2, 7) «Tri-
mitas» 4, 8) «Karys» 2, 9) «Naujas Zodis» 2, 10) «Vie-
nybė» 1, 11) «Vyriausybės Zinios» 1, 12) «Zvaigždė»
3; 18) «Šaltinis» 5, 14) «Lietuvos Aidas» 2, 15) «Ry-
tas» 1, 16) «Gimtoji pirkia» lenkų kalboje «Chata Ro-
dzinna» 40, 17) «Varpas Sventadienio» lenkų kalboje»
3, 18) «Židinys» 1, 19) «Švietimo darbas» 1, 20) «Tie-
sos Kelias» 1, 21) «Suvalkietis» 1.

Radio abonentai: |) Pivašiūnų prad. mok.
mokytoja Gurevičiūtė, 2) Jankauskas Juozas Žaliosios vk.
3) Sabasevičius Petras, Zaliadvario dv. 4) Stanevičienė
Julija, Zaliadvario dv. 5) Ginaitiškių prad. mok. moky-
tojas Palukaitis. 6) Junčionių prad. mok. mokytojas Za-
kerevičius. 7) Zakerevičius „Aleksandras, Gražiškių vk.

PROTOKOLAS.
Posedžio Pivašunu parapijnio komiteto, 23 diena

lapkričio 1918 metų; posedije dalyvauja: kun. Petrulis,
A. Cickevičius, A. Voitkunskas, J. Stalianis, J. Sabaitis,
M. Jeruševičius ir J. Jeruševičius ir kandidatei J. Malda-
nis ir J. Ačgauskas. Posedžiui vesti pirminįku išrinkta
kun. Petrulis sekretorius J. Sabaitis.

Nustatita posedžiui šitokę dienotvarkę:
1) Sutvarkymas parapijos komiteto reikalų ir pada-

linimas į skirius
2) parinkymas skirių vedejų
3) išrinkymas parapijnio komiteto prezidijumo
4 sumanymai
Apsvarščius punkta pirmaji numatita tuo tarpu šie

skirei: 1) Apsaugos sekcija (milicija) 2) Švetimo, 3) Ukio
ir viešojo turto, 4) prekybos ir maitynimo, 5 finansų, 6
teismų ir 7 pačtos kelių ir susiekimo.

Pavesta vesti: 1) Apsaugos (milicijos) sekcija 'Mikui
Jeruševičiui, 2) Svetimo kun. Al. Petruliui 3) Ukio ir
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viešojo turto J. Sabaitis, 4) Prekybos ir maitynimo An-
drius Cickevičius, 5) finansu Adomas Voitkunskas, 6)
teismų Jona Stalionį ir 7) pačtos kelių ir susiekymo Jo-
nas Jeruševičius

Svarstant punkta 3, išrinkta į prezidijuma šie žmo-
nes pirminįku kun. Al. Petrulis, vicepirminiku Jonas Sta-
lianis, ir sekretorius Jonas Sabaitis.

Nutarta kuogreičiausia aprupįti mokyklas kuru ir
šviesa; ir duoti maisto papigitomis kainomis teip-patgi
nustatita algos mokytojam po 80 rub. menasiui

Nutarta kreiptis į žmonės kad aukautu kas kiek ga-
lint javų del išdalinimo neturteliam ir negalintem užsi-
dyrbti

Posedys sekantis nutarta 3() Lapkričio 11 val. d.
Ant to susirinkymas užbaigtas

Pirminįkas (parašas)
Narei (3 parašai)

Sekretorius (parašas).

PROTOKOLAS,
Posedžio Pivašūnų parapijinio Komiteto.
Lapkričio 30 dieną 1918 metų posedije dalivauja:

Vicepirminkas Jonas Stalianis, sekretorius Jonas Sabaitis
ir nariai: Andrius Cickevičius, Adomas Voitkunskas, Mi-
kas Jaruševičius, Jonas Jaruševičius ir Juozas Maldanis.

Posedžiui dienotvarke priymta šitoke:
1) raštines vedejo pranešimas (atskaita)
2) pranešimai sekcijų vedejų
3) delei lenkų reikalavimų įeiti į Komitetą.
4) Sumanimai.
Apsvarščius punktus I ir II ir išklausius pranešimo

raštines ir sekcijų vedeju, priymta šitoke rezoliucija:
imtis pačių energingiausių priemonių apsaugoti ir su-

tureti girių naikinimą, o delei to rupintis kad kuogrei-
čiausiu laiku butu pastatyta Pivašūnuose milicija,

Svarstant punkta III priymta šitoke rezoliucija: pa-
reikalauti iš lenkų liberu ir jujų pritarejų kad jie savo
teikalavima ir motivus reikalavimo, išdestitu raštu.
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Ant prašymo V. Putilausko iš Liesionių nutarta: pa-

vesti teismu sekcijos vedejui sušaukti kaimo susirinkimą

ir išrinkti globą iš 3 ypatų.
Delei susiekymo, pasamdyti kurjeras.

Sekantis posedis: 7 dieną Gruodžio 1 val. dieną.

Ant to posedis uždengtas. 3

Už pirminika (parašas)

Narei (3 parašai) Sekretorius (parašas).

PROTOKOLAS.

Posedžio Pivašiunų parapijos Komiteto nuo 17 dienos

Gruodžio menesio 1918 m.
Posedyje dalyvauja: kun. A. Petrulis, J. Sabaitis,

J. Stalionis, I. Maldanis ir J. Jaruševičius.
Posedžiui priymta šitoke dienotvarke:
1) girių sutvarkymas ir susinešymas su atsiustaisiais

nuo L. Valdžios valdininkais.
2) mokyklos (malkos, valgis, patarnavimas) aprupi-

nimą.
3) nusiuntimas delegatų į Alytu ant Apskričio kon-

ferencijos.
4) sumanimai.
Svarstant punkta 1 nutarta: kreiptis į valdininkus kad

jie pributu čia ant vietos bendrai pasitarti delei girių su-

tvarkymo.
pagal punkto 2 nutarta: a) reikalauti pristatymo mal-

kos į mokykla nuo tų žmonių kurių vaikai eina į mo-

kykla nuo vaiko po viena vežima, b) duoti pivašunų

mokyklos mokytojui ant maisto šių produktu papigintom

kainom: menasiui rugių 1 pudu 5 rub., mežių 20 sv.

2,50 kap., 10 sv. žirnių 1,25 k., 2 pudų bulvių po 1 rub.

pudui. c) apmoketi įtarnaitei sargu prie mokyklos 29

markių menasiui.
Svarstant punkta III pagal dienotvarkes išrinkta į

Alytų ant apskričio konferencijos du delegatu Komiteto
narei Jonas Sabaitis ir Juozas Maldanis.

Ant to susirinkymas užsibaige.

Pirmininkas.
Narei (1 parašas) Sekretorius (parašas).
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PROTOKOLAS.
Susirinkimas Pivašiunų parapijos kaimų delegatų.
1919 miatų sausio 25 diena. Susirinkima atidengia

Komiteto pirminikas I. Stalianis. Susirinkimui vesti iš-
rinkta dauguma balsų pirminikas J. Jarušavičius, vice-pir-
minikas J. Stalionis ir sekretorius J. Maldanis.

Susirinkimas priėmę šitokę dienotvarkę:
1) Pranešimas ir atskaita atstovo iš konferencijos J.

Sabaičio.
2) Atskaita Komiteto veikimo.
3) Pranešimai Komiteto.
4) Maitinimo, lauko apseimas ir givuliu priauginimas.
5) Girių apsaugoimas, taksas, meravimas ir atsineši-

mas pre dabartines L. Valdžios ir Tarybos valdininkų.
6) Einamojo" momento.
7) Parapijinei reikalei.
1) Išklauses susirinkimas visus pranešimus ir darbus

atstovo iš konferencijos I. Sabaičio pripažino teisingais ir
dekavoja atstovu Sabaičių, ir išreiškia pasitikeimo ant to-
lesnioleiko kad is mums pades kartu darbuotis.

2) Susirinkimas pripažino kad visas Komiteto veiki-
mas yra teisingas ir pageidaujamas tolimesniam leikui.

3) Pranešima daro sekretorius Komiteto apie viso-
kius gautus nuo visokių valdžių įsakymus, kuriuos susi-
rinkimas nutarė atmesti.

4) Daugumų balsų susirinkimas nutare išrinkti komi-
teta maitinimo iš 5 žmonių, kurije ir turi rupintis apie už-
perkima maisto del biednų žmonių.

Iš pastatytu 7 kandidatu pasiliko išrinkti:
1) Bronius Grinkiavičius vienbalsei
2) Kazis Laniauskas 44 balsais
3) Vladas Ivanauskas 35 balsais
4) Raulas Laniauskas 34 balsais
5) Augustas Sienuta 29 balsais
Nutarta sutvarkiti visus dvarus ypač tuos kuriuos

yra aplaidę savininkai ir kitus turtus; visa ši susirinkimas

pavieda vietiniu Komitetu kad is paimtu savo rankosna.
Lauku apsejimo ir givulių priauginimo klausimui draugas
Sabaitis pateike šią rezoliucija «Pivašiūnų parapijos susi-
rinkimas 25 sausio 1919 m. nutare: kad visi kurie negali

617

  



apseti lauku turi pranešti iki 15/IIl 1919 m. neveliaus
Pivašiunų  Komitetu. Užginti pardavinėti pjovimui ant
mėsos jaunus givulius kaip tai teliukus ir kumeliukus iki
2 miatų. Už peržengima šio nutarimo uždeti pabauda
iki 500 rublių». Kuri rezoliucija dauguma balsu tapo
priymta.

0) Susirinkimas nutare sutureti naikinima girių, ir
1) visus buvusius iki šiai dienai sargus girių piarmainit
ir ant jų vietos pastatiti naujus; kandidatus turi pastatiti
komitetas ir ant ateinančio susirinkimo bus iš jų paskirti
sargai girių. 2) Kas bie žinios komiteto naikins girias
tei ant prasikaltusių uždedi pabauda iki 100 rublių už
kiekviena medį. 3) Miadžei turi būti miervoti nuo kial-
mo ant 2 aršinų. 4) Taksa pasileka nustatita komiteto
būtent:

Zalias iš kialmo 20 kap. colis
Sausas iš kialmo 15 kap. colis
Viršunes ant Materialo 10 kap. colis
Viršunes ne ant materialo 5 kap. colis
Vetravalai 10 kap. colis
Viežimas sukirstu malku nuo 3 iki 5 rublių
Viežimas nesukirstu malku nuo 1 iki 3 rublių
Viežimas šakų nuo 20 iki 60 kap.
6) Vienbalsei susirinkimas nutare kad nuo šios die-

nos jokios Tarybos nepripažistam ir jos įsakimu nepil-
dom.

Tuo tarpu darbininku atstovas prašo balso nepa-
prastam pranešimui kuris skaito šią deklaracija: «Lietuvos
socialdemokratų darbininku partijos Pivašiunų organiza-
cija, šiam susirinkimui stato šiuos savo reikalavimus:

1) Kad butu įvesta 8 valandu darbo diena.
2) Kad visi stengtusi padidinti darbus ir uždarbius

ant tiek kiek užtektu darbininko pragyvenimui.
3) Kad visos mokestis butu perkeltos nuo vargin-

guju ir užkrautos ant turtuolių ir kapitalistų.
4) Kad viso turto kuogreiciausiu laiku butu įvesta

socializaci'a.
>) Kad visi ymtusi grežčiausiu premoniu kovai: su

spekuliacija, degtinvaryste, vagyste, girių naikinimų ir
kainu ant produktu kylimu.
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6) Kad Pivašiunų parapijos Komitetas butu panai-
kintas, 0 jo vieton suorganizuotas Pivašiunų valsciaus
revoliucijinis Komitetas iš darbininku ir varginguju vals-
tiečiu.

7) Ir kad tas revoliucijinis Komitetas eitu bendrame
kontakte su darbininku valdžia Vilniuje.

Prešingam-gi atsitikime darbininkų partija stoves ant
to, kad visą vietos savivalda paymti į savo rankas ir
įgiviandinti visus darbininkų ir varginguju valstiečių no-
rus ir reikalavimus. Lietuvos S. D. Darb. partijos Piva-
šiunų Organizacija».

7) Nutarta pareikalauti iš bažnitinio komiteto atskai-
tas jo veikimo sušaukus jo narius ant 2 dienos Vasario
Šš: 1:

2) Susirinkimas nutare aprašiti visa turtu vietinio
klebono ir ant jo uždėti kontroli kad nebut išaikvotas.

3) Nutarta padariti visos parapijos susirinkima ant
2 dienos Vasario š. m.

Ant to susirinkimas usidengę.

Pirminikas

Vice-pirminikas (parašai)
Sekretorius

AKTE.

1919 roja įpeBpala 6 Ana.  Mbr koMKcia BB C0-
cTaBb WeHOBB I. Monrannca, Il. Maneūku, H. Byp6yna
K I. CaGaūThca cordacHo UO0cTAaHOBJIeKIA BCEOGUIATO C06-
panis 06 5 beRpana 1919 r01a BB NpHcyTeTBiIM II0O-
HATPIXb TpaiKAHB MBeT I[lHBomykbi Muxanna Apyme-
BHYa H KasuMupa JlaseBckaro IpH6bL1N BP M. IlnBo-
IMYHBI IIA ONHCH ABMKHMATO H  HeJIBHšKHMATO HMYLJE-
cTB2 HacTOaTe14  [luBomyKekaro KocTeja  Adbdbonca,
IMerpynnca.

[pg ueMb Oka8a/10Cb, YTO BIAJBIEIŲb KCEHJ, AJTB-
(boncp [erpyucb Bb JanKoe BpeMa BB M IlnBomy-
HaXb He HaXOJIHTCA; IO 8a4BIeHlOo CECTpBI! KC, AJIB-
(bonca IMeTrpy4nca — Anenu BaubceBhyB, ke. A IeT-
py/1HCB COCTOMNB YIeHOMB Taph6bi H 6BHINB BHI3BAHB
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Ha 16 auBapad C.T. Bb T0p. KoBao Ha Kon(bepenitijo H
Cb TakOBOl JO CerO BPeMEHH He BepHyJICA, TAaKb YTO
YCTAHOBHTB eP0 M'BETOKHTEJIDCTBO Bb HacTOAIMee BPEMA
HbBTB BO3MO:KHOCTU. | Ilpa onpocb pa6oywxB» H OKpecT-
HBIXb KDeCTbAHb, KaK0e ObL1O KC A [lerpy41mca OTHO-
MeHie K pačOoUHMB H IIPAXOKAHAMB JO BOŽABI H BO
BpeMA HEMEIĮKOH OKKYLaLiK, IPKH YeMb padovie BAABHJIA,
410 HMB KC. A. IleTpyJHCE KKYero NIOXOPO He IPHYH-
HHJ1b H OTHOCHICA XOpoNMo  Ycaib6a kc. A. IleTpy16-
Ca pacI0J10:KeHa IpH MBeTe4K6 IluBomiy ax» Tpokcka-
ro yb3na, IluBomyKncekoh  BONOcTK,  8eMI14  BC4 IIpH-
HAJUIE:KHT [lABOMYHCKOMY IPHXOXY  pacI0JO:KEHA. Bb
M. IlaBomyHKaxXb, NO 6JHM30CTH  KPYONHBHXb  KPeCTbAHB
GoxbUe HeuMbeTCAa | /ĮBMiKHMO6e  H  HEeJĮBKiKHMOS HMY-
m(įecTBO KC. A IleTpy4Kca  pacroJi0:KeHHOe OTB MOCEeK-
HOū AOporKH Ha pacToaRhiK 10 BepcTb, OT6 GiMkaKiueK
Keb3HO-0pO:KHOKH CTaHIlIH Ha 18 BepcTb H OTb phbkH
Hikmanb 21 BepeTa = Bcero HMBeTcg 35 AecaTHHG 36M-
NH, H3b Head 27 AeCAaTHHB IaxaTHOK 3eM1H, a 8 Jeca-
THHBb CBHOKOCHO0H4 36M/1H, 8aCbAHO PO0:KBIO 9 AeCATHHB;
BCA 36M14 pH TauHb Ina 06c/bmenenia BecHOod 014

Tpe6yeTc4 185 NyYAOBB6 36pHa, cyHTaA NO 15 NyYJOBB
Ha AecaTuKy.  Ilph omucH nMyIMecTAa o6Hapy:KeHO XIIB-
Ga Bb 36pHb: pixKH HEeMUJIO4eKHOK 60 KOUB, CYHTaA4 YTO
dae1b KOIla TPH IyYAa BCero. .. 180 NyOBb, piKH BBI-

MONevenHoK 14 NYNOBb, aAvMeHa 20 OyA., OBCA 36 NY,

PpOWKHXKH TOpOXY 6 NA, NeM0UKU 6 OyYA., paxeHnOoK
MYKH 9 NyA, OBCAHOK Myku !/, ya, bacoxH 2 NyYA.,
KapTopens1 60 ny, GypakoBb 10 Ny4 K 6pioukK 10
nyx. H36 KopMa: cbaa 15 OYX, C010MB 175 NyA. MU
M4KHHBI 10 nyAO0Bb  H3 KpynHaro K MexKarO poraTaro
CKOTa: KOPOBb 5, TEJIeHOKb 1 T0Na 1, KO8a 1, TeleHka
HBIHBINHeTO Troja 2, JoMaxeū 3, sKepe6eHok?, 1 roja 1,
CBHHež 8 MIT, J(OMANHeK MTHIBI: HHJNIOKOBb 2, KypHIB
20, rycefi 4, yTOkb 6. H35 seM1exBAbuecKaro opynia:
MIYTOBb 5 H8b HHXB OJHHb JUIA OlAXKBaKiA KapTo(be-
Na, 6OpOHBb NePEBAHHBHXb Cb MXeNB3HBIMH 3yY04aMH 3,
JNpaliaKb 1, MOJOTHIKA KOHHAA Cb MAHeKKeMb 1, BBAJI-
Ka pyvHasi 1, rpačjeH AepeBAHHBIXb 2, BHJIb JĮepeBAH-
HbBIXb 2, KOCb pYyYUHBXb 2, CO0JIOMOpb3ka pyvHag |,
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Lpuska INapokoHHKaA 1, caHedž IpOCTHIXb OJHOKOHHBIXB
2, KOJACKA IApOoKOHKas 1, He OKOHYeHHBIĖ ABJATb BO36
1, Te1era UNapoKOHHaA Ha KeJB3KOMB XONY 1, caHH 1,
B'BCbI Cb DHp4MH 1, skexbanaa DMeYka Cb TpyY0AaMH 1,

"Gouka 1, škuubie NoMbulemia  0600pYAOBAHBI  XOPONNO;
NO0Mb TOCHOACKIK TAB noMbBiaeTC4 A upacayra 1, TYM-
Ho 1, xabBa 1, KOKDOINIHA Cb NOMBIKeKieMB AIA SMIH-

KOBb H CKJA/(OMb JUIA XxpaHenia Bcež c6pyK 1, Gang 1,
KaNOBAA Cb JENHKKOMb1, Capaž Haxoxauiūca 34

IlūBom1yHCKUMB 03€pOMb 1. Bb KaKOBOMb KPOMB IOKa-
8AHHbBIXb 15 NyYAOBb CbHa eile XxpaauTea 150 OyA,
KONTHIKA JIS KONTeHig MaCa 1, ca/(b 3AHHMAIONULIK 00-
abe JABYXb NeCaTHHb, OFrOpoAb OKO10 3 NECATHHB.

Ilopka 2, XOMYTOBb 6, peMenKBIe BOKH 1, MAH 1,
mkiei 2, JaAXAHOBb 5, KOp3HHbi 3, BaHHa 1, 0604eKb
GoA1bIIKXB 1, KOTeJIh 1, mepxeK 70 MmT., 6Go0uka Cb OPYP-
IaMH 1, 604kH MeHbINero pa3Mbpa 2, CTON0Bb 5, IIMCb-
MEeHHbBIĖ CTOJb 1, KapTOBHIXb CTOJIHKOBb 2, CTYJIbeEBb
12, MATKHXb CTYJIbEBL 6, BBHCKHXB 3, IMKA(b Cb OJe-

mmefi 1, NMopTpeTOBB 71, KoMOjnA 1, mexbaHaa Kolika 1,

YMBIBAJIDKHKB: 1, JIePEBAHHBIXB KOEKb 2, AHBAHB MAT

kiū 1, KpecJIa 2, TPAMO(OKHE Cb IACTHHKAMH 1, NMKa(bb
13 Gu6GaioTekKH 1, AaMra1, AKHBAHB 1, ckaMeKKų 2,
CAMOBApPb 1, TOpIIKOBB 5, KOGTPYJIb 2, 6/M0Ja 2, KYB-
mMHHa 83, TApėeJIOKb 15, BOJOCHNENb 1, CTEK/IA IA OKOHB

28 AncTa, KOpBITO 1 4 Beep» 4, [oceTroaHHBIxB pa60-
ųHXb HAXOJKTCA MYKCKATOo U0JlA83 HREHCKAV'O NOJa 4,
MOJEHHBIXb ONPEBJKHTB HeGbI/10 B08MO4HOCTH TaKb KaKb
OHH TPe6yIOTCH TONBKO JBTOMB Bb pa6ouee BPeMA, 38-

paGoTHaA UJaTAa UOCTOHHHBIMb  pAGOYKHMB He IPOBBINNA-
eTb Gorbe Kakb 120 py6., Bb C0Jlb, a IOJIEHHBIMb 2
PYG. Bb JeHb Ha X034HCKuXxb xapvaxb. Ja 06paGo0T-
KH D0JA BeCHOH Tpe6yeTCA MYKCKArO N0JAa 3 paGoYHxb
H 14eHCKAaro I0JNA 3 pačowKhXxb, TPe6yeMOe KOJHYECTBO
pa6owHxb Bb OKDeCTHOCTH MOAKHO JĮOCTATb, BBINIEYIIO-
MAHYTAAI 36M/14 O06paGaTHIBAETCA CAMHMB HAacTOATEJNEMB
A. IerpynncoM» Gone 7 abTB  OrHonenie OKpecT-
HBHXb KpDėCTbAHB Kb HMEHIIO H Kb CeJIbCKO-X08AHCTBEH-
HBHMB pa604HMb XOpoNIee, HMYINECTBO HMbHiA pasrpaG-
JeHOe K pacXHIeKOe OKPECTHBIMH KPeCTbAHAMK He GRI-
JI0 JO HacTOAULETO BpeMEHAH.
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Ilpa cocTaB1eKHid  HacTOAUe4| ONHCH| NpHUCYTCTBO-
BAJIH Ppaikjane Mbere4ka  [Musomynb Kasuunpe JIa-
HEBCKIĖ, a 34 Hero HerpaMOTHATO IO eT0 JIMYHOKI NIPOCH-
Gb H 34 ce6a pacnucajca (parašas).

Hacroamyro ONHCH COCTABHJIH
Ynenbi Komucin (parašai).

Bce ABKMKNMOS H HeĮBAIKHMOE HMYNNECTBO [OHMEHO-
BaHHO06 Bb CeH OUKCH Ha XpaHeHie NpKnaI» H 32 IB-
JI0CTb TaKOBATO PYYAICB Bb YeMb H PACIIHCYIOCh.

1919 r. bespana AKa M. IuBonynaI,

AKTb NX I.

1919 roja (bespasa 12 Ana, Ha ocHoBaniH Ipo-
TOKOJla BCe06IMaro c06pania  AeneraToB» IuBomynckoli
B0./10C1TH OTb 5 (beBpala cr MB Y1eHbI peBK3ioHHOoK
KOMMHCIH  I0J(b NpexC bAATeJIBCTBOMb TPAMIAHKHA  JĮ6- |
pesKHu Diūredakųbi HBana Upaskyauca, 41eHha KOMMHCiIM
Tpaik. ep. Jarbanusi Anama JlameBekaro pH yvacTia
WIeHOBb COBBTa pa0O0UHXB H KpeCTbAHCKHXb NEUYTA-
TOBb InBomynekot Bo1  BpomucnaBa  UpunkeBusa,
CranuciaBa Upunkesnaa, Ocenua Monnanuca, Dennkea
CynBon, BaipiaBa Uepiiana 1 Hana BunkeBuYa Npo-
H8BbJ1H peBH3i0 H UpIeMKY KHHTB, JBIB, JĮEHEKHABIXB
CyMb H HHBeHTapA OTb IlaBOnIyKcKaTO IMpHXOJCKATO
KOMHTEeTA, ||

. llpd 4eMb O6HapyKKIK CIBAYIONIe HeNpABKJIDHOC-
Tu: A) IĮenexnaa UpHx0JO-pacx0XHAA KHKTA HE NpOKY-
MepoBaHa, 6636 IHyYpa HK NedaTH, 6635 NoNNKucH BAC
32. BpeMA Cb 2 šinBapa BKIUONKTEIBHO No 11 (beBpaja
1919 roja H Jum OBLIAa IIPOKyMėpOoBaHa H NOJOHCAHA
Bb JeHb peBHsiK T. e 12 (beBpana C.T 6) noxnnuceK
KaKb Bb IPHXOJB H pacxOJIĖ 34 KaiKJO6 YKCJIO HH NPe/I-
CblaTe14 KOMHTeTA HH CEKpeTApA HH Ka8HauyeAa He HMB-
eTCA, HaANKcCeK py6nK KoNefikM Bb 8A70JIOBKB He HMB-
€TCA H BB 3ar0JIOBKB KHHTH BB MBCTO NPHXOJIA GBIJIO
HartHcaHOo ,Ie6eTP“, A Bb MBCTO pacx0JA ,,KPeNHTP“,
B) Ilo cgeTy N 11 n35 pacxoxOBAHO Ha NOB31KY Bb
KoBno Ka konbepennio 106 py6ieh Ha KaKOMB OCHO-
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BaHi) HeH3BeCTHO, a Takske HenaBecTHO IO cueTy Ne
12 Ha nob3x1ky Bb Top. "Tpoka ABAUNATB LUsTb py6eK.

r) Ilo cuery N 20 BBLAaKO cekpeTapio HBauy Ca-
GažTHCyY Bb C4eTb KaJNOBAKHbA 130 pyGiedi I1poTOKOJIA
06Maro C00paHis HH KOMKTeTA HeKM'BeTCA, A TaKKė LO
cueTry. Nė 26 BBLAAHO 180 py6iefi BB CUeTB skaJIOBARDA
32 (PeBPAJb M-Ib C.T. CEKpe1AapIo KOMHTETA.

I) IlBao KoMKUTeTAa BBJOCb Bb OAHOŽ NArKb, Kakb

[POTOKOJIBI, IPHKA3bI, AKTBI, ONIHCH H pa3HDHe UEpEIKCKA;
e) Pe310IbTEI XEHEKHBIXb CYMMB KoMHTeTA yka3a-

HBI Bb IpHJIaraeMOfK IpH CeMBb BhBiOMOCTW Nė 1, a Tak-
sK6 HHBeHTApA Bb BbAxOMOCTM Nė 2

Hacroamiū akTb UpexcTABMTb Ha pa3CcMOTpenia
BCe06mMaro c06paRia 15 beBpala 1919 Troja, A Take
H IPHXO/JĮ0O-PACXOJHYIO KHHTY CO BCBMH Kb Heū OIpaB-
NATEJIbHBIMH JJOKYMEHTAMU.

AKTB COCTABJIeHb Bb JIBYXb €eK3eMIJIApPAXDb, BTO-
pož 3K3eMUIAPb BPYYEHB YW1eHAMB [luBomyKekaro Ko-
MHTeTA

HaxnncanHoMy Ha DMepBO0KH CcTpaHKHĖB Cero akTa
„OTb IluBomyKckaro MpKxoAxeKOrOo KomaTeTa“ BbpHTP.

Ilpenc:bxaTe1» (parašas).
Ynenb (parašas).

YAenbi COBBTA p. H. Kp. AeNyT. (parašai).
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Butrimonių katalikų bažnyčia.

Butrimonyse nuo senų laikų buvo «koplica dvorna».
Vėliau buvo įsteigta Punios filija. Seniausias tos bažny-
čios inventorius užsilikęs nuo 1849 metų, lenkų kalba.
Iš seniausių metrikų žymu, kad 1767 metais Butrimonys
jau buvo Punios filija.

1843 metais Punios klebono kun. Jezerskio rūpesčiu
parapijonių lėšomis buvo pastatyta Butrimonyse medinė
iš pušies medžio bažnyčia, ant aukšto akmeninio pamato...
Dabartinė mūro plytų ir akmenų bažnyčia pastatyta 1929
m. Tiesa, dar ir dabar nevisai baigta, nes nėra antrojo
bokšto. Pradėjo statyti parapijonių lėšomis kun. Stepo-
nas Viešbauskas, baigė kun. Vincas Pakalnis (miręs). Baž-
nyčios titulas: Paaukštinimo Sv. Kryžiaus. Atlaidai: So-
pulingos Pan. Sv., Sv. Onos, Paaukštinimas Kryžiaus ir
kit. Parapijonių 3000 žm. .

Dabartinis klebonas kun. K. Meškėnas.

627



 

Butrimonių miestelis.

Butrimonių miestelis žymus dabar visoj apylinkėj tuo,
kad jame būna dideli turgai. Iš tolimiausių kaimų va-
žiuoja žmonės, veža prekes ir sako, kad Butrimonyse nu-
vežus būtinai parduosi ir net brangiau, negu kur kitur.

Daug yra žydų. Zydų 887 žm. Gyvenamų namų
miestely 157. Mūrinių namų vieno aukšto 8, dviejų aukštų
2; sinagoga mūrinė, gaisrininkų mašinų patalpa mūrinė;
pradžios mokyklos ir valsčiaus valdybos raštinės gražus
mūrinis dviejų aukštų namas.  Krautuvių 54 — dvi lie-
tuvių, o kitos žydų; 6 aludės, 1 traktierius, 10 kepyklų,
1 degtinės parduotuvė, 2 vilnų karšyklos, 1 aptieka, 2
daktarai: dantų ir šiaip ligų; yra limonado dirbtuvė, ply-
tinė (Butrimonyse); skerdykla įsteigta 1928 m. prie Pla-
saupės upelio | kilom. nuo miestelio Raižių link. Rai-
žiuos — Vartotojų B-vė «Ūkininkas», — nuo 1925 m.

Kelionė į Raižius.

Pasižvalgęs po Butrimonius, parinkęs medžiagos ir
pasilsėjęs jaukioj klebono pastogėj, vieną rytmetį išėjau
pėsčias į Raižius. Paklausiau butrimoniškių, kur tas kaimas;
jie parodė man kryptį: vieškelis kažkur užsisuka ... Tai
aš per pievas, per upeliūkštį, takais ir drožiau sau toto-
rių kunigą — imamą atlankyti. Nuo „Butrimonių netaip
jau ir toli: koks penketas kilometrų, tai tik malonus pasi-
vaikščiojimas.

Namie imamo neradau. Jis su žmona buvo Butri-
monyse. Susipažinau su imamo broliu, kuris skaitosi vaikų
tikybos mokytoju prie mečetės. Pribėgo prie manęs dvi
gražios 6-8 metų imamo dukrytės. Atbėgo iš daržo ir
sūnus, Alytaus gimnazijos 6-os klasės mokinys. Toks
mandagus, simpatingas berniukas, dar saldum pienu mane
-pavaišino. Iš veido nei kiek nepažinsi, kad totorių kilmės.
Bet yra, mačiau, totorėlių, kuriuos tuojaus atskirsi nuo-

lietuvio ar žydelio.
Kol grįžo imamai, mes suspėjome nufotografuoti me-

četę, atlankyti kapus, apžiūrėti kaimą.
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Raižių mahometonų mečetė.

Pirmiausia dzūkų mahometonų mečetė buvo Bazorų
kaime, Alovės valsčiuje. 1889 metais tame kaime me-
četė buvo panaikinta ir pastatyta Raižių kaime, Butrimo-
nių valsčiuj.

Iš senosios mečetės yra pergabentas į Raižius senas
«mumber» — panašus į katalikų altorių, ar į kokią aukštą,
senobinę klausyklą «spavednyčią».  Mumberis darytas
1684 metais rugpiūčio 14 d. (ant jo yra ši data).

Prie mečetės nuolat veikia religinė mokykla. Lanko
nedaug vaikų, kasmet po 8-10. Mokytojas, kartu ir «mua-
zim» — vargonininkas Motiejus Chaleckas. «Imam» —
kunigas muazimo brolis Adomas Chaleckas.

Jau bus virš 20 metų, kaip jis Raižiuos imamu. Tuo
tarpu jis visos Lietuvos mahometonų dvasios vadas mut-
tėjus — vyskupas. Prieš karą Lietuvos mahometonai
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priklausė, religijos atžvilgiu, Krymo mahometonų centrui.
1908 metais Vilniun buvo atvykęs iš Krymo muftėjus
Adomas Karašaiskis. Sia proga buvo nusifotografuota.

Bozarų ir, paskui, Raižių imamai buvo: Bazarevs-
kis, Makaveckas, Jablonskis, Dovydas Lebedas, Jokūbas

Makulavičius, Abrahamas Makulavičius ir, dabartinis,
Adomas Chaleckas.

Pas mahometonus šventadienis būna penktadienį, taip,
kaip pas žydus šeštadienį. Lygiai 12 val. mečetės šešia-
kampin bokštelin įlipa muazimas (vargonininkas) ir viso-
kiais balsais tam tikras giesmes giedodamas šaukia para-
pijonius į mečetę. Tas atstoja, kaip pav. pas katalikus,
varpus. Mečetėje jokių varpų nėra. Po tokio šauksmo
muazimas atidaro mečetės duris ir jon iškarto sueina visi
maldininkai; vyrai dešiniam šone, moterys kairiam. Jos
visai izoliuotos nuo vyrų siena, kurioje ties mumberu-alto-
rium yra padarytos kelios spragos, ir tos žalsva gelumbe
nutiestos, spragos tam, kad moterys girdėtų imamo balsą
ir, tokiu būdu, galėtų sekti maldas.

Suėję į mečetę, visi pirmiausia nusiauna batus, pa-
lieka juos prie durų viduje, o paskui išsirikiuoja eilėmis
skersai mečetę. Tokių eilių susidaro 8-10 ir daugiau,
žiūrint, kiek žmonių prisirenka. Kad apačioj esti pilna,
tada lipa «ant vyškų», kur nėra vargonų, tik talpumo
dėlei padaryta toks neva antras aukštas, užimantis ?/5 me-
četės, kaip bažnyčiose «vyškai».

Kiekvienai išsirikiavusiai eilei po kojom patiesta žals-
vos spalvos gelumbė, ant kurio klaupiasi, sėdasi ir kak-
tas deda pamaldų apeigose.

Imamas, pasiėmęs didelį rožančių, kaip katalikų vie-
nuolio priejuosty kad kabo, tik imamo rožančiaus visai
kiti padalinimai ir užsibaigia ne kryžium, bet kutu, —taigi,
imamas, pasiėmęs rožančių, stojas prieš savo parapijonis
mumbery ir vadovauja pamaldoms. Pamaldos vedamos
pagal mahometonų tikybines knygas: «alkoraną», «tep-
syrą» ir kit.

Alkoranas atgabentas iš Turkijos pulk. Ilješevičiaus
1879 m. Jame padėtas dovanojimo užrašas ir data. Ki-
tas alkoranas padalintas į «sufras» — dalis. Jų yra 30
ir atrodo kietais viršeliais apdarytos brošiūrėlės; jos su-
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dėtos kartoninėn dėžutėn. Tepsyras — kaip kata-
likų mišolas; tai yra taip pat alkoranas, tik jame padėti
kiekvieno žodžio paaiškinimai. Visos maldos prasideda
žegnone, rusiškai tariant: «Bo Ma Uocnona Bora MH-
JI0CTMBATO, MHI0CepJKHaTO <.» Vardan Pono Dievo miela-
širdingojo, maloningojo. . „»

Imamui maldą garsiai kalbant, maldininkai turi sutar-
tinai paimt tam tikrą pozą ir tylomis sekt imamą: pav.,
eilėmis sustoję turi delnais uždengti veidus, nykštį pri-
glaust. prie ausies, o delną nusukt nuo veido; atsiklaupia,

 
Iš kairės į dešinę sėdi: Vilniaus imamas Juozas Chaleckis, muf-
tėjaus asistentas dragūnų karo kapelionas, muftėjus Adomas
Karašaiskas, Raižių imamas Adomas Chaleckas ir pulkininkas

Suleimanas Bazarevskis (1920 m. miręs).
Stovi: Suleimanas, Chaleckas, dabar arabų kaibos mokytojas,
Ibrahimas Smainevičius dabartinis Vilniaus imamas, štabs-kapi-
tonas Siulkevičius (kare užmuštas), Suleimanas Krinickis (1919
m. bolševikų užmuštas Simferopoly), Sčensnavičius—muftėjaus
sekretorius, štabs-kapitonas Jonas Ilješevičius (kare užmuštas) ir
Stepas Krinickas (tarnavo redakcijoj «Vilenski Viestnik», 1919

m. bolševikai užmušė).
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sėdasi ant užkulnių, sėdasi ant kairės kojos užkulnio ir
ima su ranka už dešinės kojos nykščio; klūpodami guldo
kaktą ant grindų ir t. tt Mečetėje visi būna su kepurėm,
tik matikus — kazirkas nusuka į užpakalį.

Abipus mumberio stovi mediniai pastovai, kaip ko-
kie ilgi stalai, ant kurių statomos žvakės už mirusius.

Netoli mečetės, gal už 3/4, ar 1/2 kilometro randasi

treji nemaži mahometonų, žmonių vadinami totorių, kapai.
Kiek toliau nuo jų matosi eilė kalniūkščių, kuriuose taip
pat yra keletas atskirų mahometonų kapų su paminklė-
liais — akmenimis. Kapai neaptverti jokia tvora. » Ant
kapų daugelis skaldytų akmenų, su parašais ir be parašų.
Ant senųjų kapų radau vieną akmenį, su data: 1671 m.
ir žegnonės įrašu. Nei vardo, nei pavardės nėra.

Paminkluose įrašai arabų ir rusų kalba. Nėra nei
vieno lietuviško įrašo. Laidodami grabo nedaro. Susuka
į maršką ir deda į duobę, tarp lentų, kurios, sudėtos,
padaro trikampį.

Senieji atskiri kapai neaptverti, taip kaip ir bendri.
Atrodo kapųlaukelis, apvestas visai negiliu, sužėlusiu,
kuone išnykusiu grioveliu. Tame laukely vienas kitas
medine ar geležine tvorele aptvertas kapas, vienas kitas
"naujas, aukštokas paminklas.

Parapijonių visoj apylinkėj apie 700 žm. 1929 m.
buvo 15 vedimų, 20 mirimų ir 45 gimimai.

Vinksniupų kaime, Bartninkų valsč. taip pat yra me-
četė, imamas.

Per metus pas mahometonus būna 3 svarbios šven-
tės, vadinamos «bairom».

Kiaulienos mahometonai nevalgo. Jų religija liepia
tik baltą duoną valgyti ir 5 kartus per dieną melstis; pa-
mačius žmogaus nors truputį virš kelių nuogumą, ar tai
būtų moteriškės, ar vyriškio, — reikia tuoj visam  nusi-
plauti vandeniu; na, ir daug yra panašių papročių bei
apeigų. Bet moderniškėjantieji Lietuvos totoriai ne labai
prisilaiko tų senoviškų papročių ir tradicijų. Daugelis
valgo kiaulieną, juodą duoną, retai kuris, pamatęs basas
kojas, plaunasi ir t. t.

Pasakoja, kad Rusijoj totoriai turi dar daugiau sa-
viškumų. Valgo jie daugiausia arklieną ir avieną. Mė-
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giamiausias valgis «lap-
ša» — naminiai maka-
ronai. Kiaulienos taip
pat nevalgo.  Nenoriai
valgo veršieną.

Kaimuose kiekvie-
nam name būtinai yra
praustuvas ir totoris, ne-
lyginamai pas mus senas
žydas, dažnai apsiplauna.
Valgo ne ant stalo, o ant
aslos: pasitiesia kilimą,

deda ant jo valgius, šei-

myna sėdasi aplinkui ir
valgo. Jie mėgsta daug
ir dažnai arbatą gerti.
Tam tikslui, jeigu gražus
oras, išsineša kieman ki-

limą, pasitiesia, aplinkui

mažus kilimėlius sėda
ratu ir geria.

Įdomios ir vestuvių

apeigos.  Jaunikis savo Mahometonų kapas Raižiuose.
būsimos žmonos nemato, Prie jo imamo duktė Liusia.
negali matyt. Piršliai
perša. Kada jau sutinka ir ruošiamos vestuvės, jaunieji
nieko nereiškia: viską daro piršliai ir tėvai. Prieš ves-
tuves jaunikis kelis kartus atvyksta pas jaunąją, priima
jį vyrai, moterų kartu nebūna. Jaunikis stengiasi nors
per kokį plyšį pamatyti gretimam kambary savo būsimą
žmoną. Ji taip pat stengiasi kokiu nors būdu, slapta, pa-
matyti jaunikį. Tokias pastangas pastebėję vyresnieji vy-
rai rimtai subara jaunuosius.

Vestuvės tęsiasi 1 savaitę. Jaunikis atvyksta pas
jaunosios šeimos vyrus ir jie kiekvieną rytą ir vakarą
eina kartu mečetėn melstis. Paskutinę dieną jaunikis su
savo tėvais atvyksta pas jaunąją jau su (kunigu) imamu,
arba mula. Rytą meldžiasi vyrai vieni, moterys nedaly-
vauja.  Paduoda stalan jaunosios motina. Paduot paduoda,
bet tylom. Jai negalima ištart nei vieno žodžio. Pasi-
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vaišinę išsiskirsto. Vyrams išsiskirsčius, susirenka mote-

rys, atvyksta imamo žmona ir jos visos vaišinasi. Va-
kare jaunasai paima jaunosios tėvus ir vėl eina mečetėn.
Iš mečetės sugrįžus, jaunasai suvedamas su jaunąja. Ji
paduoda valgius, bet prieš valgymą jaunoji plauna jam
kojas; jis laiko rankoj botagėlį, suduoda jai, — tai ženklas,
kad ji turi klausyti vyro. Nuplovus kojas, sėdasi valgyti,
vaišinasi. Tuo metu tame kambary daugiau niekas ne-
gali būti: suveda jaunuosius ir visi iš kambario pasišalina.

Ant rytojaus rytą atvyksta jaunojo tėvai; juos sutinka
prie durų jaunavedžiai. Marti atsiklaupia prieš vyro mo-
tiną ant kelių, ta botagėliu suduoda marčiai — ženklan,
kad ji turi klausyti. Paskui botagėlį perduoda sūnui, ku-
ris prie tėvų suduoda žmonai juo — paklusnumo ženklan.

Tuo vestuvės ir baigiasi.
Totoraitės mėgsta įpinti į kasas pinigus.  Turtinges-

nės įpina net auksinius pinigus.

Bendrai apie Lietuvos totorius.

Viešėdamas Nedzingėj pas Žilinskus, užsiminiau apie
Raižius, kur, girdėjau, yra nemažai totorių. Ponia Žilins-
kienė man paskolino porą veikalėlių lenkų kalba, kur ra-
dau keletą ilgokų straipsnių apie Lietuvos totorius ir, ben-
drai, apie totorius. Todėl pirma, negu atsilankiau pas
raižiškius, aš turėjau progos susipažinti su totorių praeitimi.

Stai ką randu: «Teka Wilenska wydawana przez
Jana ze šliwina Nr. 4, 5; Wilno 1858», str. iš turkų kal-
bos versta Petrapilio Un-to prof. A. Muchlinskio. Tą
straipsnį yra parašęs tūlas totorius 1558 m. Minėtas pro-
fesorius jį gavo iš Stambulo bibliotekoriaus Emin-efendi.
Straipsnio pavadinimas: «Risalei Tatari Lech,» — apie
lenkų totorius; — rašytas gražiu šriftu, vad. «taaliko.

Spėjama, kad autorius jo buvo totorius, buvęs kurį laiką
Lietuvoje.  Anų laikų rytų mokslininkai neskelbdavo, bet
slėpdavo savo vardą, todėl autoriaus pavardė nežinoma.

Straipsnis, kaip ir visi kiti arabų, persų ir turkų vei-
kalai, prasideda Dievo, Magometo ir šalies valdovo gar-
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binimu. Paskui yra suminėti valdovai, o ypač Sultano
Suleimano Kanuni žentas Rusten-paša (1544 —1561), ku-
rie leido, ar teikė galimybės vykti į tolimas keliones.

Kelionėn autorius išvykęs 965 Hidziri,—-musulmonų
era, kas atatinka mūsų 1557 metams. Daug vargo turė-
jęs autorius, kol su dviems draugais pasiekęs Efrendž
(t. y. turkiškai Europos pavadinimas). Pagaliau jis pasie-
kęs ir «Lechistan», — Lenkiją.

Daugiausia totorių Lietuvoje apsigyvenę emiro Timūro
laikais, kada kunigaikštis Vattad (Vytautas) prašė pagal-
bos prieš savo priešus. Totoriai, Vytauto apdovanoti vi-
sokiomis malonėmis, kaip tai: žemėmis (timar), žavingais
drabužiais ir kitais turtais, — nebenorėjo iš tos šalies nie-
kur vykti! Sventomis dienomis totoriai būriais susirinkę
į šventyklas savo kunigaikščio vardą garbinę. Tos kuni-
gaikštystės sostine buvęs Vilnius. Visoje kunigaikštystėje
radęs virš 100 mečečių. Didesnės: Vilniuje, «Kirk-tatar»,
arba «Sorok tatary», — (Vilniaus apylinkėje toks buvęs
totorių kaimas), Vakoje (Trakų vaivadijoj, taip pat toto-
rių kaimas); Naugardėly (totoriškai pavadintam <Jėni-šir»),
Trakuos ir kit.

Prie mečečių keliauninkas radęs ir kapus. Bet ka-
puose gražių akmeninių paminklų neužtikęs. Pas totorius
dažniausia ant kapų paminklų randi dviejų eilučių parašą:
«Bu dunju baky Leil, fena dyr, — šis pasaulis nėra am-
žinas, jis išnyks; arba: «Bugiun bana ise, jaryn sana dyr»,
— Jeigu šiandien man--rytoj tau bus taip. Totorių dva-
siškiams — imamams leista yra iš kitų šalių čia atvykti
ir dvasiškais reikalais rūpintis. Seneliai pasakoję, kad chano
Mengli-Girėjo laikais Lietuvoj nei vieno imamo nebuvę.

Lietuvoj ir Lenkijoj totorių siekia virš 200,000 žmon.
Dauguma jų raiteliai-kareiviai; kiti žemdirbiai, amatinin-
kai ir šiaip darbininkai.

1853 m. «IlamaTHaa kuuxka Biienexoji TYG.» sta-
tistikos daviniai parodo, kad tais laikais totorių buvo:

1) Vilniaus gubernijoj 1,874 žm;
2) Kauno * 5 200 1
3) Gardino K 849 „
4) Augustavo 1554,
5) Minsko |„ || 1500 „
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Apie Lietuvos totorius yra rašę:
1) Piotr Czižewski — Alfurkan Tatarski, 1616 ir

1618 m.
2) Azulewicz: Apologija Tatarow 1630 r.
3) Czacki 2 i 3 tom. O Tatarach,
4) Bandkie I. W. O Tatarach mieszkalcach, Kro-

lewstwa Polskiego, Warszawa 1848, album literacki.
5) Balinski, tom 1: historia miasta Wilna «osadzenie

Tatarow».
6) Narbut: Dzieje narodu Litewskiego tom 8 doda-

tek 2 «Wzmianka o Tatarach».
7) Kraszewski tom 3: Wilno od początkow jego do

r. 1750 «Tatary».
8) Jaroszewicz: Obrazy Litwy, 2 częsci.
9) Krzyzanowski: Kalendarz powszechny 1846.

Punia.

Dabar bereikšmis Punios miestelis senovėje buvo
garsi dzūkų tvirtovė, vėliau — seniūnija.

Stai daktaro Basanavičiaus «Auszroje» tilpęs straipsnis
apie Punios pilį. Kadangi tai labai charakteringas raštas,
paduodu jį ištisai:

«... Pabaigoj viešpatavimo didžiojo Lietuvos Ka-
raliaus Gedimino, Užgirinem Trake, o Trempų arba Trem-
pinių paviete, riogsojo ne per toli nog kryžokų rubežiaus,
stipriai įtaisyta ir tvirta pilis, ant kurios bei ant visos
Trempų aprubes vyresniu perdėtiniu buvo paskirtas gar-
bingas o stiprus vyras, vardu Margis.

Tuo tarpu kelionems kareiviškoms vokiečių nesiliau-
jant, pradžioje 1335 m. kryžiuočių magistras išrinktas tapo
Teoderikas von Altenburg, didis lietuvių neprietelis, ku-
ris dabar visą savo neapykantą bei bjauriausią narsą ant
mūsų prabočių išlieti geidė. Jau pradžioje 1336 m. del
pagelbos kryžiuočių, iš visos kuone Europos rinkosi ir
telkėsi pas juos didelės gaujos visokeriopų dykaduonių —
kareivių, trokštančių mūsų prabočių krauju visokias bjau-
rybes ir nusidėjimus gyvastes savo nuplauti. Cia pas
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kryžuočius svečiuose regime ir Brandenburgijos margrovą
Liudviką, jaunutį Vokietijos ciesoriaus sūnų, grafą Pilypą
von Namur, grafą Bertholdą von Henneberg ir daugal
— daugal kitų šarvuotų kareivių ir bajorų iš Prancūzijos,
Austrijos bei kitų žemių. Vasario pabaigoj, kuomet mūsų
upės, upeliai ir pelkės dar buvo užšalę, minios kryžuo-
čių drauge su jų svečiais, perėję Lietuvos rubežių, atsi-
grūdo per tankias girias pro Pajevonio pilį, Trempų pa-
vietan, kursai tuomet dar nebuvo per vokiečius apiplėš-
tas ir iščudintas. Mūsų prabočiai, apsaugoti per degan-
čius stiebus, rinkosi visi iš viso pavietoį Pilėnų pilį, ku-
ria pridurmai apsiaupia ir apgula kryžuočiai.

 

 

Punios bažnyčia.

Jau kelias dienas apgulimas duravo, o kryžuočiai
negalėjo dar pilies paimti; dienomis bei naktimis paliai
sienas mūšys nesiliovė. Mūsų prabočiai su didžiausia bei
dyvina narsybe stipriai gynėsi nuog vokiečių, gelbėdami
savo Dievus, savo liuosybę, savo gyvastį, moteriškes, bei
kudikius. Bet jiems, sako Vojgt'as, jau nešvietė laimės
žvaigždelė! (Gindamies be paliovos per kiauras naktis
bei dienas ne mažai nuilso, o kryžuočių mašinos — ta-
zanai jau prie pačių pilies sienų parioglintos, be paliovos
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Pilėnų kunigaikštis Margis.

ir vis labiau statininiu aštrakuoliu aukštas sienas beldė
bei triuškino. Vokiečiai, tikėdami pilyje rasti didelį grobį,
vis smarkiau traukė sienas; vienas kareivis — Werner
von Rhensdorf, sustatęs in 30 vyrų liepė šaudytiį pilies
trobas vien degančiomis šaudyklėmis, kurių ir buvo pa-
leista į 600. Stai jau ant šiaudinių stogų sublizgėjo ug-
nis, o kryžuočiai kiek įmanydami griovė sienas. Rasi
ant balso Margio: «Vyrai! žuva jau paskutinė viltis apsi-
ginti nuog vokiečių, geriau per ugnį dangun patekti, negu
į kryžuočių rankas!»

Mūsų prabočiai metė į ugnį visą savo turtą, veržės
į degančias trobas bei ant liepsnojančio laužo: kūdikėliai,
moterys, seniai, vyrai — kareiviai visi linksmai liepsnoje
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baigė gyvastį... Patsai Margis kirto kareivių galvas,
idant jie netektų gyvi vokiečiams, o pabaigęs šį bau-
gingą darbą, vaikelius ir savo žmoną kardu nugalabijęs,
pats ant degančio laužo, krūtinę savo tuomi pačiu kardu
pervėręs, liepsnoje garbingą dvasią išleido ...

Tuo tarpu, jau išgriovę pilies sienas, kryžuočiai
krykštaudami vidun veržės, turtų grobti... Per dumus

 

 

 
Punios piliakalnis, vad. «Margio» kalnas.

bei liepsnas regėjo jie tiktai vieną senutę vaidelytę ant
liepsnojančio laužo, kuri su dideliu kirviu rankoje užsi-
mojo, paskutinio kareivio kirsdama galvą... Dar va-
landėlė ir baisios liepsnos, bei kamuoliai dūmų in padan-
ges risdamies, apsiaubė visą šitą traškantį ugnyse laužą,
išgelbėdami prabočius mūsų nuog kryžokų kardo ir ver-
guvės!... Tokiu tad būdu, čia Pilėnų pily žuvo į 12,000
lietuvių, tarp kurių buvo arti 4,000 kareivių, pilies ginėjų!...
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Vokiečiai ilgai pelenuose bei anglyse žarstė, turtų jieš-
kodami; bet šitaj niekur neregėta mūsų prabočių narsybe
jie buvo taip įbauginti, jog toliau į Lietuvą jau nedrįso
keliauti, ir tą pačią dieną, keletą arklių pilies aprubije
sustvėrę, namo dulino. Tai buvo vasario 25 d.*)

Dar ir dainelė Margiui buvo sudėta:
«... Matyt, kad Margį lietuviai godojo,
Nes už jį stipresniu nė viens nepastojo.
Stiprūs ąžuolai giriose Ramnavo,
Kur Dievams savo Lietuva tarnavo:
Baisu kaip perkuns debesy pabunda,
Viskas ant žemės tik pleška, tik dunda,
Bet už ąžuolą Margis yr stipresnis,
Ir už perkūną kirvis jo baisesnis .. „»

Dabar Punioj yra 22 gyvenami namai, visi vieno
aukšto, mediniai.  Krautuvių 3, aludės 2 — žydų. Zydų
šeimynų 7. Punia priklauso Butrimonių valsčiui,

Viršaičiai: 1) Sasnauskas Petras nuo 27/VII 1920
m. iki 1/VII 1921 m.

2) Banys Aleksius nuo 1/VII 1921 m. iki 1/IX 1922m.
3) Patinskas Mikas nuo 1/IX 1922 m. iki 1/XII 1924 m.
4) Banys Aleksius nuo 1/XII 1924 m. iki 1/XII 1926 m.
5) Keblikas Kostas nuo 1/XII 1926 m. iki 10 X 1927 m.
6) Lisauskas Feliksas nuo 10/X 1927 m. iki šiam laikui,

Sekretoriai: 1) Keblikas Kostas nuo 27,VII
1920 m. iki 1/XI 1921 m.

2) Basiulis nuo 1/XI 1921 m. iki 30/XII 1921 m.
3) Rutkauskas Juozas nuo 1/11922 m. iki 22/II 1922 m.
4) Barštys Petras nuo 22/III 1922 m. iki 1/V 1922 m.
5) Andruškevičius Jonas nuo 6/V 1922 m. iki 2/VIII

1922 m.
6) Samsanavičius Jonas nuo 2/VIII 1922 m. iki 15/1I

1927 m.

 

*) Platesnių žinių galima rasti: David Lucas Preussische Chronik.Konigsb. 1812. August v. Kotzebue: PreussensdltereGe:chichte. Riga 1804Joh. Voigt: Geschichte Preussens. T. IV, p. 534—537 ir t. t. T
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7) Fedaravičius Aleksandr. nuo 15/I1 1927 m. iki
1/VI 1927 m.

8) Plenta Antanas nuo 1/VI 1927 m. iki šiam laikui.
Malūnai: 1) Mejeravičiaus Iršos ir Cofno Ilijaus,

garinis malūnas ir elektros stotis Butrimonių miestelyje,
Stakliškių gatvėje. Elektra įsteigta 1928 metais,

2) Sav. Maušaus Gurvičiaus garinis malūnas Butri-
monių m. Krydžionių gtv.

3) Sav. Petro ir Jurgio Senūtų garinis malūnas ir
lentpiūvė, Punios bažnytkaimyje.

4) Sav. Jono Balyno vėjinis malūnas Raubonių kaime.

Pradžios mokyklos.

1) ButrimoniųNr. 1 dvikomplektinė(lietuvių), įst. prieš
karą, ved. Juozas Sapoka, mok. Leonija Radziukynaitė.

2) Butrimonių Nr. 2 — trikompl. (žydų), ved. Berelis
Vineckas, mok. Gilelis Milšteinas ir Maša Rubinaitė.

3) Novosodų — dvikomp., įst. 1927 m.I Kedonių
km., ved. Pranas Verbus, II Pabalenkos, mok. Liaubicaitė,

4) Taucionių vienk., įst. 1928 m., ved, Juozas Liut-
kevičius.

>) Silgionių — dvikomp. I komp. Raižių km., ved.
Jonas Raulušaitis, II komp. Silgionių km., mok. Juozas
Melenkevičius. .

6) Zagarų — trikomp. I Krūžiūnų km., ved. Bronė
Grinkevičiūtė, II Zagarių km., mok. Matulionytė, III Striel-
čių km., mokytojas nepaskirtas.

7) Punios III komp. I komp. įst. rusų laikais, ved.
Bolius Nemickas, II komp. įst. 1928 m., mok. Jonas Vir-

„bickas, III komp. įst. 1930 m., mok. Anelė Kalėdaitė.
8) Vanagėlių II komp., I komp. įst. 1926 m. Vana-

gėlių km., ved. Stasys Meliauskas, II komp. įst. 1930 m.
Gailekilnio km., mok. Antan. Raulinaitis.

9) Steigiama Sudonių kaime III komplektas Butri-
monių Nr. 1 mokyklos. Įst. 1930 m., mokytojas nepaskirtas.

Dvarai: 1) Butrimonių Rumševičiaus Juozo nuosav.,
išp. 1911 m., centrą valdo miestelis.

2) Plasapnykų Makaveckų J. ir Fel. nuosav., išp.
1925 m., centrą valdo tie patys.

21. Alytaus apskr. 641



3) Raganiškių Vadecko Gabrio nuos., c. valdo tas pats.
4) Kaspariškių pal. Kubilių Vl. ir Vac. nuosav., cen-

trą valdo tie patys.
5) Aniskonių paliv. Jacunsko Kazio nuosav., centrą

valdo tas pats.
6) Plasaupės paliv. Jacunsko K. ir G., centrą valdo

tie patys.
7) Raižavos Petrausko įpėd. nuosav., centrą valdo

tas pats.
8) Jurgelionių Bujalskienės Jan. nuos., c. valdo ta pati.
9) Kulabiškių pal. išpard. rusų laikais, centro neliko.
10) Stepanavos pal. išprc. 1925 m., centro neliko.
11) Ardiškių pal. Daunaravičių J. nuosav., neišparc.,

centrą valdo tas pats. 4
Radio: Po vieną lemp. Zaliadvaryje, Butrimonyse

ir Klidžionyse. 2
Po detekt. Ardiškėse, Junčionyse, Gineiliškėse, Ce-

raučiznoj, Žaliadvary, Pivašiūnuos, Taučionyse, Gailekiemy,
Žaliojoj, Greikonyse, Punioj, Kružiukuose, Adamonyse,
Raciniukuos, Eigelonyse, Kedonyse, Skraičionyse, Plo-
sopnykuose, Zaliadvaryje ir Sviliniškėse.

Butrimonių pašto įstaigoj užregistruota 19 telefono
abonentų; miestelyje telefonas pradėjo veikti nuo 1923 m.

Butrimonių paštan gaunami laikraščiai ir
žurnalai.

«Rytas» 9, «Lietuvos Žinios» 2, «Lietuvos Aidas»

5, «Suvalkietis» 2, «Gimtoji Pirkia» 83, «Naujienos» 7,

«Žemaičių Prietelius» 5, «Mūsų Rytojus» 443, «Ūkinin-

kas» 18, «Darbininkas» 2, «Lietuvos Ūkininkas» 71,

«Šaltinis» 6, «Vienybė» 10, «Sekmadienis» 1, «Trimitas»

17, «Karys» 15, «Diena» 18, «Mūsų Laikraštis» 49,

«Socialdemokratas» 3, «Ūkininko Patarėjas» 82, «Pava-

saris» 37, «Vapsva» 5, «Naujas Žodis» 28, «Mūsų Vil-

nius» 17, «Saulutė» 24, «Žemės Ūkis» 2, «Žvaigždutė»

37, «Sargyba» 21, «Kultūra» 2, «Paštininkų Zodis» 3,

«Sodyba» 17, «Vyriausybės Žinios,» 3, «Policija» 12,

Amerikos lietuvių laikrašt. «Saulė» 4, ir Brazilijos lie-
tuvių «Garsas» 2 egz.
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XVIII

STAKLIŠKIŲ VALSČIUS



 

 

 



Stakliškių miestelis.

Miestelio vardas paeinąs nuo to, kad senovėje šioj
apylinkėj, tame miestely, buvo padarytos pirmos staklės.
Antras padavimas sako, kad būk atvykęs į Stakliškių
dvarą kažkokis Lietuvos didikas ir išgėręs per vieną
vakarą 100 stiklelių degtinės, lenkiškai sakant: «Sto kie-
lišek ...» — nuo to: Stakliškės.

Kur dabar mokykla, buvęs dvaras. Tame dvare gy-
venęs žiaurus visai apylinkei dvarininkas lenkas. Bet šiame
"dvare užaugęs kitas, dar žiauresnis žmogus, kurį mes
vadiname Koriku, tai — Muravjovas. Jo tėvas valdęs tą
dvarą. Yra užsilikęs tas akmuo, ant kurio baudžiavos
laikais ponai plakdavę žmones.

1869 metais rusų valdžia tą dvarą išparceliavo.
Seniau Stakliškės buvo didesnis kurortas, negu da-

bar Birštonas. Prie Verknės ir Obelytės upių yra arti
10 mineralinių šaltinių.

Stakliškių bažnyčia.

Stakliškių pirmoji medinė bažnyčia buvo pastatyta
1593 metais; ji sudegė. 1596 m. lapkričio 4 d. karalius
Zigmantas parapiją gausiai apdovanojo. Dabartinė mū-
rinė bažnyčia statyta 1776 metais dvarininko ir «Miern-
cziego» — matininko Juozo Bontalo, Stakliškių seniūno,
lėšomis.

Dabartinis klebonas — kun. Vladas Jazukevičius.
Prieš jį buvo: kun. Kunigėlis, Sabaliauskas (12 metų),
Racevičius, Vincas Buitvydas (29 metus; jis išleido į moks-
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lus Liūdą Girą), Povilas Sakalauskas, Gabševičius ir vėl
Sakalauskas.

Prieš karą Stakliškės priklausė Jėzno valsčiui.
1918 m. susitvėrė parapijinis komitetas ir nuo to

laiko įsisteigė valsčius

 

 
 
 

Stakliškių bažnyčia.

Pirmas viršaitis buvo Vladas Purickis (rašytojo bro-
lis) iš Pakrovų kaimo; jis ir lenkams užėjus buvo vaitu;
po jo viršaičiu buvo Martynas Ulozas iš miestelio, Vin-
cas Braziukaitis iš Pakrovų, ir dabartinis Jonas Rama-
činskas iš miestelio.

Sekretoriai: pirmas — Jonas Samsanavičius, po jo
rumboniškis Antanas Plenta ir dabartiniu laiku sekreto-
riauja Antanas Surdokas iš Krosnos.

Paštas įsteigtas rusų laikais 1905 m. Pirmas pašto
viršininkas buvo Donatas Lesnevskis. Jis, paėmęs iš ka-
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sos (visą kasą) 3,000 rublių, išbėgo į Ameriką. Paskui
pašto viršininku buvo baltgudys Mišul ir ukrainietis La-
zuta. Paskutinį užklupo karas.

Prie Lietuvos Stakliškėj 1922 m. buvo įsteigta pašto
agentūra, o vieniems metams praslinkus — paštas. Virši-
ninkais buvo: Aleksandras Klimavičius, Jonas Mackevičius
ir, dabar, Pranas Gustas, Būblelių valsčiaus.

Ežerai: Guostelis, 87 ha, Lelva, 5 ha, PazelvėI
6 ha ir II 2 ha ir Perkuvėnų 6 ha.

Malūnai: Stakliškių motorinis Rabinavičiaus ir
Markevičiaus, Gripiškių — vandens ir Guostelės taip pat
vandens. Stakliškėj yra Rabinavičiaus alaus bravorėlis,
įsteigtas 1890 m.

 

Liūdas Gira.

L. Gira gimė 1884 me-
tais rugpiūčio mėn. 25d.Vil-
niuje. Augo Butrimonyse ir
Stakliškėj. Ten išėjo ir pra-
džios mokslus. Vėliau mo-
kėsi Vilniaus realinėj gimnazi-
joj. 1901 metais įstojo Vil-
niaus dvasiškon seminarijon ir
1905 metais ją baigė.

Dar vaikas būdamas ėmė
rašinėti eilutes lietuviškai ir
lenkiškai, patriotinėj lietuvių
dvasioj. 1900 metais rašinė-
jo į «Ūkininką» ir «Tėvynės
Sargą». 1905 metais rudenį
gavo vietąJ. Kriaučiūno red.
«Vilniaus Ziniose». Užsiėmęs
kitais organizaciniais darbais
iš minėtos redakcijos išstojo,
bet nuo J. Kriaučiūno nenu-
tolsta; rašo «Vilniaus Kalen-
doriun» (1907—1908)., pa-
deda tam pačiamKriaučiūnui Liūdas Čira.
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paruošti knygą «Kwestja Litewska w pracie litewskiej».
Trumpą laiką pasidarbavęs «Liet. Ūkininko» red. L.

Gira pateko į «Vilties» redakciją. Ji išleido pirmą L.
Giros eilių rinkinį «Dul dul dūdelė»!

Pagaliau, jaunam poetui, prirašiusiam viršminėtuose
laikraščiuose daugybę eilėraščių ir straipsnių, teko reda-
guoti pirmąjį Lietuvos literatūros žurnalą «Vaivorykštę».
Vilniuje tuo laiku buvo išspausdinta šie L: Giros eilių
rinkiniai: «Žalioji pievelė», «Tėvynės keliais», «Laukų
dainos», — taip pat tragedija «Kerštas», dramos frag-
mentas «Svečiai», dramos vaizdelis «Beauštanti aušrelė»,

«Taraso Sevčenkos eilių vainikėlis», «Cit paklausykit»,
«Lietuva pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą», iš lenkų kal-
bos versta komedija «Iškrikusi sesuo»; be to, suredaguoja
ir išleidžia anksti mirusio poeto Edmondo Steponaičio
raštų knygą ir jo keletą verstų komedijėlių.

Vokiečių okupacijos laikais sutaisė ir išleido pirmąjį
lietuvių rašybos vadovėlį. Liūdas Gira pasirašydavo ir
slapyvardėmis: L. Gerulis, Stakliškių Liūdas, St. Ld.,
Dzūkas, Ant Kašėta, Saugus, Eglė, Tasai, Teatralas, Ak- |
stinų Vincas, Kuzavas.

Visuomeniniai ir, kaip matysim, tarnybos darbai L.
G. buvo atitraukę nuo kūrybos. 1919 metais Vilniuje
bolševikų suimtas ir išvežtas kaip Lietuvos įkaitas, Dvinsko
ir Smolensko kalėjimuos vargus ir širdgėlą marindamas
paėmė plunksną ir prirašo gražių eilių žiupsnį ir platų
kalėjimo dienyną. Mainais išlaisvintas atvyksta Kaunan.
Keletą metų tarnyba vėl atitraukia poetą nuo kūrybos
ir bene 1926 metais, palikęs vien Švietimo Ministerijos
knygų leidimo sekretorium, vėl ėmėsi plunksnos darbo —
kūrybos. Per tą laiką paruošė spaudai, ir jau yra iš-
spausdinta, raštų. tomai.

Liūdas Gira nuo 1905 metų uoliai dalyvauja lietuvių
teatro kūryboje, ne vien rašydamas scenos vaikalėlius,
bet ir vaidindamas. Tuo tikslu baigė vienų metų Bob-
rovo dramos kursus Vilniuje ir sudarė pirmąją Lietuvoje
pusiau profesionalę vaidintojų bendrovę; ilgą laiką buvo
režisorium «Rūtoje». 1917 metais prie Lietuvos valstybės
tarybos buvo sudaryta Lietuvių Teatro komisija, kurioje
darbavosi dailininkai Varnas su Žmuidzinavičium, St. Ši-
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lingas ir L. Gira. Be minėtos komisijos L. G. dalyvavo
ir Vyriausioj Karo Taryboj.

1918 metų pabaigoj L. Gira buvo paskirtas Vilniuje
karo komendantu. Jo įsakymu pirmą kartą buvo iškelta
Gedimino kalne Lietuvos Valstybės vėliava. 1919 me-
tais L. G. buvo paskirtas žvalgybos skyriaus viršininku
ir jo pastangomis buvo likviduota slaptoji lenkų organi-
zacija P. O. W. — Polska Organizacia Wojskowa.
1920 metais buvo paskirtas Marijampolės apskrities Vir-
šininku, o vėliau buvo Valstybės Teatro Direktorium.

Dabar darbuojasi Švietimo Min-jos knygų leidimo
komisijoj.

Pradžios mokyklos.

1) Stakliškių Nr. 1 2 kompl., mok. Kaminskas Ju-
lius ir Ramanauskaitė Katrina, įst. 1920) m.

2) Stakliškių Nr. 2 (žydų) 1 kompl., mok. Lakčins-
kas Samuėlis, įst. 1921 m.

3) Kristapiškių 1 kompl., mok. Juodževičiūtė Ona,
įst. 1926 m.

4) Vyšniunų 1 kompl. Popsių km., mok. Kondrotaitė
Angelija, įst. 1927 m.

5) Medžionių 1 kompl., mok. Augonis Jonas, įst.
1922 m.

6) Peštuvėnų 1 kompl., Taurickų viensėdy, mok. Bi-
lius Pranas, įst. 1928 m.

7) Pikelionių 1 kompl., mok. Paulionis Pranas, įst.
1921 m.

8) Vanagėlių 1 kompl., Anglininkų km., mok. Ko-
zanavičius Petras, įst. 1929 m.

Dvarai: 1) Baudgių, sav. Zdanavičius Adomas, 360
ha, neišparceliuotas, dvarą pasidalinę vaikai.

2) Lelionių, sav. Marijona Čyžienė, 345 ha, išpar-
celiuotas 1925 m., centrą valdo Marijona Cyžienė.

3) Mastaltavičių, sav. generolas De-Bondi, 318 ha,
išparceliuotas 1924 m., centrą valdo ūkininkai: Jonas
Brarionis ir Miklušis Klemensas (bendrai).
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4) Jogalinos, sav. Rosochackis Andrius, 199 ha, iš-
parceliuotas 1927 m., centrą valdo Vnukauskienė Jadvyga.

5) Pešbuvėnų, sav. Pokrovonis (Vilniaus valstybės
banko valdytojas), 160 ha, centrą valdo Kvedaravičius
Mečislovas ir kiti broliai.

Kaimai išėję į vienkiemius: Stakliškių 1909 m.,
Anglininkai, Bagdoniškių, Druskeliškės ir (Gailekiemė
rusų laikais, Gonciuniai 1925 m., Gripiškės 1929 m.,
Jaunionys 1925 m., Guostelės 1927 m., Krasanciškės,
Kelionys ir Kvedariškės rusų laikais, Medžionų 1929 m.,
Padrieziškės rusų laikais, Peštuvėnų 1929 m., Pikelionių,
Sudvariškė ir Trečionių rusų laikais, Virkininkų 1928 m.,
Zelkunų 1929 m.

Stakliškių miestely: Namų medinių 58 (tame skai-
čiuje vienas 2-jų aukštų), mūrinių nėra. Valsčiuje yra2
mūriniai namai, Stakliškių mieste 1 Kosiulio Jono ir Pa-
drioziškių kaime Mikailos Adomo.

Miestely: aptieka 1, gydytojas 1, krautuvių 17 (žydų),
alinės 5, kepykla 1.

Kaimuose: krautuvių 3 (katalikų), smulk. kred. drau-
gija (Jankauskas Jonas, Tulevičius Vincas ir Puryckis
Vladas) valdyba, kooperatyvų b-vė «Ateitis» 1925 m.
įsteigta. Zydų 312, sinagoga 1, rabinas yra Bergmanas
Berelis. Yra savanorių gaisrin. draugija, įsteigta 1925 m.,
narių 30. (Pirmininkas Itmanas Rapolas, sekretorius Gol-
peris Borisas).

(Stakliškėse (kada buvo dvaras) buvo daug audėjų
(stakles) ir dabar yra žydas «Veberis», kurio pradiedas
buvo audimo fabrikų meistras).

Rusų šeimynų: Kvedariškių kaime 3 šeim., Guoste-
lės kaime 3 šeim. (nupirko valdišką žemę 1890 m.),
Konstantinopolės vienk. 1.

Totorių 2 šeimos nupirko Zeniavos palivarką 1928 m.
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Stakliškės paštan gaunami laikraščiai ir
žurnalai.

„ «Lietuvos Aidas» 3, «Rytas» 4, «Kauno Dienos» 4,
«Zydų Balsas» 3, «Mūsų Rytojus» 212, «Trimitas» 19,
«Tautiškas Kelias» 22, «Ūkininkas» 30, «Lietuvos Ūki-
ninkas» 30, «Diena» 8, «Žemaičių Prietelius» 2, «Vie-
nybė» 3, «Mūsų Laikraštis» 98, «Šaltinis» 2, «Naujienos»
20, «Karys» 7, «Gimtoji Pirkia» 14, «Naujas Žodis» 9,
«Pavasaris» 12, a, 2, «Ūkininko Patarėjas» 30,
«Mūsų Vilnius» 8, «Jaunoji Karta» 1, «Žiburėlis» 18,
«Žvaigždutė» 16, «Švietimo Darbas» 2, «Kultūra» 3,
«Savivaldybė» 26, «Saulutė» 7, «Švento Pranciškaus
Varpelis» 35, «Kosmos» 1, «Žvaigždė» 52, «Paštininkų
Zodis» 1, «Bendras Darbass 12, «Vyriausybės Zinios»
4, «Žemės Ūkis» 22, «Sargyba» 18, «Vairas» 2, «Jau-
nųjų Pasaulis»2, «Jaunimas» 2, «Medžiotojas» 8, «So-
cialdemokratas» 1.

Radio: lempinių du, detektorinių 15. Telefono abo-
nentų 2.

 

Stakliškių senoji mineralinė versmė.
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XIX

NEMANIŪNŲ VALSČIUS



 

 



  

 

 

 

Nemaniūnų bažnyčia pastatyta 1878 metais.
Parapija įsteigta 1786 m. Bažnyčios titulas

šv. Petro ir Povilo.į

Vasario 2 d. š. m. Nemaniūnų parapijinė sueiga, ku-
rioje dalyvavo 2004 žmonės, vienbalsiai nusprendė: 1)
kadangi vokiečių valdžia nesirūpina atlyginti už neteisėtai
sudegintas vokiečių žandarų lapkričio mėn. 16 d. 1918
m. Nemaniūnų bažnyčios parapijines trobas, javus ir visus
ūkio padargus, o bažnyčios tarnai ir neturtingų tėvų vai-
kai, kuriuos klebonas šelpdavo, turi kęsti badą, tai am-
žiams paminėti tuos vokiečių žiaurumus ant triobų degė-
sių pastatyti geležinius stulpus su to žiauraus «kultūringo»
vokiečių tautos deginimo aprašymu; b) tokius pat stulpus
su aprašymais pastatyt pakelėmis ten, kur vokiečiai žudė
mūsų brolius, nurodant žudikų vokiečių biaurius darbus:

655

  



c) vieną lentą įmūrinti šventoriaus sienoje su aprašymu,
kaip vokiečiai norėjo padegt Nemaniūnų bažnyčią, kaip
žmonės bučiavo vokiečių kojas, melsdami, kad nedegintų,
kaip jie spardė juos, kaip sudegino klojimą su nekultais
javais, tvartus, pilną šieno daržinę, ratainę su vežimais ir
visais ūkio padargais, neduodami nieko išnešti, nors nie-
kad nieko blogo mūsų parapija vokiečiams nėra padariusi.

2) Atspausdinti lietuvių, prancūzų ir anglų kalbo-
mis brošiurėlę su vokiečių žiaurumų Alytaus apskr. ir ki-
tur aprašymu. Lėšas visoms toms išlaidoms surinks Ne-
maniūnų valsčiaus komitetas. Kiekvienas Nemaniūnų pa-
rapijos gyventojas tam tikslui įmokės nemažiau 5 r.

3) Nemaniūnų parapijinė sueiga visus vokiečių val-
džios Nemaniūnų klebono kun. J. Kunigėlio apkaltinimus
vienbalsiai pripažįsta grynu melu: nes niekas nėra niekad
girdėjęs, kad kada nors kun. J. Kunigėlis būtų sakęs iš
sakyklos ką nors prieš vokiečius, niekas nėra girdėjęs
nei matęs, kad kun. Kunigėlis būtų kam nors davęs arba
pats turėjęs kokį nors ginklą.  Deginant vokiečiams baž-
nytines triobas, niekas nėra girdėjęs jokių sprogimų, nors
ten buvo subėgę daugybė žmonių. Visi tie apkaltinimai
yra tik vokiečių žandarų prasimanymas, kurie keršija kle-
bonui už tai, kad jis pranešdavo aukštesnei valdžiai apie
jų paleistuvavimą, girtuokliavimą, žmonių mušimą, rišimą
prie arklių uodegų, tąsymą, plėšimą nuo žmonių pasku-
tinių marškinių, ėmimą kyšių. Visa klebono kaltė tik tame,
kad jis teisingai užstojo žmonės ir kėlė aikštėn neteisin-
gus žandarų darbus,

4) Visi protestuojame prieš neteisingą gruodžio 6
dieną 1918 metų vokiečių sudeginto Nemaniūnų bažny-
čios turto įkainavimą, prieš panaudotą jėgą pasirašyti po
svetimomis nuomonėmis, prieš falšavimą žmonių parodymų.

5) Sueiga išreiškia nusistebėjimą ir klausia lietuvių
valdžios, dėl ko vokiečiai, koalicijos nugalėti, pažeminti,
viso pasaulio neapkenčiami, ligi šiai dienai jaučias Lietu-
voj viešpačiais, daro rekvizicijas, kankina žmones, nai-
kina turtą ir girias, kad jie esą Lietuvos valdžios pa-
kviesti ir apmokami'.

1! „Tiesos Kardas“ 1919 m. vasario m. 13 d. 32 Nr.
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Pradžios mokyklos.

1) Vėžionių, įst. 1921 m., mok. Bartkaitienė Marijona.
2) Nemaniūnų, įst. rusų laik., mok. Stanelkaitė Ona.
3) Nemaniūnų, įst. 1920 m., mok. Juodžiūtė Anelė.
4) Matiešonių, įst. 1924 m., mok. Laukaitienė Anelė.
5) Siponių, įst. 1925 m., mok. Kunca Pranas.
6) Martinonių, įst. 1930 m., mok. Runta Ignas.

Viršaičiai: 1) Bendaravičius Antanas nuo 1-II-
1919 — 31-XII-1919 metų.

2) Revuckas Juozas nuo 1-1-1920 — 15-VII-21 metų.
3) Bačinskas Augustas 15-VII-21 — 25-V-25 metų.
4) Zeimys Martynas 25-V-25 — 4-VIII-26 metų.
5) Bunevičius Jonas lep. 4-VIII-26 — 20-X-26 metų.
6) Bunevičius Vincas 1-VII-24 — 24-VII-24 metų.
7) Višniauskas Aleksas 20-X-26 — 18-11-28 metų.
8) Ziūkas Jonas 18-11-28 — 6-XII-29 metų.
9) Valatka Jonas 6-XII-29 metų ir dabar.

Sekretoriai: 1) Burbulis Aleksas nuo 1919 —
iki 1-1-20 metų.

2) Laukaitis Stasys 1-1-20 — 6-XI-25 metų.
3) Franckevičius Juozas 6-XI-24 — 1-XII-24 metų.
4) Bunevičius Vincas 1-XII-24 — 30-X-25 metų.
5) Arderevičius Jonas 30-X-25 — 26-1-26 metų.
6) Kurapka Jonas 26-1-26 — 15-X-26 metų.
7) Raslavičius Jonas 15-X-26 — 1-VI-27 metų.
8) Gutauskas Juozas 1-VI-27 — 20-VI-29 metų.
9) Šibonis Vincas 20-VI-29 metų ir dabar.

Nemaniūnų valsčiuje gaunami laikraščiai
ir žurnalai.

«Mūsų Rytojus» 118, «Mūsų Laikraštis» 4, «Lietu-
vos Aidas» 1, «Mūsų Tautos Kelias» 1, «Rytas» 2, «Jau-
nųjų Pasaulis» 1, «Sodyba» 1, «Karys» 4, «Trimitas» 8,
„Žvaigždutės 9, «Pavasaris» 1, «Vienybė« 3, «Žvaigždė»
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5, «Vyriausybės Žinios» 1, «Savivaldybė»:12, «Ūkininko
Patarėjas» 5, «Sargyba» 6, «Medžiotojas» 8; «Ūkinin-
kas» 4, «Lietuvos Ūkininkas» 2, «Lietuvos Žinios» 1,
«Chata Rodzinna» 9, «Noviny» 9, «Naujas Žodis» 2.

Radio aparatų valsčiuje yra 8.
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XX

JĖZNO VALSČIUS

JĖZNAS — BIRŠTONAS
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Jėzno bažnyčia.

Jėzno parapija įsteigta 1643 m. Pirmąją bažnyčią (ta
pati ir dabar stovi) pastatė dvarininkai Steponas ir Kriš-
tupas Pacai. Jie, be to, pastatė ir Pažaislio vienuolyną
ir Sv. Petro bažnyčią Vilniuje.

Jėzno bažnyčia konsekruota 1670 m. Šv. Mykolo
archangelo ir Šv. Jono Krikštytojo vardais. Konsekravo
Zemaičių vyskupas Pacas.
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1770 metais Antanas Mykolas Pacas bažnyčią padi-
dino, 0 už poros metų, t. y. 1772 m. rugsėjo 29 d., Vil-
niaus sufraganas Tomas Zenkevičius ją naujai konsekravo.

Pasenus mūrui, lubos skilo, todėl jos yra suveržtos
dviem geležiniais varžtais. Bažn. ilgis 41 metras, plotis
18 metrų; grindys — marmuro plytų. Išorinis didelis re-
montas padarytas 1889 metais; bokštuose įdėti nauji ąžuo-
liniai balkiai, padaryti nauji geležiniai kryžiai abiem bok-
štams. Vienas jų 1888 metais per audrą buvo nulaužtas.

1915 metais klebono Galaunės rūpesčiu vėl buvo
padarytas didelis remontas.

Po didžiuoju altorium yra katakomba — rūsis, ku-
rioje telpa arti 300 žm. Pryšakinėj daly yra paprastas
altorėlis, už altorėlio, lange, stovi Kristaus stovyla: Kris-
tus pririštas prie stulpo. Šalia stovylos «škarbonka» pi-
nigams mesti. Vadinas — melskitės ir pinigų duokite.

Dešinėj altorėlio, prie lango, ant sienos kabo medinė
lenta, gal 1!/> metro ilgumo ir 1 mtr. platumo. Ant len-
tos reljefu yra parašas, kad jei kuris kunigas prie to al-
toriaus atlaikys šv. mišias, tai visai Pacų giminei sutei-
kiama 10 dienų atlaidas. Tą malonę suteikė popiežius
Klemensas XIII M. D. C C L XVIII. Kairėj altoriaus
yra kita lenta, su pažymėjimu, kad Mykolas Pacas atnau-
jino bažnyčią.

Kiekvieną gavėnios penktadienį rūsy būna laikomos
pamaldos. Siaip kas nori, taip pat gali užsisakyti, kad
jo norima intencija būtų toj rūsy laikomos mišios.

Iš Pacų rūmų ėjo urvas tiesiai į bažnyčią, kad po-
nams nereikėtų susitikti su mužikais; urvu ateidavo zak-
ristijon ir laiptais užlipdavo į galeriją, kur jie turėdavo
savo vietas.

Dar ir dabar yra iš zakristijos nusileidimas į požemį,
bet urvas toliau jau užgriuvęs.

Kiekvieną sekmadienį urvas matydavo įdomią pro
cesiją.  Prieky eidavo tarnų eilė su švyturiais apšves-
dami taką, paskui juos ponai, o užpakaly vėl tarnai su
švyturiais. Vis dėlto tai turėjo būt labai įdomu. Da-
bar nei ponų, nei urvo, nei švyturių, nei vergui...
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Vidury bažnyčios yra didelė rūsis, kurioje yra daug
karstų liekanų ir žmonių kaulų: tai vis Pacų ir kitų apy-

linkės didikų liekanos.
Dabar Jėzne klebonu kun. pralotas Vaičiulis, prieš

jį buvo kun. Galaunė (menininko brolis; jis išbuvo 17
metų), Zubrickis, Masiulis, Nanevičius (kuris statė Nema-
niūnų bažnyčią), Papčinskas ir kit.

Generolas Vincas Grigaliūnas-Glovackis.

Generolas Glovackis gimė 1885 metais rugpiūčio
mėn. 9 dieną Jėzne, neturtingoj šeimynoj. Pradžios mok-
slus ėjo Jėzno liaudies mokykloj. Dar šiek tiek pats pa-
simokęs, buvo Birštone vieną žiemą liaudies mokyklos
mokytojo padėjėju, o po to Jėzno valsčiaus sekreto-
riaus padėjėju.  Susitaupęs arti 100 rublių, išvyko Gar-
dinan. 1909 metų pa-
vasarį išlaikė iš 4 kla-
sių egzaminus ir įsto-
jo į Vilniaus karo mo-
kyklą. Baigęs tą mo-
kyklą tarnavo kari-
ninku Turkestane.

Karin. Glovackis
aktyviai dalyvavo rusų
—vokiečių kare. 1915
metais liepos mėn. 3
d. ties Novosiolkais
jau antrą kart sunkiai
sužeistas buvo eva-
kuotas į Vilnių, 0 iš
ten į Petrapilį.

1918 metų pra-
džioje karin. Glovackis
grįžo į Lietuvą ir ap-
sigyveno Vilniuje.
Naujai susidariusi Lie-

tuvos vyriausybė pa- Gen. V. Grigaliūnas-Glovackis
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vedė karin. Glovackiui suorganizuoti I-jį lietuvių pės-
tininkų pulką. Sunkus buvo darbas, bet karin. Glv.
energija ir sumanumas nugalėjo visas kliūtis.  Nežiū-
rint įvairiausių vokiečių trukdymų, nežiūrint lenkų
statomų pinklių, vis dėlto Vilniuje buvo surinktas I-jam
p. pulkui geras būrys lietuvių jaunuolių savanorių ir, kas
svarbiausia, nemažas kiekis ginklų. Ypatingai karin. Glv.
sekėsi įvairiais būdais ginklų rankiojimas—supirkinėjimas.

Lietuvos karo vadovybė, matydama organizacinius
karin. Glovackio gabumus, pavedė jam suorganizuoti 2-rą
lietuvių p. pulką ir paskyrė jį to pulko vadu. Su tuo
pulku karin. Glovackis laimingai kovojo su rusais raudon-
armiečiais ties Kėdainiais, Panevėžiu, Rokiškiu ir toliau,
Dauguvos link, taip pat ir su bermontininkais ties Rad-

viliškiu. :
1920 metais Glv., jau kaip II divizijos vadas, daly-

vavo kovose su lenkais ties Seinais, Suvalkais, Augus-
tavu, Gardinu. 2

1926 metais gruodžio mėn. 17 d. perversmo metu
buvo paskirtas Kauno Komendantu. Dabar generolas
Glovackis dirba Vyriausiam Stabe.

1930 m. baigė Lietuvos universitete teisių fakultetą.
Už pasižymėjimą kovose yra apdovanotas Vyties

Kryžium, Savanorių ir 10 metų Jubiliejaus medaliais ir,
už ypatingą pasidarbavimą Lietuvai, Gedimino ordenu.

Juozas Purickis.

J. Purickis gimė 1883 metais Jėzno valsčiuje. Pra-
džios mokslą išėjo Jėzne. Baigęs dvasiškąją seminariją
— Kaune ir dvasiškąją akademiją Petrapily išvyko Svei-
carijon ir tenai baigė universitetą filosofijos daktaro laip-
sniu.  1915—1918 metais darbavosi Šveicarijoj įvairiose
lietuvių organizacijose. 1918 metais buvo kooptuotas
nariu Lietuvos Valstybės Tarybon. Tais pačiais metais,
susidarius pirmajam Lietuvos Valstybės Kabinetui, buvo
priskirtas prie Lietuvos Atstovybės Berlyne,o 1919 metų
pradžioje paskirtas Lietuvos Atstovu Berlyne.
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1920 metais, išrinktas
į Steigiamąjį Selmą, grįžo |
Kaunan ir buvo paskirtas
Užsienių Reikalų Ministe-
riu.

Gyvendamas Šveica-
rijoj, J. Purickis rašinėjo
«Draugijoj» ir kit. laikraš-
čiuose recenzijas, straips-
nius ir ilgesnes istorinio ir
filosofinio turinio studijas.
Nemaža jis yra pagaminęs
ir propagandinės literatū-
ros. Žymesnieji J. Pr. vei-
kalai bene bus: «Studija
apie Reformaciją Lietuvoje
XVI šm.», 1919 metais vo-
kiečių kalba spausdinta Juozas Purickis.
Sveicarijoj; «Studija apie
Radvilą Juodąjį» (rankraštis) ir «Istor. etnograf. studija
apie Gardino guberniją», spausdinta vokiečių ir prancūzų
kalbomis. Ė

Dabar yra Lietuvos Zurnalistų S-gos pirmininkas.

 

Dvarai: |) Jėzno dvaras; prieš karą sav. buvo.
Stasys Kvinta. 1924 m. išparc.; to dvaro naujakurių kai-
mas pavadintas «Strazdiškėmis». Centrą valdo Stasys.
Kvinta.

2) Trekautolio dvaras; prieš karą sav. buvo Ribic-
kaitės. 1924 m. išparc., to dvaro naujakurių kaimas pa-
vadintas «Daukantais»; centro neliko.

3) Kašonių dvaras, prieš karą ir dabar valdo Stei-
kūnas Kazys. Neparceliuotas.

4) Babe-Gūros dvaras, prieš karą buvo Vandos Grab-
nickienės nuosavybė, 1925 m. išparceliuotas; to dvaro.
kaimas prijungtas prie Sabovos 1 k-mo.
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5) Verbyliškių dvaras, prieš karą ir dabar savin.
yra Geistaras Henrikas. Dvaras neparceliuotas.

Ežerai: |) Jėzno 86 ha, 2) Kašonių 26 ha, 3) Va-
liūniškių 32 ha, 4) Vilkas — (Šiurmis) 15 ha, 5) Pečiauskų
16 ha, 6) Margų 6 ha, 7) Bebruko 8 ha.

Malūnai: 1) Jėzno m. garinis, Markovičiaus Le-
karo gyv. Jėzno m.

2) Grikapėdžio k-=me vandens, Mikailo Juozo gyv.
Grikapėdžio k. Aa,

3) Paprienės k-me Grosmano Abromo, garinis.

Krautuvės: 1) Birštono m-ly 6 valgykl., 1 resto-
ranas ir 19 krautuvių kurorto sezono metu, ir tik 3 nuo-

latinės krautuvės, iš jų visos lietuvių.

Birštono m-ly yra 1 aludė,1 aptieka (tik sezono
metu, šiaip - pašto agentūra). Zydų visą laiką gyvena
tik viena šeimyna.

1929 m. kovo mėn. 2 d. naktį sudegė Jėzno v. v-bos
namas su raštine. .

Jėzne yra 18 krautuvių, iš kurių 16 žydų ir 2 liet.,
be to, yra Vartotojų B-vės «Spiečius» krautuvė. Ali-
nių yra 6 (3 žydų ir 3 lietuvių), 2 valstybinės degti-
nės parduotuvės(abi žydų), viena vaistinė, vienas medi-
cinos felčeris, Žemės Ūkio Draugija, Smulkaus Kredito
Draugija, paštas, pieno perdirbimo B-vė. Namų yra 117,
iš jų 3 mūriniai. Beniukų k-me yra plytinės įst. 1927
metais. Lentpiūvės dvi: 1. Jėzne ir 1 Paprienės k-me. Kai-
mai neišėję į vienkiemius: Verbyliškės, Pruncos, Musni-
kai, Kukiškis, Grikapėdis, Sabovo III, Vilūnėliai, Marginiai.

Viršaičiai: 1. 1918 m. komiteto pirmininkas kun.
Galaunė, 2. Dukavičius Jurgis, 3. Kavaliauskas Augustas,
4. Kandrotas Aleksas, 5. Sinkevičius Jurgis, 6. Augusta-
vičius Vincas, 7. Randis Jonas, 8. Dukavičius Jurgis, 9.
Polionis Jonas, 10 Kuprys Aleksas (dabartinis).

Sekretoriai: 1. Valatka Antanas, 2. Kandrotas
Juozas, 3. Prankauskas Jonas, 4. Gutauskas Juozas, 5.
Samsanavičius Jonas, 6. Fedaravičius Aleksas, 7. Mereš-
kevičius Antanas (dabartinis).
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Pradžios mokyklos.

1) Jėzno lietuvių2 kompl. Jėzno m. Įst. rusų laikais,

ved. Julius Celiešius, mok. Eduardas Ganarskas.

Jėzno (žydų), mok. Ida Kibarskaitė.
Jėzno lietuvių Verbyliškėje, mok. Antonina Mitrule-

vičienė.
2) Zideikonių, mok. Magdelena Urbanavičaitė.
3) Nibnių, mok. Šilnoen aė
4) Mediniškių, mok. Jonas Ciupkevičius.
5) Būdos, mok. Babkaitytė Agota.
6) Vašiškių, mok. Bandzevičaitė Teklė.
7) Kašionių, mok. Kunca Albinas.

8) Sabavos, mok. Urbanavičius Bronius.
9) Sundakų, mok. Adamavičius Simanas.
10) Birštono 2 kompl., įst. rusų laik., mok. Degu-

tytė Agota ir Liorentaitė Marijona.
11) Steigiama pr. mokykla Sokonių km.

Jėzno miestely žydų šeimynų yra 68.

1919 m. pradžioje Jėzno laukuose įvyko pirmutiniai

vos užgimusios Lietuvos kariuomenės savanorių susirėmi-

mai su bolševikais. Apie Jėzno operacijas pulk. Zaske-

vičiaus Savanorių knygoj tilpo šis gražus straipsnelis.

Ar girdit?

I.
Kada mano sąmonėje vaidenasi chimerinė praėjusio

didžiojo karo orgija, kada aš išsivaizduoju jo beveik neį-

kainojamus materialinius ir moralinius nuostolius, kada

stengiuosi sielos akimis aprėpti tą milžinišką žmonių pra-

kaito, ašarų ir kraujo jūrą ir kada pajuntu, kad jau su

viršum dešimt metų kaip pūva žemėje 9 milijonai svei-

kiausių, tvirčiausių ir energingiausių vyrų, tuomet tik pa-

vargęs mano protas pradeda justi daug, daug karčios tei-

sybės, pasakytos visų tų karą smerkiančių žmonijos ga-

liūnų, kurie stovi progreso ir kultūros sargyboje.
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Tačiau aš žinau, kad dar praeis dešimtys, o gal būt
ir šimtai metų, išmirs nemaža šviesių taikos ideologų, bus
paneigta tūkstančiai kilnių pacifistinių minčių ir įvyks dar
baisesnių kovų, kol pagaliau žmogus supras, kad tautų
karas—tai baisi ir vengtina stipresnio kolektyvo egoistinė
priemonė, kuri visuomet iššaukia, glaudžiai ir materialiu,
ir moraliu žmonijos skurdu susijusią, katastrofą.

Bet kol ta graži svajonė įsivyraus kiekvieno žmogaus
prote ir širdyje, kol visų stiprių ir silpnų tautų kolektyvai
suras tai katastrofai išvengti taikingų priemonių, kol žmo-
gus — tauta tikru žmogumi pasijus ir kol ištroškusi tai-
kos — ramybės visa žmonija kartu pavers ginklą arklu,
tol pro skriaudžiamųjų vaitojimus veržte veršis žiaurus
priespaudos balsas «vae victis»*) ir tol skriaudžiamiesiems
reikės imtis tos pat karo priemonės — ginklo! ..

Bendrai tenka pasakyti, kad tarp puolančio ir besi-
ginančio, tarp skriaudiko ir skriaudžiamojo, tarp kranklio
ir kregždės bus skirtumas... Tąjį skirtumą aš prilygin-
čiau degančios trobos su vandens kibiru aršiai kovai, bė-
gančio briedžio puolantiems šunims atkakliam pasiprieši-
nimui ir apskritai pikto su geru imtynėms.

Gal kai kurie progreso šalininkai man primes, kad
ir kilniausias tikslas niekuomet nepateisina blogas prie-
mones. Bet tegu jie neužmiršta, kad iki šiol nė vieno
civilizuoto krašto baudžiamasai kodeksas nesmerkia tą žmogų,
kuris puolantį jį ginklu plėšiką sužeistų. O jeigu tasai
žmogus, pavojun savąją gyvybę statydamas, gins ne tik
save, bet ir silpnesnius artimuosius, tai jam už tai teiks
garbingo žmogaus vardą.

Tuo būdu dabar suprantama, kodėl“ mažos tautos,
savo gyvybę ir laisvę gindamos, turi taip pat kovos prie-
monių griebtis, ir kodėl už jų laisvę galvas paguldę jaunuo-
liai yra man meilesni ir kilnesni už tuos, kurie žuvo aniems
smurtą ir priespaudą benešdami.

Pagaliau dar daugiau iššaukia manyje meilės, pagar-
bos ir entuziazmo tie lietuviai jaunuoliai, kurie ilsisi gim-
toje žemelėje nuo anų sunkių mums 1919 metų. Juk be-
pigu buvo gintis toms tautoms, kurios juto laisvės tikrai

*) Nugalėtiems vargas.
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sulauksią, bet mums, tarp anuomet plėšrių milžinų įspraus-
tiems, po visus kraštus išsiblaškiusiems, be prityrimo ir
valstybiškai tautiškos tradicijos, toji laisvė atrodė... to-
limu, beveik nepasiekiamu žiburėliu. Nagi, pabandykit
jūs, niekuomet neturėję arba trumpam laikui nustoję sava-
rankiškumo žmonės, tokiu klaikiu momentu susiorgani-
zuoti, gausingą priešą iš savo žemės išvyti ir... gyvuoti!.
Man rodos, tuomet suprasite, kad čia ne paprastas gam-
tos reiškinys, ne eilinis jos prajovas, o mažyčiam lietu-
tuvių kolektyve budinčios dvasinės energijos ekspliozija
— tokia ekspliozija, kuri skaldo praeities verguvės uolas
ir spirte spiria anoms, neseniai įgytos mūsų laisvės aukoms,
nusilenkti.

Dešimt metų jau praėjo, žuvusių vardai net artimųjų
atmintyje nubluko, bet anų laikų savanorių idėja niekuo-
met nenubluks. Ji pergyvens mūsų kartų kartas ir «<Auš-
ros» spinduliais bei «Varpo» skambėjimu žadins apsnū-
dusią lietuvio sielą iš pavojingo jo laisvei miego. Kada
nors, kai mes kritusių savo draugų pėdomis paseksime
ir ateis kiti žmonės ir laikai — naujas lietuvis jau turės
savąją, šventąją tradiciją ir kilniąją praeitį.

jo I AS Li

 

Mums, šios dienos rūpesčiais begyvenantiems, toji
idėja dar yra perdaug artima, realiai apčiuopiama, kar-
tais net kritikuojama, bet laiko perspektyvoje ji išaugs,
tikrai išaugs... Jau toks, tur būt, kilnesnių žmonių li-
kimas, kad tik jiems mirus lenkiamasi ir jų atliktais dar-
bais džiaugiamasi... Tuo būdu tikėkim, kad kruvina už
laisvę kritusių brolių auka ir savanorių idėja suteiks mūsų
vaikams, ypač sunkiais laikais, džiaugsmo ir moralės
paramos.

Mes visi gerai žinome, kad tautų istorijoj savanorių
idėja — ne naujiena. Ji dažniausiai atsirasdavo tuomet,
kai tėvų kraštui grėsdavo verguvės pančiai arba kai iš
negarbingos padėties jis laisvinti reikėdavo. Gūvūs spar-
tiečiai, senovės lietuviai, verguvės nemėgstanti čekų pa-
dermė, Niderlando valstybės gynėjai, revoliuciniai prancū-
zai, ispanų guadorilla, rusų 1812 m. partizanka, vokiečių
Napoleonmečio laikų biurgeriai, Garibaldi rinktinės, Gam-
betos pulkai, būrų vyrai, pagaliau 1912 m. Balkanų sla-
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vai ir daug, daug kitų paliko istorijos lapuose nemaža
gražių vardų ir nuotykių.

Tačiau mums, šimtus metų įvairių prispaudėjų jungą
nešti pratusiems, savanorio idėja buvo beveik nauja. Ji
gimė po samanotos bakūžės stogeliu, vargstančio trem-
tinio krūtinėje, vystėsi didžiojo karo ir revoliucijų nuodin-
guose garuose ir išbujojo pačiu kritiškiausiu mūsų tautai
metu. Pasaulio galiūnai, kitas į kitą dar neatvėsusiu nuo
kraujo ginklu šnairuodami ir: išgrobtu turtu besidalindami,
jos visai negirdėjo, nejuto, nematė... Kam čia svarbu,
jei du —trys milijonai vergų laisvės panorėjo) Kam čia
įdomu, jei mažas artimųjų Europos rytų žemės gabalėlis
tos laisvės — saulės spinduliais išdrįso nušvisti?) Kam
čia reikia, kad didiems ponams nežinoma lietuvių tauta
nutarė už jų stalo sėsti? — Ne, tas nesvarbu, neįdomu
ir nereikia, nes jie, girdi, turį daugiau rimtesnių reikalų.
Bet kol tie ponai mus ignoravo, mums trukdė ir kenkė,
savanorio idėja mūsų tarpe jau plėtė savo galingus spar-
nus ir stūmė pirmyn... tūkstančius! Menkai ginkluota,
pusnuogė, pusalkė, bet ugningos nuotaikos kupina sava-
norių masė tautos išsilaisvinimo dirvą pūreno vis daugyn
ir daugyn...

II.

Visai neseniai prieš didįjį karą tragingai žuvęs pran-
cūzų publicistas ir rašytojas Zorės taip rašė: «Karo tar-
nyba nuo žmogaus reikalauja didžiausio jėgų įtempimo.
Jis visuomet turi aukoti gyvybę, tačiau toji auka nėra
paprasta, nes ją reikia tokiu išskaičiavimu atnašauti, kad
tėvynei iš jos kuo didžiausios naudos būtų <<. Didžiausio
pavojaus metu karys yra lygsvarus, net tuomet, kai ne-
žino kurioje, būtent, mirties pusėje jo esama .. >

Tačiau jei panašūs reikalavimai buvo statomi prity-
rusiems, garbingų tradicijų kupiniems, įvairiais ginklais
turtingiems didžiulės Prancūzijos kariams, tai ką jau be-
kalbėti apie mūsų, karo amatą mažai tesuprantančius nau-
jokus — savanorius. Jie neturėjo jokių kariškų mokyklų,
jiems neskiepijo "niekas amžinųjų gynimosi mokslo pa-
grindinių dėsnių, jie nesitikėjo, kad vargstančios šeimos
susilauktų kada nors tinkamo aprūpinimo, pagaliau net
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ateities — Nepriklausomos Lietuvos vaizdas jiems buvo
neaiškus, o vis dėlto... mirti jie ėjo. Tuo būdu tasai
savęs atsižadėjimas, toji auka buvo taip kilni ir didelė,
kad šiandien sunku net įsivaizduoti.

Bet to dar maža! Kada ispanų jaunimas 1809-1811
metais guldė už savo kraštą galvas, jam ginklus teikė
didžiulė Anglija ir vadovavo prityrę seni karininkai. Kada
1870 m. prancūzai dėl laisvės kovėsi, jų užpakalyje sto-
vėjo didžiulė tauta. Kada būrai stvėrėsi ginklo, į jų kraštą
veržėsi anglų vilnys tik viena kryptimi. Serbai, bulgarai

 

 

Gražiai sutvarkyti žuv. karių kapai Jėzne.

ir graikai 1912 metais turėjo beveik viso civilizuoto pa-

saulio materialę ir moralę paramą. (O mes?!

Mes ne tik panašių patogumų neturėjom, bet šimtą,

tūkstantį kartų buvo mums blogiau. Kas nebeprisimena

anų laikų — šiurpių, giliai tragingų momentų — tepasi-

klauso gyvųjų dalyvių pasakojimo, teįsiskaito į atsimini-

mus, teįsivaizduoja aplinkumas. Pagaliau, reikia neuž-

miršti, kad mūsų kova dėl laisvės yra tampriai susijus su

"valstybės pagrindų organizavimu. Reiškia, reikėjo mums

atlikti du sunkiu darbu: ne tik gyvenimą ginti, bet ir na-

mus jam statyti, ne tik kautis, bet ir auklėti, ne tik mirti
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mokėti, bet ir sąmoningai gyventi pratintis. Iš kur minė-
tiems tikslams greitomis sugraibyti prityrusių žmonių, są-
moningos kuriamos jėgos?!

Vis dėlto laimėjome! Laimėjome todėl, kad mūsų
savanorių žygiuose, sveiko tautos branduolio pastangose
ir, iš viso, lietuvyje dar nenumirė anas galingas ramstis,
anoji ugninga kibirkštis, kurią visi žmonės tėvynės meile
vadina. Toji tėvynės, t. y. gimtajam kraštui, saviems
žmonėms ir tėvų kalbai, meilė ilgai rusėjo mūsų nežmoniškai
vargstančios liaudies gelmėse, kol pagaliau surado tinkamą
progą ir dirvą pasireikšti ir... sukūrė laisvą Lietuvą.

Dabar tik palieka mums patiems tąją meilę dar
smarkiau ugdyti, dar energingiau plėsti, kad tretiniam pa-
vojui iškilus galėtume lengvai su juo apsidirbti... Bet
ko gi tam reikia? Pas mus yra žila garbinga pasaka,
vėlyvesni verguvės sunkumai ir jaunutė dabarties tradi-
cija. Tai yra trys mūsų ilgaamžio patyrimo ramsčiai.
Bet reikia dar ketvirto krašto būklei sustiprinti. Tasai
ketvirtasai, mums mažai dar težinomas, ramstis yra val-
stybingumas. Juk šiandien ne tik lietuvių tautos naudai
dirbame, bet ir jos valstybė mums rūpi. Tuo būdu, jei
seniau eilinis lietuvis rusiškos karo tarnybos vengdavo,
tai buvo suprantama, jei tas pats lietuvis, rusų valdininką
ar žandarą papirkęs, savo brolį — knygnešį iš kalėjimo
vaduodavo, tai buvo girtina, jei jis rusų —prispaudėjų ne-
tvarką ir jų valdininkų savivalę, neturėdamas joms prie-
monių priešintis, kęsdavo, tai buvo naturalu ir t.t. ir t.t.
Bet dabar — jau kitas mastas, kita daina... Rusiškoji
tarnyba pasikeitė lietuviškosios karo prievolės atlikimu,
netikusį rusų žandarą laisvos Lietuvos policininkas pakeitė,
maskolių valdininkų savivalė virto lietuvių kilmės sūnų,
mūsų pačių sukurtų įstatymų teisėtu vykdymu ir vėl t.t.,
ironėl tt

Aš drūčiai tikiu, kad mūsų savanoriai čia iškeltas
mintis supras ir savo vargu ir kraujo teisėmis stengsis
jas tinkamai realizuoti. :

Jų, tiesa, neilgas, bet svarbus patyrimas, jų autori-
tetas — pakankama panašiam darbui garantija. Ir nors
sunki nuolatos grasinamos Lietuvos būklė, nors dar ne
kiekvienam gera gyventi, bet juk tėvynės meilė ir sava-
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norių ideologija yra mūsų tik-
roji matutė — sengalvėlė ir
sesutė — vargdienėlė, kurio-
dvi neduos mums suklysti ir
kritingu gyvenimo momentu
padės... Todėl savo protan
ir širdin jodvi įskiepiję ženg-
sim, vyrai, ateitin!... |

I.

Būčiau nenuoseklus, jei
nepasisakyčiau, kad štai ši-

tomis mintimis besivaduoda-
mas ir noriu paliesti 1919
metų vasario 8—17 kautynių
nuotykius, įvykusius Jėzno—
Pūnios ir Butrimonių apylin-
kėse.

Todėl pirmiausia imsimės
"truputį istorijos.

Jei kas nori bent kiek
tuolaikinės Lietuvos militariš-
ką stovį pažinti, tepasiskaito
«Karo Archyve» ir «Mūsų
Žinyne» įdėtus atsiminimus.
Patsai aš tą klausimą trum-
pai paliečiau 45-me 1928  Jėzne.
metų «Mūsų Zinyno» nume-
ryje (žiūr. «Pro patria» straipsnio penktąją skiltį: — Bol-
ševikiada, Grenzschutz'as ir mes).

Iš anksčiau minėtų atsiminimų ir anos trumputės stra-
teginės charakteristikos Jėzno taktiška rolė žymiai mums
paaiškės. Iš savęs tik tiek tepridursiu. Jei įsivaizduoti,
kad iš stovinčio rytų Nemuno pusėje Jėzno, pro Birštoną
ir Prienus, eina Suvalkijos centran trumpiausias ir geru
tiltu kelias, jei, tuo keliu bežygiuodamas, gali ne tik
Alytų «aplenkti» ir Marijampolės apylinkes demoralizuoti,
bet taip pat besitvarkančio anuomet Kauno reikalus pa-
liesti, tai iš taktikos ribų Jėznas persikelia į strategiją.
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Tačiau, jei priminti, kad militariški įvykiai rutuliavosi kaip
tik tuo laikotarpiu, kai Nemunas užšalęs, sniego neper-
daug ir egzistuoja dar Kruonio — Darsūniškės kelias; be
to, jei įsidėmėti, kad bolševikai veikė Prienų kryptimi
vienu «pulku», o mūsų pusėje net operacijos pabaigoje
nebuvo daugiau, kaip dvi pėstininkų kuopos ir raitininkų
būrys (menkų vokiečių jėgų čia neminint), tai vėl turėsim
į taktikos dirvonus keltis. Zinoma, tokia «kelionė» vir-

stų mums rimtu politišku ir ekonomišku smūgiu, jei po-
nams bolševikams pavyktų tuomet pro Prienus Suvalki-
jos pasiekti: tam tikslui užtenka įsivaizduoti tuolaikinį
mūsų žmonių ūpą, Suvalkijos išteklius ir čia pat pride-
damą žemėlapio gabalą.

Į spėliojimus nesigilindami vėl prie temos grįšime.
Deja, iš anksto turiu pasisakyti, kad 1919 m. vasario 6
dieną, krašto apsaugos ministerio kabinete sėdėdamas,
toli gražu taip nuosekliai negalvojau, nes: 1) tai įvyko
10 metų atgal, 2) pačio chaoso sūkuryje ir 3) krūvai
įvairių, man neprityrusiam, labai svetimų darbų verčiant...
Bet ką padarysi?)— taip buvo! O čia kaip tik tą dieną
bolševikai pasirodė labai aktingi, o vokiečiai jų atžvilgiu
inertingi: gal tai buvo jų eilinis Antantos akims «triukas»,
gal spartakistų sąmyšys ar kits kuris galas. Apskritai,
reikėjo kas nors Suvalkijoje daryti, nes kitaip grėsė mums
labai daug komplikuočių, o gal ir rimtas mūsų darbui
galas.  Ministeriui, rodos, iš kabineto posėdžio atvykus
ir žemėlapį pavartaliojus, Prienų «skylė» atrodė labai
bauginanti ir todėl ją kuo nors teko «lipdyti». Pagaliau
neužmirškite, kad bolševikai skverbėsi ne tik Ziemių Lie-
tuvon, ties Kėdainiais judėjo, bet rengėsi taip pat aktin-
gumo reikšti net ir Alytuje, o čia, Prienuose, tuščia. Pa-
sisiūliau tą skylę užkišti aš pats... Pasiūlyta, priimta ir
atlikta... 2 pėst. pulkas davė man naujokų— savanorių
kuopą su vieninteliu lengvu kulkosvaidžiu «ša-ša» siste-
mos, besiorganizuojanti gusarai raitininkų būrį, ir tuo bū-
du ekspedicija buvo paruošta... Tuo būdu, kol bolše-
vikai keliavo pro Aukštadvarį Stakliškės link, mes jau
drožėme į Prienus.

Dabar tegu dokumentai kalba...
Iš tuolaikinio kuopos vado karininko Butkaus prane-
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šimo matytis, kad kuopoje buvo 127 ginkluoti vyrai, 4
būriais suskirstyti; raitininkų, be 3 karininkų, skaitėsi 30.
Vieną raitininkų karininką Nagrockį priskyriau prie savęs
adjutantu. Žmonės buvo ginkluoti mišriais rusiškais —
vokiškais šautuvais ir turėjo vadinamus «raudonuosius»
šovinius, kurių tutelės šaudant išsiplėsdavo ir kai kuriais
atvejais visai nepasiduodavo ekstrakcijai. Vienintelis kuo-
poje «ša-ša» kulkosvaidis nebuvo patikrintas, tačiau jį
irgi vežėmės. Pas visus, menko apsirėdymo, mažai tiku-
sios avalynės ir šalčio nepaisant, nuotaika buvo labai gera.
Jautėm, kad einame savųjų bakūžių nuo įžūlaus ir bai-
saus bolševizmo ginti.

Neoficialės žinios apie raudonųjų armiją buvo, paly-
ginus, plačios.  Spėjome, kad neperseniai išėjo «su mu-
zika» iš Vilniaus vadinamasai 7 pulkas, kurio žygio tiks-
las — Marijampolė pasiekti. Jame, girdi, esą daug lie-
tuvių su komisaru Mickevičium (ne Kapsuku) priešakyje.
Zmonių bent trečdalis kariauti nenori. Maršrutas: Trakai
— Aukštadvaris — Stakliškės — Prienai. Pulko apy-
tikrė sudėtis: 600 šautuvų ir 5 kulkosvaidžiai, tačiau Aukš-
tadvaryje paliko apie 90 vyrų. Prie pulko, girdi, pri-
skirta apie 30 raitininkų, bet artilerijos nėra. Artimiausį
šventadienį žadąs apsinakvoti Prienuose. Lygiagrečiai su
7 «pulku» Alytaus kryptimi žygiuoja, rodos, 700 vyrų,
15 kulkosvaidžių ir 4 pabūklai, o Vilniuje liko, rodos,

200 lenkų padermės raitininkų ir 300 vyrų vadinamo
«Kauno pulko». Kiek šios žinios atitiko tiesai, parodo
raudonojo komandieriaus užrašai, rodos, 1922 metais pa-
skelbti «Karyje». Iš tikrųjų pasirodė, kad Kėdainių, Kauno
ir Alytaus kryptimis žygiavo po vieną (2 pulkų ir 4 pa-
būklų) brigadą. Prienus «imti» teko 7 Vilniaus pulkui su
kažkokiu Diatlovo partizanų būriu, kuris neva turėjo dengti
jo dešinį sparną, bet visai nepasirodė. Pulko sudėtis nu-
rodyta žymiai didesnė, būtent, 900 šautuvų ir beveik 14
kulkosvaidžių (faktinai nė pusės jų nepasirodė). Sudėtis
— mišri, nuotaika — nekokia, bet komisaras + muzika su

vėliava pasitvirtino. Oficialiai iš ministerijos štabo virši-
ninko karininko Liatuko gavau sekantį raščiuką: «Ponui
Vice-Ministeriu. Iš vokiečių pusės rytoj (bene 9) bus
pasiųsta iš Prienų raitelių žvalgyba į Zaslius — žinių
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parinkimui.  Ministeris įsakė Prienuose susirišti su vo-
kiečiais. Raitelių įsakė imti mažiau, bet gerai jojančių
(Sic!).  Karininkas Liatukas».

Kiek primenu, keli prieniškiai vokiečiai jokio aktin-
gumo mūsų atveju nepareiškė: valgė sau «<Butter und Speck»
ir baigta. | Prienus atvykęs pirmučiausia nutariau pain-
formuoti apie pakitėjusią padėtį savo kaimyną iš dešinės,
a. a. kar. Juozapavičių, kuris tuomet gynė Alytų, ir pa-
siųsti raitą žvalgybą Jėzno link tikslu išaiškinti, kaip toli
nuo Prienų yra bolševikai ir kiek jų iš tikrųjų žygiuoja.
Be to, nutariau paimti iš jo dar vieną kuopą. Kiek pri-
menu, siunčiamai kuopai nustačiau iš Alytaus maršrutą
— pro Pūnią.  Karininkas Juozapavičius II. 9. raštu 126
nr. man pranešė, kad jo žiniomis raudonarmiečiai eina pir-
myn, o jiems padėsią, girdi, vokiečių bolševikų sukilimai
Kaune, Marijampolėje, Alytuje ir bendrai tuose punktuose,
kur yra jų kariuomenės. Apskrityje raudonarmiečių skai-
čius nepadidėjo, bet jie traukiami į miestelius. Pastebėta
panaši koncentracija Dauguose — 20 vyrų, Butrimonyse
— 50 vyrų. Užpakalyje, girdi, veikia vietos bolševikai.
Kiek Juozapavičiaus tiesos turėta, rodo tie pat «koman-
dieriaus užrašai». Atatinkama jų vieta taip skamba:
« ... (Raudonarmiečių) divizijos štabas priešininką vaiz-
davosi — mažą ir išsisklaidžiusį ... lietuvių gaujų pavi-
dale, kurios vargu ar gaus iš vokiečių pagalbos, kad jie
(girdi) užjaučia bolševikus... (be to) buvo numatoma
gauti pagalbos iš Kauno įgulos spartakiečių ir mažažemių
Suvalkijos darbininkų ...»  Pasiųstas žvalgyti karininkas
Buterlevičius vasario 9 d. apie 9 val. pranešė man, kad
jį Jėzne bolševikai jau apšaudė. Vietos gyventojų žo-
džiais, vyriausios jų jėgos tebesėdi dar Liciškionyse (ke-
letą km. nuo Jėzno), iš kur žada žygiuoti į Prienus.

Turint galvoj visas žinias, reikėjo skubėti juos bent
Birštono aukštumose sutikti ir todėl vasario 9 d. iš Prienų
persikėliau į Birštoną. Bet čia visu griežtumu iškilo ap-
rovizacijos sunkumai. Kaip ėjos tuomet su ja, parodo ga-
lybė reikalavimų tuolaikiniam Prienų komendantui, kuris
su keliais vyrais sudarė savotišką mano bazę. Sakysim,
per jį iš štabo buvo reikalauta apie 100 kepurių, batų,
virtuvės ir t. t., ir t. tt Deja, kaip matyti ir visai su-
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prantama — štabui buvo be galo sunku visus tuos rei-
kalavimus patenkinti. Nors nesuradau dokumentų, bet
spėju, kad tolimesnis bolševikų sekimas plėtėsi toliau, jė-
gos man atrodė perdėtomis o «muzikalė» Vilniaus nuo-
taika ne tokia jau baisi, nes per visą vasario 9 d. jie to-
liau nežengė.  «Karyje» paskelbtas dokumentas nustato,
kad kaip tik tuomet Jėzno Liciškionių apylinkėse buvo 7
p. pulko 5ir 6-ji kuopos, kažkokio Judino vedamos.
Girdi, 5 kuopa — tai raudonosios kariuomenės žiedas
— Baltijos laivyno jūrininkai (Istorija juos mini kaip plė-
šriausius žvėris — beginklių žmonių ir moterų žudytojus).

Kar. Juozapavičiaus asmenyje pajutau labai energingą
bendradarbį, nes tą parodė jo prisiųstas griežtas Alytaus
įgulai įsakymas, kuriuo jis įveda mieste apgulos stovį ir
su vokiečiais nelabai skaitosi. Si aplinkybė mane ypač
džiugino, nes tuolaikinio Schutz'o «taktikos», apskritai,

nemėgau. Ypač mane pykino, kad jie ginklų turi tiek ir
tiek, o mums net už pinigus parduoti nenori, tuo tarpu
kai mūsų kraštą plėšia ir grobia, kiek jiems lenda. Maža
to, Juozapavičiaus pranešimas tikino mane, kad pirmai
gerai progai pasitaikius, šunybių iš jų spartakistų reikia
laukti.

Gavęs žinių apie artėjančią iš Alytaus kuopą, susta-
čiau Birštone štai kokį vasario 10 dienos puolimo planą
(kartoju jį iš užsilikusios reliacijos). Kadangi bolševikų
jėgos faktinai išsiblaškė Stakliškėse, Butrimonyse ir Jėzne,
tai, mano manymu, reikalinga buvo neduoti joms prieš
Prienų puolimą susijungti ir sumušti ... atskirai. Arčiau-
sia stovėjo Jėznas, reiškia, jį paskyriau pirmu puolimo
objektu. Neabejojau (praktika tą vėliau parodė), kad
vieną įgulą sumušus, kitos pačios spruks, nes bolševikų
drausmė man buvo gerai žinoma dar iš 1917 metų.

Tam tikslui dešinio rinktinės sparno apsaugai nuta-
riau išsiųsti į Šilėnus (2 km. į rytus nuo Nemaniūnų) vieną
būrį su kavalerijos žvalgais, kuriam buvo įsakyta įeiti
kontaktan Pūnioje su artėjančiais alytiečiais ir, Pūnią pa-
ėmus, išvyti bolševikus iš Butrimonių. Kadangi mano to-
limas kairysis (Kruonių) sparnas buvo apsaugotas jau tuo,
kad tenai stovėjo kažkokia ištikimesnė vokiečių dalis, tai
patį Jėzną numatoma buvo savomis jėgomis gražiai pulti.
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Gerai įsižiūrėjęs į Jėzno apylinkes pastebėsi, kad per
vieną, du kilometru iš vakarų jis apsuptas miško virtine,
ir miesteliui dominuoja dvi aukštumos: viena — žiemių
vakarų pusėje, o antra — pietų vakarų... Slaptai su-
rinkus jėgas Sakavičiuose, prie pirmos galima slaptai pri-
eiti pro Lingeniškio palivarką, o prie antros stačiai iš Sa-
kavičių.  Jėzną iš rytų pusės lengvai galima apeiti pietų
kryptimi — žemiau Antanavo dvaro, perkertant kelią į
Alytų.

Puolimo laiką nustačiau vasario 10 d. iš ryto. Patį
puolimo planą teks tik keliais žodžiais suglausti. Vienas,
stipresnis, su lengvuoju kulkosvaidžiu būrys puola Jėzną
iš aukštumos, du būriai iš atskiro vienkiemio pusės, o likę

raitininkai turi jį apeiti iš rytų pusės.
Plano realizavimas buvo paremtas štai kokia mintimi.

Kai visos dalys užima savo vietas, pirmieji pradeda iš
atskiro vienkiemio pulti du būriai ir tuo pritraukia prie
savęs bolševikų dėmesį. Kai tik raudonieji įsivelia su jais
į kovą, būrys su lengvu kulkosvaidžiu skubiai prislenka
prie Jėzno iš žiemių vakarų, o raitinįnkai iš rytų, ir su-
kelia miestelyje paniką. Cia aiškiai suprantama, kad tuo
būdu bolševikai nors trumpam laikui atsiduria maiše ir
turi pasiduoti. Visi veiksmai, žinoma, atliekami nepa-
prastai energingai ir greit.

Šitokio plano besilaikydami kitą dieną pradėjome
darbą. Visu keliu —nuo Birštono iki nustatytos puolimo
pozicijos — bolševikų neradome ir apie 11 val. pasie-
kėme Ustronį (bent kiek į vakarus nuo Sakavičių). Čia
galutinai pasitvirtino sugalvoto puolimo tikslus realizavi-
mas, ir visos dalys pradėjo užimti savo vietas. Atskiram
būriui vadovavo kažkoks karininkas Četuchinas*), kilęs
iš Utenos apylinkių, ir prie jo buvo kar. Gataveckas (ro-
dos, iš Marijampolės apskrities). Su dviem būriais, be
jo karininkų, ėjau aš pats ir mano tuolaikinis adjutantas
karininkas Nagrockis. Raitininkus vedė profesionalas rai-
tininkas Goštautas. |!/2 val. bėgyje beveik visi pasiekė
savo vietas ir apie 12 ir pusę val. įsakiau dviem būriam|
pradėti puolimą. Patsai su Nagrockiu žengiau paskui

*) „Kario“ straipsnio žiniomis, Četuchinas anksčiau yra tarnavęs pod--
poručiku leibgvardijos Izmailovo pulke (ar netinkama Kieščinskiui įpora?)..
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mūsų vyrų išsipylusią grandinę ir dar šiandien stebiuos,
kaip tie mano širdžiai brangūs jaunikliai narsiai žygiavo
mirti. Pasipylęs iš miestelio kulipkų lietus juos privertė
lukterti, ir čia, pro taip gerai žinomą kiekvienam kariui
specifišką kulipkų spiegimą, laukiau pasirodant atskiro
būrio veikimo. Dideliu džiaugsmu širdyje skaitau «rau-
donojo komandieriaus» tuo reikalu užrašus... «Ėjo jos
(lietuvių savanorių grandinės) drąsiai, beveik neguldamos.
Mūsų raudonarmiečiai susijudino ir blogai šaudė. Kulkos-
vaidžiai blogai šaudė... Kai tik pradėjo šaudyti, abi
2 bataliono kuopos priėjo Liciškėnų sodžių (į rytus nuo
Jėzno 2 km.)...» Įsivaizduoju, kaip jos «nudžiugtų»,
jei atskirtasai būrys sukeltų mieste paniką ir mes būtum
jas sutikę iš Jėzno dvaro daržinių ugnim, o raitininkai už-
spirgintų iš pietų pašonės. Tačiau praeina viena, dvi,
kelios, pagaliau keliolika minutų, ir aukštumoje tik keli
šūviai ir... tyla. Kada gi pradės šaudyti «ša-ša»? Kada
išgirsiu «valio»? Kada nusilpnės ugnis ir leisiu savo žmo-
nes pirmyn?.. Tūkstantį kartų prakeiktas momentas ir
dar daugiau — išdavikas Četuchinas?

. Tegu dabar kalba oficialus karininko Raščio rapor-
tas, kurį čia pacituosiu:

«<. „Einant mūšin (Četuchinas) neturėjo jokio gin-
klo ir kada jam davė kareiviai granatą, tai jis nepriėmė
ir tik nusišypsojo... Pačiame mūšyje jis užgynė kareiviams
šaudyti, nes pasiduodant nelaisvėn nešaudo, o kelia rankas
aukštyn»...

Maža to, tas pats raportas pasakoja apie tai, kad vė-
liau, t. y. vasario 10 d. vakare, tą patį Cetuchiną matė:

„ «vaikščiojant po ranka su bolševikų vadu ir išvaizda
labai linksma» ...

Dabar jau lengvai galite suprasti, kad Četuchinas
mus išdavė. Tuo momentu, kai jis, kaipo rimtesnis ka-
rininkas, turėjo atlikti pavestą jam bolševikų likvidacijos
uždavinį, jis pasielgė kaip Juda, mūsų krašto reikalus
išdavęs.

Tegul visagalis likimas tinkamai jam už tai užmoka.
Aš manav, kad tokiems Četuchinams, Kleščinskiams ir

«tutti guanti» Lietuva neprivalo tikėti, nes mažiausiam jų
«skūrai» pavojui ištikus, mes susilauksime tik išdavimo.
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Dabar galime grįžti prie ano, vasario 10, pusiaudie-
nio.  Nesulaukdamas kulkosvaidžio ugnies ir matydamas,

kad bolševikai gali mus išžudyti, liepiau trauktis. Tokioms
aplinkybėms susidarius sunku buvo reikalauti iš žmo-
nių tolimesnio patvarumo, bet vis dėlto ir bolševikai me-
sugebėjo mus persekioti. Jau pusiaukelyje į Birštoną su-
tikau karininko Juozapavičiaus atsiųstą su energingu ka-
rininku Žemaičiu kuopą. Deja, ji nėjo pro Pūnią, o pro
Balbieriškį. Kiek vėliau atvyko ir raitininkai, o dar vė-
liau susirinko kai kurie išsiblaškę vyrai. Kadangi jau
kitą dieną bolševikai galėjo pradėti puolimą, tai Zemai-
čiui pavedžiau saugoti Birštono aukštumas, o pats skubiai
pradėjau tvarkyti išsiblaškiusius 1 kuopos žmones, tirti
nuostolius ir precedentą su atsiskyrusiu būriu. Tuo bū-
rio reikalu skaitėte jau kar. Raščio raporto ištraukas.
Aiškūs nuostoliai iš pirmykščių pranešimų rodė kokia
5—6 užmuštų ir tiek pat sužeistų, o bolševikai iš Jėzno
po senovei nejudėjo. Matyt, kad išdavikiškumas savo
tikslo vis dėlto nepasiekė.

Įdomu pažymėti, kad, raudonojo komandieriaus da-
viniais, sužeistų mūsų pusėje jie paėmė — 6, savųjų gi
-— 4. Be to, vasario 13 d., Jėzną paėmus, galutinai pa-
aiškėjo, kad iš viso mūsų pusėje buvo 18 sužeistų, ku-
riuos, bolševikams į nelaisvę paėmus, jų 5-ji matrosų
kuopa žvėriškai nužudė. Nelaisvėn pateko tik nežymi dalis
Cetuchino išduotų mūsų vyrų. Ir čia apie juos koman-
dierius taip sako: ,,...Visi gerai sudėti vyrai. Linksmai
išrodo, parodymai jų vienodi: — nieko nežinau, aš eili-
nis kareivis! Perbėgęs karininkas (Četuchinas) papasakojo
apie kariuomenę Prienų ir Alytaus rajone, taip pat Kaune...
Kartu su jais (reiškia, belaisviais) buvo pagrobtas Jėzno
klebonas kunigas G...»

IV.

Tuo tarpu vasario 11 d. ministerijos štabas reikalavo
pranešimo apie padėtį ir painformavo mane, kad vokie-
čiai, girdi, mums padės. Iš kar. Juozapavičiaus gavau|
taip pat telefonogramą 204 nr., kad Alytaus įgulą nori
perimti kažkoks general-majoras Ridensonas. Tai buvo
jau perdaug! Ne tik šiandien, bet ir tuomet man buvo.
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aišku, kad šitas vokiečių žingsnis, tai Antantai dumti akis
naujas manevras. Juk kas jiems reiškė vasario pradžioje
stačiai parduoti visai Dzūkijos rinktinei kokia 20 kulkos-
vaidžių, 1000 gerų šautuvų su padoriais šoviniais, bent
vieną bateriją... ir visas bolševikų puolimas iškart būtų
baigtas. Dabar, mat, jie gali Antantai rodyti, kad be jų,
girdi, Schutz'o vis vien neapseisim ir Lietuvoje jam teks
vis dar... misti ir... bermontiadą gimdyti...

Neilgai po to laukdamas pranešiau Juozapavičiui, kad
jis yra Alytaus įgulos viršininkas, o vokiečiai gali laikyti
su mumis kontaktą. Ministerijai mano telefonograma
skambėjo štai kaip: «Apsaugos Ministeriu. Mano žval-
gai: Ustronie ir Sakoviči, kavalerija — giraitėse paliai
Jėzną.  Kontakte su vokiečiais rengiamės priešininką su-
imti. 10-toj nepaėmiau Jėzno dėl to, kad vienas kari-
ninkas uždavinio neišpildė. Apie užmuštus tikslių žinių
tuo tarpu nėr. Paėmęs Jėzną pranešiu». Be to, prašiau
karininkų, nes kuopos vadas susirgo ir reikėjo jis keisti
Raščium, kuris ir be to turėjo galybę įvairių darbų.

Atvykęs pas mane vokietys, kapitonas Heeger, lai-
mei, pasirodė sugyvenamas. Jis priklausė, rodos, 46 Lan-
dvero divizijos ar teisingiau jos likučių ir, mano dideliam
džiaugsmui, turėjo su savim keletą sunkių kulkosvaidžių

ir net vieną pabūklą. «7 pulko» likvidacijai daugiau
nieko ir nereikėjo.

Jau vasario 12 d. antrai Jėzno atakai dispozityvas
buvo paruoštas. Jis niekuomi nesiskiria nuo vasario 10 d.

dispozityvo, tik dabar turėjome daugiau jėgų. Bendri jo

bruožai toki: Iš aukštumos puolu su savo žmonėmis aš;

iš atskiro vienkiemio — Heegeris. Plente į Alytų, apie

Antanavo dvarą, statomas pabūklas, kuris mudviejų kom-

binuotą ataką parems, o abiejų rinktinių raitininkai sups

bolševikus iš rytų: vieni — žiemių rytų kryptimi (nuo

Kašiūnų dvaro), antri — pietų rytų kryptimi, iš anapus
Jėzno ežero. Charakteringa tų laikų ypatybė. Kad vo-
kiečiai mūsiškius nuo bolševikų atskirtų, jie privalėjo tu-
rėti lietuvišką kepurę ir specialiai toms kautynėms pa-
ruoštą baltą keturkampį ženklelį ant alkūnės. Tą pat
dieną vakare jau pradėjome jį realizuoti. Kadangi puo-
limas turėjo įvykti vasario 13 dieną, tai abiejų kuopų
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jėgos, Žemaičio vadovybėje, susikoncentravo Birštone, o
Sakavičių rajone turėjo stovėti jo mišrioji (raitininkų ir
pėst.) priešakinė rinktinė. Vasario 13 d. 7 val. jis turėjo
laikyti savo rankose visus vakarų Jėzno pusės išėjimus, o
ypač griežtai daboti plentą ties Antanavo dvaru. Nuo-
latinį Jėzno pietų apylinkių sekimą vasario 13 d. švintant
turėjo atlikti su raitininkais kar. Buterlevičius.

Priešo pusėje, komandieriaus žodžiais, vasario 11 ir

12 dieną taip pat ėjo «rimtas» pasiruošimas: net nužu-
dytųjų mūsiškių lavonai buvo iškaston už kapinių duobėn
sumesti... ir kalbėjo pulko komisaras St. Mickevičius. Su-
sitvarkė Jėzno ryšiai su stovinčiu Stakliškėse pulko štabu...
Pačiame Jėzne jau stovėjo 3 pėstininkų «kuopos» ir 4
kulkosvaidžiai, o Stakliškėse taip pat 3 kuopos, bet su
10 kulkosvaidžių. Bolševikų žvalgai, Birštono link jo-
dami, susidūrė, matyt, su karininko Zemaičio vyrais ir
turėjo pasišalinti. Turint galvoj, kad jų komisaras po
karštos Jėzno prakalbos susirgo, pulko vadas buvo gir-
tas, o lauko sargybiniai naktį iš 12 į 13 d. atidengdavo
betikslę ugnį, tai visas jų «pasiruošimas» buvo aiškus,
kai ant delno. Mums liko tik jis išnaudoti.

Rodos, kad nežiopsojome: paliepimai žodis žodin
buvo atlikti, ir vasario 13 dieną, apie pusiaudienį, įvyko
antros ties Jėznu kautynės. Kaip ir pirmą kartą, vokie-
čiai iš atskiro vienkiemio atidengė ugnį, pabūklas paleido
keletą šrapnelių, ir mano vyrai metėsi pirmyn. Ir šį kartą
su jais kartu eidamas vėl ir vėl gėrėjausi ta stebūklinga
nuotaika, kuri vedė juos ten... kur niekšo ranka suguldė
amžinam miegui garbingai žuvusius jų draugus.

Kaip ir buvo galima spėti, bolševikus ypatingai iš-
gąsdino pabūklo ugnis, ir jie dūmė taip, kad net sunku
įsivaizduoti. Tegu šį kartą vėl kalba komandierius:

«.. „Rytas 13 dieną buvo ūkanotas ... Po neramios
baisios nakties... žmonės užmigo... Išsiųstus žvalgus
sutiko retąja ugnimi ties Lingėniškiu ... Antanavo plente
pasirodė ... kažkoki kareiviai su vežimais ... Jėzno ežero
pietų pakrantėse pasirodė reta rinktinė... Tuojau buvo
pakeltos kuopos... Dar nebuvo perduota telefonograma
2-ai (rezervo) kuopai, o jau sugriaudė šautuvų šūviai Lin-
gėniškio pusėje ir prašvilpė dvi pirmos šrapnelės nuo
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Antanavo pusės... Lig tik ėmus sprogti šrapnelei, Jėzne

pasidarė baisi panika... Mūsų kuopos ėmė netvarkin-

gai šaudyti... Vokiečiai ėmė šaudyti su 2 kuopos pus-

kuopiu... Iš miško, kur buvo Jėznas žiemiuose, priešo

grandinė ėmė šaudyti atsargą — 1-ją kuopą... Apie

padėtį buvo pranešta į pulko štabą, ir tuojau telefono

ryšiai nutrūko... Raudonosios kariuomenės dalyse kilo

panika... Kovotojų eilės ėmė eiti retyn ... (jose) liko

tik dešimtoji kovotojų dalis... Likusieji virto išdrikusia

gauja ir tik ieškojo išgelbėjimo savo kailiu... 4 mūsų

kulkosvaidžiai buvo sudėti į porines roges... Arkliai

ėmė bėgti kaip patrakę. Bet pas pačius Liciškėnus abu

arkliai buvo nukauti, ir kulkosvaidžiai liko ugnyje...

Rinktinės, iš 600 su viršum žmonių, liko gal šimtas... Pulko

vadas su buvusiomis pas jį kuopomis kovos pradžioje

išėjo į miško aukštumą, į žiemių rytus nuo Pekelionių*),

bet sužinojęs iš dezertirų, kad Jėzno rinktinė apsupta ...

pasitraukė į Stakliškės ... Emė temti... Dalis žmonių

nesustojo net Stakliškėse, o ėjo toliau Vilniaus kryptimi...

Kareiviai rėkė: — Mus parduoda, kaip pardavinėjo prie

Mikalojaus! .. Drugio kankinamas ... Visai užkimęs pulko

komisaras draugas Stasys Mickevičius negalėjo nieku

būdu įtikinti kareivių... Mes bėgome (jau) ne nuo

priešo, o nuo jo vaiduoklio... «Pulkas» pasitraukė į

Aukštadvarį... Rytą, vasario 14 dieną, kuopų vadų

pranešimu, pulke buvo iš viso 200 žmonių... Liūdnai

pasibaigė ir antroji kova ties Jėznu. Raudonieji pametė

4 kulkosvaidžius, apie 50 šautuvų, beveik visas milines

ir maišus... Pirmosios kovos laimikį irgi atmušė priešas...

Dingo taip pat pulko vėliava, išraižyta įvairiais lozungais

lietuvių ir rusų kalbomis... Nuo vasario 13 dienos pra-

dėjo irti 7 šaulių pulkas. Kova ties Jėznu prisidėjo prie
dažno raudonarmiečių perbėgimo į priešo pusę ir... į

užpakalį. Tasai pulko irimas ėjo taip greitai, kad pra-

ėjus dviem mėnesiam po kovos, pulke liko iš 900 dur-

tuvų, išėjusių iš Vilniaus, tik 385. Ir tat kartu su atėju-

siais į frontą papildymais — 6 ir 8 kuopomis!»

*) Į pietų rytus nuo Liciškonių kaimo.
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Vasario 13 d. pranešiau ministeriui apie Jėzno, gro-
bio ir belaisvių paėmimą ir pradėjau tirti vasario 10 ga-

"lutinus nuostolius. Pasiųstas raudonarmiečių pėdomis Bu-
terlevičius pranešė, kad bolševikai jau kraustosi iš Stak-
liškės, o Butrimonyse panika. Tikslus tardymas, kai ku-
rie dokumentai, tarp kitko buvusio bolševikų įgulos vir-
šininko Judino raštas ir mūsų brolių užkasti šalia kapinių
lavonai, parodė visą įvykusios tragedijos šiurpų vaizdą.
Zmonės — žvėrys badė durtuvais ir kapojo kardais su-
žeistuosius, o paskui plėšė užmuštuosius. Ne tik iš Raš-

čio raporto, bet ir pernešantį kapines lavonus patsai
savo akimis mačiau tų mūsų kankinių — didvyrių sužalo-
tus, vienuose baltiniuose kūnus.

Ką tik spėjau šiek tiek po kautynių susitvarkyti,
gražiai mūsų žuvusius vyrus palaidoti (čia daug prisidėjo
užsilikęs Jėzno vikaras), atėjo iš Prienų komendanto raš-
tas 109 nr. apie tai, kad Alytaus įgula išblaškyta, o 8
karininkai su 45 kareiviais atvykoį Balbieriškį Maž-
daug tą pat pranešė kapitonas Heeger, kuriam buvo įsa-
kyta vykti Alytui pagalbon. Prisipažįstu, kad ir šį kartą
mano galvoje kilo ta pati vokiečių kaltinimo mintis...—
Kodėl, maniau, šitas ponas taip ramiai skubina Alytų gel-

bėti ir kodėl tas Ridemonas, vietoj reikalavęs įgulai va-
dovauti, prieš tai jos nesustiprino kulkosvaidžiais ir arti-
lerija?! Siandien taip pat nuo anos minties neatsisakau...
O kai prisimenu karžygišką Juozapavičiaus žuvimą, mūsų
žmonių vėlybesnį terorą — skaudu man lieka.

Kadangi sąryšyje su Alytaus katastrofa labai aštriai
iškilo Butrimonių ir Pūnios reikalas, vėl netarpiniai Jėzno
reikalus liečiąs, tai nutariau žygiuoti tenai.  Kritusius vy-
rus palaidojęs ir net apie 9 karininkus su keleta dešim-
čių kareivių gavęs, nužygiavau su saviškiais ir Heegeriu
Pūnios link. Pakeliui paėmėme, nežinau kuriems galams

ten pasipainiojusį ir nusileidusį bolševikų lėktuvą, 0 po
to, visai be nuostolių, išvalėme Pūnią. Čia mane užtiko

ministerio reikalavimas grįžti Kaunan, 1919 metų vasario

16 dieną sutikau su savo žmonėmis Prienuose. Jėzne
jau sėdėjo mūsų komendantas, Pūnia galutinai iš bolše-
vikų išsilaisvino, o Butrimonyse ir Stakliškėse jų komisa-
rai nustojo galios. Dabar kombinuoto bataliono sudėtyje
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figuravo apie 17 karininkų ir arti 300 vyrų, ir tie patys
narsieji (30 raitininkų) gusarai, kurie pradėjo su manim
žygį iš Kauno. :

V.

Mano keletas žodžių jau pasibaigė ...
Gyvųjų, be kelių būtinų pavardžių, neminiu, nes jų

dauguma, sąžiningai savąją prievolę atlikę, džiaugiasi gy-
venimu. į kartą yra mano moralis uždavinys mirusius
paminėti ir jų šeimoms žemai nulenkti galvą. Težino jų
mamytės, sesutės, o gal būt, ir mylimosios, kad žiauri
kova, joms sveikus jaunuolius atėmusi, nors ir sunkų
smūgį sudavė, bet užtat šiandien visi mes džiaugiamės
Lietuvos laisve.

Sako — mišką kerta, skiedros lekia, o juk didžiu-
liai dalykai be aukų neapsieina. Bet yra įvairių aukų:
žmonės krinta senatvės ir ligos aukomis, žūva iš vargo,
nelaimių kaltės, o kartais net iš didelių turtų, karjeros ir
savųjų nuodėmių priežasties... Visa tai naturalu ir greit
nyksta. Bet kilnios idėjos ar mokslo kankiniai nežūva!
Jų mirtis— ne klaikiai tamsoje žybterėjusio degtuko švy-
stelėjimas, o dangaus žaibo milžiniška žiežirba... Degtu-
kas pokšterėjo ir sudegė, vien nemalonų sieros kvapą
palikdamas, o žaibą seka didžiulis griaustinis, audra ir
paskui ... malonios giedros laimės juosta. Tasai šviesio-
sios kankinių idėjos mirties ženklas — margaspalvė dan-
gaus juosta — gyvuosius 72 lik džiugina, bet ir skatina
juos any pėdomis sekti. Ir eina jų eilės mirti — tarytum
jūrų vilnys prieš gyvenimo uolas banguoja... Zūva jų
daug, bet išlikę... laimėja ...

Jie nereikalingi dovanų, turtų netrokšta, nemėgsta
gailesčio, nes visa tai — jiems tušti monai, bet didžiau-
sias jiems malonumas — eiti jy kūnais išklotos idėjos
takais... lr kada niūrus gyvenimas apgaubia mūsų sielą
troškinančiu kasdieninio rūpesnio šydu, kada baimė įsmei-
gia geležinius pirštusį mūsų širdis, kada neapykantos.
siurblys traukia iš mūsų visa, kas gražu ir gera, tuomet
pakanka juos prisiminti, jų krauju apšlakstytą idėją išvys-
ti ir... Žmogus ramus...
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O ar yra gražesnė idėja, negu tėvynės meilė? Ar
yra kilnesnė mirtis, negu už jūsų, močiutės, sesutės, vai-
kučiai, tėvai, buitį?! — Tad nesisielokite, neliūskite ir

kartu su manim pagarbos žodžiais minėkite... Lietuvą
ir jos kilniausius vyrus, kurių dvylika vardų man pavyko
susekti. Jie ilsis Jėzno kapuose ir prašo... ne tik pa-
garbos, ne tik amžino atilsio, bet ir Lietuvai gero linkėti...

Štai jie:
Deimantavičių Antanas, 2

Endžiulaičių Feliksas, E3
Barščiauskų Justinas, 6 2

Stankevičių Juozas,

Revinskų Antanas, Kalilių Motiejus,

Paulavičių Jonas, 48 1 448 LCilerskiuų Pijus,

Pumerių Alijošius, Lukšių Kazys ir

Eimučių Jzidorius, Blažių Mikas,

 

pro patria morituri sunt

 

dar man nepažįstami

šeši.

Dabar lieka paskutiniausis ir nuoširdžiausis mano žo-
dis: «<Tikėkite man, Gerosios, Gerieji, kartais aš pats
gailiuos negulįs jų tarpe, nes pripažįstu, kad tokia mir-
tis... yra garbinga, graži mirtis ir ... jos ne kiekvienas
užsitarnavo...

As. Gen. št. plk. ltn. S. Zaskevičius.
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Pirmi įspūdžiai Birštone

Kai išvykau Alytaus apskritin, buvo gražus, kaip
mūsų jaunos dienos, kaip šmaikšti kūdikystė, pavasaris.
Kol apvažiavau visą apskritį, — Birštonan atvykau jau
rugius piaunant, o po rugiapiūtės ir ruduo ne už kalnų.

Sėdime kartą vakare klebonijoj su vaišingu klebonu
kun. Gaidamavičium. Staiga užgirdom, kaip virtuvėje ke-
lios dzūkaitės užtraukė pabaigtuvių dainą:

«Kas taip ant dvaro taip suskambėjo
Aukselio raktais rankoj skambėjo

Išeik močiute ant didžio dvaro
Priimki rugių dvaro piovėjas

Netaip pailsom rugius piaudamos
Kaip vainikėlį namo nešdamos

Matai, močiute, tamsi naktelė,
Matai, močiute, saulė nusileidus,

Sakyk, močiute, ar mumiems eiti,
Sakyk, močiute, ar mumiems laukti.

O kiek pripiovėm kalne rugelių,
O kiek priskaitėm puošnių kapelių

Nei daug nei maža, tik du šimteliu.
Tai mes priskaitėm puošnių kapelių».

Toks jau Dzūkijos paprotys, kad pabaigtuvių dainą
uždainavus, šeimininkė turi vaišinti piovėjus. Klebonas
liepė šeimininkei privirti merginom kiaušinių, duoti svie-
sto, sūrio, arbatos. Privargę per dieną piovėjos vaišinosi,
bet aš neprisidėjau: nuėjau daržinėn ant šieno gulti.
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Šienas kvepia, vasarotojai panemunėj dainuoja, gre-
tame name gitara skamba, taip ir nelenda miegas,— min-
tys skrenda, vejasi prarastą laimę, o ta laimė šešėliu čia
pat Birštone, mačiau, pro mane praėjo.

Ir tiktai rytmetį sumerkęs akis pasiunčiau šventai
žemei maldą apie negrįžtančią ir tolimą...

Birštono praeitis.

Kaip daugelio mūsų miestelių, taip ir Birštono pra-
eitis sunku ištirti, nes Lietuvoje neturime reikalingos li-
teratūros, neturime istorinių dokumentų. Daugelis doku-
mentų yra atsidūrę užsienių archyvuose, arba muziejuose.
Vokiečiai, rusai, lenkai rinko istorinius paminklus, doku-
mentus ir išsivežė. Mes, anų laikų vergai, žiūrėjom į
ponus ir lietuvybės ugnį žiebdami liūdną dainelę traukėm.

Dabar labai būtų įdomu žinoti kad ir Birštono pra-
eitis, — nėra iš kur.

Pasiknisęs po centralinį archyvą, radau vieno senes-
nio rašto, leidimo Birštono seniūnijai įsikurti, nuorašą.

Tą raštą ir paduodu:
Roku 1826 Junij 2 Dnia.
My nizey podpisani obiawiami ninieyszem pismem,

naszem iž graniczą ze Starostwem Bersztanskiem w gu-
berni  Wilenskiey Powiecie Kowienskiem Sytuowanego.
Od kturego to Starostwa odwodzie granica będziemy
Sprawiedliwie, gdzie byla przedtym. Przed i po przy-
lączeniu tego kraju do Rossyskiego Imperium, i tak iak
dzisieyszego  dnia wladamy. Niezabieraiąc, cudzych,
gruntow—lonk, Lasow. ett. w przypadku, iakiey Dyffe-
rencij postępowac będe, iak nayspokoiniey, granicę Dytf-
terencyne iak naysprawiedliwiey odwodzic będe, i przy-
tem odwodzic, podczac — mierzenia znagdowac się będe,
ciągle, w czasie naznaczonym bez Žadney Kwesti, z gra-
nicy bez wiedzy w ziemlomiera Kosmana nie odlącze
się nigdzie.

Wigcey iak potrzeba będzie wymagata Ludzi brač
z sobą niebędzę. Ruwniež i swiadkow dla okazania gra-

688



     

  
 

t
o
n
u
.

ir
š

N
e
m
u
n
a
s

ti
es

B



nic dai obowązine się, oraz Ludzi do cigcia Duktow, gdzie
będzie potrzeba podpisywac się będe klutni, žadney ani,
bitwy, ani žadnych zlych postęmpkow, przeciw  ukazom
okazywac niebęde w przeciwnem zas zdarzeniu podlegac
będe wszystkiem przedpisom w Instrukcij graniczney zam-
kniętey, a dla lepszeywiary wlasno ręcznym podpisem
utwierdzam. (neaiškus parašas).

Po jo eina parašas Birštono klebono kun. Matas
Morvinski.

Burmistras Balbieriškio miesto Sadauskas ir tas siun-
čia 12 asmenųį Birštono nustatyti seniūnijos sienas.

Antspaudas burmistro:
Krėlewstvo Polskie, Burmistrz miasta Dziedzicznego

Balwierzyszek.

Vladas Syrokomla apie Birštoną štai ką rašė:

«Nuo 1840 metų ligonys nebesutilpę Stakliškių. ku-
rorte; jie atvažiuodavę Birštonan ir tynes priiminėdavę
paprastose vietinių žmonių trobelėse.

Pirmas daktaro atsiųstas į Birštoną ligonis buvęs
1846 metais. Tasai ligonis gydęsis Stakliškėse ir Druski-
ninkuos, bet dar, dėl visa ko, norėjęs pamėginti Birštoną.
Ir kaip tik čia jis ir išgijęs. Sis ir daugelis kitų pana-
šių išgijimų pakėlė Birštono vardą. 1852 metais rusų
valdžia buvo atsiuntusi komisiją vietos vandenims tirti.
Komisijos sąstatan įėjo: Vilniaus universiteto profesorius
Daktaras M. Abicht, sanitarijos inspektorius dr-as Povs-
tanski ir vaistininkas Kuševič. Jie ištyrė «senąsias» ver-
smes, padarė analizą ir pripažino Biršt. vandenį tinkamą
daugeliui ligų gydyti. Pradėjo vis daugiau suvažiuoti čia
vasarotojų—ligonių. Sugalvota steigti Biršt. kurortą. Pir-
mutiniai steigėjai bene būsią dvarininkas Bartasevičius, 5
klm. nuo Birštono tada gyvenęs, ir dr. Bielinskis. Žemės
plotas (17 ha), kur manė steigti kurortą, priklausęs Vil-
niaus dvas. konsistorijai. Todėl dvarin. Bartasevičius tą
žemę nuo konsistorijos išnuomavęs ir ant jos pastatęs
ligoniams pirtį ir namus. 1857 metais Biršt. jau buvu-
sios įrengtos 28 tynės.

Tais pačiais metais Stakliškių kurortas sudegęs, su-
menkėjęs. Keletui metų praslinkus jame nesimaudęs jau

690

 



nei vienas ligonis, nes visi puolėsi į Birštoną. Šis nau-

jasis kurortas, svečių patogumui, jau turėjęs 18 gražiai

įrengtų ir gerai pritaikintų ligoniams namų, pasilinksmi-

nimams salę ir puikų restoraną. Neturtingiems buvusi

įrengta atskira maudyklė.

 

 
Ginkliaus piliakalnis ties Verknės upe,

netoli Birštono.

1874 metais dvarininkas Kvinta atpirko iš konsisto-

rijos žemės plotą, talpinantį visą sanatoriją, ir pradėjo pats

tvarkyti kurortą.
1878 m. dr. Redecki surado Birštono šaltinį «Viktorija».

Šis naujasis šeimininkas kurortą žymiai aptvarkė ir

papuošė.
Tada Birštonas dar labiau pagarsėjo. Per vasarą

Birštone suvažiuodavo net iki 6,000 svečių vasarotojų.

Greitu laiku išdygo keliolika gražių vilų, tik per didžiulį

1905 m. gaisrą jos veik visos sudegusios. 1906 metais

691



Biršt. patenkaMiller —Kochanovskienės nuosavybėn. Už
kurortą ji atidavė Kvintai dvarą. Dr. Grodecki buvo
labai susidomėjęs vadinamu «Lidijos» šaltiniu. Dabar jį
vadina „Birutės“ šaltiniu.

Kilus karui Biršt. reikšmė mažėjo. Vokiečiai išve-
žiojo viešbučio baldus, pirties įrengimą, net langus ir
duris išgrobstė. Vokiečiams išsikraustant iš Lietuvos su-
degė gražiausia ir turtingiausia vila ,„Orviduvka“.

Prieš kurorto nusavinimą buv. jo savininkė Kocha-
nauskienė suskubo parduoti keletą viešbučių, krautuvę,
altaną, balaganą ir kit.

Dabar Birštonas yra gražiai apsitvarkęs. Svečių —
vasarotojų kasmet daugėja.

Ė
ž

|

 

«Birutės» šaltinis Birštone.

Birštono bažnyčia.

Jėzno filija Birštone įsteigta 1643 m. Pirmąją kop--
lytėlę iš pušies medžio pastatė Ona Radominiūtė-Durec-
kaitė-Pacienė, Lietuvos vicekanclerio žmona. Lenkų ka-
ralius Vladislovas 1643 m. vasario 4 d. raštu padovanojo
koplyčiai žemės ir baudžiauninkų. Nuo to laiko Birštone
jau galėjo gyventi kunigas. Taip praslinko virš 100 metų.
Koplytėlė paseno, supuvo. Tada kunigaikštis Sapiega
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Birštono bažnyčia.

savo lėšomis 1787 m. pastatė Birštone medinę bažnyčią,

kurią 1791 m. kun. Kalinovskis iškilmingai pašventino.
Toji bažnyčia išstovėjo iki 1902 metų birželio 16 d. Tais
metais ji buvo iš varžytynių parduota už 550 rublių.

Dabartinė mūrinė, pastatyta 1903—9 metais kun.

Jono Karvelio pastangomis, o parap. lėšomis. Titulas
šv. Antano iš Padvos. Joje yra 576,000 plytų, ilgis
16 metrų, plotis 7!/, met.

1906 m. statant bažnyčią degė parap. sandėlis, ku-
riame sudegė visi senoviniai daiktai ir archyvas.

Parapijai priklauso 11 kaimų, 1416 žm.
Dabartinis klebonas kun. Gaidamavičius.
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Klevas.

Birštono veidas.
(Beržų Alėja)

Birštonas gyvybėj plauko
Tarp miškų ir giedro lauko,
Nemunas jo plotą liečia,
Ir gaivintis žmones kviečia.

Bangos patyla sravena,
Miškai vis senovę mena —
Lieknos pušys jėgos duoda,
O beržai svečių paguoda.

Jau jie seniai — kerpių žymės,
Jiems nerūpi purvo tynės:
Šakas į šonus švytruoja
Ir ošime vis banguoja.

Parke dvelkia tyras oras,
Gamtos unksny kyla noras
Grožį su siela suburti
Ir vaizdus kilniausius kurti.

Paukščiai čiulba, tyruliuoja,
Gieda, skambina, dainuoja
Jų balsus vėsa gaivina
Ir grožybės vaizdą pina.

Arti krantas — medelynas,
Toliau jaunutis pušynas,
Jo viršūnė garbiniuota,
Kaip plaukeliai sufrizuota.

Jį pridengia miglos rūbas,
Kurio melsva spalva supas:
Ji bebėgdama pakyla,
Nusileidžia, tai išdyla.

Kas šiam grožiui įvairumo
Ruošia skonį prakilnumo —
Tai saulelės spindulėliai,
Melsvas dangus, debesėliai.

Akys dvi it deimantinės
Garsios amžinais šaltiniais —
Vytauto, Birutės vardo,
Kad šalies gyvybę tartų.

Dunda dienos pirmutinės,
Skamba spalvos sidabrinės,
Skrieja grožis ir vėsumas,
Vargo nėr, sugrįš kilnumas.

Birštonas
1930 V D. m. VI 23 d.
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Šią knygą bespausdinant, liečiantieji Alytaus apskr.
buvo šie svarbesni įvykiai:

Paskirtas naujas Alytaus apskrities viršininkas V.
Vitkus; miesto burmistru tapo Mamertas Žilinskas; Aly-
tuje ėmė eiti savaitinis laikraštis: «Dzūkų  Dzyvas»;
buvo atvykęs Lietuvon šios knygos leidėjas Juozas Ba-
čiūnas.

 
Alytaus apskr. viršininkas V. Vitkus.

.
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Alytaus miesto burmistras Mamertas Žilinskas.
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Juozas Bačiūnas.
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Alytaus Komendantūros
įsakymų „148

Vyr. leitenanto Grušeckoat-

siminimai 153

I-ji artilerijos grupė Ši LB0

2 ulonų Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštienės Birut. pul-
kas + 127

PulkininkasMikas Rėklaitis. 161
Atsargos pulkinink. Vladas

Rėklaitis 162
Alytaus apskrities "valdyba. 165
Miko Vaškevičiaus atsimi-
„nimai 173
Žiupsnys pulkininko Skučo

atsiminimų 176
Alytaus apskrities: savival-

dybės užlaikomos įstaigos
ir tarnautojai. . . . 189



II. Antnemunio valsčius Rumbonys — Dubėnai

Kelionėje iš Alytaus)į Rum- Rumbonių parapijos valsč. 208
bonis:-:;, . +. 197 | Piliakalniaiir Nemuno kilpa. 210
DER,dvaras ir bažny- Vokiečių okupacijos metai. 212
Čia. 4 40... 199| Antnemunio valsčiaus orga-

Klebonaiir vikarai | |. , 202| nizavimas „|... „213

III. Ūdrijos valsčius
Svečiuos pas gediminietį . 225 Dvarai | ių aaS
Ūdrijos bažnyčios istorija: 226 D-rasVincas Kanauka 14240
Ūdrijos valsčius |. 241 |Ats. majoras Dr. med. vet.
Miškai, piliakalniai, padavi- Kostas Kanauka . . „ 248
mai i o A

IV. Krokialaukio valsčius Krokialaukis — Santaka —
Riečiai

Inž. Tomas Norus-Naruše- |Padavimai ir atmintini įvy-
vičius aa OS kaj SA LO

Pulkininkas Vac. Žadeika . 266| Valsčius . . . . . . . 272

V. Simno valsčius

Važiuojam į Simną . . . 277|Dailininkas Antanas Alek-
Simno miestelis. . . . 278, sandravičius . . „287
Prekymečiai Simne . . . 279, Ksaveras Sakalauskas-Vana-
Simno bažnyčia |. . „279 gėlis. „ 290
Lietuvių kalba Simno baž- Ats. pik.Antanas Zubrys "202
"mačios "4.0... o Eapitonas Vyt Dainius a
Piliakalniai 201 VAaČGS 0 > a a

VI. Metelių valsčius Meteliai — Kryžiai
Žavingas vakaras Meteliuos. 309| Padavimai, piliakalniai „ „325

“ „Metėlių bažnyčia 72-43) Valsčius I
Kelionė į Kryžius ir atgal. 318  

VII. Miroslavo (Slabados) valsčius

Ir aš į aklaidus1;; 329 Raudos, par E, pila):
Bažnyčios istorija . . . 332) aiab“ r + ADA
v. Pranciškaus pasaulinių Valsčias 21205 aa
tretininkių kongregacija . 335 >

VIII. Nemunaičio valsčius
Keltu per Nemuną . |. k Dašayčią. sai ii A
Klebonijoj pas kunigą Bal- Piliakalniai 415 a
šėtonas 4 . 353 |Valsčius Lik L

700



IX. Seirijų valsčius Seirijai — Krikštonys

Simas Jonavičius „ . . „ 365|Mokyklos |. . „ „ 396
Seirijų bažnyčia, S ir Seirijų Evang.-Reformatų

turtas; 427 „366, bažnyčia : 3 „401
Apie lenkmetįštai kąpasa: Seirijų šaulių būrys „403

koja seirijiškiai seneliai„ 380| Valsčius a
Dailininkas Antanas Žmui- Akuočių dvaro vaizdai 2, 410

dzinavičius (Žemaitis) . 391L Jonas Reitelaitis . 412
Petras Aravičius . 222

X. Liškiavos valsčius

Nejauki klebonija. 419 Dabartinė Liškiava ir jos
Prieglauda pas esė Ku- „ valsčius 466

tienę 4 . 421 |Zinios apie Liškiavos Vals-
Liškiavos bažnyčia . .„ „422, čiaus Valdybą ir tarnauto-
Liškiavos vienuolynas . . 440, jus pradedant nuo 1918 m. 467
Liškiavos pilis . . 445 |Valsčiaus sekret. yra buvę. 467
Ricielių „pradžios mokyklos Pradžios mokyklos „457

muziejus . . - . 447 |Liškiavos šaulių būrys „ . 469

XI. Merkinės valsčius

Merkinės miestas . . |. ga a. Juozas Bloznelis . . 492
Piliakalniai ir kitos istorinės Vladas Konstantinavičius . 493

vietos |.» . . „479|Rusų cerkvė Merkinėj „494
Merkinės bažnyčia <. . 480|Smulkaus kredito draugija. 495
Laikinosios lenkų — lietuvių Valsčius „ 496

sienos apsauga : 485 |Buv. Merkinės vidurinė mo-
Kelionė Uciechos kaiman . 486, kykla „498
Vincas Krėvė —Mickevičius. 489

XII. Alovės valsčius

1918 metus prisiminus „503! Piliakalniai „ 507

Alovės bažnyčia ir kunigai. 505įValsčius+7. 204 + 507

XIII. Nedzingės valsčius Nedzingė — Perloja

Nedzingės bažnytkaimis . 511| Pulkininkas Julius Čaplikas . 524
Žilinskų giminės šaka | 513, Viktoras Volonsevičius „ . 526
Piliakalniai ir kitos senovės Iš padavimų ir pasakojimų

liekanos a DD aDIe Kerio: 528
Nedzingės bažnyčia . „ . 514 |Perlojos bažnyčia „ , > 530
Pamaldų persikeitimas Ne- Perlojos «Respublika» „ 234 dzingės bažnyčioje . „515
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XIV. Varėnos valsčius

Į Varėna us a 98 oe
Klebonijoj 44. > 558| Varėnos šauliai: +; 800
Piliakalniai-4-4 7 7. „0 Akmuo 575
Varėnos miestelis . . . . 562|Tefa Dragūnaitė —- Vaičiū-
Žadai“ 4 a 904 eNĖ S B
Varėnos bažnyčia p. 02 Jukgėlevičiai 77,4 g
Džiovininkų valdiškoji sana: Kun. Ignas Šapara „|. | 581

XV. Daugų valsčius

 Kelionė į Daugus ir į Bi- Daugų miestelis „ . . „594
kaučiškį 1. 9871 Daugų valačiųs", S

Daugų bažnyčia „ . . „591

XVI. Pivašiūnų valsčius

Pivašiūnų bažnyčia . . . 609| Pivašiūnų valsčius... 611

XVII. Butrimonių valsčius Butrimonys — Raižiai —
Punia

Butrimonių katalikų bažn. . 627 Bendrai apie Lietuvos to-
Butrimonių miestelis +. 628, - torius „+, +; || 42
Kelionė į Raižius:: >. 628:Pinia +, 4-1 000
Raižių mahometonų mečetė. 629:

XVIII. Stakliškių valsčius

  Stakliškių miestelis . . . 645!|Liūdaš . 647
Stakliškių bažnyčia . . . 645|

XIX. Nemaniūnų valsčius | MS b

Nemaniūnai + 44 4055) Pradžios mokyklos į Ga

  

  

 

O“

XX. Jėzno valsčius Jėznas — Birštonas

Jėzno bažnyčia |. . . . 661|Pirmi įspūdžiaisBirštone . 687
Generolas VincasGrigaliū- Birštono praeitis . . . . 688

nas-Glovackis <. . „663 Birštono bažnyčia. . . . 692
Juozas Purickis . . . .664|Birštono veidas. . . . 694
Arigirdi? >. 86

ga
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